
Anexo I
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA REABILITAÇÃO, PARA 
ATENDER OS PROGRAMAS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
AQUIDAUANA/MS.

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

1 ANEL DE PILATES - FLEX LUXO UN 16,00 89,45 1.431,20
2 APARELHO DE ELTROESTIMULAÇÂO UN 7,00 1.495,00 10.465,00
3 APARELHO DE LASERTERAPIA UN 4,00 1.900,93 7.603,72
4 BANDAGEM ELASTICA ADESIVA 5 MT

MEDINDO 5 X 5 CM
UN 13.000,00 55,33 719.290,00

5 BOLA FEIJÃO - 90 X 45 CM UN 3,00 124,33 372,99
6 BOLA SUIÇA - 75/65/45 CM UN 5,00 211,05 1.055,25
7 BOLA EXERCITADORA - THERA BAND UN 7,00 104,00 728,00
8 ESTESIOMETRO KIT COM 07 FILAMENTOS - 

Produto utilizado como Teste de Monofilamentos 
de Semmes-Weinstein / Estesiômetro, 
instrumento que tem como diferenciais a 
confiabilidade, eficácia e baixo custo. Tem por 
objetivo medir a sensibilidade da pele, é utilizado 
por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e 
médicos em diversas especialidades como a 
dermatologia, ortopedia, neurologia, 
traumatologia, oncologia, clínica geral e saúde 
pública.
0 Kit é composto por um conjunto de sete 
monofilamentos de variadas espessuras, que 
permitem verificar o nível de sensibilidade de 
nervos periféricos, possibilitando aos profissionais 
e pacientes tomarem medidas para prevenir 
danos físicos irreversíveis e até amputações de 
membros em casos de neuropatias diabética, 
hansênica, tóxica e alcoólica, além de 
proporcionar o monitoramento da evolução de 
comprometimentos neurais.

KIT 26,00 483,85 12.580,10

9 FIOS DE SUTURA AGULHA 3/8 - CILÍNDRICA 
MONOFILAMENTO COM 24 UNIDADES. FIOS 
DE NYLON AGULHADA ND1.0

CAIX 40,00 123,33 4.933,20

10 FIOS DE SUTURA AGULHA 3/8 - CILÍNDRICA 
MONOFILAMENTO COM 24 UNIDADES. FIOS 
DE NYLON AGULHADA NDO

CAIX 40,00 109,00 4.360,00

11 FIOS DE SUTURA AGULHA 3/8 - CILÍNDRICA 
MONOFILAMENTO COM 24 UNIDADES. FIOS 
DE NYLON AGULHADA ND1

CAIX 70,00 109,00 7.630,00

12 FIO SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL PGA - 
( POLIGLICÓLICO) AGULHADO - AGULA 3/8 
CILÍNDRICA COM 24 UNIDADES ND1.0

CAIX 1,00 500,00 500,00

13 FIO DE SUTURA CATGUT C/ AGULHA N.° 2.0 CAIX 15,00 133,38 2.000,70
14 FIO DE SUTURA MONONYLON 3.0 COM

AGULHA 3 MM
CAIX 30,00 109,00 3.270,00

15 FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 COM 
AGULHA 4 MM

CAIX 20,00 118,37 2.367,40

16 FRESA DE TUNGSTÊNIO TIO "PÊRA" DE 14MM 
PARA PODOLOGIA

UN 13,00 145,00 1.885,00

17 GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSOM 
5 KG - O Gel Condutor Incolor tem como 
finalidade auxiliar na condução da corrente 
elétrica em aparelhos que necessitam de um meio 
de contato.

FRAS 30,00 58,30 1.749,00

18 HALTER EMBORRACHADO DE 1 KG PAR 8.00 45,83 366,64
19 HALTER EMBORRACHADO DE 2 KG PAR 8,00 62,55 500,40
20 MEIA BOLA - BOSU UN 3,00 525,00 1.575,00
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Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

21 Mochila De Lona E Couro Grande 35I -
Informações Técnicas:
- Capacidade: 35L;
- Dimensões: Altura: 50cm X Largura: 35cm X 
Profundidade: 20cm:
- Peso: 1.29Kg;
- Material: Couro Bovino Legítimo, Lona;
- Material do Forro Interno: Poliéster resinado em 
PVC;
- Disponível nas cores Marrom, Verde e Preto;
- Possui Zíperes duplos de alta resistência;
- Possui alças de mão frontais para melhor 
facilidade de transporte e manuseio;
- Possui alça de mão lateral permitindo o uso da 
mochila como maleta executiva;
- Vários compartimentos para sua melhor 
organização e praticidade;
- Possui cintas de segurança laterais para maior 
estabilidade e acomodação dos seus pertences;
- Possui alça de ombro removível e costado 
ergonômico;- Alças de costa e de ombro 
ajustáveis para seu melhor conforto;
- Costura de alto padrão e super resistente;
- Bolso lateral para garrafinha ou guarda-chuva;

22 TORNOZELEIRA/CANELEIRA DE 2 KG

23 TORNOZELEIRA/CANELEIRA DE 3 KG

UN 2,00 450,00 900,00

PAR

PAR
10,00

10,00

50,30

56,45

503,00

564,50

Total da Coleta: 786.631,10

Valor Total estimado da aquisição: 786.674,01 (setecentos e oitenta e seis mil seiscentos e setenta e 
quatro reais e um centavo).

Justificativa : Cl COMPLEMENTAR N° 94/2021/COMPRAS-SESAU

Prazo de entrega: 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA AF

Condições de Pagamento: Á PRAZO

Local de entrega: DEPÓSITO DA PREFEITURA DE AQUIDAUANA

Unidade Fiscalizadora: DEPÓSITO DA PREFEITURA DE AQUIDAUANA

Aquidauana(MS), 11 de Agosto de 2021

AUTORIZO:
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TERMO DE REFERÊNCIA
1.Unidade requisitante

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana/MS.

2.Objeto

Registro de preços (conforme prevê o artigo n® 3o do Decreto municipal 
n°030/GAB/2019, incisos I ao VI para aquisição futura de MATERIAIS MEDICO 
HOSPITALARES PARA REABILITAÇÃO para atender o município durante 12 
meses.

3.Justificativa

A referida aquisição irá atender as demandas da Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento no âmbito municipal de Aquidauana/MS.

Conforme poderá ser verificado no histórico anterior, o Município realizou no 
ano de 2020 a presente contratação na modalidade pregão presencial n° 37/2020 
processo administrativo n° 190/2020, vigência 26/02/2021 a 25/02/2022.

Esta aquisição atenderá às necessidades das mesmas para o ano de 2021. 
O quantitativo bem como o devido valor de referência, foi fornecido pela Secretaria 
de Saúde, a qual será responsável pelo controle. Salientamos ainda, que a empresa 
vencedora fica responsável pelo fornecimento dos itens, conforme quantitativo, 
especificações e registro da ANVISA.

Portanto a aquisição de materiais medico hospitalar para Reabilitação, faz-se 
necessária com base nas ações dos programas de saúde ligados à Secretaria 
Municipal de Saúde e Saneamento, tendo como parâmetros os atendimentos diários 
e atividades desenvolvidas com os usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, para 
realização dos procedimentos de todos Núcleos relacionadas a saúde pública, com 
o objetivo de manter a continuidade do atendimento aos usuários SUS, bem como 
para atingir as metas e indicadores de saúde exigidos pelo Ministério da Saúde.

O fornecimento será de natureza continuada e a vigência contratual deverá 
ser de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do contrato e, os itens deverá 
conter em sua validade de uso no mínimo 12 (doze) meses no ato da entrega.



3.1 Estimativas das quantidades para Licitação 2021

N° CÓD. 
BETHA MATERIAL UNID AB NVS MAC TOTAL

1 03-08-0830

ANEL DE PILATES - FLEX LUXO, 
Anel Tonificador Arco Pilates Yoga 
Flexível Ideal para praticar pilates 
e yoga, sendo um excelente 
complemento para fortalecer a 
musculatura e melhorar o tônus 
muscular, pode trabalhar seus 
membros superiores e inferiores, 
como braços, pernas, coxas e 
abdômen, possibilitando vários 
exercícios.
É leve e prático, pode ser utilizado 
por iniciantes ou profissionais. 
Material: Estrutura: Fibra de Vidro 
revestido de Polietileno e EVA 
Pegador: Polietileno revestido de 
EVA 
Dimensões do Anel: Diâmetro: 38 
cm 
Dimensões do Pegador: Largura: 
14 cm, Altura: 5,5 cm, 
Profundidade: 4,5cm

UNID 4 12 16

2 03-08-0834

APARELHO DE 
ELETROESTIMULAÇÃO, possui 
dois canais de controles 
independentes com as correntes 
TENS (Neuroestimulação Elétrica 
Transcutânea) e FES (Estimulação 
Elétrica Funcional). Possui 
indicações para tratamentos de dor 
aguda e crônica, e fortalecimento 
muscular em pacientes 
neurologicamente comprometidos.

UNID 3 4 7
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1

3 03-08-0835

APARELHO DE LASERTERAPIA, 
é um aparelho de Laserterapia, 
desenvolvido para utilização em 
Fisioterapia e Estética. Oferece a 
possibilidade de operação com três 
canetas emissoras de laser (Laser 
Probes), disponíveis nos 
comprimentos de onda 660 nm, 
830 nm e 904 nm. Equipamento 
microcontrolado de baixa potência, 
com efeito analgésico, cicatrizante 
e anti-inflamatório. O modo de 
emissão do feixe do laser nas 
canetas 660 nm e 830 nm pode ser 
ajustado para os modos contínuo 
ou pulsado, com possibilidade de 
escolha de 10 frequências de 
modulação. Conta com o sistema 
Laser Test, um sensor indicativo 
da emissão do laser, uma vez que 
os comprimentos de onda 830 e 
904 são infravermelhos, o teste 
serve para indicar ao operador o 
funcionamento da caneta. Antes de 
iniciar a terapia é indicado testar a 
caneta. Voltagem: bivolt 
automático;
Potência de entrada: 50/60 Hz.

UNID 2 2 4

4 03-08-0455

BANDAGEM ELASTICA 
ADESIVA 5 M, MEDINDO 5X5 
CM, Resistente à água;
Fixação durante 5 dias;
Melhora o desempenho na prática 
de esportes;
Ajuda na recuperação de lesões 
em tendões, músculos e 
ligamentos;
Pode ser aplicado em pessoas de 
todas as idades.
Medida: 5cm x 5m

UNID 3.000 10000 13.000

5 03-08-0837 BOLA FEIJÃO 90x45 GM UNID 3 3

6 03-08-0838

BOLA SUIÇA - 75/ 65/45 CM ,
Bola De Ginástica
PVC, Plastificante para 
Pilates, Yoga e Tonificação 
Muscular.

UNID 2 3 5

7 03-08-0839 BOLA EXERCITADORA THERA 
BAND UNID 7 7



8

ESTESIOMETRO KIT COM 07 
FILAMENTOS
Produto utilizado como Teste de 
Monofilamentos de Semmes- 
Weinstein / Estesiômetro, 
instrumento que tem como 
diferenciais a confiabilidade, 
eficácia e baixo custo. Tem por 
objetivo medir a sensibilidade da 
pele, é utilizado por fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais e médicos 
em diversas especialidades como 
a dermatologia, ortopedia, 
neurologia, traumatologia, 
oncologia, clínica geral e saúde 
pública.
O Kit é composto por um conjunto 
de sete monofilamentos de 
variadas espessuras, que 
permitem verificar o nível de 
sensibilidade de nervos periféricos, 
possibilitando aos profissionais e 
pacientes tomarem medidas para 
prevenir danos físicos irreversíveis 
e até amputações de membros em 
casos de neuropatias diabética, 
hansênica, tóxica e alcoólica, além 
de proporcionar o monitoramento 
da evolução de comprometimentos 
neurais.

KIT 24 2 26

9 03-08-0772

FIOS DE SUTURA AGULHA 3/8 
CILÍNDRICA monofilamento.
Fios de Nylon agulhado. Fio 1-0, 
CAIXA C/24 UNIDADES

CAIXA 40 40

10 03-08-0770

FIOS DE SUTURA AGULHA 3/8 
CILÍNDRICA MONOFILAMENTO.
Fios de Nylon agulhado. Fio 0, 
CAIXA C/24 UNIDADES

CAIXA 40 40

11 03-08-0771

FIOS DE SUTURA AGULHA 3/8 
CILÍNDRICA MONOFILAMENTO.
Fios de Nylon agulhado. Fio 1, 
CAIXA C/24 UNIDADES

CAIXA 70 70

12 03-08-0778

FIO DE SUTURA SINTÉTICO 
ABSORVÍVEL PGA - 
(POLIGLICÓLICO) AGULHADO - 
AGULHA 3/8 CILÍNDRICA. Fio 1- 
0, CAIXA C/24 UNIDADES

CAIXA 1 1
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13 03-08-0599
FIO DE SUTURA CATGUT 
SIMPLES 2-0 COM AGULHA 3 
MM. CAIXA COM 24 UNIDADES

CAIXA 15 15

14 FIO DE SUTURA MONONYLON 
3.0 COM AGULHA 3 MM

CAIXA 30 30

15 FIO DE SUTURA MONONYLON 
4.0 COM AGULHA 4 MM

CAIXA 20 20

16 03-08-0781 FRESA DE TUNGSTENIO TIPO 
“PÊRA” DE 14MM UNID 3 10 13

17

GEL CONDUTOR INCOLOR 
PARA ULTRASSOM 5 KG - O Gel 
Condutor Incolor tem como 
finalidade auxiliar na condução da 
corrente elétrica em aparelhos que 
necessitam de um meio de 
contato.

FRASC
O 30 30

18

03-06-2917 HALTER EMBORRACHADO DE 1
KG, O Halter é produzido em ferro 
fundido, com revestimento 
emborrachado em PVC, altamente 
resistente. O produto é resistente a 
oxidação e pode ser facilmente 
higienizável, já que pode ser 
lavado. O produto possui formato 
anatômico e o revestimento 
protege a pele das mãos do atrito e 
oferece maior aderência e 
conforto.

PAR 4 4 8

19

03-06-2918 HALTER EMBORRACHADO DE 2
KG, O Halter é produzido em ferro 
fundido, com revestimento 
emborrachado em PVC, altamente 
resistente. O produto é resistente a 
oxidação e pode ser facilmente 
higienizável, já que pode ser 
lavado. O produto possui formato 
anatômico e o revestimento 
protege a pele das mãos do atrito e 
oferece maior aderência e 
conforto.

PAR 4 4 8

20 03-08-0845

MEIA BOLA- BOSU, Dimensões:
58 x 25cm;
Peso: 5,5kg;
Peso de suporte máximo
recomendado: 200kg

UND 2 1 3



21

Mochila De Lona E Couro
Grande 35I
Informações Técnicas:
- Capacidade: 35L;
- Dimensões: Altura: 50cm X 
Largura: 35cm X Profundidade: 
20cm;
- Peso: 1.29Kg;
- Material: Couro Bovino Legítimo, 
Lona;
- Material do Forro Interno: 
Poliéster resinado em PVC;
- Disponível nas cores Marrom, 
Verde e Preto;
- Possui Zíperes duplos de alta 
resistência;
- Possui alças de mão frontais para 
melhor facilidade de transporte e 
manuseio;
- Possui alça de mão lateral 
permitindo o uso da mochila como 
maleta executiva;
- Vários compartimentos para sua 
melhor organização e praticidade;
- Possui cintas de segurança 
laterais para maior estabilidade e 
acomodação dos seus pertences;
- Possui alça de ombro removível e 
costado ergonômico;- Alças de 
costa e de ombro ajustáveis para 
seu melhor conforto;
- Costura de alto padrão e super 
resistente;
- Bolso lateral para garrafinha ou 
guarda-chuva;

UND 1 1 2

22 03-08-0855
TORNOZELEIRA / CANELEIRA
2KG, Materiais: NYLON 
REFORÇADO

PAR 10 10

23 03-08-0856
TORNOZELEIRA / CANELEIRA 3
KG, Materiais: NYLON 
REFORÇADO

PAR 10 10

4. Classificação orçamentária

4.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste TERMO, correrão à 
conta do Programa de Trabalho do Orçamento da Prefeitura Municipal:
19.02 - Fundo Municipal de Saúde;

PAB 19-SESAU, 02-FMS, 2.083 - 75 e 76 .

MAC 19-SESAU, 02-FMS, 2.096 - 140 e 141 j

Vigilância 19-SESAU, 02-FMS, 2.109 - 207 e 208
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4.2 E dotações que vierem a substituir no exercício seguinte.

5. Forma de entrega

5.1 O item será entregue pela licitante vencedora em dia útil, das 07:00 às 10:30 e 
das 13:30 às 16:00 no Depósito central da prefeitura Municipal de Aquidauana, rua 
Estevão Alves Corrêa, 1763 - Bairro Centro, dentro do perímetro urbano do 
Município de Aquidauana/MS de natureza continuada, após cada solicitação 
efetuada pela Secretaria a qual emitirá a devida autorização de fornecimento/ordem 
de serviço podendo ser entregue pessoalmente ou enviada ao e-mail informado na 
proposta, onde o prazo para entrega e/ou início da prestação do serviço começará a 
contar no primeiro dia útil após o envio do e-mail.

6. Prazo de entrega e Local de Entrega

6.1 O item será entregue pela licitante vencedora em dia útil, das 07:00 às 10:30 e 
das 13:30 às 16:00 no Depósito central da prefeitura Municipal de Aquidauana, rua 
Estevão Alves Corrêa, 1763 - Bairro Centro dentro do prazo de 10 (dez) dias após 
solicitação efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde a qual emitirá a devida 
autorização de fornecimento/ordem de serviço podendo ser entregue pessoalmente 
ou enviada ao e-mail informado na proposta, onde o prazo para entrega e/ou início 
da prestação do serviço começará a contar no primeiro dia útil após o envio do e- 
mail, cumpridos rigorosamente todas as obrigações, sob pena de rescisão 
contratual.
6.2 Os itens deverão ser entregues de acordo com os descritos no documento 
autorizativo para tal (requisição ou autorização de fornecimento - AF) e em 
conformidade com os quantitativos e especificações descritas no Termo de 
Referência, bem como quando ocorrer à substituição daqueles que não estejam em 
conformidade com as referidas especificações será de inteira responsabilidade do 
fornecedor
6.3 O recebimento dos itens se efetivará, mediante termo de recebimento, recibo ou 
do devido Carimbo de Recebimento no verso da Nota Fiscal/Fatura, conforme o 
caso, assinados pelo Gestor e pelo Fiscal do Contrato/Ata, após a verificação da 
qualidade, quantidade, características e especificações do item pelo Fiscal, 
devidamente identificado, designado pelo Gestor da pasta nos seguintes termos:
a) Se a empresa deixar de atender dentro do prazo estabelecido sem justificativa por 
escrito aceito pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas no edital 
que originou a presente Ata de Registro de Preços.
b) Todo e qualquer atendimento/fornecimento fora do estabelecido na presente Ata 
e no Edital que a originou, será imediatamente notificado à empresa vencedora que 
poderá ser obrigada a reparar o mesmo, o que fará prontamente, ficando entendido 
que correrá por sua conta e risco tais substituições, refazimentos ou ressarcimentos.
c) Serão recusados os itens que não atendam as especificações exigidas pelo 
Município.
6.4 Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não 
retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis da convocação, o Município convocará a segunda classificada para efetuar o 
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fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais classificadas, poderão ser 
aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.
6.5 A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira 
classificada tiver seu registro junta a Ata cancelada.

7. Pagamento

7.1 O pagamento será parcelado de acordo com o fornecimento, efetuado, no prazo 
de até 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente 
atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante 
apresentação da Nota Fiscal eletrônica, acompanhada dos seguintes documentos:

7.1.1 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social 
- CND (INSS), mediante a Certidão Conjunta Negativa ou Positiva, com 
efeitos de negativa, de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União;

7.1.2 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de 
Débitos, ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido 
pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do 
proponente, na forma da Lei;

7.1.3 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de 
Débitos, ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais), emitido 
pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do 
proponente, na forma da Lei;

7.1.4 Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

7.1.5 A comprovação da Regularidade Trabalhista consistirá na 
apresentação de prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos de negativa, 
emitida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho.

8. Vigência do contrato ou Ata de Registro

8.1 A Ata de Registro de Preço terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data 
da sua assinatura.

9. Indicação de fiscal de contrato

9.1 - Fica designado como fiscal do presente contrato o Sra. Danielle de Carvalho 
Alves CPF: 033.169.199-02, conforme dispõe o art. 67 da Lei Federal 8.666/93 e 
designado como suplente a Sra. Patrícia Gonçalo Duarte, CPF 009.239.091-92



9.2 - Fica designado como Gestor do presente contato a Sra. Gabriella Darbello 
Torres Lopes CPF n 0 023.887.561-03.

9.3 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Administração 
Municipal por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, a qual 
designará servidor para exercer a função de Fiscal do Contrato;

9.4 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem 
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por 
quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do 
Poder Público ou de seus gestores.

9.5 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços 
prestados, se em desacordo com os termos pactuados. Quaisquer exigências da 
CONTRATANTE, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente 
atendidas pela CONTRATADA.

10 - Informações Complementares

10.1 - Garantir a qualidade do item fornecido, prestando as necessárias informações 
quando solicitadas, e assegurando a sua substituição no máximo em 24 (vinte e 
quatro) horas, se for constatada alguma falha.

10.2 - Responsabilizar-se pelos danos causados a contratante ou terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do contrato.

10.3 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.

11 - Obrigações da contratada

11.1 - Executar o objeto do Edital e fornecer o item/ prestando o serviço com 
conformidade com o Edital e seus anexos, parte integrante do presente contrato;

11.2 - A licitante vencedora ficará obrigada a atender a ordem de fornecimento 
efetuada no prazo máximo de 05 (cinco) dias que começará a contar no primeiro dia útil 
após o recebimento por parte do Fornecedor.

11.3 - Em caso de recusa dos itens, a licitante vencedora deverá substituir os 
mesmos, no prazo máximo de 02 (dois) dias, sem qualquer ônus para administração.

11.4 - Caso a Licitante não fornecer o item requisitado, no prazo máximo de 02 (dois) 
dias contados do envio da requisição/pedido de compra a Administração convocará 
a Classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim 
sucessivamente quanto às demais classificadas, aplicadas aos faltosos às 
penalidades cabíveis.
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11.5-0 item deverá ser entregue acompanhado de notas fiscais, ANEXADA À 
RESPECTIVA REQUISIÇÃO, dela devendo constar o número do Pregão e do 
Contrato firmado ou empenho, e ainda, atestado no verso pelo responsável pelo 
recebimento do item, o valor unitário, valor total e quantidade, além das demais 
exigências legais.

11.6 - Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, 
no que couberem, as disposições da Lei n°. 8.078 de 11/09/90 - Código de Defesa 
do Consumidor.

11.7 - Todas as despesas relativas à execução do fornecimento e respectivas 
adaptações correrão por conta exclusiva da licitante vencedora.

11.8 - São de total responsabilidade do licitante todas as despesas como taxas, 
diferenças de ICMS, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas 
incidentes.

11.9 - Os Itens deverão ser entregues conforme endereço informado pelo 
requisitante, em dias úteis das 07:00 às 10:30 e das 13:30 às 16:00 horas.

12. Obrigações do contratante

12.1 - Indicar à Contratada seu respectivo saldo, visando subsidiar os pedidos, 
respeitada a ordem e quantitativos a serem fornecidos.

12.2 - Emitir autorização de compra.

12.3 - Aplicar as penalidades cabíveis, nas situações previstas no edital.

12.4 - Rejeitar o item entregue em desacordo com as obrigações assumidas pela 
Contratada.

12.5 - Efetuar o pagamento dentro das condições estabelecidas no edital.
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