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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. DO OBJETO  

1.1. Aquisição de equipamentos de informática para atender demandas das Unidades Básicas de Saúde 

deste município de Cumaru do Norte PA, conforme condições e exigências, estabelecidas neste termo, 

em conformidades com o Programa E-SUS – Previne Brasil. 

1.2. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS; 

Quantitativo, a descrição dos materiais e seus quantitativos estão descritos no quadro em anexo: 

CONTEÚDO DO LOTE (Descrição do Objeto): 

 
Lote 01 – Material de Informação Impressora, Nobreak, Computador e Monitor. 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR TOTAL 

1 

Impressora Monocromática 

UND 15 R$2.027,06 R$ 30.405,90 

Velocidade de impressão mínima: Até 20 ppm no formato A4, Impressão Duplex: Manual, 
Resolução mínima: Saída efetiva de até 1200 x 1200 dpi, Ciclo mensal mínima: 10000 
páginas, Capacidade de saída mínima: 100 folhas voltadas para baixo, Tipos de papel: Papel 
Comum, Envelope, Etiquetas, Cartolina, Espesso, Fino, Algodão, Colorido, Pré-impresso, 
Reciclado, Bond, Arquivo, Tamanho de papel: A4 / A5 / Carta / Legal / Executivo / Fólio / 
Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127 mm 
- 216 x 356 mm / 3" x 5" - 8.5" x 14"), Interface: USB 2.0 / Wireless 802.11b/g/n, Processador 
no mínima: 400 MHz, Suporte de Sistema Operacional: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP 
/ 2008R2 / 2008 / 2003 / 2012, Mac OS X 10.5 – 10.11, vários Linux 

2 

Impressora Multifuncional 

UND 5 R$3.533,00 R$ 15.665,00 

Especificações Multifuncional Laser, Funções / Multitarefa suportada: Impressão, Cópia, 
Digitalização, E-mail, Velocidade de impressão: A4: Até 38 ppm, Carta: Até 40 ppm Preto, 
Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos preto, Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm, 
Tecnologia de impressão: Laser, Número dos cartuchos de impressão: 1 (preto), Tipo de 
digitalização / Tecnologia: Base plana, alimentador automático de documentos / Sensor de 
imagem por contato, Resolução da digitalização:  Hardware: Até 1200 x 1200 dpi, Ótica: Até 
1200 x 1200 dpi, Formatos dos arquivos digitalizados:  PDF, JPG, TIFF e etc... Modos de 
Entrada para digitalização: Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel 
frontal; Software., Conectividade padrão no mínimo: 1 x USB de alta velocidade 2.0, Rede 
Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T, Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ, Capacidade 
sem fios: Banda dupla Wi-Fi integrada; Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; 
Criptografia via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy, Memória: Padrão no 
mínimo: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB, Velocidade do processador no mínimo: 800 MHz 

3 

Nobreak 1200va 

UND 21 R$ 727,52 R$ 15.277,92 

Nobreak interativo com notificação on line, mínimo 6 tomadas, Estabilizador interno: com 
no mínimo 4 estágios de reglação, Filtro de linha interno, Microprocessador de alta 
velocidade com memória flash, integrado diversas funções, periféricas aumentando a 
confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico, Botão para ativar e desativar a função 
battery saver, Recarregador Strong Charger: Recarrega abateria mesmo com níveis muito 
baixos de carga Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL), Autoteste: ao ser ligado o 
nobreak testa todos os circuitos internos inclusive baterias, Botão multifunção: liga/desliga 
(com pausa de segurança) evita o desligamento acidental, LED bicolor: no painel indica as 
condições do nobreak como modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, 
subtensão e sobretensão, bateria em carga. etc., DC Start: Permite ser ligado na ausência 
de rede elétrica, Porta fusível externo com unidade reserva, Modelo bivolt automática 
entrada 115/127/220V e saída 115V~ 

4 

Computador Servidor 

UND 1 R$3.936,57 R$ 3.936,57 

Processador: Intel® Celeron G4930 3.2GHz, 2M cache, 2C/2T, no turbo (54W) Chipset Intel 
C246, HD 1t, Memória: 8GB (1x8GB) 3200 MT/s DDR4 ECC UDIMM (velocidade máxima de 
2666MT/s devido ao barramento do processador), Placas de rede adicionais: Placa de rede 
integrada Broadcom 5720 com duas portas de 1Gb, Unidade óptica interna DVD+/-RW, 
SATA, interna 

5 Computador Desktop UND 20 R$4.561,32 R$ 91.226,40 
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Processador Intel da Core i5 Cache: 6MB, Núcleos: 4, Threads: 4, Placa mãe com chipset 
Intel, Conexões PS2, HDMI, VGA, LAN, Áudio x3, USB x4, Slots PCI-e x1 e x16, Memória Ram 
8GB, Armazenamento SSD com 120G de espaço de armazenamento, Gabinete com 
conexões para no mínimo áudio x2 e USB x2, Mouse Com fio USB 2.0 – Óptico, Teclado Com 
fio USB 2.0 ABN 

6 

Monitor LED Full HD de 21,5 

UND 20 R$1.182,59 R$ 23.651,80 Resolução no mínimo: Até 1920x1080, Contraste no mínimo: 500000:1, Conexões: VGA e 
HDMI, Taxa de atualização no mínimo: 75hz, Ângulo de visão: 176º, Formato da tela: 
Widescreen, Voltagem: Bivolt automático e Cores de exibição no mínimo: 16.7 milhões 

TOTAL DO LOTE R$ 182.163,59 

 
 

2. DA PESQUISA DE PREÇO  

 

2.1. O Setor de Compras Governamentais da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte/PA irá 

realizar pesquisa de mercado levando-se em consideração todos os detalhes que envolvem o objeto a 

ser adquirido, e anexa-se ao processo os valores apurados compilados em relatório, que visa subsidiar 

o Setor de Compras na definição do Valor de Referência, que norteará as decisões do pregoeiro 

designado para a realização da procedimento licitatório quanto à aceitabilidade das propostas.  

 

2.2. A especificação técnica dos itens a serem adquiridos não estabelece características de marcas 

ou produtos específicos que possa restringir a competitividade do certame. 

 

3. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO E QUANTITATIVO  

 

3.1 Substituição de equipamentos defeituosos e defasados; 

3.2 Resolver problema de lentidão no acesso à internet; 
3.3 Implantar sistema de controle de dados 

3.4 Informatizar o Prontuário Eletrônico 
 

4 JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO 

 

4.1. O objeto proposto faz se necessário, considerando a real necessidade de investir em 

equipamentos mais modernos, que venha suprir a necessidade das demandas da Secretaria de 

Saúde, uma vez que a Implantação do Prontuário Eletrônico otimiza o atendimento, e permite 

efetuar um melhor controle dos atendimentos, como também melhorando a sua produção.                                                                                                         
 

5 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

5.1. Prazo e local(is) de entrega:  

 

5.1.1. O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da Nota de 

Empenho em remessa única, ao Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Cumaru do 

Norte, localizado na Rua Um, s/nº Centro – CEP 68.398-000 no horário de 08:00 às 11:00 h., 

e de 14:00 às 16:00 horas, fone (94) 98434-2005. 

 

5.1.2. Cumprida a obrigação, o objeto da licitação será recebido: 

 



 

 

 

  

  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

CNPJ N°. 34.670.976/0001-93 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

                                                                          
CNPJ nº 34.670.976/0001-93 Av. das Nações nº 73 – Cumaru do Norte – Pará 

5.1.2.1. Provisoriamente, pelo servidor responsável, por meio de carimbo aposto no verso da 

Nota Fiscal, devidamente datado e assinado, para efeito de posterior verificação da 

conformidade do bem com as especificações exigidas no Termo de Referência e com a 

proposta vencedora. 

 

5.1.2.2. Definitivamente, depois de verificada a conformidade do objeto com as especificações 

exigidas no Termo de Referência e com a proposta vencedora, bem como o atendimento pleno 

quanto à sua qualidade e quantidade e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias após o 

recebimento provisório ou, em casos excepcionais, em até 90 (noventa) dias. 

 

5.1.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o(s) bem(ns) fornecido(s) em desacordo 

com os termos do Termo de Referência. 

 

5.1.4. Se no ato da entrega do(s) bem(ns) a nota fiscal/fatura não for aceita pela Administração, 

devido a irregularidades em seu preenchimento, será procedida a sua devolução para as 

necessárias correções. Somente após a reapresentação do documento, devidamente corrigido, 

e observados outros procedimentos, se necessários, procederá a Administração ao recebimento 

provisório do(s) bem(ns). 

 

5.1.5. Prazo mínimo de validade/vida útil: 12 (doze) meses, a contar da data do recebimento 

provisório. 

 

I. O fornecedor do(s) bem(ns) deverá informar, na proposta, os postos de assistência técnica 

credenciados e autorizados a prestar o serviço de garantia no local de aquisição do(s) bem(ns);  

 

II. Entregar, junto dos bens e, quando for o caso, o manual do usuário, com uma versão em 

português;  

 

III. No período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada no local de instalação 

do(s) bem(ns) ou na oficina técnica da contratada ou credenciada, quando o conserto assim 

exigir; 

 

IV. A assistência técnica para conserto ou reparo deverá ser prestada no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, que correspondem a 02 (dois) dias úteis, no local onde o(s) bem(ns) 

esteja(m) alocado(s) ou na oficina autorizada quando o conserto assim o exigir. Os custos da 

assistência técnica e de transporte do(s) bem(ns), caso ocorra, correrão por conta da 

Contratada;  

 

V. Havendo necessidade, deverá ser realizada troca do(s) bem(ns) ou do(s) componente(s) 

defeituoso(s), por bem(ns) ou componente(s) equivalente(s) ou superior(es) aos ofertados, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis e de 03 (três) dias úteis, respectivamente, contados da 

comunicação da Contratante, por conta e ônus da Contratada; 

 

5.1.6. A contratada deverá adotar, sempre que possível, as seguintes práticas de 

sustentabilidade ambiental na execução de serviços e no fornecimento de materiais de 

consumo, insumos e equipamentos para a Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte: 
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a. Utilizar produtos sustentáveis e de menor impacto ambiental;  

b. Fornecer materiais e equipamentos compostos, no todo ou em parte, por material reciclável, 

atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR-15448-1 e 15448-2;  

c. Acondicionar os materiais em embalagens compostas por materiais recicláveis, que 

garantam a proteção do invólucro durante o transporte, o armazenamento e a própria utilização; 

d. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR’s publicadas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas sobre gestão de resíduos sólidos;  

e. Adotar práticas de logística reversa junto a seus clientes e fornecedores, de modo a 

potencializar o reaproveitamento de produtos, embalagens, equipamentos e outros insumos 

envolvidos no objeto da licitação/contratação. 

f. Pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus 

compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam 

ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos 

fabricantes ou importadores. 

 

6 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

6.1 São obrigações da Contratante: 

 

6.1.1. receber o(s) bem(ns) no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;  

 

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do(s) bem(ns) 

contratado(s). 

 

6.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no(s) bem(ns) contratado(s), para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

 

6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado;  

 

6.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do(s) 

bem(ns), no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência; 

 

6.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem 

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, 

seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

 

7.1.1. entregar o(s) bem(ns) em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

constarão as indicações referentes à descrição do(s) bem(ns) contratado(s);  
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7.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do(s) bem(ns) contratado(s), de 

acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 

de 1990);  

 

7.1.3. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 

a data de entrega do(s) bem(ns) contratado(s), os motivos que impossibilitem o 

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;  

 

7.1.4. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

 

7.1.5. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO  

 

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA  

 

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições 

do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 

da Administração à continuidade do contrato. 

 

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO  

 

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega do(s) bem(ns) contratado(s), anotando em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for 

necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.  

 

10.2. O recebimento de bem(ns) contratado(s) de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta 

mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela 

autoridade competente.  

 

10.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

10.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 
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das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis. 

 

11. DO PAGAMENTO  

 

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir 

da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para 

crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.  

 

11.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 

que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 

5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, 

§ 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

11.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente na nota fiscal apresentada.  

 

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.  

 

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento.  

 

11.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

 

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize 

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, a critério da contratante. 

 

11.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 

fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento 

a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir 

o recebimento de seus créditos.  

 

11.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa.  
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11.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize 

sua situação junto ao SICAF.  

 

11.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada 

inadimplente no SICAF.  

 

11.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável.  

 

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado 

à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.  

 

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento 

da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo:  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga.  

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX)                       6 / 100 )                           I = 0,00016438 365 

 TX = Percentual da taxa anual = 6% 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a Contratada que:  

 

12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação;  

 

12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;  

 

12.1.3. fraudar na execução do contrato;  

 

12.1.4. comportar-se de modo inidôneo;  

 

12.1.5. cometer fraude fiscal;  
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12.1.6. não mantiver a proposta. 

 

12.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

12.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante;  

 

12.2.2. Multa de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso na entrega do objeto ou parte 

dele, calculada sobre o respectivo valor, respeitado o limite de 20% (vinte por cento) e 

observado o valor mínimo de R$ 50,00;  

 

12.2.3. Multa de 20% (vinte por cento), aplicada sobre o valor total da obrigação, pela não 

aceitação da nota de empenho dentro do prazo de validade da presente Ata; ou pela não entrega 

do(s) bem(ns); ainda, pela não assinatura, no prazo estabelecido, da Ata de Registro de Preços 

e/ou do instrumento contratual, se houver; ou pela não prestação da assistência técnica ou pela 

sua prestação em desacordo com as condições avençadas, quando for o caso;  

 

12.2.4. Multa de 10% (dez por cento), a ser aplicada sobre o valor correspondente ao item ou 

parte do item entregue com defeito e/ou fora das especificações exigidas, a qual será descontada do 

valor relativo à próxima fatura a ser paga. Quando aplicada no último mês do fornecimento, será 

descontada da garantia, se houver, caso esta tenha sido prestada mediante caução em dinheiro; se 

efetivada em outras modalidades, poderá ser retida do último pagamento devido;  

 

12.2.5. Multa de 30 % (trinta por cento) sobre o valor do título, em caso de protesto indevido;  

 

12.2.6. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos;  

 

12.2.7. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento 

no SICAF pelo prazo de até cinco anos;  

 

12.2.8. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 

ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

 

12.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas e os profissionais que:  

 

12.3.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos;  

 

12.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  
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12.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados.  

 

12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.  

 

12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade.  

 

12.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

13.1. Dotação orçamentária será informada pelo Departamento de Contabilidade 

Municipal. 

 

14. CONSTITUI ANEXO DESTE TERMO:  

 

14.1. Anexo I – Pesquisa de Preço 

 

 

 

 

 
José Ribamar Silva de Sousa 

Secretário de Saúde 
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