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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

O Conselho Regional de Biologia 1ª Região – CRBio-01, autarquia federal, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob 
nº 02.366.047/0001-07, com sede na Rua Manoel da Nóbrega, 595, São Paulo 
– SP, CEP 04001-083, fará realizar Cotação Prévia  de Preço , tipo menor 
preço. 
 
1. OBJETO 

Aquisição de monitores (LED) para sede do CRBio, conforme especificações e 
quantidades estabelecidas abaixo: 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. 

01 Monitor LED, tamanho entre 19,5” a 23”(Polegadas), 
proporção 16:9, brilho de 250 cd/m2, 16 Milhões de 
cores; Resolução mínima de 1600 X 900 pixels; Tempo 
de resposta máximo de 5 ms; Deve possuir, no mínimo, 
2 (dois) conectores, sendo obrigatoriamente pelo 
menos 1 (um) conector de entrada digital DVI e 1 (um) 
conector VGA. Fonte de alimentação com tensões de 
entrada 100/240V – 50/60 Hz com ajuste automático; O 
monitor deverá possuir um conector de encaixe para kit 
de segurança(trava), sem adaptações; Com ajuste de 
altura e rotação 
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2. JUSTIFICATIVA 

A aquisição dos monitores faz se necessária visto que os da sede do CRBio-01 são 
antigos e não atendem mais as atualizações tecnológicas e também em relação a 
ergonomia (luminosidade, nitidez e resolução da tela), desse modo, a troca desses 
equipamentos irá colaborar tanto na área saúde como em um melhor ambiente de 
trabalho para os funcionários.  

3. GARANTIA EXIGIDA PARA O OBJETO  

5.1. Será exigida garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do Termo de 
Recebimento Definitivo, sem prejuízo da garantia legal prevista na Lei Federal nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

4. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  

4.1. Os monitores serão atestados pelo responsável da área de Tecnologia da 
Informação. 

5. DOS PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJ ETO 

5.1. A entrega do objeto deverá ser realizada em até 20(vinte) dias úteis contados da 
data de recebimento, pelo fornecedor, da autorização de compra e Nota de Empenho. 
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5.2. Local e Horário de entrega: Sede do CRBio-01, sito à Rua Manuel da Nóbrega, 595 
– Conjunto 122 – Paraíso – São Paulo, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 
9h00 às 16h00, no setor de Compras, acompanhado pelo responsável da área de 
Tecnologia da Informação. 

5.3. O fornecedor deverá acondicionar devidamente os produtos, de forma a não 
danificá-los durante as operações de transporte, carga e descarga. 

 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado no prazo de 20(vinte) dias corridos após a emissão do 
Termo de Recebimento Definitivo pela área responsável, preferencialmente mediante 
depósito na conta bancária informada na nota fiscal. 


