ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO: Registro de preços para eventual e futura Aquisição de Papel formato A4, para atender a
Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha (Maternidade e UPAs de Araraquara).
1.1. A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS, para contratações futuras na Aquisição de

papel formato A4, branco, conforme quantidades estimadas e especificações constantes neste termo de
Referência.
LOTE 01 - MATERNIDADE
REQ.

785/2019

QTDE.

1500

UN

DISCRIMINAÇÃO

Pct

Papel sulfite – formato A4 - branco gramatura 75 g/m², tamanho medindo
210 mm de largura x 297 mm de altura –
pacote com 500 folhas

VALOR UNITÁRIO
(Máximo)

VALOR TOTAL
(Máximo)

26.812,50

LOTE 02 - UPA
REQ.

785/2019

QTDE.

2250

UN

DISCRIMINAÇÃO

Pct

Papel sulfite – formato A4 - branco gramatura 75 g/m², tamanho medindo
210 mm de largura x 297 mm de altura –
pacote com 500 folhas.

VALOR UNITÁRIO
(Máximo)

VALOR TOTAL
(Máximo)

40.218,75

2. Somente para(s) empresa(s) vencedora(s) será exigido junto à proposta, Prospecto/descritivo do produto
arrematado, para encaminhamento ao Setor Responsável onde será dado o parecer se o objeto atende ao
Termo de Referência.
3 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO
3.1 – Prazo de Fornecimento: A Contratada se obriga a entregar os produtos, objetos do presente certame,
pelo período de 12(doze) meses, mediante solicitações da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó
Mocinha – Fungota.
- Os produtos deverão ser entregues no prazo de até 10 (dez) dias úteis do recebimento da Autorização de
Fornecimento, na Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha – Fungota, sito à Rua Carlos
Gomes, nº 1610 - Bairro Centro – CEP 14801-340 – Fone: (16) 3305-1531 ou 3305-1536 ramal: 1532 – Setor
Almoxarifado.
Horário de Recebimento: 07:00 às 12:00hs e das 14:00 às 17:00hs.
3.2 – Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, montagem,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos
mobiliários.
4 - DA FORMA DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos devidamente atestado
pelo Almoxarifado da Fundação.
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4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento
será contado da data do seu retorno devidamente regularizada.
4.3 - O pagamento será feito pelo Setor Financeiro da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó
Mocinha - FUNGOTA, por ordem bancária de acordo com a forma determinada pela contratada.
5. AMOSTRAS
5.1. Poderá ser solicitado ao licitante provisoriamente vencedor que apresente 01 (uma) amostra do item
arrematado para serem analisados pela DIRETORIA TECNICA, para a verificação da compatibilidade com as
especificações deste Termo de Referência e consequente aceitação da proposta.
5.1.1. As amostras devem ser apresentadas em até 03 (três) dias, contadas a partir do recebimento da
solicitação formal, sob pena de desclassificação da proposta.
5.2. As amostras deverão estar devidamente identificadas com o nome do licitante, conter os respectivos
prospectos e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas características,
tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca, número de referência,
código do produto e modelo.
5.3. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser
manuseados, pela equipe técnica responsável pela análise, e submetidos aos testes necessários.
5.3.1. Será considerada aprovada a amostra que após analisadas atendam às questões de qualidade,
funcionalidade, compatibilidade, dimensões do material, dimensões do produto, embalagem.
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