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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

Av. Jerônimo Monteiro, nº  38,  2º.  Piso – Centro -  Alegre (ES) - CEP: 29.500-000  
Telefax (28) 3552-1147 / 3552-3707 – cmalegre.licitacao@gmail.com /  www.camaraalegre.com.br 

 

ORDEM DE FORNECIMENTO – OF N° 018/2019 
 

Contrato/ ARP nº: 004/2019 
Requerimento de Aquisição nº: 

MEMO Nº 046/2019 

Data: 21/10/2019   Pregão nº: 003/2019 

Fornecedor: EDUARDO FADINI SILVESTRE-ME 

CNPJ nº: 14.771.730/0001-09 Telefone: (27) 3251-6097 

Endereço: Avenida Luiz Manoel Velozzo, nº 58, térreo, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES 

Forma de Pagamento: À Vista Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis 

Local de Entrega: Câmara Municipal de 

Alegre 
Horário de Entrega: de 8:00 às 17:00 horas 

Observação: Autorizamos o fornecimento dos materiais abaixo discriminados mediante as 

condições constantes desta ORDEM DE FORNECIMENTO e demais documentos licitatórios. 

Relação dos Produtos e/ou Serviços a Serem Entregues 

Ite

m 
Descrição do Produto e/ou Serviço Qtd. Unid 

Valores 

Unit. Total 

01 

DESKTOP DE ARQUITETURA PROPRIETÁRIA COM NO 
MÍNIMO 8ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL® 
CORE™ (cache de 4mb,); Windows 10 pro- 0em, de 64 
bits - em português (brasil); pacote de softwer de 
aplicativos instalados e seu registro em português; placa 
de vídeo Intel® hd graphics 630; no mínimo memoria 
8gb (1 x 8 gb), ddr4, 2666mhz; disco rígido (hd) de no 
mínimo 1tb (7200 rpm); kit teclado e mouse usb preto 
- em português (brasil); gravador e leitor de dvd/cd 
(dvd-rw); 1 placa wireless card 802.11bgn + bluetooth 
4.0; botão liga/desliga; leitor de cartão multimídia 5 em 
1; tomada combinada de áudio; no mínimo 2 portas usb 
3.1 type-a de 1ª geração frontal; microfone e 
entrada/saída de linha; 1 vga; 1 hdmi; 4 portas usb 2.0 
traseira; 2 slots da placa de expansão; 1 unidade de 
fonte de alimentação; 1 porta ethernet 10/100/1000.  
Placa mãe deve ser de fabricação própria e exclusiva 
para o modelo ofertado, deverá ser do mesmo 

fabricante do Equipamento, monitor 21,5 polegadas 
vga, display port, hdmi, 
O monitor mouse e teclado devem ser do mesmo 
fabricante do equipamento os equipamentos devem 
possuir garantia on-site de 36 meses do fabricante do 
equipamento, proponente devera comprovar toda a 
especificação na proposta de preço sobe pena de 
desclassificação proponente deverá apresentar catalogo 
dos produtos sobe pena de desclassificação 

07 Unid. 4690,00 32.830,00 

Valor Global R$32.830,00 

 
______________________________________________ 

Mariângela Simão Albani 

Recebi e aceito as condições que aqui constam nesta Ordem. 

Data:  

 

Assinatura:_________________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Fornecedor 

 


