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TR.016.21 – FORNECIMENTO, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO: MÓVEIS DE AÇO
PARA OS POSTOS

POUPATEMPO

(FEV/21)
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1. Objetivo
1.1.

2.

Este Termo de Referência destina-se a descrever e a especificar as características técnicas
de mobiliário a ser fornecido, por empresa especializada, com entrega prevista diretamente
nas futuras unidades do Poupatempo, conforme distribuição por Regiões Administrativas.

Escopo

2.1.

O fornecimento obedecerá às quantidades, discriminadas por modelo, estabelecidas no
Anexo 1 - Planilha de Quantidades. Também deverá seguir as especificações do Anexo 2 Especificações Técnicas dos móveis de aço.

2.2.

As peças deverão ser transportadas em embalagens protetoras até o endereço de cada nova
unidade do Poupatempo a ser informada, de modo a evitar danos nas superfícies, e danos
durante a descarga e o manuseio.

2.3.

Os itens passíveis de montagem devem ser instalados nos locais respectivos segundo os
leiautes a serem fornecidos pelo Poupatempo.

2.4.

Os itens devem ser entregues, desembaladas e montadas nos locais definidos em leiaute,
deixadas em condições para uso imediato.

3.

Usabilidade e segurança

3.1.

As peças em questão, não devem possuir quaisquer acessórios não especificados.

3.2.

As exigências de desempenho e uso estão detalhadas no Anexo 2 - Especificações Técnicas
dos móveis de aço.

4.

Prazo de entrega, montagem e instalação

4.1.

O prazo de entrega é de 20 (vinte) dias corridos.

4.2.

A montagem e instalação dos itens deverá ocorrer em até 5 dias corridos a partir da data de
entrega.

5.

Recebimento do Objeto
A CONTRATANTE realizará o recebimento provisório dos produtos nos locais e endereços

indicados e acompanhados da sua respectiva nota fiscal/fatura. Os recebimentos do objeto deverão
ocorrer, a contar da comunicação subscrita pelo contratado e direcionada ao gestor do contrato, nos
seguintes prazos:

5.1.

Recebimento provisório. O objeto será recebido provisoriamente em até 15 (quinze) dias,
contados da data de montagem e instalação dos itens, acompanhado da respectiva nota
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Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher na respectiva nota fiscal/fatura o nome, a
assinatura e o número do Registro Geral (RG), ou documento equivalente, do responsável
pelo recebimento.

5.3.

Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

5.4.

Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

5.5.

Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação
da Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado;

5.6.

Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação
ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

5.7.

Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação do Contratante, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado.

5.8.

Recebimento definitivo. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 30
(trinta) dias úteis após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da
quantidade e das especificações contratadas, mediante “Termo de Recebimento Definitivo” ou
“Recibo”, firmado pelo colaborador responsável.

6.

Garantia

6.1.

A garantia dos produtos contra defeitos de fabricação deverá ser de 03 (três) anos, contados a
partir da data de entrega dos itens. Quaisquer peças entregues quebradas ou com defeito
deverão ser substituídas sem ônus à PRODESP.

7.

Condição de pagamento e critérios de medição

7.1.
8.

Os serviços serão pagos em parcela única após o aceite de cada entrega.

Anexos

8.1.

É parte integrante e indissociável deste Termo de Referência os Anexos 01 e 02.

Alessandro A. Dardin – matr. 15.590 -Arquiteto
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O presente Pedido de Compra deverá ser atendido obedecendo-se todas as
condições constantes do edital da licitação que o originou, Pregão Eletrônico nº
.../..... e Ata de Registro de Preços nº .... /...., como se aqui estivessem transcritas.

ANEXO II

MINUTA DE PEDIDO DE COMPRA

ANEXO III
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(Contratos)

CONTRATANTE: ____________________________________________________
CONTRATADO: _____________________________________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________
OBJETO: ___________________________________________________________
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.

Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações
de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do
TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro
de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no
módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos
no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização
Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA: _________________________________________________

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:___________________________________________________________________
Cargo:___________________________________________________________________
CPF: ____________________________________________________________________

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME:
Nome:___________________________________________________________________
Cargo:___________________________________________________________________
CPF: ___________________________________________________________________
Assinatura:________________________________________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome:___________________________________________________________________
Cargo:___________________________________________________________________
CPF:_____________________________________________________________________
Assinatura:________________________________________________________________
Nome: ___________________________________________________________________
Cargo:___________________________________________________________________
CPF:_____________________________________________________________________
Assinatura:________________________________________________________________
Pela contratada:
Nome:___________________________________________________________________
Cargo:___________________________________________________________________
CPF:_____________________________________________________________________
Assinatura:________________________________________________________________
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:___________________________________________________________________
Cargo:___________________________________________________________________
CPF:_____________________________________________________________________
Assinatura:________________________________________________________________
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
Nota: Modelo publicado pelo TCESP no DOE de 22/09/2020

ANEXO IV
TERMO DE ENCERRAMENTO E OUTRAS AVENÇAS DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021 FIRMADA ENTRE A
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO
DE SÃO PAULO E ..........................
Pelo presente termo, de um lado a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, com sede no município de Taboão da Serra, Estado de
São Paulo, na Rua Agueda Gonçalves n.º 240, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 62.577.929/000135, doravante designada simplesmente PRODESP, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR
e, de outro, a empresa ......................., com sede na........................ – SP - CEP.: ....................,
inscrita no CNPJ/MF sob n.º ......................, doravante designada simplesmente CONTRATADA,
representadas neste ato por seus representantes legais ao final designados e assinados,
resolvem encerrar a presente Ata de Registro de Preços, mediante as seguintes cláusulas e
condições:
I – ENCERRAMENTO E OUTRAS AVENÇAS
1.1.

As partes, de comum acordo, consideram concluído o objeto da Ata de Registro de
Preços nº
.../20__ em .... de ....................... de 2.0....., permanecendo em plena
vigência todas as obrigações eventualmente remanescentes.

1.2.

Em decorrência do encerramento da Ata mencionada no item 1.1. acima, as partes dãose plena, rasa, mútua, recíproca, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação dos
fornecimentos e valores referentes ao objeto da Ata de Registro de Preços nº.../201__,
para nada mais reclamar a qualquer título.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente termo em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.
Taboão da Serra,

de

de 20____ .

__________________________________________
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO –
PRODESP

__________________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
_______________________

________________________

