ANEXO 1

Ministério do Meio Ambiente
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
PROBIO II
Acordo de Doação Nº TF 91.515
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
Ref: SHP- JBRJ- 003/2012
Código(s) do POA: 3.1.03.01.01.04

O Fundo Mundial para o Meio Ambiente-GEF fez uma doação por meio do Banco
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial), para financiar o Projeto
Nacional de Ações Integradas Público-Privadas para Biodiversidade - Probio II, cujos pagamentos
serão viabilizados pela Caixa Econômica Federal.
Parte dessa doação será utilizada para pagamentos de equipamentos/materiais/serviços
referentes à atuação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro em conformidade com as Diretrizes de
Seleção e Contratação de Consultores para Mutuários do Banco Mundial.
O Jardim Botânico do Rio de Janeiro convida à apresentação de Cotações com vistas ao
fornecimento de Equipamento de Informática, conforme esta especificação técnica.
As Propostas deverão conter as seguintes informações:
1.
2.
3.

Prazo de validade da proposta;
Prazo de garantia dos equipamentos;
Prazo de entrega dos equipamentos igual ou inferior ao solicitado;

EQUIPAMENTO
- Processador com 15 MB Cache 3.3 GHz ( 03 anos garantia )
- Placa Mãe compatível. ( 03 anos garantia )
- Cooler com resfriamento à água (Watercooled) ( 03 anos garantia )
- 32 GB Memória DDR3 1600 ( garantia ilimitada )
- Disco rígido 1 TB Sata 3
- Placa de vídeo 02 GB DDR5 256 bits (Garantia 36 meses )
- Fonte 1200W PFC ativo ( Garantia 36 meses )
- Gabinete ATX Para sistemas de alto desempenho
- SSD 240 GB SATA 3 ( Garantia 36 meses )
- Gravador de BLU-RAY/ DVD
- Teclado e Mouse
- Software: Windows 7 Ultimate 64 bits

GARANTIA
A garantia de funcionamento será pelo período de 12 (doze) meses para peças e serviços contada a
partir do recebimento definitivo do material, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional
oferecida pelo fabricante.
O Fornecedor do material deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida
pelo fabricante e todo suporte necessário à solução de problemas relativos de Hardware e
intermediação com o fabricante e distribuidor para solução rápida de alguma dificuldade.

CONDIÇÕES
Verificar o atendimento às especificações e quantidades. Caso as especificações ou quantidades não
estejam de acordo com a especificação técnica, a empresa fornecedora deverá substituir ou
complementar o material, em questão, no prazo de 5 (cinco) dias corridos.
A descrição do equipamento oferecido deverá estar em conformidade com a especificação técnica,
indicando, dentre outros, a marca e quantidade do produto cotado.
As propostas deverão ter validade de 30 (trinta dias)
PRAZO
O prazo de entrega do material deverá ser em até 10 (dez) dias úteis.

CUSTOS
O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal, por crédito em conta bancária, após o
recebimento do material, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de entrega do material.

JULGAMENTO
O julgamento será realizado pelo menor valor global ofertado, sendo adjudicado à empresa vencedora.

