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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETIVO. 

1.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o 
procedimento licitatótio para a Aquisição de (um) veículo ambulância Semi-UTI, tipo furgão para atendimentos 
emergenciais no município nos casos de acidente, transferências de hospitais, transporte de acamados e outros que 
sejam para atendimentos dos munícipes e usuários do SUS de Areia Branca/RN, conforme condições, quantidade e 
exigências estabelecidas neste instrumento: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR R$ 
UNITÁRIO 

VALOR R$ 
TOTAL 

1  

A aquisição de 01 (uma) ambulância Semi- UTI 
furgão mínimo 10.5m³ interno, Veiculo 0 km, 
potência mínima 160 cv, Motorização-Diesel, 
Direção elétrica, Pneus mínimo R16, Tanque de 
combustível mínimo de 70L, Medidas externas: 
altura superior a 2.550, comprimento superior a 
5.900, tração traseira, Itens originais de fábrica: ar 
condicionado dianteiro, vidros dianteiros 
elétricos, alarme, espelhos retrovisores elétricos. 
Transformação com instalação do isolamento 
térmico-acústico com ação retardante quanto a 
propagação de chamas (CONTRAN 498/14); 
Revestimento interno nas laterais e teto em 
(PRFV) fibra de vidro sem emendas, sendo 
necessário para total higienização e não 
proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme 
ABNT NBR 14.561/2000; Piso antiderrapante em 
fibra de vidro totalmente lavável, higienizável, 
conforme ABNT NBR 14.561/2000; Armário 
superior com portas deslizantes em acrílico 
confeccionado em fibra de vidro de cor clara com 
no mínimo 3.000 mm de comprimento total e 320 
mm de altura interna, sem emendas totalmente 
lavável, higienizável, conforme ABNT NBR 
14.561/2000; Armário inferior com bancada para 
medicamentos, local para guarda e fixação de 
prancha, armário para equipamentos com portas 
deslizantes em acrílico, e local para 
armazenamento de bateria. Confeccionada em 
fibra de vidro de cor clara, com no mínimo 2.550 
mm de comprimento e 800 mm de altura, sendo 
que a bancada terá no mínimo 1.550 mm de 
comprimento e 340 mm de profundidade, sem 
emendas, totalmente lavável, higienizável, 
conforme ABNT NBR 14.561/2000; Armário para 
acondicionamento de cilindros de oxigênio 16 
litros, confeccionado em fibra de vidro de cor 
clara, com no mínimo 920 mm de altura interna e 
690 mm de largura interna, sem emendas 
totalmente lavável, higienizável, conforme ABNT 
NBR 14.561/2000; Banco do assistente revestido 
em courvin de alta resistência com poltrona 
anatômica giratória, com cintos de segurança não 
retráteis e encosto de cabeça, conforme ABNT 
NBR 14.561/2000; 01 Um banco baú em fibra de 

UNIDADE 01   
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vidro, com no mínimo 1.750 mm de comprimento 
e 420 mm de altura, totalmente lavável, 
higienizável na lateral para 02 pessoas com cintos 
de segurança individuais, estofamentos em 
courvin de alta resistência, com encostos de 
cabeça, assentos e encostos das costas individuais, 
local para lixeira descartável, conforme ABNT 
NBR 14.561/2000; Maca retrátil com 
comprimento mínimo de 1.970 mm, cabeceira 01 
Unid. 250.000,00 250.000,00 voltada para frente 
do veículo, com pés dobráveis, sistema 
escamoteável, provida de rodízios confeccionados 
em materiais resistentes a oxidação, pneus de 
borracha maciça, sistema de freios com trava de 
segurança para evitar o fechamento involuntário 
das pernas da maca quando na posição estendida, 
projetada de forma a permitir a rápida retirada e 
inserção da vítima no compartimento da viatura, 
com a utilização de um sistema de retração dos 
pés acionado pelo próprio impulso da maca para 
dentro e para fora do compartimento, podendo 
ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos 
de segurança fixos à mesma, equipada com travas 
rápidas, que permitam perfeita segurança e 
desengate rápido, sem riscos para a vítima, 
provida de sistema de elevação do tronco do 
paciente em pelo menos 45 graus e com a 
capacidade mínima de 300 kg. Deverão ser 
apresentados: Autorização de funcionamento de 
empresa fabricante da maca e registro ou 
cadastramento na Anvisa, com garantia mínima de 
24 meses. Ensaio da maca atendendo à norma 
ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004 feito 
por laboratório devidamente credenciado; 
Iluminação interna com 02 luminárias alógenas no 
teto; 03 luminárias no teto em Leds; 01 farol de 
embarque “noturno” instalado sobre a porta 
traseira; 04 tomadas internas 2P+T 110vca ou 
220 vca; 04 tomadas externas; 01 Tomada tipo 
Steck para captação de energia externa com cabo 
conector de 20 metros; 02 tomada Interna 12 Vcc; 
Caixa de disjuntores instalado no armário em local 
de fácil acesso; Bateria auxiliar de 100 Ah; Painel 
de controle central com chave disjuntor térmica; 
Chave geral para desligar o sistema elétrico do 
furgão; Inversor com carregador de bateria de 12 
v para 110volts e 1.200 Watts de potência; Reles 
com fusível; Sinalizador frontal em barra linear 
com mínimo de 05 lentes injetadas em 
policarbonato na cor vermelha, comprimento 
mínimo de 1.260 mm, largura mínima de 290 mm, 
mínimo de 10 blocos dianteiros, 10 blocos 
traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco 
contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente 
defletora em cada LEDs; O modulo de controle 
deverá permitir a geração de efeitos luminosos 
que caracterizem o veículo parado, em 
deslocamento e em situação de emergência, 
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função de funcionamento apenas dos LEDs 
frontais e um lateral ou traseiros e um lateral e 
função de aumento gradual de intensidade dos 
LEDs, com no mínimo de 15 efeitos luminosos de 
flash distintos; Sinalizador Acústico com 
amplificador de no mínimo 100 W RMS de 
potência, 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, 
resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e 
pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 
128 dB 13,8 Vcc com um único autofalante; 02 
Luzes de advertência na traseira do veículo com 
lente vermelha; Sinalização lateral pulsante com 
03 luminárias - lâmpada LED - duas com lente 
vermelha e 01 com lente cristal; Sistema de 
oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; 
Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros 
com válvula e com manômetro; Régua de oxigênio 
de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / 
umidificador; 01 ventilador na ambulância com 
proteção em cúpula de fibra; 01 exaustor na 
ambulância com proteção em cúpula de fibra; 
Vidro fixo e com película jateada nas duas portas 
traseiras; Vidro corrediço com película jateada na 
porta lateral; Vidro corrediço junto à divisória 
entre a cabine do motorista e a do paciente; 
Instalação de 01 suporte para soro fixado no 
balaústre; Balaústre fixado no teto; Reforço fixado 
no piso, embaixo de todas as rodas da maca em 
alumínio; Ar condicionado para paciente. Alarme 
sonoro de ré. 01 Prancha de resgate em 
polietileno Bolsa Completa confeccionada em 
tecido 100% poliamida. Com compartimentos 
para cada componente que o acompanha com 
fecho em velcro e alça para transporte, que 
facilitam a mobilização entre locais. Fornecimento 
de vinil adesivo para grafismo do veículo, 
composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no 
capô, vidros laterais e vidros traseiros; 
Acompanhado junto a proposta o CCT 
(Comprovante de Capacitação Técnica) conforme 
portaria 142 de 26/2019 INMETRO, Certidão de 
adequação e legislação do trânsito (CAT) Portaria 
DENATRAN 190/2009, que deverá corresponder 
exatamente ao modelo do veículo ofertado na 
proposta comercial, A Entrega será feita somente 
por plataforma auto guincho.  

 
 
 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO. 
2.1. Considerando que a Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN, por meio da Secretaria Municipal de Saúde 
preocupa-se em ofertar as melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde, para que seja refletido na 
prestação de serviços à população areia branquense; 
2.2. Atualmente o Município de Areia Branca/RN possui 28.156 mil habitantes, e conta com um unidade de 
atendimento de Urgencia e Emergencia o Hospital Sara Kubitschek e Maternidade Wilon Cabral, em que são 
realizados os procedimentos de saúde dos cidadãos areia branquenses; 



 

 
Estado do Rio Grande do Norte 

Prefeitura Municipal de Areia Branca 

CNPJ: 08.077.265/0001-08 

 

 

2.3. A Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN referencia todos os seus serviços de média e alta complexidade para 
as cidades da região,  em urgência e emergência  em situações agravantes que são realizados em sua grande maioria 
em Mossoró ou Natal/RN; 
2.4. Considerando que essa secretaria possui uma alta demanda de pacientes para os referidos municípios e que 
algumas vezes terceirizamos o serviço de translado de pacientes, tendo em vista a inexistência um veículo desse porte 
que comporte a gravidade, que eleva muito os custos mensais. 
2.5. Considerando a Emenda Parlamentar que tem como objetivo a transferência de recursos financeiros Fundo a 
Fundo, para o Fundo Municipal de Saúde de Areia Branca, objetivando adquirir uma ambulância do tipo Semi-UTI 
imprescindíveis à população areia branquense, pagamento através da Portaria nº 3550/2021 de 29 de dezembro de 
2021 – processo SEI 00810046.001301/2021-87 . 
 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS. 

3.1. A natureza do objeto a ser contratado é de natureza comum nos termos do parágrafo único, do artigo 1º, da Lei 
Federal nº 10.520, de 2002, e as especificações dos materiais estão definidas de forma clara, concisa e objetiva e que 
as unidades de medida atendem ao princípio da padronização usual existente no mercado. 
 

4. ENTREGA E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

4.1. O prazo de entrega dos bens é de até  90 (NOVENTA) dias, em conformidade com o este Termo de Referência e a 
Emissão da ORDEM DE COMPRA emitida pela Secretaria Municipal de Saúde. O local de entrega será no Almoxarifado 
Central localizada na rua Padre Antonio Joaquim 132, centro, Areia Branca/RN, no horário de entrega de 07hs00 às 
13hs00 de segunda a sexta. 

4.2. 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 de até 30 (TRINTA DIAS) dias, a contar 
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

4.3. Deverá fornecer o veículo devidamente emplacado, em boas condições de funcionamento, segurança, 

transportado através de veículo cegonha, bem como, possuir todas as especificações exigidas pela legislação vigente;  

4.4. Assumir todos os custos e prejuízos durante o fornecimento do veículo, causados a terceiros por ação ou omissão 
própria, de inteira responsabilidade da CONTRATADA.  

4.5. O veículo deverá possuir os equipamentos básicos necessários, como: estepe, chave de rodas, macaco, triângulo, 
etc, conforme exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro. 
 

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 definitivo; 

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 de Contrato, 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, seus 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 
Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 
referentes a: marca, procedência e prazo de validade; 

6.1.2. 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); 



 

 
Estado do Rio Grande do Norte 

Prefeitura Municipal de Areia Branca 

CNPJ: 08.077.265/0001-08 

 

 

6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com 
avarias ou defeitos; 

6.1.4. Comunicar à Contratante, 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; 

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

6.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

6.1.7. Responsabilizar-se pela entrega do veículo na sede do Município, através de veículo cegonha ou outro tipo, 
que impossibilite a rodagem de km do veículo a ser fornecido; 

6.1.8. Responsabilizar-se pelos custos e procedimento de emplacamento, devendo entregar o veículo 
devidamente emplacado e em nome do Fundo Municipal de Sáude de Areia Branca. 

 
 

7. DA AVALIAÇÃO DO CUSTO 

7.1 O custo estimado desta licitação será apurado a partir de mapa de preços constante do processo licitatório, 
elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em pesquisas de mercado. 
 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO. 

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 

9. DA 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.DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO. 
10.1. Nos termos do art. 67 Lei Federal 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. 

10.2. 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 corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 

10.3. 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. 
 

11. DO PAGAMENTO. 

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota 
Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 
contratado. 

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a 
execução do objeto do contrato. 

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, 
constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 29 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 

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. 
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11.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta aos sítios eletrônicos oficiais 
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

11.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, 
para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 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. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta on-
line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporária de participação 
em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

11.9. 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.   

11.10. 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. 
 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 de habilitação.  

11.10.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de 
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em 
qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

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

11.11.1. 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. 

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

TX = Percentual da taxa anual = 6% 
                                                                       365 
 
12. DO REAJUSTE. 

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das 
propostas. 

12.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados 
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA-E exclusivamente para as 
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 
financeiros do último reajuste. 
12.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a 
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado 
o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

12.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

12.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser 
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

12.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 
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13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO. 
13.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas. 

 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

14.1.1.  Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

14.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

14.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

14.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

14.1.5. Cometer fraude fiscal; 

14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as 
seguintes sanções: 

14.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 
Contratante; 

14.2.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, 
a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez 
por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Federal Nº 8666/93; 

14.2.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total 
do objeto; 

14.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

14.2.5. 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;  

14.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de AREIA 
BRANCA/RN, pelo prazo de até cinco anos; 

14.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em 
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 13.1 deste Termo de Referência. 

14.2.7. 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; 

14.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

14.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei Federal nº 8.666, de 1993, as empresas ou 
profissionais que: 

14.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

14.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

14.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

14.5. 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 Federal nº 8.666, de 1993, 
e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

14.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou 
recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da 
União e cobrados judicialmente. 

14.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

14.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou 
Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

14.8. 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. 

14.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa 
tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou 
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estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

14.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito 
normal na unidade administrativa. 

14.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para 
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por 
pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

14.12. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas nos órgãos Oficial de Imprensa do Município. 
 

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 
15.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da Lei Orçamentária Anual, observadas as 
prioridades fixadas para o exercício 2022. 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  
05.005 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;  
AÇÃO: 2061 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE-MAC  
NATUREZA DA DESPESA – 4.4.90.52 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.  
FONTE DE RECURSO - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL 
 

 
Areia Branca/RN, 18 de AGOSTO de 2022.  

 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
THIAGO AUGUSTO TAVERNARD LEITE 

Secretário Municipal de Saúde 

 


	15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

