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Licitação: Pregão N.º 006/2021 
  
 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto deste certame o “Registro de preços visando futura aquisição de 

materiais médico-hospitalares”, em conformidade com o estabelecido neste Termo de 

Referencia. 

 

1.2. O Município não se obriga a adquirir os materiais médico-hospitalares constantes deste 

Registro de Preços, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais 

itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá 

preferência, nos termos do art. 15, §4º da Lei 8.666/93. 

 

1.4. O Município poderá, quando da aquisição por ordem de fornecimento ou por contrato, 

proceder pesquisa de preços no Banco de Preços da Saúde e/ou em Banco de Preços 

Públicos, para verificação de eventuais distorções de preços constante da ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS, com os preços praticados no mercado público. 

 

1.5. Os proponentes deverão apresentar proposta incluída a carga tributária, o frete e todas 

as despesas incidentes, que correrão à conta do licitante. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1. O presente certame tem por objeto atender às necessidades e demandas do Serviço de 

Saúde, em atendimento aos usuários da Farmácia Municipal, CAPS, UBS e demanda judicial, 

da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, do Município de Cabreúva, 

Estado de São Paulo, conforme especificações descritas neste termo de Referencia que será 

Anexo e parte integrante do Edital de Licitação. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES: 

 

3.1. Os produtos apresentarão por ocasião das entregas, no mínimo, 75% da sua validade a 

contar da data da realização da entrega pelo fornecedor nas dependências internas do 

contratante, ou ainda validade mínima de 12 meses a contar de sua entrega, quando outra 

data não estiver especificada na embalagem do produto. 

 

3.2. Durante a validade do contrato, caso seja constatada qualquer irregularidade quanto à 

eficácia, especificação, apresentação, etc, a mesma será documentada, ficando a 

responsabilidade da contratada em trocá-lo, no prazo máximo de 48 horas, sem ônus à 

instituição, além de fornecer retorno documentado quanto às providências técnicas 
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formalizadas e seus resultados. A empresa após contratada, que incorrerem na 

inobservância do disposto neste item, terá o fato documentado e estarão sujeitos a apuração 

de responsabilidade e as penalidades previstas em Edital, garantido o direito do contraditório 

e da ampla defesa.  

 

4. DAS DESCRIÇÕES  

ITEM QTDE. DESCRIÇÃO 

MAIOR DESCONTO SOBRE O 

CATÁLOGO DE PREÇOS DA 

REVISTA SIMPRO (EDIÇÃO 

VIGENTE) 

01 1 
TABELA DE PREÇOS DA REVISTA SIMPRO 

(EDIÇÃO VIGENTE) 
(desconto em percentual) 

 

5. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

 

5.1. A entrega será parcelada e deverá ser realizada conforme solicitação da Secretaria da 

Saúde no horário das 08h00 às 17h00 de segunda às sextas-feiras, no almoxarifado central 

da Prefeitura, no prazo máximo de até 10 (dez) dias após o envio da “Ordem de 

Fornecimento”, estando sujeito a aceitação plena pelo Órgão requisitante, cujo atestamento 

no documento fiscal será aferida no ato da entrega dos produtos. 

 

5.2. No ato da entrega dos produtos, constatadas inconformidades no fornecimento e/ou nos 

produtos, os mesmos serão devolvidos para substituição por um conforme, sem direito a 

ressarcimento à Vencedora/Contratada e sem ônus ao MUNICÍPIO DE CABREÚVA - SP, no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação por escrito. 

 

6. DO FATURAMENTO 

 

6.1. A LICITANTE VENCEDORA emitirá a Nota Fiscal/Fatura, na data da entrega dos produtos, 

devendo a mesma ser entregue junto ao servidor responsável pelo recebimento dos 

produtos, para regular conferência, o qual encaminhará ao Departamento de Licitações e 

Contratos Administrativos, para processamento. 

 

6.2. Verificando qualquer irregularidade na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o Departamento 

de Licitações e Contratos Administrativos, fará sua devolução ou solicitará Termo de 

Correção, ficando o prazo de pagamento prorrogado proporcionalmente a sua regularização, 

sem qualquer custo adicional à PREFEITURA. 

 

7. DOS PREÇOS E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

7.1. Deverão estar contidos nos preços: tributos, impostos, taxas, emolumentos, 

contribuições fiscais e parafiscais, encargos sociais e trabalhistas, despesas de transporte, 

fretes, seguro, pedágio, etc. 
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7.2. Os pagamentos serão efetuados em até 28 (vinte e oito) dias, da entrega das Notas 

Fiscais/Faturas na Prefeitura Municipal de Cabreúva, o que se dará após a efetiva conferência 

por parte do órgão municipal requisitante; 

 

7.3. Verificado o atraso no pagamento das Notas Fiscais/Faturas por ato da Prefeitura 

Municipal de Cabreúva, estará ela sujeita ao pagamento de juros moratórios de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, sobre o valor de cada fatura; 

 

7.4. O Município de Cabreúva poderá reter o pagamento dos valores devidos, na hipótese da 

Contratada não apresentar, quando solicitada pelo Órgão municipal requisitante, a 

comprovação do recolhimento dos Impostos incidentes sobre o objeto contratual, nos termos 

da legislação vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


