
 
     ESTADO DA BAHIA 
     PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
 

 
 

Camaçari - BA, 07 de Abril de 2017. 
 

Solicitação de Orçamento – Processo nº 0140.11.07.350.2016 

1. OBJETO 

Aquisição de HD Externo 2TB para atender as demandas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. 

2. ESPECIFICAÇÃO: 
 

ITEM COD. ESPECIFICAÇÃO QTD. U. F. VALOR UNIT. 
(R$)  

VALOR 
TOTAL (R$) 

 
1 

 
83236 

HD EXTERNO 2,5`` SATA 2TB 
(2000GB) USB 3.0: TAXA DE 
TRANSF. MÍNIMA DE 480MBPS 
ROTAÇÃO MÍNIMA DE 7.200RPM 
ACOMPANHA CABO USB  

 
4 

 
UN 

 
 

 

VALOR GLOBAL (R$): 
 

4. LOCAL DE ENTREGA 

O equipamento deverá ser entregue na Coordenadoria Administrativa da SEDUR, no Prédio Vermelho, 
localizado na Rua Francisco Drumond, S/N, Centro - Camaçari - Ba. 

5. PRAZO DE ENTREGA 

O equipamento deverá ser entregue em até 20(vinte) dias após emissão da Ordem de Fornecimento. 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Obrigações do Contratante 

Efetuar o pagamento à CONTRATADA ,no prazo e nas condições estabelecidas neste instrumento, bem como 
atestar, através de servidor competente da Coordenadoria Administrativa, as Notas Fiscais/Faturas relativas ao 
efetivo fornecimento dos materiais 

Fica sob responsabilidade da Coordenadoria de Planejamento e Projetos, o recebimento dos equipamentos 
constantes neste Termo de Referência. 

Obrigações da Contratada 

A empresa deverá, obrigatoriamente entregar os equipamentos e materiais em sua totalidade, não sendo 
admitido o parcelamento, sob pena das sanções legais cabíveis. Bem como fornecer os equipamentos 
rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na sua proposta, 
obedecidos aos critérios e padrões de qualidade predeterminados. 

Os equipamentos deverão ser novos, respeitando as discriminações contidas neste Termo de Referência, sem 
defeitos ou avarias, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor. 
Deverão, ainda, ser entregues em embalagens apropriadas que os protejam de intempéries, do manuseio e 
acomodações durante o transporte. 

O prazo de garantia para os equipamentos não poderá ser inferior 12 (doze) meses contados a partir da 
entrega definitiva, sendo necessária a emissão de DECLARAÇÃO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE.  
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Caso o problema não seja resolvido dentro do prazo máximo de 48 horas, a CONTRATADA deverá 
disponibilizar um equipamento, idêntico, equivalente, ou superior, sem quaisquer ônus, num prazo de 10 (dez) 
dias contados a partir do término do prazo máximo para a solução do problema. Os atendimentos deverão ser 
feitos preferencialmente durante o horário comercial, podendo ser fora deste quando acordado entre as partes. 

A assistência técnica e o suporte deverão ser efetuados pelo fabricante ou por assistência técnica autorizada 
por ele. A assistência técnica deverá utilizar apenas peças e componentes originais salvo nos casos 
fundamentados por escrito e aceitos pela CONTRATANTE. 

7. FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em até 20(vinte) dias após entrega dos equipamentos, mediante nota fiscal 
atestada pelo setor competente da Prefeitura. 
 
A despesa ocorrerá por conta da seguinte dotação orçamentária: 

Projeto/Atividade: 2037 - Gestão das Ações Administrativas da SEDUR. 

Elemento: 44.90.52 - Equipamentos e material permanente. 

Recursos: 0.100-0 - Recursos Ordinários. 
 
 
8. REGÊNCIA LEGAL 

O dispositivo legal que fundamenta essa aquisição é o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 

 
 
 
CONTATO:  
 
Gerente da GAC (Gerencia de Aquisição Direta e Cadastros Gerais) – Tel/Fax. (71) 3621-6713 ou 3621-
6879. 

E-mail: gaccmp@gmail.com 
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MODELO DE PROPOSTA 

 

FORNECEDOR: 
 

 
CNPJ: 
 
 

CARIMBO TEL: 
 

FAX: 

NOME/CONTATO: 

 
PROPOSTA: 
 
 

ITEM COD. ESPECIFICAÇÃO QTD. U. F. VALOR UNIT. (R$)  VALOR 
TOTAL (R$) 

 
1 

 
83236 

HD EXTERNO 2,5`` SATA 2TB 
(2000GB) USB 3.0: TAXA DE 
TRANSF. MÍNIMA DE 480MBPS 
ROTAÇÃO MÍNIMA DE 7.200RPM 
ACOMPANHA CABO USB  

 
4 

 
UN 

 
 

 

VALOR GLOBAL (R$): 
 

4. LOCAL DE ENTREGA 

O equipamento deverá ser entregue na Coordenadoria Administrativa da SEDUR, no Prédio Vermelho, 
localizado na Rua Francisco Drumond, S/N, Centro - Camaçari - Ba. 

5. PRAZO DE ENTREGA 

O equipamento deverá ser entregue em até 20(vinte) dias após emissão da Ordem de Fornecimento. 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Obrigações do Contratante 

Efetuar o pagamento à CONTRATADA ,no prazo e nas condições estabelecidas neste instrumento, bem como 
atestar, através de servidor competente da Coordenadoria Administrativa, as Notas Fiscais/Faturas relativas ao 
efetivo fornecimento dos materiais 

Fica sob responsabilidade da Coordenadoria de Planejamento e Projetos, o recebimento dos equipamentos 
constantes neste Termo de Referência. 

Obrigações da Contratada 

A empresa deverá, obrigatoriamente entregar os equipamentos e materiais em sua totalidade, não sendo 
admitido o parcelamento, sob pena das sanções legais cabíveis. Bem como fornecer os equipamentos 
rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na sua proposta, 
obedecidos aos critérios e padrões de qualidade predeterminados. 

Os equipamentos deverão ser novos, respeitando as discriminações contidas neste Termo de Referência, sem 
defeitos ou avarias, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor. 
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Deverão, ainda, ser entregues em embalagens apropriadas que os protejam de intempéries, do manuseio e 
acomodações durante o transporte. 

O prazo de garantia para os equipamentos não poderá ser inferior 12 (doze) meses contados a partir da 
entrega definitiva, sendo necessária a emissão de DECLARAÇÃO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE.  

Caso o problema não seja resolvido dentro do prazo máximo de 48 horas, a CONTRATADA deverá 
disponibilizar um equipamento, idêntico, equivalente, ou superior, sem quaisquer ônus, num prazo de 10 (dez) 
dias contados a partir do término do prazo máximo para a solução do problema. Os atendimentos deverão ser 
feitos preferencialmente durante o horário comercial, podendo ser fora deste quando acordado entre as partes. 

A assistência técnica e o suporte deverão ser efetuados pelo fabricante ou por assistência técnica autorizada 
por ele. A assistência técnica deverá utilizar apenas peças e componentes originais salvo nos casos 
fundamentados por escrito e aceitos pela CONTRATANTE. 

7. FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em até 20(vinte) dias após entrega dos equipamentos, mediante nota fiscal 
atestada pelo setor competente da Prefeitura. 
 
A despesa ocorrerá por conta da seguinte dotação orçamentária: 

Projeto/Atividade: 2037 - Gestão das Ações Administrativas da SEDUR. 

Elemento: 44.90.52 - Equipamentos e material permanente. 

Recursos: 0.100-0 - Recursos Ordinários. 
 
 
8. REGÊNCIA LEGAL 

O dispositivo legal que fundamenta essa aquisição é o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 

 
 
 
 
 

 
ASSINATURA DO FORNECEDOR 

 
_________________,  ____/____/_____     __________________________ 

 LOCAL                         DATA                       ASSINATURA/CARIMBO 
 

OBSERVAÇÃO: A PROPOSTA / ORÇAMENTO DEVERÁ ESTAR EM PAPEL TIMBRADO, COM VALORES 
UNITÁRIOS E TOTAIS GERAL, CNPJ E ASSINADA POR PESSOA AUTORIZADA.  


