TERMO DE REFERÊNCIA
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.

1.OBJETO
Constitui o objeto deste processo, a contratação de Serviços de Telefonia Móvel, para o fornecimento
de chips do tipo SIM CARD com plano de voz ilimitado, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal da Saúde.

2.PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS, VIGÊNCIA DO CONTRATO e

PRORROGAÇÃO
2.1.As entregas deverão ser feitas em uma única vez, será emitida uma OS - Ordem de Serviço.

2.2.Os materiais deverão ser entregues na Secretaria Municipal da SAÚDE, sito à Rua Prudente de
Moraes, 81 - 4^ andar, de segundas às sextas-feiras das 08:00 às 17:00, no prazo de até 15 dias
corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

3.OBRIGAÇÕES DA CONTRADA
3.1.Os materiais devem ser entregues em sua embalagem original, sem estar violada ou fracionada
e em condições de transporte e acondicionamento indicados pelo fabricante; com informações de
lote, fabricação e validade.
3.2.Deverão ser fornecidos equipamentos novos.
3.3.Os produtos deverão ter validade mínima de 3(três) meses.
3.4.Quando exigido pela legislação Brasileira, os produtos deverão seguir as normas ABNT ou possuir
selo do INMETRO.
3.5.O fornecedor deverá ofertar produtos de qualidade.
3.6.As garantias iniciarão a partir da data de entrega dos mesmos.

4.DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
4.1 - O recebimento será efetuado no local indicado e será conferido por funcionário da PMSCS,
que analisará se os produtos entregues. Os mesmos serão recusados caso não correspondam à
marca e modelos ofertados na proposta comercial.

5.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1.Rejeitar os equipamentos/materiais que não atendam aos requisitos constantes das
especificações técnicas.
5.2.Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.
5.3.Fiscalizar o fornecimento dos equipamentos, zelando pelo fiel cumprimento do presente

contrato, promovendo seu recebimento, conferindo a qualidade, especificação exigida dos mesmos,
assim como os preços apresentados.

6.PAGAMENTO
6.1.

A contratada deverá emitir fatura contendo os serviços contratados, que será atestada pelo

gestor do contrato para posterior ser encaminhada para pagamento. Serão pagos apenas os serviços
efetivamente utilizados pelo município.

7.GESTOR DO CONTRATO
7.1. O gestor da presente contratação será responsável pela SESAUD- Secretaria Municipal da Saúde.

8.QUANTIDADES
QUANTIDADE QTD06
MESES
/MÊS

DESCRIÇÃO

ITEM

Cartão SIM CARD/GSM com plano de voz ilimitado.
Acompanha adaptador de tamanhos SIM-CARD,
Micro-SIM-Card e Nano-SIM-Card. Compatível com

1

freqüências comuns na região do município.

160

960

8.1As quantidades solicitadas são estimadas, sendo que as mesmas poderão ou não ser solicitadas,
conforme a necessidade do Município.
8.2Serão pagos apenas as quantidades efetivamente utilizadas.
8.3Os itens ofertados devem ser livre de fidelização, podendo ser cancelados a qualquer momento,
sem prejuízos à CONTRATANTE.

São Caetano do Sul, 31 de março de 2020

fjU/^
Regina Grespan
SESAUD - Secretaria Municipal da Saúde.

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA

Nome da
Endereço:

NQ.

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ N:

Fone/fax:

Inscrição Estadual:

Dados para pagamento:
Banco:

-n

/Conta Corrente:

/ Aqência:

Dados do Responsável que Assinará o Contrato:
Nome:

Profissão: RGn: CPFn0

Estado Civil:

Endereço completo:
Telefone para contato:

ITEM

e-mail para contato:

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE QTD06
MESES

/MÊS

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Cartão SIM CARD/GSM com plano de voz
ilimitado. Acompanha adaptador de
tamanhos SIM-CARD, Micro-SIM-Card e
Nano-SIM-Card. Compatível com

freqüências comuns na região do

1 município.

160

960 R$

R$

OBS:
-Serão pagos apenas as quantidades efetivamente utilizadas.
-Efetuar o contrato com cláusula resolutiva de cancelamento.

Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias
Declaramos que estamos cientes e aceitamos todas as exigências, normas e prazos estabelecidos
neste edital e nos seus Anexos, e que os produtos ofertados atendem às especificações contidas no
Termo de Referência.
Locai, dedede 2020.

Assinatura e carimbo da empresa

