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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO Pregão Presencial

Compras

PROCESSO Nº 27.000.001955.2013

PREGÃO Pregão Presencial Nº xx

ÓRGÃO REQUISITANTE:Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano

SETOR REQUISITANTE:Gerência Executiva de Apoio a Programas Governamentais

1. OBJETO

1.1. Aquisição de Material Permanente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item Código Descrição Unidade Lote Qtde

1 93610 MICROCOMPUTADOR notebook tipo I (dual core 4.0gb, hd 500)
processador: mínimo de 02(dois) núcleos físicos, frequência base mínima de
2.8ghz e cache 3mb; deverá suportar alocação mínima 04 (quatro) threads
simultâneas. memória: 4gb padrão pc3-12800 ddr3-1600mhz. deverá
suportar modo dual channel; expansível a 16 gbytes; chipset móbile intel
qm77 express ou amd a70m. modelos superiores serão aceitos; possuir chip
de segurança tpm 1.2 ou superior integrado a mesma, acompanhado do
software capaz de implementar as principais funcionalidades do mesmo,
conforme descrito nesse termo de referencia nas exigências para sistema de
gerenciamento e segurança da informação; bios: em português ou inglês,
desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou em regime de oem,
devidamente comprovado; o fabricante do equipamento deverá prover em
seu site da internet todas as atualizações de bios, devendo a aplicação
permitir atualização online por meio do sistema operacional microsoft
windows 7; deve possuir o número de série do equipamento em campo
editável que permita inserir identificação customizada podendo ser
consultada por software de gerenciamento do próprio fabricante ou em
regime de oem devidamente comprovado. deverá acompanhar o
fornecimento software de gerenciamento do mesmo fabricante do em regime
de oem. quando em regime de oem o software de gerenciamento, deverá
obrigatoriamente ser fornecido suporte e todas as atualizações, inclusive de
versões durante o período de garantia do equipamento. armazenamento: 500
gbytes/sata-ii/7200rpm com sistema de proteção a pequenos impactos,
compatível com 3d driveguard protection, active protection system,
shockguard technology ou tecnologia comprovadamente similar. deve
possuir ainda suporte nativo a tecnologia smart; dvd+/-rw 8x; vídeo:
compatível com o padrão full hd, pci express, obrigatoriamente integrada ao
processador, com no mínimo 128mb padrão ddr-3, chipset mínimo intel hd
grafics 4000 ou amd radeon hd 7000 series. modelos superiores serão
aceitos. monitor: tecnologia led hd, tamanho máximo de 14 polegadas;
formato widescreen 16:9 compativel com o padrão full hd; interfaces de
entrada/saída: 01 (uma) porta vga e 01(uma) porta display port ou hdmi para
conexão com monitor externo; 01 (uma) saída para microfone externo; 01
(uma) saída para fones de ouvido / saídas de linha; 04 (quato) portas usb,
sendo mínimo de 02 (duas) portas no padrão usb 3.0; 01(uma) porta ieee
1394/a; leitor de smart card integrado, não sendo aceitos
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dispositivos externos ao gabinete para essa função; leitor de cartões de
memoria com suporte mínimo aos formatos: mmc, sd, sdhc, sdxc; leitor
biométrico integrado não sendo aceitas soluções externas; interface de rede
gigabit ethernet velocidade 10/100/1000mbits; wireless ieee 802.11 b/g/n
integrado e bluetooth 4.0 ou superior integrado, não sendo aceitos
dispositivos usb ou pcmcia; webcam 720p/hd ou superior integrada ao
gabinete; 01(uma) interface para conexão com docking station, 01(uma)
interface para conexão de bateria secundaria sem necessidade de remoção da
primaria, possibilitando assim estender a autonomia do equipamento até o
dobro da capacidade de bateria primaria. áudio: som estéreo de 16 bits.
bateria: células de lítio-íon com autonomia mínima de até 06 (seis) horas;
fonte: fonte ac externa 100-240v seleção automática de voltagem; teclado e
mouse: teclado abnt2; touch-pad ou trackpoint com dois botões e área de
rolagem (scroll). características físicas: gabinete deve possuir estrutura
reforçada em liga de magnésio ou fibra de carbono; deverá suportar abertura
total em um ângulo de 180 graus da base do gabinete ao monitor, evitando
assim possíveis danos ao gabinete e as travas de sustentação do monitor;
peso máximo 2,3 kg; sistema de gerenciamento e segurança de informação:
o fabricante deverá fornecer ou disponibilizar na internet ou em cd-rom um
software de gerenciamento para os equipamentos ofertados, que tenha no
mínimo as seguintes características e funções: deverá ser do mesmo
fabricante do equipamento ofertado ou em regime de oem devidamente
comprovado; a arquitetura deverá ser client-servidor, isto é, o software de
gerenciamento deverá estar instalado em um servidor e nos clientes deverá
estar instalado um agente; o console de gerenciamento deverá ser web, para
que assim seja possível realizar o gerenciamento de qualquer ponto; deverá
suportar integração com ambientes em arquitetura ldap/acitive directory e
domínios windows nt para listar, catalogar e distribuir os agentes aos
respectivos equipamentos conectados a esses ambientes; deverá suportar
distribuição remota e local dos agentes por meio do console de
gerenciamento web; deverá ser possível através do console de
gerenciamento web iniciar sessão para assistência remota do equipamento,
interativa e não interativa com o usuário utilizando protocolos compatíveis
com os padrões rdp e/ou vnc e/ou ica. deverá ainda suportar através de
console de gerenciamento web a execução remota de funções como, power-
up, power-down e reboot; deverá ser capaz de realizar inventário dos
equipamentos, coletando no mínimo as seguintes informações: tipo do
processador, quantidade de memória, tamanho do hd, numero de série do
equipamento, numero do ativo fixo e tipo do sistema operacional com sua
respectiva compilação/service pack; monitoramento da saúde do
equipamento, no mínimo deverá detectar: alteração de configuração de
memória e disco rígido, alteração na temperatura do gabinete e possível
falha no disco rígido (smart); deverá oferecer suporte a implementação da
tecnologia wake-on-lan, para agendamento de tarefas de distribuição de
pacotes em horários específicos quando necessário; deverá ser compatível
com a tecnologia de gerenciamento intel amt; através da console de
gerenciamento deverá ser possível fazer atualização de bios e drivers do
equipamento ofertado, remotamente; através da console deverá ser possível
fazer alterações na bios do equipamento ofertado: habilitar/desabilitar senha,
portas usb, serial. tudo remotamente; o fabricante deverá fornecer software
de segurança no idioma português brasil, capaz de habilitar as principais
funcionalidades oferecidas pelo referido chip tpm versão 1.2 ou superior,
conforme descrito abaixo. deverá ser capaz de visualizar configurações e
alterar parâmetros da bios do equipamento conforme abaixo; verificar



Página nº 3 de8

 as informações como, por exemplo: versão da bios e fabricante da mesma,
número de serie do equipamento; verificar tipo, modelo, velocidade e
quantidade de memória cache do processador instalado no equipamento;
verificar quantidade de memória ram instalada; alterar as configurações e
parâmetros de senha na bios; alterar as configurações de dispositivos
permitindo ativar e desativar, por exemplo: portas usb, seriais e demais
dispositivos integrados a placa mãe gerenciados pela bios; alterar a
seqüência de boot do equipamento; inserir número de etiqueta da
patrimônio/tombamento. deverá possuir módulo que credencie o usuário a
fazer logon no equipamento pelo método padrão ou através de impressão
digital se utilizando soluções externas de leitor biométrico conectado a porta
usb, permitindo assim que o mesmo utilize senha convencional ou o leitor
para acessar o sistema operacional. deverá através do software de segurança
gerenciar as permissões dos usuários que utilizam o equipamento permitindo
gerar configurações individuais ou por grupo para acesso a recursos de
como, por exemplo: permitir ou bloquear acesso às portas usb; permitir ou
bloquear acesso aos periféricos de conexão com o ambiente externo placa de
rede, modem, bluetooth, dvd+/-rw, etc.... deverá possuir modulo para
configurar a segurança e a proteção dos dados gerando uma área para
armazenamento de arquivos particulares dos usuários, sendo essa área
protegida por criptografia utilizando o chip tpm 1.2. esse módulo visa
garantir que não será possível o acesso indevido aos dados protegidos,
mesmo em caso de remoção do disco rígido para outro equipamento uma
vez que o acesso aos mesmos está vinculado as credencias dos usuários e ao
chip tpm do respectivo equipamento. o equipamento deverá possuir
indicadores (led, display ou bips) para facilitar a identificação do
componente (memória, processador, vídeo, etc) que esteja com problema,
para agilizar o reparo; os softwares de gerenciamento e segurança ofertados
deve contemplar suporte, atualização e garantia de evolução pelo período
igual à garantia dos equipamentos ofertados sem qualquer custo adicional. o
licenciamento dos softwares de gerenciamento e segurança deve contemplar
suporte, atualização e garantia de evolução pelo período igual à garantia do
equipamento ofertado sem qualquer custo adicional. segurança e
rastreamento: o equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou
funcionalidade na bios com características de segurança avançada de
rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio acidental,
permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das seguintes
funcionalidades: bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento
seja utilizado ou reutilizado em caso de substituição do hd; envio de um
comando remoto capaz de apagar todas as informações contidas no hd ou
arquivos específicos; gerar logs do histórico de locais em que o equipamento
foi utilizado, mostrando em um mapa os endereços, data e hora da conexão;
as funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através de um
console web. esse dispositivo ou funcionalidade na bios deverá estar
nativamente presente e pronto para ativação no equipamento ofertado com
suporte por todo o período da garantia do hardware, através da aquisição de
sua licença não prevista na configuração inicial. maleta: deverá acompanhar
maleta ou mochila para transporte, obrigatoriamente do mesmo fabricante
do equipamento ou em regime de oem. certificações do microcomputador /
fabricante: hcl microsoft windows 7 x86 e
x64(http://winqual.microsoft.com/hcl/); deve possuir certificação e
compatibilidade com pelo menos uma das distribuições: suse linux
enterprise desktop 11 for amd64 & intel64, red hat enterprise linux 5 ou
ubuntu linux 10.04 lts ou superior. certificação partner gold da microsoft
para o fabricante do equ
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ipamento. o fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base
na norma iso 14001, devidamente comprovado através do respectivo
certificado; os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como
mercúrio (hg), chumbo (pb), cromo hexavalente (cr(vi)), cádmio (cd), bifenil
polibromados (pbbs), éteres difenil-polibromados (pbdes) em concentração
acima da recomendada na diretiva rohs (restriction of certain hazardous
substances). a comprovação do disposto poderá ser feita mediante
apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou
instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que
o bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas
recomendações contidas na in 01-2010 slti; deverá acompanhar a proposta
documentação, emitida por um órgão credenciado ou reconhecido pelo
inmetro comprovando que o computador está em conformidade com as
normas iec60950 (safety of information technology equipament including
eletrical business equipament), normas iec 61.000 e cispr22, rohs (european
union restriction of hazardous substances), epeat (eletronic product
environmental assessment tool), com certificação na categoria mínima gold,
certificado nbr 10.152 ou iso 7779 e iso 9296 para emissão de ruído.
software: acompanhar licença do microsoft windows 8 professional x64
(coa) ou superior com suporte a downgrade. contudo o equipamento deve vir
instalado de fabrica e devidamente configurado com o sistema operacional
microsoft windows 7 professional x64. cada equipamento fornecido deverá
acompanhar as referidas mídias de restauração do sistema operacional e
drivers, mantendo o padrão de fabrica para ambos os sistemas operacionais
do windows x64 nas versões 8 e 7, possibilitando assim perfeita
configuração e utilização dos mesmo em adequação a cada um dos
ambientes de ti existentes á critério da administração; garantia e suporte:
garantia do fabricante do equipamento ofertado para todo conjunto, mínima
de 36(trinta e seis)meses para reposição de peças, mão de obra e
atendimento no local (on-site) para todo estado da paraíba. todos os
componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em
conformidade com a politica de garantia do mesmo, não sendo permitida a
integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante
quando solicitada. a empresa fabricante do equipamento deverá dispor de
um numero telefônico tipo 0800 para suporte técnico e abertura de
chamados técnicos; todos os drivers para os sistemas operacionais
suportados devem estar disponíveis no web site do fabricante do
equipamento e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo
do equipamento ou código do produto, conforme etiqueta permanente
afixada no gabinete; a empresa fabricante do equipamento deverá possuir
um sistema atendimento de suporte técnico via chat através da internet; a
empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de
diagnóstico de hardware através de sua web site - diagnóstico remoto. caso a
mesmo não possua o software em seu web site, deverá fornecer juntamente
com os equipamentos um software do tipo cliente-servidor, capaz de realizar
o diagnostico e identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados,
permitindo assim realizar correção da falha, minimizando o tempo de parada
dos equipamentos, os notebooks deverão acompanhar as dockings station
abaixo.

2 74123 DISPOSITIVO móvel tipo tablet com as seguintes características: modelo
wi-fi + 3g: umts/hsdpa/hsupa (850,900, 1900, 2100 mhz); gsm/edge (850,
900, 1800, 1900 mhz) somente dados; wi-fi (802.11a/b/g/n);tecnologia
bluetooth 2.1 + edr; capacidade de armazenamento de 16 gb; tela multi-
touch widescreen brilhante de 7
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polegadas (diagonal) ou superior, até 10 polegadas (diagonal), que seja
retroiluminada por LED e que empreguem a tecnologia PLS ou IPS;
resolução mínima de 1024 por 600 pixels; câmera traseira:gravação de vídeo
hd (720p), até 30 quadros por segundo, com áudio; câmera frontal: gravação
de vídeovga, até 30 quadros por segundo, com áudio; câmera estática com
qualidade vga; carga via adaptador de energia ou usb para o computador;
Porta de conexão para base de 30 pinos ou padrão USB; minijack para fone
de ouvido estéreo de 3,5 mm; alto-falante integrado; microfone; slot para
cartão micro-SIM ou SIM (no modelo wi-fi + 3g); som dolby digital;
suporte ao idioma português; assessórios inclusos: cabo de força; drivers de
todos os componentes para o sistema operacional instalado (com mídia para
instalação), não obrigatório caso o dispositivo seja compatível com
tecnologia Plug and Play ou que o mesmo carregue em sua memória os
drivers de instalação ou recuperação necessários para seu devido
funcionamento; garantia: mínima de 12 meses do fabricante; documentação:
anexar às propostas técnicas documentação técnica (catálogos, manuais,
folders do fabricante ou cópia de página da internet, informando o endereço
do site) que possibilite a completa averiguação de conformidade com estas
especificações. outros requisitos: o material fornecido deverá ser novo, não
tendo ainda sido utilizado.  Item registrado na ata: 0091/2013

2. JUSTIFICATIVA

2.1.  O presente projeto se inscreve no campo da gestão interpessoal e avaliação das politicas públicas de proteção social quanto a seus
impactos e resultantes no tocante ao fortalecimento da proteção social de famílias que vivem em situação de pobreza, em zonas rurais e
urbanas, no âmbito do Estado da Paraíba. Destaca nessa avaliação dimensionar os vínculos sociais e territoriais e sua relação com a
proteção social das famílias de baixa renda, e de modo especial as que estão inseridas nos programas de transferência de renda.
Para o desenvolvimento desse estudo parte-se do seguinte pressuposto: para que ocorra o fortalecimento da proteção social das famílias
que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza faz-se necessário avaliar as expressões das desigualdades sócias a partir do
referencial do território onde as famílias habitam, em termos da relação inclusão/exclusão social, e assim elucidar as potencialidades da
gestão socioterritorial das politicas publicas.
Pretende-se ainda, nesse processo de analise e avaliação das politicas públicas de proteção social dar visibilidade social e
reconhecimento institucional às famílias de baixa renda, que vivem em territórios vulneráveis e com maiores dificuldades de acesso às
politicas publicas, o que resulta em desproteção social por parte do Estado, pela ausência de infraestrutura (urbana e rural), e apartação
dos processos sociais e culturais e tais equipamentos são necessários para execução dessas ações.

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, e do Decreto
Estadual nº 24.649/2003.

 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. Os bens deverão ser entregues no prazo de até 30(trinta) dias, contados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho pelo
fornecedor, em remessa Parcela Única, no seguinte endereçoCICA- Centro Integrado de Cruz das Armas - s/n - Bairro de Cruz das
Armas, no horário 08:00hs às 17:00hs.

4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente logo após a entrega pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato,
para efeito de posterior verificação de sua
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conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo máximo de 15(quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo máximo de 30(trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação
da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.4.1. Se o recebimento dos bens for efetuado por unidade descentralizada, a unidade recebedora, por intermédio de servidor ou
comissão designada, deverá encaminhar à unidade pagadora relatório declarando o recebimento do material e a conformidade das
especificações técnicas e quantitativos juntamente com a Nota Fiscal.

4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato.

4.6. Como condição de recebimento do objeto pelo órgão/entidade contratante, e posterior pagamento, o fornecedor deverá comprovar,
no ato da entrega do material, a origem da mercadoria ou bem fornecido ao Estado, respeitados os termos da proposta apresentada na
licitação, quando este cotar preço para marca que não seja de sua fabricação, mediante apresentação de nota fiscal de origem.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes
do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja
substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/ servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e
seus anexos;

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Termo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital e anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus
os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1.  efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
garantia ou validade;

6.1.2 O objeto, quando for o caso, deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de
assistência técnica autorizada;
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6.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.4. substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo fixado neste termo de referência, o produto com
avarias ou defeitos;

6.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação;

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

7. CONTROLE DA EXECUÇÃO

7.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens,
anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de
falhas ou defeitos observados.

7.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de recebimento,
composta por, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

7.2. 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 co-
responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.3. 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 das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

 

8. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

8.1. O prazo de vigência da contratação será de 30 (trinta) dias, a partir da data da assinatura do contrato ou da data da retirada/aceite da
Nota de Empenho, e será adstrito à vigência do respectivo crédito orçamentário, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. A CONTRATADA que, no decorrer da contratação, cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 8.666, de 1993, e na Lei nº
10.520, de 2002, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ficará sujeita às seguintes sanções:

9.1.1. advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

9.1.2. multa moratória de até 1 % (um) por cento por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 10 (dez)
dias;

 9.1.3. multa compensatória de até 10 % (dez) por cento sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total;
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9.1.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma
proporcional à obrigação inadimplida;

9.1.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,
pelo prazo de até dois anos;

9.1.6. impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual e o consequente descredenciamento do Registro
Cadastral do Estado, pelo prazo de até cinco anos;

9.1.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Estadual, 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 Administração pelos prejuízos causados;

9.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla
defesa, observando-se no que couber as disposições da Lei nº 8.666, de 199;

9.3. 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.

9.4 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem
prejuízo de outras medidas cabíveis.

9.5. As penalidades previstas nos subitens 9.1.5 a 9.1.7. importarão na inclusão da contratada no Cadastro de Fornecedores Impedidos de
licitar e Contratar com o Estado da Paraíba-CAFIL/PB.

10. SUBCONTRATAÇÃO

  10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

João Pessoa - PB, dezoito de novembro de dois mil e treze

Graciliana Luiza Rodrigues dos Santos Soares

Assistente Técnico

1522370

Aprovo, em dezoito de novembro de dois mil e treze

Maria Aparecida Ramos de Meneses

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano
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