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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 000031/2020 – SMS
1DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ELETRÔNICOS E
REFRIGERADORES PARA EQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, conforme
relacionado no TERMO DE REFERÊNCIA, anexo do Edital.
2-

PAGAMENTO
1 - O pagamento destes materiais será em até 30 dias, pós entrega definitiva dos produtos.

3-

PRAZOS, DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

1 - O(s) produto(s) fornecido pela empresa vencedora estará sujeito à aceitação pela
Contratante, ao qual caberá o direito de recusar, caso o mesmo não esteja de acordo com o
especificado no Edital.
2 – O(s) produto(s) deverá ser entregue em conformidade com as características definidas
abaixo, imediata após o recebimento da requisição de fornecimento.
4-

DAS CONTRATAÇÕES

1 - Os fornecedores de produtos e serviços estarão obrigados a celebrar os contratos de
acordo com as condições estabelecidas no ato convocatório e nos respectivos anexos.
2 - Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor do
bem deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 05(cinco) dias úteis a partir
da data da convocação, prova de regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e prova de regularidade de tributos Federais,
Estaduais e Municipais, sob pena de a contratação não se concretizar.
4 - Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro
estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas.
5 - O fornecedor dos produtos e serviços deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos
contados da data da convocação, comparecer ao órgão contratante para assinar o termo de contrato ou
retirar instrumento equivalente.
6 – Os futuros contratados devem manter todas as condições ofertadas em suas propostas
técnicas durante a execução contratual, em consonância com o que dispõe o artigo 55, inciso XIII, da
lei 8.666/93.
7 - Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a contratar, poderão ser
convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitados as condições de
fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.
8 - Os preços licitados permanecerão fixos e irreajustáveis
5 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
1 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
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a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da Administração, no prazo máximo de 5(cinco) dias, contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade
com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
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