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ANEXO VIII - TERMO DE REFERÊNCIA  

Objeto: constitui objeto do presente a contratação de prestação de serviços objetivando a 
manutenção dos equipamentos eletro-eletrônicos dos diversos departamentos e convênios da 
Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas, de acordo com as especificações do Anexo I-Modelo de 
Proposta. 

 

 
Os serviços a serem executados serão: 

1. Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática 
 

2. Assessoria em uso da rede interna da prefeitura, assim como as manutenções que se 
façam necessárias. 

 
3. Auxilio ao uso/instalação/desinstalação dos programas pertinentes a cada setor, 

incluindo anti-virus e demais programas necessários ao bom andamento dos serviços. 
 

4. No caso de peças que necessitem ser trocadas nos computadores para manutenção, a 
empresa fornecerá um orçamento da(s) peça(s) em questão e passará a prefeitura e, 
ficará a critério da mesma a compra ou não pela empresa vencedora da licitação. No 
caso da prefeitura fornecer a peça, a empresa vencedora se compromete a fazer a 
troca da mesma, sem custos adicionais. 

 
Forma de Execução da Prestação de Serviços:  

1. A Prestação de Serviços será executada, com presença mínima de duas vezes por semana, 
cumprindo 04(quatro) horas, bem como estar à disposição dos diversos setores e, quando 
solicitada a presença, em caso de urgência na manutenção de algum equipamento de qualquer 
setor da Prefeitura Municipal. 

2. No preço apresentado,  todas as despesas, com transporte, alimentação e BDI(Benefícios de 
Despesas Indiretas), já deverão estar incluídas. 

 
Valor médio das cotações de preços de mercado: R$2.316,00. 
 

Santa Rita de Caldas, 05 de Novembro de 2018 
 
 

Ana Maria de Oliveira 
Pregoeira 

 
 


