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PREFETTURA MUNICIPAI DE SÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE

CNPJ: 30,728.420/0001-50

TERMO DE REFf,RÊNCIA
I _ OBJE'I'O

2 _ JUSTIFICATIVA

2.1 Conforrne disposto no Artigo 75 da tl Lei n"14.l33de0l de Abril de202l.

("II - para contratação que envolva valores inferiores a RS

50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços
e compras;)

3 _ DESCRIÇÃO / UNIDADE Df Mf,DIDA / QUANTIDADE

0t (IMPLANTAÇÀO E ATIVAÇÀO DE REDE DE DADOS,

TIPO EMPRESARIAL. COM ACESSO VIA TECNOLOGIA

wt-F-r E CABO CAT 5, DESCRIÇÃO Os ntarp,ntAl A sER

UTILIZADO: SWIT 24P GIGABITE QOS SSG2400QR

ROTEADOR WIRELESS ACTION RGI2OO 2I UND, SWIYH

8P I(]OO GIGA 2 UNID, CABO LAN CAT5 305M, CMX 3

UND. RACK I9"6U, FILTRO 6 TOM INCORP BIVOLT

PLUC R J45 8X8 CAT5 E 21O UNID, CJ DE PORCA

CAIOLA, M5 IO UND, FITA ADESIVA DUPLA FACE,

ESPIRAL CABO LAN 14 5 UNID, PARAFUSO COM

BITCHA 8 70 UNID.
MILROTIK. RB.1O1 ])

R$: 33.000,00

(trinta e três mil reais)

{ _ PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1 ,Instalaçào única. podendo ser pago em parcela única ou parcelada a critério da administração.

5_FORMA DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento do valor acordado para execução do objeto do presente contrato será realizado no

prazo de ate 05 (cinco) dias, após a realização do empenho ou execução total dos serviços'

5.2 - O pagamento será realizado na sede do CONTRATANTE, após regular e devido processamento,

através de sua tesouraria.

5.3 Caso seja apurada alguma irregularidade na documentâção apresentada ao cONTRÀTANTE, o

pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por pane da

CONTRATÀDA. para o saneamento da inegularidade.

PREÇO

TOTAL
ITEM

L I O presente termo de referência tem por objeto tendo por objeto a contratação pessoa Física(s) ou

jurídica(s) para prestação.dos serviço-s de IMPLANTAÇAO E ATIVAÇAO DE REDE DE DADOS DA
SECRETARIA DE SATJDE DE SÃO BERNARDO/ MA, de interesse da Secretaria Municipal de

SAÚDE da Prefeitura Municipal de São Bemardo/MA.

DESCRIÇAO SERVIÇO

I
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5.4 - As faturas/documentos deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRÂTANTE, no

endereço descrito no preâmbulo deste contrato. durante o horário de expediente.

.1.5 - Caso na dâta prevista para pâgamento não haja expediente no Município, o pagamento será

efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

5 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS Rf,CURSOS

6 _ DAS RESPONSABILIDADf,S DAS PARTES

ó.1 - Constituern direito do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições

avençadas e da CONTRATADA perceber o valor âjustado na forma e prazo convencionados. Os

direitos das paíes encontram-se inseridos na Lei 14.133-2021 e demais legislação vigente sobre a

matéria.

6.2 Constituem obrigações do CONTRATANTf,:

a) - et'etuar o pagamento ajustado;

b) - dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato

6.3 - Constituem obrigações da CONTRATÀDA:

a) atender aos encargos deconentes da execução do presente contrato;

h) nla|ltcr durâIlte toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as cordiçÕes de habilitação e qualificação exigidas;

c) âpresentar. sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem

estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas'

7 _ DO CONTRATO

1.1 O contrato" que obedecerá às condiçÕes estabelecidas no termo de referencia, e estará vinculado

integraltnente a este instrumento, implicando na obrigatoriedade da vencedora em cumprir todas as

obrigaçôes e condições especificadas neste Termo de Referência e contrato'

5.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta dos recursos específicos

consignados no orçaÍnento da Prefeitura/Fundo Municipal de SAÚDE de São BernardoiMA,

dcridarnerrtc a screm classificadas no contrato a ser celebrado com a empresa vencedora ou outros

instrumentos hábeis.
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7.1.1 - A administração convocará a empresa vencedora da licitação, para assinaturâ do termo de

contrato. a qual terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação, para a celebração do

contrâto.

'7.1.2 - O prazo de convocação estipulado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período' quando

solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra o motivo justificado aceito pela

adrn in istraçào.

7.2_opresenteTermodeReferência.bemcomoapropostadaempresacontratada,farãoparte

integrante do contrato, independente de transcrição'

7.3 - O Contrato poderá ser alterado conform e lel 14.13312021 e alterações posteriores, mediante as

devidas justilicativas.

7.,1 - O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, pela Prefeitura Municipal de São Bemardo'

independeutentctlte de qualquer notificação ou interpelação judicial desde que a CONTRATADA deixe

decuntprircolnquaisquerdasCláusulasdoContrato.alémdeficarsujeitaàspenalidadesprevistasna

Lei.

7.5-ocontratoterávigênciadeacordocomascondiçõesestabelecidasnaminutadocontrato,podendo

ser celebrado a qualquer tempo durante a vigência da proposta'

8- DA GARANTIA

8.1_Aempresa/pessoaFísicacontratadaficaobrigadaagarantiraexecuçãodoobjetolicitado,

conforme os padrões estabelecidos neste Termo de Referência' obrigando-se a substituir ou reparar

imediatamente. todos os produtos/serviços que estiverem fora do padrão' sem quaisquer ônus para esta

Administração, até o efetivo atendimento do referido objeto, sendo que, enquanto náo sanadas as

irregularidades detectadas, não será recebido definitivamente o objeto'

IO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

10. I - O ob.ielo deste I emo de Referência se fundamenta na Lei no' 8'666193 e suas alterações

posteri()res.

II _ I.INIDADI FTSCALIZADORA

I I .l - Secretaria de SAÚDE do Município de São Bemard o-MA
de Seternbro de 2021
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ORIG E N,l Equipe técnica da Secretaria de SAÚDE do Município de São Bemardo/MA'


