
ANEXO I 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

(Papel Timbrado da Proponente) 

 

Local e data (informar local e data da proposta). 

 

À  

Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho  

Sertãozinho – SP 

 

REF.: Cotação de Eletrônica de Preços XXX/XXXX (n° da cotação de preço) 

Convênio SANI: XXXXXX/XXXX (n° do Convênio SANI) 

 

Encaminhamos para apreciação de V.Sas. nossa proposta nº XXXX para fornecimento 

de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (quantidade e equipamento a ser ofertado), 

declarando que: 

 

1º) o prazo de validade da nossa proposta é de XXXXXX (XXXXXX) dias corridos, 

contados a partir da entrega de seu respectivo envelope; 

 

2º) nos preços propostos já estão inclusos as despesas diretas e indiretas 

relacionadas ao objeto deste edital, todos os impostos, tributos, encargos trabalhistas 

e previdenciários, taxas, seguros, despesas com transportes, embalagens, carga, 

descarga, despesas com movimentações necessárias para instalações no local 

definitivo, instalações, treinamentos e demais encargos incidentes. 

3º) o prazo para entrega do(s) equipamento(s) é de XXXXXXX dias corridos, contados 

da data de envio da autorização de fornecimento; 

4º) o pagamento integral deverá ser feito através de depósito em conta corrente após 

XXXXX dias úteis, contados da emissão do termo de recebimento do equipamento. 

 

- Favorecido: (Razão social da proponente) 

- CNPJ: (CNPJ da proponente) 

- Banco: (nome do banco da proponente) 

- Agência: (n° da agência do banco da proponente) 

- Conta Corrente n.º: (n° da conta corrente do banco da proponente) 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

__________________________________ 
Empresa (Identificação da proponente) 

CNPJ (CNPJ da proponente) 

 

 



ANEXO II  

 PROPOSTA 

(Papel Timbrado da Proponente) 

Local e data (informar local e data da proposta). 
 

À  

IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO 

 

REF.: Cotação de Eletrônica de Preços XXXXXXXXX  

Convênio SANI: XXXXXXXXX 

 

Razão Social: (Razão social da proponente) 

CNPJ: (CNPJ da proponente) 

I.E.: (Inscrição Estadual da proponente) 

Endereço: (Endereço completo da proponente) 

Telefone: (Telefone completo da proponente) 

Responsável: (Nome da pessoa responsável pela proposta) 

E-mail: (Endereço de eletrônico da pessoa responsável pela proposta) 

Endereço página virtual: (Endereço da página virtual da proponente) 
 

Objeto: Monitor Multiparâmetros 

Marca: (Marca do objeto) 

Qtde: 01 (um) 

Valor Unitário: (Valor unitário em moeda nacional) 

Valor Total: (Valor total em moeda nacional) 
 

Proposta nº: (nº da proposta) 
 

TABELA DE DESCRIÇÃO 

Item Descrição do Objeto 

Aplicação Descrever item aplicação. 

Parâmetros Descrever item parâmetros. 

Display Descrever item display. 

Alarmes Descrever item alarmes. 

Acessórios Descrever item acessórios. 

Certificação Descrever item certificação. 

 

 

Atenciosamente, 

 
 

 

__________________________________ 
Empresa (Identificação da proponente) 

CNPJ ( CNPJ da proponente) 

 

  



ANEXO III 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
(Papel Timbrado da Proponente) 

 

Local e data (informar local e data). 
 

 

 

À  

IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO 
 

 

 

 

 

REF.: Cotação de Eletrônica de Preços XXX/XXXX (n° da cotação de preço) 

Convênio SANI: XXXXXX/XXXX (n° do Convênio SANI) 

 

 

 

 

 

Eu, _______(representante legal da proponente)_______, RG: XXXX, CPF: 

XXXX venho por meio deste garantir a manutenção da assistência técnica sob 

responsabilidade direta ou indireta da (Nome da Proponente), pelo período de 

XXXXX anos a contar da data de entrega do objeto desta Cotação Eletrônica, 

em território brasileiro, contra qualquer tipo de defeito e/ou falha, para 

atendimento a IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO, no local 

onde estiverem instalados os equipamentos ofertados. 

 

 

Atenciosamente, 
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
 Empresa (Identificação da proponente) 

 CNPJ (CNPJ da proponente) 

  



ANEXO IV 

TERMO DE COMPROMISSO DE GARANTIA 

 (Papel Timbrado da Proponente) 

 

Local e data (informar local e data). 
 

 

 

À  

IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO 
 

 

 

 

 

REF.: Cotação de Eletrônica de Preços XXX/XXXX (n° da cotação de preço) 

Convênio SANI: XXXXXX/XXXX (n° do Convênio SANI) 

 

 

 

 

 

Eu, _______(representante legal da proponente)_______, RG: XXXX, CPF: 

XXXX venho por meio deste assegurar a IRMANDADE DA SANTA CASA DE 

SERTÃOZINHO uma garantia de XXXXX anos, a contar da data de entrega do 

objeto da Cotação Eletrônica, para defeitos e/ou falhas de funcionamento das 

peças e componentes dos equipamentos. 

 

 

 

Atenciosamente, 
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
 Empresa (Identificação da proponente) 

 CNPJ (CNPJ da proponente) 

  



ANEXO V 

TERMO DE COMPROMISSO DE DISPONIBILIDADE DE PEÇAS 
 (Papel Timbrado da Proponente) 

 

Local e data (informar local e data). 
 

 

 

À  

IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO 
 

 

 

 

 

REF.: Cotação de Eletrônica de Preços XXX/XXXX (n° da cotação de preço) 

Convênio SANI: XXXXXX/XXXX (n° do Convênio SANI) 

 

 

 

 

 

Eu, _______(representante legal da proponente)_______, RG: XXXX, CPF: 

XXXX venho por meio deste garantir a IRMANDADE DA SANTA CASA DE 

SERTÃOZINHO que durante o período de XXXXX anos, a contar da data de 

entrega do objeto da Cotação Eletrônica, a disponibilidade, no mercado 

brasileiro, das peças de reposição, material de consumo e componentes dos 

equipamentos para reposição. 

 

 

 

Atenciosamente, 
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
 Empresa (Identificação da proponente) 

 CNPJ (CNPJ da proponente) 



ANEXO VI 

TERMO DE COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO 
 (Papel Timbrado da Proponente) 

 

Local e data (informar local e data). 
 

 

 

À  

IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO 
 

 

 

 

 

REF.: Cotação de Eletrônica de Preços XXX/XXXX (n° da cotação de preço) 

Convênio SANI: XXXXXX/XXXX (n° do Convênio SANI) 

 

 

 

 

 

Eu, _______(representante legal da proponente)_______, RG: XXXX, CPF: 

XXXX venho por meio deste garantir a IRMANDADE DA SANTA CASA DE 

SERTÃOZINHO que a substituição do equipamento, caso este seja entregue 

fora da especificação, por outro que corresponda à especificação 

convencionada nesta cotação eletrônica, sem qualquer alteração de preço ou 

despesa adicional. 

 

 

 

Atenciosamente, 
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
 Empresa (Identificação da proponente) 

 CNPJ (CNPJ da proponente) 

  



ANEXO VII  
 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/ DESEMPENHO 
 

(Papel Timbrado da Empresa que atesta) 

 
 

 

 

 

 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa (nome da empresa 

proponente), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001-00, 

executou/forneceu à (nome da empresa compradora da empresa que 

atesta) possuidora do CNPJ/MF nº 00.000.000/0001-00, no endereço Rua 

(endereço da empresa que atesta) XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(informar equipamento fornecido). 

 

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, 

nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente 

data.  

 

 

 

XXXXXXXX, XX de XXXXX de XXXX. (informar local e data). 

 

 

 

 

 

Identificação (título, nome completo, cargo/função e CPF) e 

Assinatura do representante legal da empresa que atesta 

  



ANEXO VIII 

TERMO DE COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO 
 (Papel Timbrado da Proponente) 

 

Local e data (informar local e data). 
 

 

 

À  

IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO 
 

 

 

 

 

REF.: Cotação de Eletrônica de Preços XXX/XXXX (n° da cotação de preço) 

Convênio SANI: XXXXXX/XXXX (n° do Convênio SANI) 

 

 

 

 

 

Eu, _______(representante legal da proponente)_______, RG: XXXX, CPF: 

XXXX venho por meio deste garantir a IRMANDADE DA SANTA CASA DE 

SERTÃOZINHO o fornecimento de outro equipamento para substituição (igual 

ao adquirido) caso haja a necessidade de manutenção, não prejudicando as 

atividades e procedimentos do hospital durante o período de garantia. 

 

 

 

Atenciosamente, 
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
 Empresa (Identificação da proponente) 

 CNPJ (CNPJ da proponente) 

  



 ANEXO IX 

 

CONTRATO Nº XXX/XXXX  

(n° e ano do contrato referente à cotação de preço) 

 

 

Pelo presente instrumento, firmado de um lado a IRMANDADE DA SANTA 
CASA DE SERTÃOZINHO, situado na Rua Epitácio Pessoa n° 1741, em 
Sertãozinho, com CNPJ nº 71.326.292/0001-03, por seu representante legal, o 
Sr. José Carlos Simões, CPF nº 336.364.608-97, simplesmente denominado 
CONTRATANTE, e de outro lado à empresa ________________________, 
com CNPJ nº ________________ e Inscrição Estadual nº 
__________________________, estabelecida na ___________________, nº 
__________ –  Bairro: __________, no município de ___________, CEP: 
____________, no estado de __________, neste ato, representada pelo seu 
responsável, a Sr. _____________________, CPF nº 
_________________________, simplesmente denominada, CONTRATADA, 
ficam justos e acertados o presente instrumento, na forma e termos que se 
seguem: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto do presente contrato o fornecimento e a aquisição de: ___ 
(___) 
_______________________________________________________________
_______, para a CONTRATANTE, conforme especificações constantes no 
Edital de Cotação de Preço n.º ____/_____. 

 
1.2.  Ficará a cargo da CONTRATADA, todas as despesas de assistência 
técnica e a cobertura assistencial total durante o período de garantia dos bens 
acima descritos, bem como o transporte, a instalação destes nas dependências 
da CONTRATANTE, conforme Proposta vencedora da CONTRATADA e 
condições editalícias. 

 

1.3. A CONTRATADA fará, por sua conta, o treinamento dos funcionários da 
CONTRATANTE, nas dependências da entidade, conforme o edital.  

 

1.4.  Após o término do prazo de garantia dos bens, a CONTRATADA prestará 
o serviço de assistência técnica, porém com os encargos de serviços e peças 
sobre a responsabilidade da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE 
ENTREGA. 
 
2.1 - O objeto deste contrato deverá ser entregue no endereço Rua Epitácio 
Pessoa, n° 1741 – Centro na cidade de Sertãozinho, no prazo de XXXXXXXXX 
dias corridos, contados da data de recebimento da AUTORIZAÇÃO DE 



FORNECIMENTO emitida pela CONTRATANTE, correndo por conta da 
CONTRATADA as despesas de embalagem, seguros, carga, descarga, 
transporte e todos os impostos, taxas e tributos relacionados à entrega. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO 
 
3.1 - A data limite para recebimento dos bens se dará no prazo máximo de 
XXXXXXXXX dias corridos contados da data de recebimento da Autorização 
de Fornecimento emitida pela CONTRATANTE. 
 
3.2. Os bens a serem entregues deverão: 
 
 3.2.1. Ser novos, entendido como tal, de primeira utilização; 

 
 3.2.2. atender rigorosamente às especificações constantes do Item 3 

do Edital e da Proposta vencedora da CONTRATADA; 
 
 3.2.3. vir acompanhados do manual de operação e serviço em língua 

portuguesa e 
 
 3.2.4. ser entregues devidamente acondicionados, embalados em 

caixa de madeira, papelão, isopor ou similar, de forma a garantir a 
integridade destes. 
 

3.3. Se detectada qualquer inconformidade em relação à proposta ou avaria no 
bem ou embalagem deste, a CONTRATADA será imediatamente informada, 
por escrito pela CONTRATANTE, devendo se manifestar em até 24 (vinte e 
quatro) horas do recebimento do comunicado. 
 
3.4. O bem será devolvido na hipótese de não corresponder a marca cotada e 
a especificação constante no Item 3 do Edital de Cotação de Preços, devendo 
ser substituído pela CONTRATADA no prazo máximo de 03 (três) dias 
corridos, sem custos adicionais à CONTRATANTE. 
 
3.5. Um Termo de Recebimento será emitido por uma Comissão ou 
representante, a ser designado pela CONTRATANTE, após o recebimento dos 
bens atestando que os equipamentos foram entregues em conformidade com 
as especificações técnicas (incluindo acessórios e documentação técnica), 
devidamente instalados, testados e com treinamento realizado de maneira 
satisfatória. 
 
CLÁUSULA QUARTA - INSTALAÇÃO DOS BENS 
 
4.1. A instalação do bem será feita pela CONTRATADA, sem que caiba 
qualquer ônus à CONTRATANTE, acompanhada pela comissão designada, no 
prazo estipulado pela CONTRATANTE, que será determinado de acordo com o 
item adquirido. 
 
4.2. A CONTRATADA deverá fornecer detalhamento técnico da pré-instalação 
do equipamento/aparelho instruindo à CONTRATANTE quanto a corrente 



elétrica, blindagens, proteções eletromagnéticas, umidade, poeira, partículas 
ou poluentes, temperatura, dimensões do local, proteção ambiental, e todas as 
demais condições físicas pertinentes à instalação e ao funcionamento do bem, 
assim como os riscos de acidentes aos usuários e ao meio ambiente. 
 
4.3. O detalhamento técnico solicitado refere-se aos parâmetros numéricos, 
bem como às devidas tolerâncias. O não fornecimento de algum dos 
parâmetros/tolerâncias solicitados implica na inexistência deste e na 
responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA. 
 
4.4. A instalação compreende: a conferência de partes e peças, montagem do 
equipamento/aparelho, a realização de testes finais, ajustes e calibração que 
coloquem o equipamento/aparelho em perfeito funcionamento e utilização na 
finalidade prevista. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO 
EQUIPAMENTO 
 
5.1. O equipamento entregue terá garantia conforme proposta da 
CONTRATADA de XXXXXXXXX ANOS, com assistência técnica, no território 
brasileiro, contra qualquer tipo de defeito e/ou falha constatada no 
equipamento. 
 
5.2. Conforme compromisso assumido em sua Proposta, a CONTRATADA 
manterá assistência técnica sob sua responsabilidade, direta ou indiretamente, 
para atendimento à CONTRATANTE, no local onde estiverem instalados os 
equipamentos e materiais ofertados pelo período de XXXXXXXXX anos 
contados a partir da entrega definitiva do(s) equipamento(s). 
 
5.3. A assistência técnica e manutenção se darão conforme sistemática 
apresentada pela CONTRATADA. 
 
5.4. Conforme compromisso assumido na Proposta, a CONTRATADA assume 
garantia da disponibilidade de peças de reposição, material de consumo, este 
quando necessário ao funcionamento e componentes, pelo período de 
XXXXXXXXX anos, a contar do recebimento definitivo dos equipamentos. 
 
5.5. O prazo de garantia inicia-se após o recebimento definitivo dos bens. 
 
5.6. O prazo de garantia poderá ser prorrogado, conforme negociação entre a 
CONTRATADA e a CONTRATANTE, em caso de defeito ou troca do(s) 
equipamento(s). 
 
CLÁUSULA SEXTA – TREINAMENTO 
 
6.1. A CONTRATADA será responsável por prestar treinamento adequado aos 
usuários na unidade da CONTRATANTE na qual os equipamentos foram 
instalados. 
 
 



CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
7.1. O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data 
do Termo de Recebimento do Equipamento(s) emitido pela 
CONTRATANTE. 
 
7.2. O pagamento será feito mediante transferência bancária em conta corrente 
em nome da CONTRATADA conforme dados da proposta. 
  
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS 
 
8.1. O valor do presente contrato é de R$ _____________ 
(_______________), provenientes dos recursos celebrado com o Governo do 
Estado de São Paulo, através de sua Secretaria de Estado da Saúde, 
Convênio nº ____/_____.  
 
8.2. O valor estipulado nesta cláusula permanecerá fixo e irreajustável.  
  
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA 
 
9.1. Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato e do 
Edital de Cotação de Preços, caberá à CONTRATADA:  
 

9.1.1. Zelar pela fiel execução deste contrato; 
  
9.1.2. Arcar com todos os impostos e todas as despesas diretas e 
indiretas relacionadas com a execução do contrato, tais como transporte, 
frete, carga e descarga etc.;  
 
9.1.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo; 
 
9.1.4. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados 
diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, a fiscalização da CONTRATANTE em seu 
acompanhamento;  
 
9.1.5. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais e tributários, resultantes da execução deste contrato, nos 
termos do artigo 71 da Lei Federal n.º 8.666/93; 
 
9.1.6. Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou 
observação realizadas pela CONTRATANTE e; 
  
9.1.7. A CONTRATADA obriga-se a substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, os bens que apresentarem qualquer irregularidade. 

 



CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 
CONTRATANTE 
 
10.1 - Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as obrigações 
decorrentes das disposições deste contrato, cabe a CONTRATANTE:  
 

10.1.1. Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos 
necessários que eventualmente venham a serem solicitados e, 
 
10.1.2. Efetuar o(s) pagamento(s) devido(s), de acordo com o 
estabelecido neste contrato.   

  
CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO 
DOS DIREITOS DO CONTRATANTE  
 
11.1. Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as 
consequências previstas no artigo 77 a 80, e 86 a 88, da Lei Federal n° 
8.666/93.  
 
11.2. A CONTRATADA declara reconhecer os direitos do CONTRATANTE nos 
casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal n.º 
8.666/93.  
 
CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO 
 
12.1. Ficarão impedidos de licitar e contratar com a CONTRATANTE pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, o Proponente que praticar quaisquer atos previstos 
no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
  
12.2. Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em 
parte, ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87, da Lei Federal nº 
8.666/93, no que couber, sendo:  

 
12.2.1. multa de 10% a 30% sobre o valor dos materiais não entregues 
ou da obrigação não cumprida; 
  
12.2.2. atraso injustificado ate 30 dias — multa de 0,2% ao dia; e  
 
12.2.3. atraso injustificado acima de 30 dias — multa de 0,4% ao dia.  
 

12.3 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
13.1. Este contrato estará em vigor pelo período que trata a Cláusula Primeira, 
item 1.4. 
 
 
 



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
14.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar ceder ou transferir total ou 
parcialmente o objeto do contrato a terceiros ou a eles associar-se sem prévia 
autorização da CONTRATANTE sob pena da imediata rescisão do contrato e 
demais sanções aplicáveis Lei Federal n° 8666/93. 
 
14.2. Farão parte integrante deste contrato todos os elementos apresentados 
pela CONTRATADA que tenham servido de base à Cotação de Preços que 
resultou neste contrato, bem como as condições estabelecidas nos respectivos: 
Edital e Anexos. 
 
14.3. No caso de recusa ou demora no atendimento a qualquer reclamação 
independente das sanções cabíveis, a CONTRATANTE poderá confiar a 
outrem a execução do contrato, descontando o seu custo de uma só vez, no 
primeiro pagamento a ser feito, sem que a empresa vencedora possa impugnar 
o seu valor. 
 
14.4. A tolerância de qualquer das partes, relativa às infrações cometidas 
contra disposições deste contrato, não exime o infrator de ver exigido, a 
qualquer tempo, seu cumprimento integral. 
 
14.5. A CONTRATADA se obriga a manter as condições de habilitação e 
qualificação durante a vigência deste contrato, sob pena da aplicação das 
sanções previstas na Cláusula 12. 
 
14.6. Não será exigida da CONTRATADA a prestação de garantia prevista no 
artigo 56 da Lei federal n.º 8.666/93 e suas alterações.  
 
14.7. De acordo com o Termo de Convênio nº _________________, 
celebrado em ___________________ entre o Governo do Estado de São 
Paulo, através de sua Secretaria de Estado da Saúde, e a CONTRATANTE, 
fica estabelecido que nos contratos celebrados para execução do convênio, é 
de livre acesso de servidores da Secretaria de Estado da Saúde, e da 
CONTRATANTE, bem como dos órgãos integrantes dos Sistemas de Controle 
Interno e Externo ao qual estejam subordinados, aos documentos contábeis 
das empresas contratadas, no que concerne à execução do objeto vinculado a 
esta contratação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 
15.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não 
resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de 
Sertãozinho, estado de São Paulo.  
 
E, assim, por estarem às partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado 
este termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e 
achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos 
de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.  
 



 

Sertãozinho, XX de XXXXXX de XXXX.  

   

CONTRATANTE  CONTRATADA 

 

 

 

______________________________  ____________________________ 

Nome: Nome: 
CPF:  CPF: 
 
 
 
 
TESTEMUNHA: TESTEMUNHA: 
 
 
 
 
 
______________________________ _____________________________ 
Nome: Nome: 
CPF: CPF: 



ANEXO X 

AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

 

Sertãozinho, XX de XXXXXX de XXXX. 
 

 

 

À  

NOME DA EMPRESA CONTRATADA 
 

 

 

 

 

REF.: Cotação de Eletrônica de Preços XXX/XXXX (n° da cotação de preço) 

Convênio SANI: XXXXXX/XXXX (n° do Convênio SANI) 

 

 

Autorizamos o fornecimento de: 

ÍTEM QUANT. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

x XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX,XX XXX,XX 

TOTAL XXX,XX 

 

Informamos que, a partir desta data, começam a contar os prazos e condições 

de entrega do(s) produto(s)/prestação de serviço e pagamento constantes na 

solicitação de cotação de nº XXX/XXXX datada de XX/XX/XXXX em nome da 

IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO. 

 

 

 

_________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXX 

Provedor 
  



ANEXO XI 

TERMO DE RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTO 

 

Sertãozinho, XX de XXXXXX de XXXX. 
 

 

 

À  

NOME DA EMPRESA CONTRATADA 
 

 

 

REF.: Cotação de Eletrônica de Preços XXX/XXXX (n° da cotação de preço) 

Convênio SANI: XXXXXX/XXXX (n° do Convênio SANI) 

 

 

Eu, _______(recebedor do equipamento)_______, RG: XXXXXXXX, CPF: 

XXXXXXXXX venho por meio deste atestar que os equipamentos (conforme 

tabela abaixo) foram entregues em conformidade com as especificações 

técnicas, devidamente instalados, testados e com treinamento realizado de 

maneira satisfatória. 

 

Descrição do 

equipamento 
Quant. 

N° Notal 

Fiscal 

Unidade de 

Medida 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor Total 

da Nota 

Fiscal (R$) 

XXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXX XXX,XX XXX,XX 

(Preencher conforme descrito na Nota Fiscal) 

 

 

 

___________________________________________ 

IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO 

 
 
 
 


