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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
1.1 Em cumprimento ao artigo 7º, inciso I, c/c com o artigo 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666 de 21 
de junho de 1993, atualizada e consolidada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, pela Lei 
9.854, de 27 de outubro de 1999, pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2003, e pela Lei nº 
11.079, de 30 de dezembro de 2004, é elaborado o presente TERMO DE REFERÊNCIA com 
base nas despesas do exercício de 2022, com o intuito de assegurar a viabilidade de preço e 
ainda configurar todas as informações fundamentais para caracterização das condições ideais 
das aquisições especificadas. 
 

2. DO OBJETO 
 
2.1 O presente Termo de Referência tem por objetivo: Aquisição de equipamento de 
informática (tablet’s, Notebook’s e Roteadores), com objetivo de viabilizar a produção dos 
ACS’s e a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, da Prefeitura Municipal de Mucajaí – RR. 
 

3. JUSTIFICATIVA 
 
3.1 A aquisição certamente atenderá e possibilitará o atendimento adequado em ações e 
serviços de saúde, por isso é imprescindível à referida aquisição, para complementar as 
condições de realização dos serviços por profissionais ACS’s e para andamento da secretária 
municipal de saúde. Dessa forma e com a relevância que deve tratar a aquisição, esta 
Secretaria solicita e justifica a abertura de processo para que seja realizado o devido 
procedimento licitatório, ressalta-se também que devido à nossos escassos recursos 
financeiros os pretensos equipamentos serão adquiridos por esta Secretaria utilizando recurso 
de emenda parlamentar, provenientes de repasses do Ministérios da Saúde, destinadas a este 
Município. 
3.2 Planilha com as informações das propostas e saldos financeiros:   
 

3.2.1. OS VALORES SERÃO NAS SEGUINTES PROPOSTA: 

 
 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 
 
4.1 Poderão participar do certame licitatório Pessoas jurídicas, em atenção ao que prevê a Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações, 
4.2 Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionarem no país, nem 
aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar com a Administração Pública 
Municipal. 
4.3 Participante não poderão incorrer em nenhuma das hipóteses do art. 9º da Lei 8.666/93. 
4.4 Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, nos termos dos artigos 27 a 
33 da Lei nº 8.666/93 exclusivamente, documentação relativa à: 
4.4.1 Habilitação jurídica; 
4.4.2 Regularidade fiscal e trabalhista; 
4.4.3 Qualificação técnica; 
4.4.4 Qualificação econômico-financeira; 
4.4.5 Declaração do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei 9.854/99)   
 

NÚMERO DA PROPOSTA NÚMERO DA PORTARIA 

09344.140000/1210-09 3499 
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5. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, CONDIÇÕES DE ENTREGA E PRAZO 

 
5.1 As aquisições, objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA será formalizado em Contrato 
Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas as condições para sua execução, assim 
como os direitos e obrigações entre as partes de acordo com os normativos vigentes. 
5.2 O contrato terá vigência a partir de sua assinatura e terá vigência de 03 (três) meses, 
podendo ser prorrogado conforme a lei. 
5.3 A proposta da empresa ficará vinculada ao futuro contrato, aos termos da licitação e das 
especificações constantes do presente TERMO DE REFERÊNCIA, de forma complementar e 
inseparável. 
5.4 Nas aquisições pretendidas do objeto desta licitação, deverá estar incluso, na composição 
do preço proposto, todos os tributos, contribuições e demais encargos sociais. 
 

6. DAS OBRIGAÇÕES 
 
6.1 DA CONTRATANTE, deverá fiscalizar a entrega do objeto, bem como:  
6.1.1 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a(s) Contratada(s) em 
conformidade com o disposto neste instrumento. 
6.1.2 Notificar por escrito, à(s) Contratada(s) toda e qualquer ocorrência relacionada com o 
objeto, tais como, eventuais imperfeições durante sua vigência fixando o prazo para sua 
correção. 
6.1.3 Exigir a qualquer tempo da(s) Contratada(s), documentos que comprovem o correto e 
tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais 
decorrente da execução deste Contrato, bem como todas as qualificações que ensejarem sua 
habilitação. 
6.1.4 Fiscalizar a execução do Objeto. 
6.1.5 Receber o objeto através do setor responsável por seu acompanhamento ou fiscalização 
em conformidade com o Inciso II, do Art. 73 da Lei N° 8.666/93. 
6.1.6 Efetuar o pagamento à(s) Contratada(s) em conformidade com o descrito no item 6.1; 
6.1.1 conforme este Termo. 
6.2 DA(S) CONTRATADAS(S), se obrigará a cumprir fielmente o estipulado neste instrumento 
e, em especial: 
6.2.1 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a entrega do presente objeto. 
6.2.2 Fornecer os materiais conforme as exigências específicas no Termo de Referência, em 
perfeitas condições de utilização e com qualidade, no prazo de 30 (trinta) dias após o 
recebimento da Nota de Empenho por parte da Contratada. 
6.2.3 Substituir o objeto fornecido que se apresenta em desacordo com as características e 
especificações exigidas, sem ônus para a contratante. 
6.2.4 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante, prestando 
todos os esclarecimentos necessários, atendendo as reclamações formuladas e cumprindo 
todas as orientações do mesmo, visando fiel desempenho da entrega dos materiais em 
questão. 
6.2.5 Manter durante todo o período de vigência do presente da execução do objeto, todas as 
condições que ensejarem a sua habilitação. 
6.2.6 Efetuar imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante com relação à 
execução do objeto. 
6.2.7 Garantir a qualidade dos materiais entregues. 
6.2.8 Prestar todos dos esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Secretaria Municipal de 
Saúde, atendendo prontamente a quaisquer reclamações. 
6.2.9 Receber e assinar a Nota de Empenho, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da convocação, sob a pena de decair 
o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei N° 8.666/93. Este 
prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado e devidamente 
justificado pela parte interessada e aceito pela Administração. 
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7. DA FISCALIZAÇÃO 

 
7.1 A fiscalização será exercida pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA através do 
FISCAL designado por portaria ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 
execução, dando ciência de tudo ao CONTRATANTE (art. 67, da Lei 8.666/93). 
7.2 Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, não implicando também corresponsabilidade do 
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei nº 8.666/93). 
 

8. DO PREÇO ESTIMADO 
 
8.1 O valor máximo estimado que a Secretaria Municipal de Saúde de Mucajaí se compromete 
a pagar é de R$ 75.391,00 (Setenta e cinco mil e trezentos e noventa e um reais), segundo 
quantitativos abaixo: 

ITEN  EQUIPAMENTOS UNID  QUANT 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

                LOTE I (UBS ADILINA MARIA DA CONCEIÇÃO) 

1 

Computador Portátil (Notebook) 
Especificação mínima: que esteja em linha de 
produção pelo fabricante. Computador portátil 
(notebook) com processador que possua no mínimo 4 
Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco 
rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 
RPM,unidade combinada de gravação de disco ótico 
CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos 
idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 
MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas 
widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o 
teclado deverá conter todos os caracteres da língua 
portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas 
posições do teclado padrãoABNT2, mouse touchpad 
com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão 
USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de 
rede10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão 
IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 
pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion 
com no mínimo 6 células, fonte externa automática 
compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 
3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, 
webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado 
de maletado tipo acolchoada para transporte e 
acondicionamento do equipamento. O equipamento 
deverá ser novo, sem uso, reforma 
ourecondicionamento. Garantia de 12 meses. 

UND 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

R$ 
4.763,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 4.763,00 

2 

Tablet’s 
Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de 
no mínimo 8 polegadas com tecnologia LCD ou LED; 
Processador no minímoQuad Core 2.0 GHz ou 
similar; Armazenamento interno de 16GB ou superior; 
Deve possuir SLOT para cartão de memória 
microsd;Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal 
com no mínimo 2MP ; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth 

 
 
 
 

UND 
7 

 
 
 

R$ 
1.886,00 

 
 
 
 

R$ 13.202,00 
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e 3G. Deve possuir sistema deGPS integrado. 

3 

Roteador (LAN) 
Deve estar em linha de produção pelo fabricante. 
Deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento. Deverá suportar taxade 
transferência de no mínimo 300 Mbps e suportar no 
mínimo os padrões IEEE 802.11 b/g/n. Mínimo de 4 
portas LAN 10/100Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. 
Mínimo 1 porta WAN que suporte de endereço IP 
estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. 
Mínimo1 porta padrão USB 2.0. Deverá suportar no 
mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. 
Possuir sistema de segurança de duplofirewall (SPI e 
NAT). Mínimo de 2 antenas desmontáveis de 3 dBi 
tipo bipolar. Potência mínima de saída de 17 dBm. 
Suportar DMZ.Deverá suportar filtro de endereços de 
MAC e IP. Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. 
Garantia de 12 meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 

UND 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 250,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 250,00 

                                                                                                   VALOR TOTAL DO LOTE I : R$ 18.215,00 

                   LOTE II (UBS JOSE RODRIGUES BEZERRA) 

1 

Tablet’s 
Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de 
no mínimo 8 polegadas com tecnologia LCD ou LED; 
Processador no minímoQuad Core 2.0 GHz ou 
similar; Armazenamento interno de 16GB ou superior; 
Deve possuir SLOT para cartão de memória 
microsd;Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal 
com no mínimo 2MP ; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth 
e 3G. Deve possuir sistema deGPS integrado. 

 
 
 

UND 
7 

 
 
 

R$ 
1.886,00 

 
 
 
 

R$ 13.202,00 

                                                                                                    VALOR TOTAL DO LOTE II : R$ 13.202,00 

               LOTE III (CENTRO DE SAÚDE EDITE CARDOSO) 

1 

Roteador (LAN) 
Deve estar em linha de produção pelo fabricante. 
Deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento. Deverá suportar taxade 
transferência de no mínimo 300 Mbps e suportar no 
mínimo os padrões IEEE 802.11 b/g/n. Mínimo de 4 
portas LAN 10/100Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. 
Mínimo 1 porta WAN que suporte de endereço IP 
estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. 
Mínimo1 porta padrão USB 2.0. Deverá suportar no 
mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. 
Possuir sistema de segurança de duplofirewall (SPI e 
NAT). Mínimo de 2 antenas desmontáveis de 3 dBi 
tipo bipolar. Potência mínima de saída de 17 dBm. 
Suportar DMZ.Deverá suportar filtro de endereços de 
MAC e IP. Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. 
Garantia de 12 meses. 

 
 
 
 
 
 
 

UND 
1 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 250,00 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 250,00 

2 

Computador Portátil (Notebook) 
Especificação mínima: que esteja em linha de 
produção pelo fabricante. Computador portátil 
(notebook) com processador que possua no mínimo 4 
Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco 

 
 

 
UND 

1 

 
 

R$ 
4.763,00 

 
 
 

R$ 4.763,00 
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rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 
RPM,unidade combinada de gravação de disco ótico 
CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos 
idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 
MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas 
widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o 
teclado deverá conter todos os caracteres da língua 
portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas 
posições do teclado padrãoABNT2, mouse touchpad 
com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão 
USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de 
rede10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão 
IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 
pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion 
com no mínimo 6 células, fonte externa automática 
compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 
3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, 
webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado 
de maletado tipo acolchoada para transporte e 
acondicionamento do equipamento. O equipamento 
deverá ser novo, sem uso, reforma 
ourecondicionamento. Garantia de 12 meses. 

3 

Tablet’s 
Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de 
no mínimo 8 polegadas com tecnologia LCD ou LED; 
Processador no minímoQuad Core 2.0 GHz ou 
similar; Armazenamento interno de 16GB ou superior; 
Deve possuir SLOT para cartão de memória 
microsd;Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal 
com no mínimo 2MP ; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth 
e 3G. Deve possuir sistema deGPS integrado. 

 
 
 

UND 
7 

 
 
 
 

R$1.886,00 

 
 
 
 

R$ 13.202,00 

                                                                                                     VALOR TOTAL DO LOTE III : R$ 18.215,00 

              LOTE IV (POSTO DE SAÚDE SAGRADA FAMILIA) 

1 

Roteador (LAN) 
Deve estar em linha de produção pelo fabricante. 
Deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento. Deverá suportar taxade 
transferência de no mínimo 300 Mbps e suportar no 
mínimo os padrões IEEE 802.11 b/g/n. Mínimo de 4 
portas LAN 10/100Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. 
Mínimo 1 porta WAN que suporte de endereço IP 
estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. 
Mínimo1 porta padrão USB 2.0. Deverá suportar no 
mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. 
Possuir sistema de segurança de duplofirewall (SPI e 
NAT). Mínimo de 2 antenas desmontáveis de 3 dBi 
tipo bipolar. Potência mínima de saída de 17 dBm. 
Suportar DMZ.Deverá suportar filtro de endereços de 
MAC e IP. Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. 
Garantia de 12 meses. 

UND 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 250,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 250,00 

2 

Tablet’s 
Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de 
no mínimo 8 polegadas com tecnologia LCD ou LED; 
Processador no minímoQuad Core 2.0 GHz ou 

UND 7 

 
R$ 

1.886,00 

 
R$ 13.202,00 
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As despesas com a aquisição do presente objeto ocorrerão, no presente exercício: 

similar; Armazenamento interno de 16GB ou superior; 
Deve possuir SLOT para cartão de memória 
microsd;Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal 
com no mínimo 2MP ; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth 
e 3G. Deve possuir sistema deGPS integrado. 

3 

Computador Portátil (Notebook) 
Especificação mínima: que esteja em linha de 
produção pelo fabricante. Computador portátil 
(notebook) com processador que possua no mínimo 4 
Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco 
rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 
RPM,unidade combinada de gravação de disco ótico 
CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos 
idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 
MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas 
widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o 
teclado deverá conter todos os caracteres da língua 
portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas 
posições do teclado padrãoABNT2, mouse touchpad 
com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão 
USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de 
rede10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão 
IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 
pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion 
com no mínimo 6 células, fonte externa automática 
compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 
3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, 
webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado 
de maletado tipo acolchoada para transporte e 
acondicionamento do equipamento. O equipamento 
deverá ser novo, sem uso, reforma 
ourecondicionamento. Garantia de 12 meses. 

UND 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 
4.763,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 4.763,00 

                                                                                                      VALOR TOTAL DO LOTE IV : R$ 18.215,00 

                    LOTE V (UBS SABINO PAULO DA SILVA) 

1 

Tablet’s 
Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de 
no mínimo 8 polegadas com tecnologia LCD ou LED; 
Processador no minímoQuad Core 2.0 GHz ou 
similar; Armazenamento interno de 16GB ou superior; 
Deve possuir SLOT para cartão de memória 
microsd;Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal 
com no mínimo 2MP ; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth 
e 3G. Deve possuir sistema deGPS integrado. 

UND 4 

 
 
 
 

R$ 
1.886,00 

 
 
 
 

R$ 7.544,00 

                                                                                                   VALOR TOTAL DO LOTE V : R$ 7.544,00 

                                                                                                VALOR TOTAL DOS LOTES: R$ 75.391,00 

ITEM NÚMERO DA PROPOSTA 

1 
09344.140000/1210-09 
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9. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO FORNECIMENTO 
 
9.1 O fornecimento deverá ser realizado de forma parcial ao longo da vigência do contrato, 
mediante solicitação. 
9.2 Os objetos do TERMO DE REFERÊNCIA deverão ser entregues a contar do recebimento 
da solicitação. 
 

10. DO PAGAMENTO 
 
10.1 O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde, até o 15º (décimo 
quinto) dia do mês subsequente, mediante a apresentação de documento fiscal, devidamente 
atestado pelo(a) fiscal designado(a). 
 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
11.1 As despesas de execução do presente exercício, à conta da: 

 

Programa de 
Trabalho 

Elemento de 
despesa 

Piso Valor disponível 

 
10.301.0710.1046.0000 

 
4.4.90.52.00 

 
AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE 

SAÚDE. 

R$ 75.391,00 

TOTAL R$ 75.391,00 

  
 

12. DAS ALTERAÇÕES 
 
13.1 Os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo da aquisição 
não ultrapassarão o montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato 
como dispõe o art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93; 
13.2 O prazo contratual poderá ser prorrogado por meio de termo aditivo de acordo com o 
interesse e a necessidade da Administração com as devidas justificativas, nos casos previstos 
no art. 57 da Lei 8666/93. 
 

13. DA RECISÃO E DAS PENALIDADES 
 
14.1 O descumprimento total ou parcial deste contrato poderá, garantida a prévia defesa, 
rescindir o contrato, cancelando a Nota de Empenho nos termos dos Art. 77 e 78 sem prejuízo 
do eventual exercício dos direitos previstos no Artigo 80 e da aplicação das penalidades 
estabelecidas nos Artigos 86 a 88, todos da Lei 8666/93. 
14.2 A multa moratória prevista no Artigo 86 da Lei nº 8666/93, será calculada pelo percentual 
de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor em atraso, limitado a 10% (dez por 
cento) deste. 
14.3 A multa a que se refere o inciso II do Artigo 87 da Lei nº 8666/93, será calculada sobre o 
fornecimento em atraso, limitado a 10% (dez por cento). Sanção estabelecida no inciso III do 
art. 87 da Lei 8666/93 preconiza que a suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, terá prazo até 2 (dois) anos.  
 

14. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

VALOR TOTAL DE SALDO DISPONIVEL PARA A PRESENTE AQUISIÇÃO: 
R$ 75.391,00 (Setenta e cinco mil e trezentos e noventa e um reais). 
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15.1 Aplicam-se, no que couber, a disposição constante da Lei 8.078/90 – Código de Defesa 
do Consumidor. 
15.2 O contrato poderá ser rescindido, por mútuo interesse entre as partes, atendendo a 
conveniência do contratante, recebendo o contratado o valor correspondente ao objeto 
correspondente, bem como de forma imediata e independente de interpelação judicial ou 
extrajudicial. 
15.3 Deverá ser dada publicidade ao contrato nos termos do parágrafo único do Art. 61, da Lei 
nº 8.666/93. 
15.4 É vedada a subcontratação, cedência ou transferência da execução do objeto, no todo ou 
em parte, a terceiro, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE, sob pena de 
rescisão. 
15.5 Os casos omissos a e as dúvidas que surgirem quando da execução do contrato, serão 
resolvidas entre as partes contratantes por meio de procedimentos administrativos. 

 
Mucajaí-RR, 05 de janeiro de 2022 
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