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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1.  DA FORMA DE PAGAMENTO: 
1.1. O pagamento será em ate 5 dias, após a entrega,    em moeda corrente 
nacional, mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica correspondente. 
1.1.1. A apresentação da Nota Fiscal Eletrônica deve-se em observância ao 
Protocolo do ICMS n° 85, de 09 de julho de 2010. 
1.1.2. O material e equipamento de informatica, sem Nota Fiscal Eletrônica 
serão recusados por não estarem acompanhados de documento fiscal hábil. 
1.2. Caso as datas estipuladas nesta Cláusula, ocorram em dia sem expediente 
na Prefeitura o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subseqüente. 
1.3. Os preços contratados não serão revisados.  

 
2. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:  
2.1. Todos os itens objeto do edital deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias 
após recebimento  das Autorizações de Fornecimento,  na sede do município, 
diretamente na Secretaria Municipal de Educação. 
2.1.1. A entrega deverá ser realizada pelo responsável da empresa vencedora, o 
qual será acompanhado pelo responsável do município para as devidas 
conferências, a qual deverá ser agendada com antecedência mínima de 2 (dois) 
dias na recepção da Prefeitura pelo fone 49 36420122.   
2.1.2. Não serão recebidos itens entregues por correios, transportadoras, ou por 
terceiros. 
2.2. O não cumprimento do prazo estipulado neste item enseja a decadência do 
direito de fornecimento dos materiais e equipamentos de informatica, com 
aplicação das penalidades previstas no Edital. 
2.3. Toda e qualquer despesa decorrente do fornecimento dos materiais serão de 
exclusiva responsabilidade da empresa vencedora, sem qualquer ônus para o 
Município. 
2.4. Serão recusados e devolvidos sem custos ao município, os materiais e 
equipamentos, que não atendam na integra  as especificações constantes no 
Anexo I. 
2.5. Os materiais e equipamentos, que possuem garantia, deverão estar 
acompanhados de TERMO DE GARANTIA na entrega.   
2.6. A licitante vencedora  do objeto, e que o executar, comprometer-se-á integralmente 
pela entrega do material e equipamentos. 
2.7 .A Licitante  assumirá responsabilidade pela entrega do objeto, bem como assumirá 
a responsabilidade de ATENDIMENTO NO PRAZO DE GARANTIA do item entregue, 
conforme TERMO DE RESPONSABILIDADE firmado com o Município, e fica 



responsável por quaisquer danos decorrentes da entrega, causados a esta 
Municipalidade ou a terceiros. 
2.8. Durante o prazo de garantia, o proponente vencedor deverá, prestar a assistência 
técnica no município, sem custas ao município, ou realizar a retirada do material e 
equipamentos  com defeito no município, encaminhar a assistência técnica, realizar a 
devolução do mesmo em perfeito funcionamento, sem custas ao município. 
 
2.9.  Em caso de problemas no período de garantia, será aplicado as sanções previstas 
na LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR), especialmente o que prevê o Art. 18 e Art.19 da Lei. 
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http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-1990?OpenDocument

