
Contato: Fone: Processo

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: conta:

Item Unid Qtd. Vl. Uni Total

1 UNID 02

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento 

por meio de depósito bancário

Outros:

Inscrição Municipal:

ESTA PROPOSTA É VALIDA ATÉ 06/12/2021
ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

OBJETO :     AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS CELULAR  (SMARTFONE)eliada.goncalves@ovg.org.br

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

ELIADA 62 3201-9464 202100058004327

                 Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem com 

dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 15.503/2005, estando a 

proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial.

Serviço:

Lista de Produtos / Serviços

 Os produtos deverão ser entregues de forma única, com um prazo de entrega de até 30 (Trinta) dias contados da solicitação da OVG, observando-se as 

condições deste Termo para a entrega dos mesmos.

 Descrição 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos/serviços e emissão válida do documento fiscal correspondente (nota 

fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela OVG.

* O pagamento será efetuado, através de transferência em conta corrente, devendo, portanto, os participantes informar banco, agência e número de 

conta em sua proposta.

Os produtos deverão ser entregues na Sede da OVG, localizada na Avenida T-14, nº 249, Setor Bueno, Goiânia-GO.

 OBSERVAÇÕES 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Celular do tipo Smartphone.

3.1.1. O equipamento ofertado deverá possuir sistema Operacional Android 

Atualizado.

3.1.2. O equipamento deverá dispor de tela entre 6  e 6,7 polegadas e Super 

AMOLED.

3.1.3.  A tela deverá ter resolução do tipo Full HD (1080 X 2400).

3.1.4. Deverá possuir processador Octa-Core de no mínimo 2,3GHz.

3.1.5. Deverá possuir ainda memória RAM de no mínimo 6 GB ou superior.

3.1.6. O dispositivo deverá possuir armazenamento interno de no mínimo 128 GB.

3.1.7. O equipamento deverá ser Dual Chip.

3.1.8. O equipamento deverá possuir no mínimo quatro câmeras

3.1.8.1 As câmeras frontais deverão ser de no mínimo 32MP.

3.1.8.2 As câmeras traseiras deverão ser de no mínimo 64MP.

3.1.9. A filmadora deverá permitir gravações do tipo UHD.

3.1.10. O equipamento deverá ser expansivo e suportar MicroSD de até 1TB.

3.1.11. A solução ofertada deverá ser compatível com internet do tipo Wi-Fi, 4G, 5G 

e Bluetooth.

3.1.12. O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses.

3.1.13. O equipamento ofertada deverá possuir itens adicionais como carregador de 

padrão nacional e Bivolt 110/220V.

3.1.14. O equipamento deverá dispor de Bateria de Íons de Lítio de no mínimo 4.500 

mAh.

3.1.15.  A solução deverá possuir no mínimo os recursos de chamada deVoz: 

Chamada em espera, Discagem rápida, Chamada por comando de voz

3.1.16. O equipamento deverá dispor de tecnologia Nano Chip.

3.1.17. Modelo Referência: Smartphone Samsung Galaxy A52s 5G

 * FAVOR LER o Termo de Referência que segue anexo. Todas as especificações do produto constam no Termo de Referência Nº 012/2021-GTI  

 Será contratada a empresa que oferecer o menor preço por item.  

O pagamento será efetuado, através de transferência em conta corrente, devendo, portanto, os participantes informar banco, agência e nº de conta em 

sua proposta.

 02 (dois) APARELHOS CELULAR DE CELULAR DO TIPO SMARTFONE,  com  6GB 

Memória Ram, armazenamento interno de 128 GB, Wi-Fi,  4G, 5G e processador 

Octa-core 2,3 GB ou superior, conforme condições constantes do TERMO DE 

REFERÊNCIA Nº. 12/21-GTI, que é parte integrante deste edital. 

Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entraga:
Nota Fiscal: Material:
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