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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO Pregão Presencial

Compras

PROCESSO Nº 27.000.001667.2013

PREGÃO Pregão Presencial Nº xx

ÓRGÃO REQUISITANTE:Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano

SETOR REQUISITANTE:Gerência Executiva de Apoio à 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 26967 CENTRAL telefônica Automática, com as seguintes características:
equipada com 02 troncos, 20 ramais analógicos, composta de placa para
tronco, placa para ramais, Placa de Interface, Terminal KS-HBalimentação
220 VAC, -15% + 10 %, 50/60 HZ, com seleção de tensão, consumo
máximo: 12W, garantia de 01 ano.

Un  Único 1

2 29643 ARMÁRIO de aço tipo escaninho com 8 portas,sendo 4 sobrepostas, com
fechadura  em cada porta, pintado  na cor cinza liso padrão, com medidas
aproximadas de 198 (alt.) x 66 (larg.) x 43 (prof.) cm. Espessura mínima das
chapas: laterais, tampo, fundo, costa, portas e divisórias verticais nº 22,
divisões horizontais nº 26, pés nº 14.

Un  Único 2

3 37252 CABINE call Center med.1200mmx600x25mm laterais 1300x1300x25 mm
e frontal 1300x1300mm Tampo de mesa reto para mesas de tele-
atendimento, confeccionado em madeira aglomerada com resina fenólica e
partículas de granulometria fina, com espessura de 25mm, densidade média
de 600 kg/m³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em
ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em
poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com espessura de
2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário
de acordo com NBR13966.  Fixado à estrutura através de parafusos tipo
chipboard para madeira. ESTRUTURA PARA TAMPO CALL CENTER
Estrutura metálica com sistema de regulagem de altura independentes dos
tampos de monitor e teclado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização
e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com
secagem em estufa, com colunas verticais em tubo de aço SAE 1020 30 x 50
x1,2mm travessa superior em tubo de aço SAE 1020 25 x 25 x1,2mm,
travessa inferior de tubo de aço SAE 1020 30 x 50 x1,2mm, com ponteiras
de acabamento injetadas em polietileno. Mecanismo de regulagem composto
por coroa usinada em aço e cremalheira estampada em tubo de aço SAE
1020 20 x 40 x 1.2 mm, e acionado manualmente através de 2 manípulos
dobráveis, injetados em polipropileno, com acionamento independente um
do outro e que permite uma variação mínima de 120 mm na altura do tampo.
DIVISÓRIA EM PAINEL CEGO EM MELAMINA Painéis cegos
(fechados) confeccionados em aglomerado beneficiado na parte interna
(quadro) e painel fixo, prensado de fibra de alta densidade, atendendo as
normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com acabamento em
pintura unicolor na cor cinza. Estrutura em tubo de aço SAE 1020
20x50x1,06mm de espessura, com acabamento
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em pintura epóxi e tratamento anti-corrosivo, com calhas internas para
passagem de fiação no rodapé, com opção para lógica e elétrica, e pré-
furação para tomadas em tampas removíveis confeccionadas em chapa de
aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura, sapatas niveladoras do piso
reguláveis e ponteiras de acabamento injetadas em polietileno na cor da
estrutura. Obs.: O rodapé já é fornecido com furação para tomadas nos dois
lados do painel. Estrutura em tubo de aço SAE 1020 50x50x1,20mm de
espessura, com acabamento em pintura epóxi e tratamento anti-corrosivo,
pré-furação para passagem de fios e ponteiras de acabamento injetadas em
polietileno na cor da estrutura. NBR 13966/8094/13964.

4 29858 MESA de trabalho com tampo retangular em madeira compensada com
espessura uniforme 25mm, com passa fio mínimo de 60 mm de diâmetro,
com revestimento superficial na face superior em laminado melamínico,
borda do tampo arredondada com no mínimo 2,5mm, com acabamento em
perfil plástico flexível, estrutura metálica tubular com tratamento
antiferrugem e pintura industrial em preto fosco, sistema de fixação entre
tampo e estrutura por parafusos, apoio da estrutura metálica com sapatas de
nivelamento com fuso de, no mínimo, 3mm de diâmetro e curso 30mm, com
gaveteiro suspenso, 2 gavetas. dimensões: largura  1200 mm, profundidade
750 mm e altura entre 720 e 750 mm.observações:o produto deve estar em
conformidade com as normas da abnt  nbr 13966:97 - móveis para escritório
- mesas -classificação e características físicas e dimensionais e nbr14111:98
- móveis para escritório - mesas - ensaios de estabilidade, resistência e
durabilidade, devendo atender no mínimo o nível n4 do anexo a.

Un  Único 5

5 52062 MESA para reunião redonda, medindo 1,20m de diâmetro. Tampo
constituído em madeira aglomerada, com espessura de 18mm, revestida nas
duas faces em laminado melamínico de baixa pressão, com bordas
arredondadas a 180º em PVC flexível. Altura do tampo de 75cm com
variação de 74 a 76cm possibilitados pelos niveladores. Estrutura secção
horizontal inferior com 4 pés de 380 x 60 x 40mm confeccionada em chapa
de aço de 2,0mm de espessura estampada e conformada com niveladores de
piso redondos com 62mm de diâmetro, não sendo necessário o uso de
ponteiras de fechamento, secção vertical composta por um tubo quadrado de
70x70mm com espessura 1,20mm, para secção superior horizontal tubo de
30x20mm. Ponteiras injetadas em polipropileno para fechamento da secção
horizontal superior. Todas as partes metálicas recebem tratamento anti-
corrosivo por meio de fosfatização e pintura em epóxi-pó, de alta resistência
com secagem em estufa. OBS: Deverão ser obedecidas as especificações
constantes da Norma ABNT - Móveis para escritório e as constantes na NR-
17, norma de ergonomia - Garantia mínima de cinco anos.

Un  Único 3

6 53771 CADEIRA giratória tipo secretária, encosto médio, em cor, com braços
reguláveis, base giratória de cinco rodízios de nylon e com estrutura de aço
pintado, espuma injetada de 35mm, revestida em tecido polipropileno. Em
conformidade com as normas da ABNT.

Un  Único 33

7 85021 CÂMERA Digital, com as seguintes características:DSC W630 (16.1MP)
com 5x de Zoom Óptico, filmagem em HD, LCD de 2.7  e Bateria
Recarregável + Memory Stick 8GB.

Un  Único 1

8 29243 BEBEDOURO elétrico com as seguintes características: tipo garrafão,
coluna em chapa de aço e pintura anti-corrosiva, duas torneiras, uma para
água gelada, outra para temperatura ambiente,  dispositivo para receber
garrafões de 20 litros, 220 v. Embalagem original do fabricante, garantia
mínima de 01 (um) ano.

Un  Único 1

9 31930 REFRIGERADOR doméstico com as seguintes características: 01 porta,
capacidade mínima de 280 litros, cor branco, 220 volts. Embalagem original
do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.

Un  Único 1
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10 15097 CAFETEIRA elétrica com as seguintes características: amplo visor de nível
de água, capacidade para 12 cafés, jarra prática, porta filtro removível,
interruptor luminoso, placa aquecedora. Voltagem: 220v. Cor branca.
Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.

Un  Único 1

11 10542 ARQUIVO de aço, para ficha formato ofício, com 4 gavetas reforçada e
fechada lateralmente até uma altura de 10 cm, puxadore fixo com reforço
interno em toda a largura da gaveta na altura do puxador, porta etiqueta,
quadro de deslizamento da gaveta com trilho  telescópico provido de
rolamento/esfera de aço, compressor de  ficha, sistema de travamento com
fechadura, com tratamento antiferruginoso, pintado na cor cinza liso padrão,
medida de 133 (a) x 46 (l) x 71 (p) cm e espessura da chapa: rodapé número
20, lateral e tampo númeroro 22, tampa traseirada gaveta, frente da gaveta,
u  da gaveta e costa número 24.

Un  Único 2

12 75052 QUADRO de aviso, com moldura em madeira, medindo 70 x 100 cm. Un  Único 1

13 66470 MICROCOMPUTADOR Intel Core i3 (ou AMD compatível) 2.5 GHz.
RAM 4GB CD-RW HD500GB LED 18,5 polegadas com as seguintes
características: 1. Microprocessador: - Microprocessador Intel Core i3 (ou
AMD compatível) - Com frequência mínima de clock de 2.5 Ghz real; -
Barramento (Front side bus) de 2.5 GHz no mínimo. 2. Memória cache
secundária: - Com capacidade total igual ou superior a 2mb de cache L2; -
Integrada ao microprocessador. 3. Memória RAM: - Capacidade instalada de
4 GB DDR3 1.333Mhz (2 pentes de 2GB cada). 4. BIOS: -Tecnologia
PLUG & PLAY - Gravado em memória do tipo flash, atualizável
diretamente pelo microcomputador; - Relógio-calendário em memória
nãovolátil;- Password ativada e desativada através da configuração da
máquina; 5. Placa Mãe: - ATX com barramento de dados de comunicação da
placa mãe com os periféricos compatíveis com os padrões PCI v.2.1 ou
superior; 03 (três) slots do barramento tipo PCI ou superiores; - 06 (seis)
interfaces USB instaladas, 2 frontais; - Teclado e Mouse USB, não será
aceito nenhum tipo de adaptador; 7. Controladora acionadora de disco
rígido: - Com tecnologia SATA II ou superior; - Compatível com o padrão
SMART; 8. Controladora de Vídeo: - Suporte ao code page 850 nos modos
EGA, VGA e SVGA; - integrada com memória mínima de 252MB;
Resolução suportada de 1024x768 ou superior; 9. Controladora de Rede: -
Padrão PCI v.2.1 ou superior. com velocidade 10Base T / 100Base TX; -
Com conector RJ-45 fêmea; - Total compatibilidade com rede Ethernet -
padrões IEEE 802.2 e 802.3; - Suporte a Full-duplex; - Com drivers para
Microsoft Windows Vista/7. 10. Unidade de disco rígido: - Tecnologia
SATA II ou superior, compatível com a controladora de disco da placa-mãe;
Disco rígido com capacidade formatada de 500 Gbytes, 7200 rpm; 11.
Dispositivo Óptico: 01(uma) unidade gravadora de DVD e de CD padrão
SATA interna tipo gaveta; bandeja com ejeção automática, padrão de cor
igual a do gabinete; Velocidades de leitura: CD-ROM 48X, DVD-ROM
16X; Velocidades de gravação: CD-R 48X, CD-RW 32X, DVD+R 16X,
DVD+RW 8X, DVD-R 18X, DVD-RW 6X; interface EIDE ATAPI, buffer
de 2MB; compatível com Windows Vista/7 (informar a marca e modelo do
equipamento ofertado); 12. Controladora Multimídia: - Integrada a placa
principal; - Com digitalização e reprodução mono e estereofônica em 32
bits; - Com suporte ao protocolo MIDI e ao formato WAV; - Com
conectores para entrada de microfone e para saída de alto falantes;
Acompanhada das respectivas caixas acústicas de 110 V; 13. Gabinete da
CPU: - Botão liga/desliga na parte frontal; - Indicador luminoso de
microcomputador ligado e de atividade de disco rígido; - Com no mínimo 04
(quatro) baias; - Proteção anti-corrosiva. 13. Fonte de Alimentação: - Padrão
ATX; - Potência com capacidade para suportar a configuração especificada
e suas possíveis
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expansões, mínimo de 450 watts; - Comutável automático para tensões de
entrada de 110 e 220 V, 60 Hz, com tolerância de +/- 10%; - Embutida no
gabinete. 14. Monitor de Vídeo: - Tecnologia LED; - Exibição com
resolução de1.024 X 768 X 16 milhões de cores e freqüência de 60 Hz, no
mínimo; - Deve ser totalmente compatível com a controladora de vídeo
especificada; - Tela padrão de 18,5 polegadas em módulo independente do
gabinete, com ajuste de inclinação e ajuste de rotação horizontal; - Controles
externos de brilho, contraste e liga/desliga. - Com distância entre os pontos
igual ou menor que 0,30 mm; - Tensão de entrada variando de 110 a 220 V;
Comutação automática; Possuir etiqueta energy star - Com tratamento
químico anti-reflexo. 15. Teclado: - Teclado alfanumérico embutido na
unidade principal, caracteres especiais da língua portuguesa com, no
mínimo, 86 teclas, descansa para mãos, keypad numérico embutido e 12
teclas de função; - Com indicadores luminosos para Num Lock, Caps Lock e
Scroll Lock; - Compatível com ABNT 2; - Identificação das teclas com
serigrafia a quente, alto ou baixo relevo, ou dispositivo equivalente, para
evitar apagamento da identificação, teclas em plástico injetado; 16. Software
instalado: - Windows 7 professional 17. Documentação: técnica que
possibilite, sem necessidade de uso de nenhum outro recurso, a completa
averiguação de conformidade com estas especificações; todas as
características técnicas obrigatórias deverão ser comprovadas através de
catálogos, manuais e folders do fabricante de cada componente do
equipamento, os quais deverão ser entregues juntamente com respectivas
propostas técnicas; os catálogos, manuais e declarações não serão
devolvidos, também será aceita copia de pagina da internet que comprove as
especificações de cada componente (devera ser informado o endereço do
site). 18. Garantia: mínima de 12 meses. Este código foi criado para atender
a solicitação 0023/2013 da SEAP, 1560/2012 da SES, 0347/2013 da SEFAZ
e a 1201/2013 da SEDH.

14 88353 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL jato de tinta 27/15 PPM com as
seguintes características: tecnologia de impressão jato de tinta; tipo de
impressão com 4 (quatro) cores usando 1 compartimento para tinta com 4
baias para 4 core, cor preta é obtida diretamente (cor separada) e não por
sobreposição de cores; método de impressão: impressão a jato de tinta;
resolução em preto até 5.760 X 1.440 dpi otimizada; velocidade de
impressão de 27 ppmem texto preto e branco e 15 ppm em texto colorido;
Alimentador de folhas automático; capacidade da bandeja deentrada de 100
folhas; COPIADORA: Capacidade de redução/ampliação mínima de 50% a
200%; Número de cópias mínimo de 50 páginas; SCANNER A CORES:
Resolução de escaneamento mínimo de 1200 x 1200 DPI; Profundidade de
cores mínima de 24 bits, escala de cinza (8 bits) - 256 níveis; Acessórios:
cabos de alimentação elétrica e conexão impressora / microcomputador (ou
usb), jogo de tintas selados (preto, cian, magenta e amarelo), driver de
instalação e configuraçãopara Windows XP/Vista/7 e quaisquer acessórios
necessários para sua completainstalação e perfeito funcionamento;
acompanhado dos respectivos manuais do fabricante para instalação /
operação escrita em português do Brasil; Recursos adicionais: permitir
compartilhamento com outras estações; driver de impressora fornecido em
cd, compatível com Windows XP/Vista/7 e linux; Requerimentos de
energia: alimentação de 110/220 v ac bi-volt, com comutação automática;
freqüência de 50/60hz. Documentação: técnicaque  possibilite, sem
necessidade de uso de nenhum outro recurso, a completa averiguação de
conformidade com estas especificações; todas as características técnicas
obrigatórias deverão ser comprovadas através de catálogos, manuais e
folders do fabricante de cada componente do equipamento, os quais
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deverão ser entregues juntamente com respectivas propostas técnicas; os
catálogos, manuais e declarações não serão devolvidos, também será aceita
copia de pagina da internet que comprove as especificações de cada
componente (devera ser informado oendereço do site). Garantia: mínima de
12 meses, para todos os componentes instalados, com cobertura total para
pecas e serviços, prestada pelo fabricante do equipamento, diretamente ou
através de sua rede de assistência técnica autorizada a partir da data da
entrega. Embalagem: o equipamento deverá possuir identificação do
fabricante, número de série e demais informações exigidas na legislação em
vigor, deve estar acondicionado em embalagem com calços internos de
proteção especialmente desenvolvidos para suportar vibrações e
empilhamento em conformidade com as normas NBR6737/81, NBR6739/81
e NBR NM ISO 536/2000. Outros requisitos: o equipamento fornecido deve
ser novo, não tendo sido ainda utilizado. Este código foi criado para atender
à solicitação 2276/2012 da SEAD_ESPEPB, 1028/2013 da SEDH,
1201/2013 da SEDH.

15 23816 FONE de ouvido para telefonistas, com microfone de eletreto,com resposta
em frequência mínima de 300 - 3.400 hz; fone de ouvido com cápsula
receptora dinâmica em material magnético e membrana sintética, resposta
em frequência mínima de 300 -3.400 hz; amplificador com controle de
volume com alimentação 4,5 +/- 0,5 vdc; cabo com no mínimo 1,65 metros
de comprimento; plugs tipo telefone, tipo ibct modelo ths-1000.

Un  Único 50

16 40495 APARELHO de Fax com as seguintes características: papel térmico; tecla
de navegação; bloqueio do teclado por código; função ajuda em português;
discagem abreviada; controle de volume (ringue, monofone e monitor);
relatório operacional; transmissão internacional; transmissão e recepção
polling; discagem tom/pulso; rediscagem automática; bobina de papel de
30m e voltagem 220v. Garantia mínima de 1 Ano.

Un  Único 1

17 17610 FORNO de microondas com as seguintes características: prato giratório; luz
interna; trava de segurança; painel de controle computadorizado; capacidade
mínima de 18 litros; potência útil 700 watts; alimentação 110/220v, 60hz.
Manual do usuário. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de
01 (um) ano.

Un  Único 1

2. JUSTIFICATIVA

2.1. No dia 10 de dezembro do ano de 2012, o Governo Federal divulgou um balanço parcial que mostrava o número de violações de
direitos humanos cometidos entre janeiro e novembro de 2012. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República,
o estado da PARAÍBA, teve um aumento de 63% no número de denúncia em relação ao ano de 2011.
Foram registradas no Disque 100, serviço nacional de denúncias da violação de direitos, no período de janeiro a novembro de 2011,
2.248 denúncias, enquanto que nos 11 primeiros meses do ano de 2012, foram registradas 3.659. Em um ranking formado pelo número
de denúncias pra uma amostra de 50 mil habitantes, a PARAÍBA assume a 11ª posição, com 48,5 denúncias por cada grupo de 50 mil
habitantes.
A Paraíba precisa de um Disque Direitos Humanos Estadual. Com a descentralização do Disque 100, as denúncias registradas sobre o
estado da Paraíba irão ter atenção necessárias e o monitoramento devido. Diante disso e do grande crescimento de denúncias que a
PARAÍBA vem recebendo, com o passar dos meses, nada mais coerente do que instituir, implementar, implantar e executar de forma
contínua, por tempo indeterminado cada vez mais instrumentos que auxiliem o governo e seus parceiros a atingirem seu escopo de
garantir a vida mais digna aos seus cidadãos.
O Disque Cidadão/PB é um disque denúncia estadual, gratuito, que além de prestar informações, tirar dúvidas a atender demandas
relacionadas aos direitos humanos, ainda registra, encaminha e monitora denúncias que envolvam violação de direitos, ficando dessa
forma, encaminha e monitora denúncias que envolvam violação de direitos, ficando dessa forma, eivado de legitimidade para ser um
instrumento de condução, orientação e cobrança de
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garantia de direitos.
A operacionalização do módulo do Disque Cidadão/PB necessita de materiais de consumo para o seu bom desempenho, garantindo
condições para o seu funcionamento sem o risco da descontinuidade do serviço.

 

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 15(quinze) 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 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.

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;
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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;

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 60 (sessenta) dias, a partir da data d
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a 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;

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, oito de outubro de dois mil e treze

Graciliana Luiza Rodrigues dos Santos

Assistente Técnico

1522370

Aprovo, em oito de outubro de dois mil e treze
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Maria Aparecida Ramos de Meneses

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano
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