TERMO DE REFERÊNCIA
FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA
1. OBJETO
Fornecimento de Toner
administrativas da CDURP.

para

serviço

de

impressão

de

atividades

2. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS
o Toners originais RICOH MP C2004:
 15 unidades Preto C2503
 15 unidades Cyano C2503H
 15 unidades Magenta C2503H
 15 unidades Amarela C2503H
o Toners originais OKI B420 DN:
 03 unidades Preto B420
OBS: A obrigatoriedade de Toners originais se dá pela manutenção da
garantia das impressoras adquiridas.
3. VALOR ESTIMADO
3.1) O valor estimado para a fornecimento dos Materiais acima descritos é de
R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais)
3.2) Observações:
3.2.1) Nos preços propostos deverão estar inclusos todas as despesas para
seu fornecimento, como: transportes, tributos, carregadores e outros.
3.2.2) A proposta deverá conter indicação da marca de todos os materiais
propostos.
4. TIPO E MODALIDADE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Lei 10.520/2002.
5. FORMA DE PAGAMENTO
5.1) O pagamento será efetuado em uma única parcela, mediante
apresentação de Requerimento, Nota Fiscal, Fatura ou Duplicata, devidamente
atestados pelo setor competente.

5.2) O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados da data do
protocolo de documento de cobrança CDURP de crédito em conta bancária da
empresa.
6. PRAZO DA ENTREGA
O prazo para a entrega dos produtos é de até 03 (três) dias úteis da emissão
da Ordem de Compra.
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1) Realizar troca(s) de produtos com eventuais defeitos de fabricação se no
período de até 48 horas corridos da comunicação do evento;
7.2) Realizar a entrega do material na sede da CDURP.
8. OBRIGAÇÃO DA CDURP
8.1) Realizar o pagamento na forma e condições previstas;
8.2) Realizar a fiscalização da contratação.
9. VALIDADE DA PROPOSTA
A proposta deverá ter validade de 30 (trinta) dias, após a entrega da mesma a
Cia. de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro.

