Estado de Santa Catarina
Prefeitura de São Cristóvão do Sul
EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 036/2021
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
FORMA DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

a) Garantia total mínima de 36 (trinta e seis meses). Garantia
b) O período de garantia dos equipamentos será de no mínimo 03 (três) anos, contados a partir da data de
expedição do Termo de Recebimento Definitivo, pelo Município.
c) A garantia do(s) equipamento(s) será dada contra vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação.
Software e documentação
a) A solução e seus periféricos, bem como os softwares e drivers fornecidos, deverão ser entregues em Português
do Brasil e com compatibilidade comprovada com o sistema operacional Windows 10;
b) A documentação técnica do equipamento deverá estar em Português do Brasil;
c) Deverá possuir mídia ou Pen Drive para recuperação/restauração do sistema operacional. A solução adotada
deverá ainda integrar os drivers de todos os periféricos do notebook para instalação no referido sistema operacional.
Pagamentos
Os pagamentos serão realizados mediante transferência de convênio, em parcela única, que será efetuado após a vistoria e
aprovação realizada por fiscal designado, por meio de crédito em conta bancária, e ou boleto, mediante a apresentação da
nota fiscal/fatura, e o aceite definitivo do objeto adquirido através de recurso vinculado a EMENDA PARLAMENTAR N°
29250015/2016 E 29250007/2017.

Os créditos estarão consignados ao recebimento da emenda parlamentar.
Os pagamentos ocorrerão em até 30 dia após liberação dos recursos oriundos da emenda parlamentar.
O prazo de entrega do objeto desta licitação será de no máximo 60 (sessenta) dias, a partir da emissão da nota de empenho e
confirmação de pedido.
Tais informações apenas complementam os termos do edital em nada alterando o objeto, requisitos, prazos, de modo que não
afeta a formulação das propostas, razão pela qual desnecessária a reabertura de prazo.
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