
TERMO DE REFERÊNCIA 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 01/2010 

TIPO: MENOR PREÇO 

A Fundação Getúlio Vargas, entidade privada sem fins lucrativos, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob 
o nº 33.641.663/0001-44, com sede na Praia do Botafogo, 190, Botafogo, 
Rio de Janeiro, torna público, para o conhecimento dos interessados, que 
realizará Cotação Prévia de Preço, tipo Menor Preço, no âmbito do Convênio 
nº 737534/2010, celebrado com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira - INEP, objetivando a aquisição de 03 
COMPUTADORES (DESKTOPS) / 01 IMPRESSORA A LASER / 03 
NOTEBOOKS / 01 UNIDADE DE BACK UP. A presente Cotação Prévia de 
Preço será regida pelo Decreto nº. 6.170, de 25 de julho de 2007, pela Portaria 
Interministerial nº. 127, de 29 de maio de 2008 e suas alterações. 

1. OBJETO 

Aquisição de 03 COMPUTADORES (DESKTOPS) / 01 
IMPRESSORA A LASER / 03 NOTEBOOKS / 01 UNIDADE DE BACK UP  

• 3 (três) microcomputadores processador Core i5-750 
(2.66GHz, 2.66GHz Turbo Boost, 8 MB cache) - BRH7220; 
memória: 4GB DDR3 1333MHz (2x2GB); Monitor de 256 
MB; Monitor LCD 21”, Disco rígido de 160 GB; Interface 
de rede; Gravador de DVD/CD (Unidade DVD+/- RW 16x), 
Sistema Operacional e Pacote Office instalados, Mouse, 
Teclado; 

• 1 (uma) impressora a laser com memória de 1024 MB, 
Qualidade de resolução de impressão otimizada (preto / 
cor) para impressões no tamanho A4; 

• 2 (dois) notebooks,  processador de 1.66GHz, memória 
Cache L2: 512KB, velocidade de barramento de 667MHz; 
Tela de 10.1" (1366 x 768); Memória 4GB; Unidade de 
Disco Rígido (HDD 320GB; Ethernet: 10BASE-T/100BASE-
TX com interface RJ-45; Autonomia Estimada da Bateria: 
até 6 horas; Câmera e microfone integrados. Conexão 
Sem Fio Integrada (Wireless); 

• 1 (uma) unidade de backup: capacidade original 500 GB; 
capacidade compactada 1 TB; taxa de transferência 
média sustentada SATA interno de 30 MBps/USB externo 
de 25 MBps; taxa de transferência em picos SATA interno 
de 1,5 GBps/USB externo de 480 MBps; tempo de acesso 
médio (ms) 15; função unidade de disco removível; 
tamanho do bloco lógico 512 bytes; sistema de arquivo 



suportado ext2, ext3, FAT32 e NTFS (padrão); taxa de 
erros irrecuperáveis 1 erro por 10^14 bits lidos; taxa de 
erros irrecuperáveis 550.000 horas. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

A presente contratação visa cumprir as metas 01, 02 e 03 do 
referido convênio, conforme consta no Plano de Trabalho do Convênio n° 
737534/2010, celebrado entre o INEP e a Escola de Economia de São Paulo 
da Fundação Getúlio Vargas. 

3. DA ENTREGA DA PROPOSTA 

A proposta deverá ser entregue digitada em papel timbrado da 
empresa contendo nome ou razão social, endereço completo, telefone, fax e e-
mail e deverá estar datada e assinada pelo seu representante legal. Não 
poderá ter emendas, rasuras ou entrelinhas. 

Todos os valores da proposta deverão vir expressos em moeda 
nacional corrente e com validade não inferior a sessenta (60) dias. 

A proposta deverá ser entregue até as 18h do dia 09 de novembro 
de 2010 no endereço abaixo ou encaminhada via e-mail para o endereço 
eletrônico pesquisaeesp@fgv.br.  

Rua Itapeva, 474 – 12º andar, São Paulo – SP – Brasil 

CEP.: 01332-00 

Em anexo à proposta deve seguir copia das certidões que 
comprovam a boa regularidade da empresa junto aos órgãos públicos sendo 
elas: fazendas federais, estaduais e municipais; FGTS; e INSS. 

4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atendam às exigências contidas nos itens 1 e 2; 

b) apresentem valores simbólicos, irrisórios, inexeqüíveis ou 
excessivos; 

c) ofereçam vantagens ou alternativas não previstas, de 
interpretação dúbia ou rasuradas, ou ainda que contrariem no 
todo ou em parte o presente Termo de Referência 

A escolha recairá pela proposta que apresentar Menor Preço, dentre 
as empresas classificadas. 



Havendo empate entre duas ou mais propostas a classificação será 
feita por sorteio; 

O resultado da avaliação das propostas será dirigido às empresas 
via e-mail e por ofício. 

5. DO PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS 

A Contratada fornecerá o produto no prazo máximo de 05 dias após 
a notificação de vencedora da Cotação. 

Os recursos para custear as despesas descritas neste Termo 
correrão à conta do convênio n° 737534/2010. 

6. FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento dos serviços será de até 20 (vinte dias) após a entrega 
do produto e da sua correspondente nota fiscal. 


