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CONVITE Nº 05/2010 
 
 
 
 
 

PROCESSO Nº 030/2010 
 
 
 
 
 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

1. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA: 
 
1.1 O presente memorial descritivo tem por objetivo a “Aquisição de Equipamentos de Informática” 

para atender as necessidades da Divisão de Ensino do IMPA. 
 
 
1.2 Deverão se adquiridos os itens conforme tabela abaixo: 
 

Item Descrição Quant Und Vl. Unit. Vl. Total 

1 

 
Microcomputador 
Microcomputador com processador Intel 
Core 2 Duo (2,66 GHz, 4 MB L2 Cache, 
1066 MHz); memória DDR2 de 2Gb 800 
MHz, 2DIMM, teclado USB Português, 
Disco Rígido SATA de 500GB, Sistema 
Operacional Windows, Mouse Óptico 
USB, Unidade de Gravador de DVD. 

2 und 1.128,00 2.256,00 

2 

 
Monitor 17'' 
Imagens claras e nítidas com resolução 
de até 1280 X 1024 pixels; ângulo de 
visualização horizontal de até 160° ; taxa 
de contraste alta de 800:1 e brilho de até 
300 cd/m² para proporcionar imagens de 
alta qualidade; tempo de resposta de 5 
ms (preto para branco), que garanta 
imagens claras e nítidas. Capacidade de 
rotação do monitor (retrato ou 
paisagem). Ajuste de altura. 

2 und 427,00 854,00 

3 

 
Notebook 
Notebook com processador Intel Core 2 
Duo, 2.13 GHz, 500 Gb, 4096 Mb DDR2, 
LCD 16.4’’ Widescreen, memória de 
vídeo 512 Mb, Bluetooth, Wireless, 3 
portas USB, leitor de cartão memória, 
Webcam. 

1 und 3.142,00 3.142,00 

4 

 
Netbook 10,1'' 
Netbook tela 10,1’’, processador Intel 
Atom, HD 160, memória RAM 2048 
DDR2, webcam, wireless, 2 USB, 
Bluetooth, bateria bivolt e peso médio de 
1,2 Kg. 

1 und 1.583,00 1.583,00 

5 

 
Netbook 8 ou 8,9'' 
Netbook tela 8’’ ou  8.9’’, processador 
Intel Atom, HD 160, Memória RAM 2048 
DDR2, webcam, wireless, 2 USB, 
Bluetooth, bateria bivolt, peso médio de 
1Kg. 

1 und 1.617,00 1.617,00 

    
Total 

 
R$ 9.452,00 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
2. VALOR ESTIMADO TOTAL PARA A AQUISIÇÃO: 
 
2.1 O valor total estimado para a aquisição é da ordem de: 
 
R$ 9.452,00( Nove mil quatrocentos e cinqüenta e dois reais ) 
 
2.2 O valor estimado no item 2.1 acima servirá tão-somente como subsídio às licitantes para 

formulação das propostas. 
 
3. FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS: 
 
3.1 

4.1 

4.2 

5.1 

5.2 

5.3 

6.1 

A aquisição dos equipamentos se dará através da proposta mais vantajosa ao IMPA, isto é, 
aquela que contemple as especificações necessárias e mínimas ao atendimento das 
necessidades descritas em cada item, já incluídas todas as despesas que incidam sobre 
seus custos, inclusive impostos, taxa de serviços e demais ônus.  

 
4 OBRIGAÇÕES GERAIS DO IMPA: 
 

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela licitante 
vencedora. 

 
Receber e atestar as notas fiscais/ faturas correspondentes, por intermédio da Divisão de 
Apoio Administrativo do IMPA. 

 
5 OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA: 
 

A entrega dos equipamentos deverá obedecer, rigorosamente, as especificações deste termo 
de referência, bem como a descrição constante da proposta de fornecimento e as demais 
instruções contidas no Edital de Convite e na Autorização de Fornecimento/ Serviço do IMPA. 

 
Ressarcir eventuais solicitações voltadas ao saneamento das irregularidades verificadas durante 
a vigência do contrato. 

 
Observar rigorosamente as normas legais que regulamentam a entrega dos materiais, em 
especial, o Código de Defesa ao Consumidor - CDC, cabendo-lhe inteiramente a 
responsabilidade por eventuais transgressões a que der causa. 

 
6 ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS: 
 
 

A entrega dos equipamentos deverá ser realizada em até 10 ( dez ) dias após a assinatura 
da Autorização de fornecimento – AF, conforme Anexo VI. 

  
7 RECURSOS FINANCEIROS: 
 
Os recursos para pagamentos dos equipamentos, correrão à conta do Orçamento do projeto – 
PROEX. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
8 FORMA DE PAGAMENTO: 
 
8.1 

 

brança, e após o aceite/ atesto da nota fiscal fatura pelo setor competente do      
IMPA. 

 
8.2 

 das sanções previstas neste instrumento e indenização 
pelos danos decorrentes.   

 
8.3 tributárias e previdenciárias 

previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento. 
 
8.4 

vitar a retenção 
na fonte dos tributos e contribuições de acordo com a legislação específica. 

 
8.5 a licitante vencedora caso a mesma se encontre em 

situação irregular perante o SICAF. 
 
8.6  devolvidas aos 

seus emitentes, que deverão corrigir os vícios que originaram a devolução.  
 
8.7 

a, sem que isso gere direta a alteração de preços, 
indenização ou compensação financeira. 

 
8.8 viços não estiverem de 

acordo com as especificações contratadas ou apresentarem vícios. 

 DISPOSIÇÔES GERAIS: 
 
9.1 

coes@impa.br

O pagamento será efetuado, à vista e integralmente, por meio de ordem bancária 
transmitida ao Banco do Brasil, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados
pela licitante vencedora, em até 10 (dez) dias corridos após a apresentação dos documen- 
 tos de co

É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste 
Edital de Convite, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto 
de título, sob pena de aplicação

Para efeito de pagamento, o IMPA procederá às retenções 

Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos 
e Contribuições das Micro-Empresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá 
apresentar juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação a fim de e

Nenhum pagamento será efetuado 

As notas fiscais-faturas que apresentarem qualquer tipo de incorreção serão

Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora enquanto estiver pendente de 
liquidação de qualquer obrigação financeir

O IMPA se reserva o direito de recusar o pagamento se os ser

 
9

As dúvidas porventura existentes poderão ser esclarecidas com a Divisão de Material e 
Patrimônio do IMPA, através do e-mail: licita , Janaina Lima, telefone (21) 
2529-5241, ou pelo fax-símile (21) 2529-5040. 

 
Rio de Janeiro, 10 de junho de 2010. 

__________________________________ 

Chefe da Divisão de Material e Patrimônio 
IMPA 

 

 
 

 

Kátia Coutinho de Albuquerque 

mailto:jmenezes@impa.br

	1. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA:
	2. VALOR ESTIMADO TOTAL PARA A AQUISIÇÃO:
	3. FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS:
	4 OBRIGAÇÕES GERAIS DO IMPA:
	5 OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA:
	6 ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS:
	7 RECURSOS FINANCEIROS:
	8 FORMA DE PAGAMENTO:
	9 DISPOSIÇÔES GERAIS:
	Kátia Coutinho de Albuquerque


