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APRESENTAÇÃO

C

omo se sabe, a correta especificação dos bens ou descrição dos serviços de forma
clara, precisa e objetiva permite a contratação mais vantajosa para a administração

pública. Para isso a capacitação para articular o processo é requisito inequívoco para o bom
exercício da função pública.
Nesse sentido, os responsáveis pela instrução dos processos de contratação –
procedimentos licitatórios – necessitam conhecer os mecanismos legais e as práticas capazes
de assegurar a elaboração de Termo de Referência, sem vícios ou imperfeições técnicas.
Baseado nesse contexto e na vontade de aprimorar e desenvolver o conhecimento
de tudo que envolve a administração das instituições públicas foi que tive a satisfação de
elaborar este manual, destinado ao desenvolvimento das aptidões básicas e as principais
habilidades dos profissionais que vivenciam o cotidiano da administração pública,
principalmente os envolvidos com compras públicas. Ao final dessa leitura você terá uma
visão sistêmica de como funciona as compras públicas e poderá desenvolver habilidades
relacionadas para tal função.
Na verdade o principal objetivo desse manual é familiarizar os servidores públicos
com a legislação e ajudá-lo a desenvolver técnicas de planejamento, redação e elaboração de
Termo de Referência em compras ou serviços. A intenção é fazer com que alcance os
resultados como: aprimoramento dos processos de controle da gestão de compras;
desenvolvimento de modelos de gestão que garantam racionalidade na aquisição ou
contratação; Identificação dos elementos básicos necessários para elaboração de Termo de
Referência; redução do tempo despendido na elaboração de especificações dos termos de
referência; preparação das especificações técnicas, termos de referência, adequados às normas
técnicas e em conformidade com a legislação vigente.
Esse manual é destinado a todos os servidores públicos que desenvolvam
atividades voltadas para os processos de compra de materiais, contratação de serviços,
execução de contratos administrativos. Além de diretores, assessores e demais servidores
vinculados às unidades administrativas que são designadas para elaborar, fiscalizar, controlar
e garantir a execução dos contratos.
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1 CONTRATAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O Estado tem grande importância na economia do país, assim, deve-se levar em
conta o tamanho e o potencial de compras, para a realização de obras públicas, infra-estrutura
e a própria manutenção da Administração Pública. Então, para que haja o gerenciamento do
poder de compra obedecendo ao princípio da moralidade administrativa e da eficiência, existe
a necessidade de um regramento específico, ou seja, de um procedimento licitatório.
A administração pública exerce suas atividades, visando sempre atender o
interesse público. Para que esse objetivo seja alcançado, é necessária a realização dos
negócios jurídicos com particulares, sendo objeto da contratação a realização de obras e
prestação de serviços fornecidos por terceiros.
A licitação pública “é um procedimento administrativo pelo qual é selecionada a
proposta mais vantajosa para a administração pública” (MEIRELLES, 2004). Durante o
processo licitatório, são colocados em prática vários atos que proporcionam a igualdade entre
os licitantes e interessados. O processo licitatório sempre visa à escolha da melhor proposta,
da mesma forma que é feito no setor privado, porém, com a particularidade de que, neste
último, a melhor proposta significa a sobrevivência da empresa no mercado. No setor público,
existe certo regramento para a escolha do contratado. Todos são iguais perante a
administração pública, tendo a mesma oportunidade de participar do processo e ser
contratado. Assim, evita-se que exista uma relação pessoal de vínculo com o contratante:
amizade, relação eleitoral ou outros fatores que poderiam influenciar no processo.
O intuito do legislador ao estabelecer normas para a formação de contratos
administrativos com empresas privadas ou terceiros, é resguardar o interesse público e
também a legalidade dos atos administrativos. Não se poderia de maneira alguma deixar à
mercê da livre escolha do administrador público o poder da discricionariedade sobre o
instituto da licitação, pois, caso isso ocorresse, poderiam acontecer escolhas impróprias por
parte da Administração Pública sob o comando de administradores inescrupulosos dispostos a
fraudar o procedimento licitatório.
Visando evitar possíveis riscos, o instituto da licitação vem para criar regras entre
o administrador público e interessados em contratarem com administração pública. Sendo um
procedimento anterior ao próprio contrato, permite que várias pessoas ofereçam suas
propostas e, como conseqüência, possibilita a escolha da proposta mais vantajosa para
Administração Pública.
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A licitação no direito administrativo pátrio é um procedimento administrativo por
meio do qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa, visando garantir a
fidelidade da execução ao princípio constitucional da isonomia. Ainda com a concretização
dos princípios da igualdade entre os administrados, produzindo efeitos jurídicos dos negócios
pactuados.
A Constituição Federal em seu art. 37, inciso XXI, trata da obrigatoriedade da
licitação, ao tempo em que excepciona as hipóteses previstas na Lei 8.666/93 que ao traçar as
normas gerais para as licitações e contratos da Administração Pública, aperfeiçoa o princípio
da competência privativa da União conforme o art. 22 c/c 37, XXI da Lei Maior.
Assim, o legislador consagra a licitação como regra para contratação por parte da
administração pública direta ou indireta com particulares, neste caso, em se tratando do
contrato administrativo, os casos de dispensa e inexigibilidade devem ser considerados como
exceções de contratações, sendo estas pactuadas de forma direta, desde que estejam
autorizadas em lei específica.

1.1 Conceito de licitação

A licitação é um procedimento ou processo onde o ente público, no exercício da
função administrativa, convoca as partes interessadas a celebrarem o contrato com a
administração pública, desde que sujeitos às condições estipuladas no instrumento
convocatório, possibilidade de formularem propostas que serão selecionadas levando-se em
conta a mais conveniente para celebração do negócio jurídico.
Destarte, através desse breve conceito de licitação, podemos observar que o
instituto visa permitir que a administração pública selecione a melhor proposta com o intuito
de obter o maior interesse em assegurar aos administrados o direito de disputar a participação
dos negócios públicos.
Nesse sentido são resguardados dois interesses públicos, o respeito ao erário,
quando se busca selecionar a oferta mais vantajosa através da competição; e respeito aos
princípios da isonomia e da impessoalidade, não sendo lícito estabelecer distinções
injustificadas entre a administração e os competidores.
Por fim, a licitação deve preencher três requisitos:
- Concessão por ato administrativo ampliativo – acrescentando uma fruição aos
particulares em relação ao seu patrimônio;
6

- Criação de situações jurídicas especiais – Não acessível a todos os
administrados;
- Possibilidade de disputa – O instituto da licitação deve ser feito por duas ou
mais pessoas.
O ilustre autor Celso Antônio Bandeira de Melo expõe seu entendimento sobre
objeto licitável.

São licitáveis unicamente objetos que possam ser fornecidos por mais de uma
pessoa, uma vez que a licitação supõe disputa, concorrência, ao menos potencial,
entre ofertantes [...]. Só se licita bens homogêneos, intercambiáveis, equivalentes.
Não se licitam coisas desiguais. Cumpre que sejam confrontáveis as características
do que se pretende e que quaisquer dos objetos em certarme possam atender ao que
a administração almeja. (MELLO, 2004)

Conforme, breve narração sobre objeto licitável, o referido autor defende que não
existe viabilidade lógica na licitação quando o objeto requerido é singular, ou quando há
somente um ofertante. (Produtor ou fornecedor exclusivo).
Em regra, a licitação deve ser obrigatória e viável, onde o ente público deve
garantir a oportunidade de acesso através da isonomia de tratamento a todos os interessados
que desejam competir no processo, selecionando assim, a melhor e mais vantajosa proposta de
contrato.

1.2 Procedimento administrativo licitatório
A atual Carta Magna disciplina que a administração pública, em seu art. 37, regula
o procedimento licitatório como requisito prévio e obrigatório para celebração dos contratos.
Assim, conforme entendimento do mestre José dos Santos Carvalho Filho em sua obra
conceitua in verbis:

[...] A licitação trata-se de um procedimento administrativo vinculado, por meio do
qual, os entes da Administração Pública e aqueles por ela controlados selecionam a
melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados, com dois objetivos – a
celebração de contrato, ou obtenção do melhor trabalho técnico, artístico ou
científico. (CARVALHO FILHO, 2006)

Nesse sentido, podemos afirmar que a natureza jurídica do instituto da licitação é
de um procedimento administrativo. É praticamente consensual entre os administrativistas a
aceitação da natureza procedimental da licitação, defendem alguns autores.
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Nesse sentido há autores que defendem também a tese de que a natureza jurídica
do instituto da licitação “é a de procedimento administrativo com fim seletivo, constituído
através de um conjunto ordenado de documentos e atuações que servem de antecedente e
fundamento a uma decisão administrativa, assim, como às providências necessárias para
executá-la.” (CARVALHO FILHO, 2006)
Em suma, a licitação é um procedimento administrativo obrigatório em regra,
formal, vinculado, através do qual a administração pública, visa garantir a oportunidade de
acesso das partes interessadas em firmarem contrato junto ao ente público, devendo este,
obedecer aos princípios constitucionais do art. 37 da Constituição Federal de 1988 e também
aos princípios fixados na Lei Federal 8.666/93 que disciplina a Licitação.

1.3 Princípios constitucionais
Os princípios aplicados às licitações em suma, são reflexos dos princípios do
direito administrativo que dá a essência da sua estrutura, devendo o ente público obedecer à
aplicação desses princípios sob pena de inviabilidade do negócio jurídico a ser contratado. A
Constituição da Cidadania, em seu art. 37, caput, estabelece que os princípios básicos da
administração pública estão consubstanciados em quatro regras de observância permanente e
obrigatória para que o ato administrativo seja válido: legalidade, moralidade, impessoalidade
e publicidade. Nesse sentido, pode-se afirmar que eles se constituem nos fundamentos da ação
administrativa. Negá-los é desvirtuar a gestão dos negócios públicos.
Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]. (BRASIL, 1988)
Além disso, a Lei Federal 8.666/93 que disciplina os institutos da Licitação e
Contratos administrativos em seu art. 3ª traz em série a observância de outros princípios a
serem seguidos pelo ente público, visando à probidade administrativa. Vejamos abaixo:
Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional
da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada
e julgada

em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos.
(FERNANDES, 2008)
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Toda e qualquer licitação estará sujeita à análise dos princípios que são a base do
instituto jurídico, servindo como bússola para o agente público, na interpretação e aplicação
das disposições legais ao procedimento licitatório. Tal procedimento, como já visto, deve ser
aplicado aos preceitos constitucionais elencados no art. 37 e àqueles fixados em Lei Federal,
para que a Licitação e o Contrato Administrativo sejam válidos e eficazes.
Nesse sentido, o bom administrador público deve dar importância à aplicação de
todos os princípios sejam estes constitucionais ou fixados por Lei Federal, abordaremos a
seguir um estudo resumido sobre cada princípio.
Legalidade – É o princípio-base de todo ato administrativo. Seu conceito real é
que o administrador público não pode fazer prevalecer sua vontade pessoal. Sua atuação deve
seguir os critérios da lei (Ato vinculado); Nesse sentido, por mais simples que seja o ato
administrativo praticado, este deverá ser baseado e protegido por uma norma, caso contrário,
tal ato não terá eficácia.
Moralidade – O princípio da moralidade administrativa exige que o administrador
esteja revestido de ética. Esse princípio é expressamente representado pela Constituição
Federal e a Lei nº 8.666/93, sendo alvo de crítica por parte da doutrina. Por exemplo,
podemos citar a tese da ilustre autora Maria Silvia Di Pietro que defende o nãoreconhecimento desse princípio, considerando o mesmo como um “Princípio vago e
impreciso, ou que acaba por ser absorvido pelo próprio conceito de legalidade.” (DI PIETRO,
2004).
Com todo respeito à opinião dos referidos autores citados anteriormente, o
princípio da moralidade constitui-se em um importante norte para que o administrador público
gerencie a licitação e também os contratos administrativos.
O que deve ser levado em conta no princípio da moralidade administrativa é a
boa-fé dos atos praticados pelo administrador público. Como ensina Maria Silvia Di Pietro: “o
princípio deve ser observado não apenas pelo administrador, mas também pelo particular que
se relaciona com a administração pública”. (DI PIETRO, 2004).
Princípio da Impessoalidade – O princípio da impessoalidade guarda íntima
relação entre o princípio da moralidade, porém tal princípio nada mais é que a aplicação do
princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para o
seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de Direito indica expressa ou
virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal, devendo ser entendido como forma
de excluir a promoção pessoal de servidores ou autoridades públicas sobre suas realizações
9

administrativas. Como mostra a tese defendida pelo mestre José dos Santos Carvalho Filho:
“[...] as pessoas com idêntica situação são tratadas de modo diferente, e portanto, nãoimpessoal, a conduta administrativa estará sendo ao mesmo tempo imoral. [...].”
(CARVALHO FILHO, 2006)
Alguns autores, defendem, ainda, que o princípio da impessoalidade está ligado ao
princípio da igualdade, visto que a Constituição Federal disciplina a competição entre os
licitantes de forma igualitária, devendo o ente público tratar todos os administrados de forma
isonômica, impedindo assim o favorecimento.
Princípio da Igualdade – O princípio da igualdade ou da isonomia tem sua origem
na Constituição Federal em seu art. 5º, como direito fundamental, devendo a administração
pública dispensar idêntico tratamento aos administrados que se encontrem na mesma situação
jurídica. (CARVALHO FILHO, 2006)
A igualdade na licitação deve ser entendida como o fato de que todos os
concorrentes possuem igualdade de condições na competição, não devendo ocorrer
favorecimento. Tal princípio está ligado ao da impessoalidade, que estabelece a igualdade de
oportunidade a todos os interessados. A administração pública deverá tratá-los de forma
impessoal.
Princípio da Publicidade – Impõe a transparência no procedimento. Tal princípio
não se refere apenas à divulgação do procedimento para conhecimento de todos os
interessados, como também aos atos praticados pela Administração nas várias fases do
procedimento, que podem e devem ser abertas aos interessados, para assegurar a todos a
possibilidade de fiscalizar sua legalidade. Assim, podemos citar como exemplos, a exigência
de publicação do aviso do instrumento convocatório; das decisões tomadas pela comissão
julgadora, garantindo o acesso dos participantes ao processo administrativo.

A publicidade é tanto maior quanto maior for a competição propiciada pela
modalidade de licitação; ela é a mais ampla possível na concorrência, em que o
interesse maior da Administração é o de atrair maior número de licitantes, e se reduz
ao mínimo no convite em que o valor do contrato dispensa maior divulgação. (DI
PIETRO, 2004).

Em suma, o objetivo do princípio da publicidade visa permitir além da
participação dos interessados, a fiscalização por estes dos atos da licitação. A Lei nº 8.666/93
confere ao cidadão o poder de denunciar irregularidades e pedir instaurações de investigações
administrativas no sentido de verificar se existe fraude na licitação.
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Princípio da Probidade Administrativa – Consiste na honestidade em proceder ou
na maneira criteriosa em cumprir todos os deveres conferidos ao administrador público
através da lei. “Na verdade o exercício honrado, honesto, probo, da função pública leva à
confiança que o cidadão deve ter em seus dirigentes.” (CARVALHO FILHO, 2006).
Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório – A vinculação ao
instrumento convocatório é a garantia que tanto o administrado como o administrador
respeitem as “regras do jogo”, ou seja, as normas traçadas para o procedimento devem ser
fielmente obedecidas sob pena da licitação se tornar inválida e suscetível, de ser corrigida
administrativa ou judicialmente.
O referido princípio constitui a “lei interna da licitação” vinculando tanto o
administrador quanto o administrado. Para Di Pietro “[...] trata-se de um princípio essencial
cuja inobservância enseja nulidade do procedimento” (DI PIETRO, 2004) porém no
pensamento de Hely Lopes é o “princípio básico de toda licitação.” (MEIRELES, 2004).
Princípio do Julgamento objetivo – Tal princípio é consequência do princípio da
vinculação ao instrumento convocatório e também ao princípio da legalidade. Assim, o
julgamento das propostas há de ser feito de acordo com os critérios fixados no edital. O art. 45
da Lei 8.666/93 estipula que o julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão
de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de
licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os
fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e
pelos órgãos de controle.
Princípio da Eficiência – Caracteriza-se como o dever de satisfazer os interesses
da coletividade, visando à prestação do ato administrativo de forma célere e de qualidade.

1.4 Modalidades da licitação

As diversas modalidades de licitação estão definidas no art. 22 da Lei. 8.666/93,
tendo como objetivo a estipulação do valor estimado para compra de mercadorias, obras ou
serviços a serem contratados. A lei estipula ainda cinco modalidades de licitação, porém,
apenas três são destinados aos fins de contrato pela administração pública, são elas
concorrência, tomada de preços e o convite – pois estas têm o mesmo objetivo, a contratação
de obras, serviços e fornecimento, ao contrário das modalidades de concurso e leilão, que
possuem objetivos diferenciados e próprios.
11

Figura 1 -

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014

Concorrência – Modalidade adequada para contratações de grande vulto, está
prevista no art. 22 § 1º da Lei. 8.666/93, da qual, poderão participar quaisquer interessados,
desde que convocados com antecedência no período de trinta a quarenta e cinco dias. Caso o
contrato a ser celebrado esteja baseado no regime de empreitada integral, o prazo será de
quarenta e cinco dias, e quando a licitação for do requisito melhor técnica ou técnica e preço,
o prazo é de trinta dias da data de entrega das propostas, na fase inicial de apresentação de
habilitação, na qual, os interessados terão que comprovar na fase preliminar que possuem os
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital.
Essa modalidade se tornará obrigatória independente do valor do contrato, nas
compras de bens imóveis, nas alienações de bens imóveis para as quais não se tenha adotado o
leilão como modalidade de licitação, imóveis cujas aquisições decorrem de procedimentos
judiciais ou de doação e pagamento, nas concessões de direito real de uso e, por fim, nas
licitações internacionais.
Tomada de Preços – É uma modalidade de licitação onde os interessados estão
previamente cadastrados nos registros dos órgãos públicos e pessoas administrativas ou,
ainda, que atendam a todas as exigências para o cadastramento, até o terceiro dia anterior à
data do recebimento das propostas. (Art. 22 §2º da Lei. 8.666/93). O período para que os
interessados cadastrados apresentem suas propostas é de quinze a trinta dias, até o terceiro dia
útil anterior à data do recebimento das propostas. Importante ainda destacar, que os
interessados deverão preencher os requisitos necessários à qualificação na fase de habilitação.
A tomada de preços é menos formal do que a concorrência, pois, a tomada de preços visa a
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negociações de vulto médio, ao contrário da concorrência que é baseada em contratações de
grande vultos.
À administração pública é vedado exigir dos não-cadastrados qualquer documento
além dos que normalmente são exigidos para o cadastramento conforme o art. 27 a 31 da Lei.
8.666/93, no que tange à habilitação dos interessados em firmarem contrato com o ente
público.
Convite – Esta é a menos formal em relação às outras modalidades de licitação,
pois se destina a contratações de menor vulto. Nessa modalidade, não existe edital e seu
instrumento convocatório é chamado de carta-convite onde estão tipificadas as regras da
licitação. Essas cartas, são remetidas a pessoas cadastradas ou não, escolhidas ou convidadas
no mínimo de três no ramo ao qual pertence o objeto do contrato. Ao administrador público, é
permitida a escolha de apenas um vencedor da licitação.
Caso a administração pública não consiga o número mínimo legal de três
interessados qualificados, o Tribunal de Contas da União determina que a administração
pública repita o ato, convocando outros interessados a participarem da licitação, com o intuito
de garantir a legitimidade do certame.
A convocação deverá ser no prazo de até cinco dias anteriores à data de entrega
das propostas. Importante, ainda, mencionarmos que não existe obrigatoriedade de divulgação
da carta-convite através da imprensa, porém, para que esta seja válida, deverá pelo menos ser
divulgada em locais próprios da repartição pública.
A abertura dos envelopes será feita em ato público, em dia, hora e local
designados pela carta-convite. O julgamento será realizado por uma comissão ou servidor
designado pela autoridade administrativa.
Concurso – É um tipo de licitação onde os interessados visam possuir capacidade
técnica, artística ou intelectual, através da instituição de prêmios ou remuneração aos
vencedores, conforme estabelecido no edital. A publicação do edital deve ser feita na
imprensa oficial com antecedência mínima de quarenta e cinco dias.
Assim, o concurso é uma modalidade de licitação de natureza especial que
dispensa as formalidades de exigência da concorrência, visando à publicidade e à igualdade
entre os participantes.
O prêmio ou a remuneração somente deverá ser pago caso o autor do projeto
concorde em ceder à administração pública os direitos patrimoniais da obra, permitindo assim
a utilização integral de acordo com a conveniência na forma que for estabelecido no
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regulamento ou ajustado na elaboração deste. Vejamos o entendimento de José dos Santos
Carvalho Filho abaixo:
“Se o projeto se referir à obra imaterial de cunho tecnológico, não passível de
privilégio, a cessão dos direitos abrangerá o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos informativos referentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, aplicação da
obra e fixação em suporte físico de qualquer natureza.” (CARVALHO FILHO, 2006)
Como essa modalidade diz respeito ao caráter intelectual, a comissão que irá
julgar a qualificação dos interessados, deverá ser bastante criteriosa e apta intelectualmente,
para que não ocorra eventual desvio de finalidade na licitação. Esse julgamento será realizado
com base nos critérios fixados pelo regulamento do concurso.
Leilão – Modalidade de licitação entre quaisquer interessados em comprar bens
imóveis inservíveis à administração pública ou produtos legalmente apreendidos ou
penhorados ou na alienação de bens imóveis cuja aquisição seja derivada de procedimentos
judiciais ou de dação em pagamento. A compra será feita a quem efetuar o maior lance, igual
ou superior ao valor da avaliação, portanto essa é a regra geral.
Existem dois requisitos importantes a serem observados no leilão, o primeiro, diz
respeito à ampla divulgação do certame, obedecendo ao princípio da publicidade e os outros
se referem à avaliação dos bens a serem leiloados visando ao princípio da preservação
patrimonial dos bens públicos.
O leilão ainda pode ser cometido por um leiloeiro oficial ou por um servidor
público designado pela administração pública. Encerrado o leilão, o objeto leiloado será pago
a vista ou de acordo com o percentual estabelecido no edital. Com a efetivação do pagamento,
o bem será automaticamente entregue ao vencedor da demanda, após a assinatura da
respectiva ata lavrada no local do leilão.
Destarte, o arrematante deverá pagar o restante fixado no edital, sob pena de
perder o valor já recolhido em favor da administração pública.
Pregão – É a mais nova modalidade de licitação, regulamentada pela Medida
Provisória 2.026/00, cujo objetivo é a aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja
o valor estimado para a contratação, a qual ocorre em sessão pública de oferta das propostas e
lances feitos publicamente. Esta forma de licitação é destinada diretamente a União
(Administração Pública Federal); para tanto, será designado um servidor público denominado
pregoeiro, para presidir a licitação, dispensando a comissão técnica utilizada nos demais tipos
de licitação.
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Essa modalidade possui duas etapas que devem ser obedecidas, compreendendo
uma fase interna e outra externa. Na primeira fase, deve ser justificada a necessidade da
contratação estabelecendo o objeto do edital, as exigências de habilitação, os critérios de
aceitação de propostas, cláusulas gerais de contratos, sanções pelo inadimplemento, entre
outras. Nessa fase preliminar, é designado o pregoeiro que irá presidir a licitação. Já a fase
externa confere a divulgação através da publicação de avisos no Diário Oficial da União
(DOU), e em jornais de grande circulação, sendo ainda facultada a divulgação por meio
eletrônico. Através desse instrumento, deverá ser fixada a data para sessão pública, onde os
interessados deverão comparecer ao certame munidos dos envelopes das propostas e
documentos relativos à habilitação.
Declara a habilitação, que o licitante deverá participar da abertura dos envelopes
de proposta, esse procedimento consiste na inversão do procedimento licitatório, essa
modificação trazida pela Medida Provisória 2.026/00 e regulamentada pelo Decreto 3.555/00,
foi talvez a mais relevante. Pois com essa inversão, procede-se os lances verbais a serem
feitos pelo licitante, identificando-se aquele que apresentou o menor peço, classificando a
proposta mais vantajosa para Administração Pública Federal.
Essa modalidade trouxe bastantes inovações que, em princípio, suscitou elogios e
críticas no mundo jurídico. A grande novidade como já foi dito, foi a possibilidade da
inversão das fases de habilitação e julgamento, acarretando maior celeridade e eficiência no
procedimento licitatório. Porém essa modalidade também recebeu muitas críticas, visto que,
viola a hierarquia das normas, contrariando os princípios da legalidade, o devido processo
legal e da ampla defesa.
O pregão pode ser presencial ou eletrônico. Quando presencial o próprio nome já
diz tudo é necessário a presença dos licitantes numa sessão pública. Agora quando se tratar de
Pregão Eletrônico, a sessão pública é em ambiente virtual (internet) e os sítios mais usados
são: www.comprasnet.gov.br e www.licitacoes-e.com.br
Abaixo segue uma tabela sintetizando todas as informações:
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Figura 2 -

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014
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2 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - SRP

O

Sistema de Registro de Preços foi criado a partir do advento da Lei Federal nº 8.666/93,
em seu artigo 15, inciso II, tal como se descreve abaixo:
Art. 15 - As compras, sempre que possível, deverão:
II - ser processadas através de sistema de registro de preços;
§ 1º - O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado.
§ 2º - Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da

Administração, na imprensa oficial.
§ 3º - O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas
as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:
I - seleção feita mediante concorrência;
II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados;
III - validade do registro não superior a um ano.
§ 4º - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições.
§ 5º - O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível,
deverá ser informatizado.
§ 6º - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro
geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado.
§ 7º - Nas compras deverão ser observadas, ainda:
I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;
II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do
consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante
adequadas técnicas quantitativas de estimação;
III - as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do
material.
§ 8º - O recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no art.
23 desta Lei, para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no
mínimo, 3 (três) membros.
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O SRP somente foi regulamentado em 2001, pelo Decreto n°3.931, de 19 de
Setembro de 2001, alterado pelo Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2002, que definiu o
conceito de Sistema de Registro de Preços em sua redação, in verbis:
Art. 1º - As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando efetuadas pelo
Sistema de Registro de Preços, no âmbito da Administração Federal direta, autárquica e
fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais
entidades controladas, direta ou indiretamente pela União, obedecerão ao disposto neste
Decreto.
Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes
definições:
I - Sistema de Registro de Preços - SRP - conjunto de procedimentos para registro
formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações
futuras. (BRASIL, 2008).
Hely Lopes Meirelles, ao tratar do tema, conceitua o Registro de Preços como
sendo o Sistema de compras pelo qual os interessados em fornecer materiais, equipamentos
ou gêneros ao Poder Público concordam em manter os valores registrados no órgão
competente, corrigidos ou não, por um determinado período, e a fornecer as quantidades
solicitadas pela administração no prazo previamente estabelecido.
Desta forma, vê-se que o SRP é um conjunto de procedimentos com a finalidade
de registrar preços para eventuais contratações posteriores, isto é, contratações futuras. O
conjunto de procedimentos é constituído pela realização de licitação, nas modalidades
concorrência, (do tipo menor preço), e pregão, exclusivamente, nas quais os órgãos possam
realizar o Registro de Preços, que por sua vez é formalizado através da Ata de Registro de
Preços.
Esse mecanismo de compra, dada sua natureza peculiar, propicia uma série de
vantagens à Administração Pública.
A principal vantagem do registro de preços ocorre em relação aos objetos cujo
consumo, dentro de um exercício financeiro, seja de difícil aferição de quantitativos, tais
como medicamentos, materiais de limpeza, etc. O estabelecimento de quantitativo estimado
pode ser insuficiente por diversos fatores e variáveis que não são controlados pela
Administração, e, nessas situações, o registro de preços possibilita que seja licitado
quantitativo superior a sua estimativa e que o fornecimento dos itens seja gradual, sem,
contudo, haver a obrigação de se efetivar qualquer aquisição, seja ela parcial ou global.
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A aquisição gradual prevista no SRP permite uma gestão de estoques mais eficaz
pela Administração Pública (aproximando-a da realidade das empresas privadas, que
atualmente trabalham com acervos cada vez menores). Nesse sistema, há considerável
redução dos custos decorrentes de armazenamento e estocagem, uma vez que nas contratações
regidas pelo art. 57 da Lei 8.666/93 a Administração vê-se compelida a dispor de estrutura
adequada para o armazenamento dos objetos que lhe são entregues pelos fornecedores
(almoxarifados adequados aos mais diversos itens), o que pode acarretar uma série de gastos e
problemas de gerenciamento.
Outra interessante vantagem na utilização do registro de preços é apontada pelos
autores ao afirmar que este permite um melhor controle de qualidade dos produtos adquiridos
através da licitação. Isso se deve ao fato de que, tendo-se em vista as limitações e dificuldades
enfrentadas pela Administração em relação às especificações técnicas, não raro a aquisição de
produtos de baixa qualidade ou até mesmo incompatíveis com suas reais necessidades
impingem a ela consideráveis prejuízos.
Dessa forma, verificada a incompatibilidade do objeto fornecido às necessidades
da Administração, a ela é facultado não mais contratar com o licitante vencedor, sendo
possível ainda a realização de nova licitação, visto que não há obrigatoriedade de adquirir
todo o quantitativo consignado em ata.
2.1 Ata de Registro de Preços – ARP

Conforme menciona o artigo 1°, parágrafo único, inciso II do Decreto
3.931/2001, a ata de registro de preços é um documento vinculativo, de caráter obrigacional,
na qual estarão registrados os valores, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem
praticadas, durante eventual fornecimento, conforme especificações do edital e das propostas
apresentadas pelos participantes do certame.
A ata de registro de preços não se confunde com o contrato, posto que o precede e
possui natureza jurídica de contrato preliminar ou pré-contrato unilateral como define o teor
do artigo 466 do Código Civil.
A ata formaliza uma promessa de futura contratação de cunho irrevogável. No
registro de preços, o licitante formula proposta para uma promessa de contratação. Assim, o
vencedor não é chamado para, desde logo, realizar o contrato. Optando a Administração por
convocá-lo, será este obrigado a emitir futura declaração de vontade de natureza contratual.
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Caso o licitante vencedor se recuse a cumprir os termos da obrigação assumida na
ata, estará sujeito, às sanções administrativas e à tutela judicial prevista no art. 81 da Lei
8.666/93.
A ata de registro de preços é válida por um ano, e os fornecedores estão obrigados
a manter os preços ofertados pelo mesmo prazo, contado a partir da data de apresentação das
propostas. A exceção se dará nos casos em que se sobrevenha, eventualmente, aumento
excessivo no mercado dos preços registrados.
Nessa hipótese, poderá a Administração, comprovada a veracidade dos fatos,
liberar o fornecedor do compromisso assumido sem aplicação de penalidades ou convocar os
licitantes para renegociação do preço registrado, tal como preceituam os parágrafos 3° e 4° do
artigo 12 do Decreto 3.931/2001.
Todo o processo de registro de preços é acompanhado pelo órgão gerenciador, o
qual conduzirá o processo administrativo de modo a cumprir todas as etapas previstas na
legislação, tal como determina o inciso III do parágrafo único do Decreto 3.931/2001.
No que diz respeito à ata de registro de preços, já decidiu o Tribunal de Contas da
União que o conjunto de procedimentos é conduzido pelo órgão gerenciador do certame, que
também se incumbe do gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente. Essa Ata
tem finalidade específica, tratando-se de documento vinculativo, obrigacional, com
característica de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços,
fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas conforme as disposições
contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas.
Além do órgão gerenciador, existem também os órgãos participantes, previstos no
art. 1°, inciso IV, do Decreto Federal 3.931/2001, que, sob a coordenação do gerenciador,
participam da implantação do SRP, informando a quantidade e qualidade dos objetos
pretendidos.
Os órgãos participantes estão previstos no Decreto Federal n° 3.931/2001, art. 1º,
inciso IV, que assim conceitua: “órgão participante – órgão ou entidade que participa dos
procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Preços”.
Ambos os órgãos deverão estabelecer os serviços ou quantidade aproximada de
material que pretendem adquirir nos próximos doze meses e estimar o quantitativo mensal de
consumo, para assim atender, da melhor maneira possível, aos interesses da Administração.
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Figura 3 –

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014
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3 TERMO DE REFERÊNCIA
3.1 O que é termo de referência
De acordo com o artigo 9º, parágrafo 2º, do Decreto nº 5.450/2005 termo de referência é:
[...] o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar avaliação
do custo pela administração, diante de orçamento detalhado, definição dos
métodos, estratégia de suprimentos, valor estimado em planilhas de acordo
com o preço de mercado, cronograma físico financeiro, se for o caso, critério
de aceitação do objeto, deveres do contratante, procedimentos de fiscalização
e gerenciamento de contratos, prazo de execução e sanções, de forma clara,
concisa e objetiva. (FERNANDES, 2011)

O TR está inserido na fase interna ou preparatória do processo licitatório. O
Decreto nº 5.450/2005 dispõe em seu art. 9º, que na fase preparatória do pregão, na forma
eletrônica será elaborado e aprovado o Termo de Referência (Incs. I e II). Da mesma forma
estabelece o art. 8º, inc II do Decreto 3.555/2000.
A Lei nº 10.520/2002 não usa a expressão “Termo de Referência”, porém, o art. 3º
ao fazer as exigências em relação à fase preparatória, relaciona praticamente todos os
elementos que devem estar contidos nesse instrumento. Para conferir, basta realizar leitura
dos incs. I ao III.
Base Legal:
 Lei nº 10.520/2002 – Art 3º, incs I ao II
 Decreto nº 3.555/2000 – Art. 8º, inc II
 Decreto nº 5.450/2005 – Art. 9º, inc I e § 2º
 Lei nº 8.666/93 – Art. 6º, inc. IX – por analogia

3.2 Importância do termo de referência
O Termo de Referência é o documento assinado pelo responsável pela Unidade
Solicitante e Direção do Setor (duas assinaturas), através do qual, o requisitante esclarece e
detalha o que realmente precisa adquirir ou contratar, trazendo definição do objeto, orçamento
detalhado de acordo com os preços estimados de mercado, métodos, estratégias de
suprimentos, cronograma, retratando os planejamentos iniciais da licitação e da contratação,
definindo seus elementos básicos.
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É através dos dados constantes do termo de referência que se elaborará o edital e o
licitante será informado acerca do que a administração quer contratar.
Cumpre ressaltar que o sucesso da licitação depende da fase interna, da elaboração
do instrumento convocatório, pois nele são definidas todas as condições a serem cumpridas
pelo licitante vencedor.
Assim, a unidade solicitante deverá expor no termo de referência a definição do
objeto da contratação de forma clara, precisa e detalhada, a estrutura de custos, os preços
praticados no mercado, a forma e prazo para entrega do bem ou realização do serviço
contratado, bem como as condições de sua aceitação, deveres do contratado e da contratante,
os mecanismos e procedimentos de fiscalização do serviço prestado, quando for o caso.
Podemos considerar o TR como um documento que contém informações obtidas
de vários levantamentos feitos em relação ao objeto a ser contratado. Assim, toda e qualquer
informação que for útil ao pregoeiro no julgamento das propostas deve estar contida no TR.
Igualmente as informações úteis ao fornecedor, para que ele formule a proposta de forma
correta e adequada

3.3 Finalidade do termo de referência
A finalidade do Termo de Referência é, portanto, planejar a futura contratação ou
aquisição: o quê, porque, para quê, como, onde, quando, quanto? O TR serve para que a
licitação seja tranquila, para que a aquisição seja adequada e para que a execução do contrato
seja regular. Se falamos de planejamento, não podemos nos esquecer de que, ao fazê-lo,
alguns passos são primordiais. Vejamos:
a) Verificar o cenário;
b) Parametrizar necessidade;
c) Definir quantitativos (unidade, duração, periodicidade);
d) Verificar se há riscos, com a finalidade de extingui-los;
e) Parametrizar resultados pretendidos;
f) Escolher o meio para se chegar ao fim pretendido;
g) Realizar o que foi planejado;
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3.4 Informações para elaboração de um termo de referência
O termo de referência deve ser elaborado de modo a demonstrar que o
planejamento da aquisição está alinhado às metas pretendidas pela Administração. Ao
elaborá-lo, como se vê, a visão sistêmica (visão de conjunto) não pode ser afastada, pois é a
junção desse todo, é a coesão do ciclo das aquisições a finalidade maior desse instrumento
(TR).
Quando fazemos uma leitura rápida do conceito dado pelo Decreto nº 5.450/2005,
chegamos a uma falsa conclusão de que TR serve apenas para se avaliar o custo da futura
contratação ou aquisição. Lendo com mais cuidado e aprofundando os estudos sobre o
documento, percebemos que os elementos que devem integrá-lo têm utilidades
complementares, a saber:
a)

Avaliar o custo;

b)

Orientar a formulação da proposta;

c)

Balizar a execução do orçamento;

d)

Orientar o pregoeiro na sessão de abertura da licitação;

e)

Orientar o recebimento do material ou serviço;

f)

Orientar o gerenciamento e fiscalização do contrato.
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4 MANUAL PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA
Vamos agora tentar criar um manual básico que servirá de auxílio na elaboração do
seu Termo de Referência. Para isso, não podemos esquecer que o Termo de Referência sempre
deverá ser elaborado em papel timbrado da unidade requisitante e por profissional qualificado
para tal função. Abaixo, seguem itens importantes que não podemos deixar de mencionar. Os
campos marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório para qualquer espécie
de compra. Os campos são exemplificativos, podendo o solicitante, conforme o objeto a ser
comprado ou contratado, indicar, modificar ou eliminar alguns deles. Observe os trâmites
processuais de seu Órgão.
Objeto* – Descrever o bem ou serviço que se pretende adquirir ou contratar.
Justificativa* – Expor as razões da aquisição ou contração.
Especificações Técnicas* – Descrever detalhadamente todos os elementos que
constituem o objeto.
Vigência, Prazo, Local e Condições de Entrega ou Execução* – Especificar
detalhadamente informações de vigência do contrato, prazo, local de entrega, condições etc.
Prazo e Condições de Garantia – Especificar as condições de garantia, Conforme
o caso.
Condições e Prazos de Pagamento – Informar a forma de pagamento utilizada.
Obrigações da Contratante – Informar os deveres do órgão durante a contratação.
Obrigações da Contratada – Informar os deveres da empresa durante a
contratação.
Qualificação Técnica – Informar a documentação necessária, sem restringir a
competição.
Critério de Avaliação das Propostas* – Informar o tipo de julgamento das
propostas.
Valor Total Estimado – Informar o valor estimado baseado em pesquisa de
mercado ou cotação de preço.
Fiscalização* – Informar nome completo de quem receberá ou acompanhará a
execução do contrato.
Gestor do Contrato* – Informar nome completo ou setor de quem será
responsável pela gestão do contrato.
Sanções – Informar quais as penalidades a serem aplicadas.
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Condições Gerais – Informar algum outro detalhe relevante que possa ajudar a
tirar qualquer dúvida.
Responsável pelo Termo de Referência* – Deverá conter a data e assinatura com
nome legível, cargo, matrícula etc.

4.1 Explicitação de cada campo do termo de referência
Objeto *
Descrição sucinta e genérica do bem ou serviço a ser comprado ou contratado.
Neste tópico, deve-se também indicar a finalidade básica da utilização. Se for utilizado o
Sistema de Registro de Preços (SRP), fazer essa observação, mencionando o prazo de
validade da Ata de Registro de Preço.
Justificativa *
Expor as razões pelas quais a aquisição ou contratação irá suprir a necessidade da
Administração. A justificativa é obrigatória e deve ser breve baseada na conveniência,
necessidade e oportunidade da aquisição ou contratação.
Deve-se, também, enfocar os objetivos que se pretende alcançar e os impactos
positivos da aquisição ou contratação para o Órgão, seus servidores e para a comunidade.
Na lição de Hely Lopes Meirelles:
Denomina-se motivação a exposição ou a indicação por escrito dos fatos e
fundamentos jurídicos do ato.
[...] o agente da Administração, ao praticar o ato, fica na obrigação de justificar a
existência do motivo, sem o que o ato será inválido ou, pelo menos, invalidável, por
ausência de motivação.(MEIRELLES, 2004)

Especificações técnicas *
Descrição detalhada e precisa de todos os elementos que constituem o objeto,
vedadas as especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou
frustrem a competição ou sua realização.
Aqui deverão estar expressos, por exemplo, a medida, a capacidade, a potência, o
consumo, a composição, a resistência, a precisão, a quantidade, a qualidade, o modelo, a
forma, a embalagem, os requisitos de segurança, os acessórios, enfim, as características que
propiciem tanto a formulação de propostas de preços pelas empresas como também o
julgamento objetivo da melhor proposta e a conferência na entrega da mesma, tarefas
realizadas por parte da Administração.
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Fazer referência quando houver necessidade de agrupamento de itens em lotes, de
acordo com a natureza do fornecimento.
Listar as respectivas normas técnicas (ex: ABNT/INMETRO) e padrões de
qualidade obrigatórios para o bem ou serviço a ser comprado ou contratado.
O solicitante poderá utilizar tabelas, bem como juntar anexos ao termo de
referência, se isto ajudar a melhor descrever o objeto.
Todo o material que serviu de base para a elaboração das especificações – tais
como, catálogos, desenhos, protótipos, fotos, etc – deverá ser juntado ao termo de referência.
Vigência, Prazo, local e condições de entrega ou execução *
Especificar o(s) prazo(s), o(s) local(is) e as condições de entrega ou execução do
objeto. Informar, por exemplo, se a entrega será integral, parcelada, fracionada, etc.,
quantidade específica ou conforme necessidade. Informar ainda o endereço, o horário, etc.
Deverão ser observados os prazos médios do mercado para se obter uma melhor
satisfação no resultado final.
Ainda deverá ser informado a vigência do contrato que não poderá ser superior o
que a Lei nº 8.666/93 exige.
Prazo e condições de garantia
Especificar o(s) prazo(s) e condições (se houver) de garantia do objeto – como um
todo ou dos seus componentes, conforme o caso. Informar se existe garantia estendida e como
será realizada.
Condições e prazos de pagamento
Através de nota de empenho de despesa, ou outra forma, se for o caso, especificar
o número de parcelas ou outros critérios para pagamento.
Obrigações da contratante
Informar as obrigações da Administração – normalmente são: de pagamento, o
preço, acompanhamento e o gerenciamento do contrato.
Obrigações da contratada
Informar as principais obrigações a serem atendidas pela empresa para a execução
do objeto.
Qualificação técnica
Informar se há necessidade de apresentação documento demonstrativo de
capacidade técnica, como por exemplo, atestado(s) de capacidade técnica para que o licitante
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comprove o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, prazos e/ou
quantidades com o objeto a ser licitado.
Citar aqui comprovações técnicas que devem ser exigidas do fornecedor, visando
garantir a satisfação da necessidade da aquisição (atestados, certidões, registros, garantias,
inspeções, qualificações, etc).
Os requisitos de qualificação técnica deverão respeitar os limites legais – havendo
contrariedade às normas licitatórias, o requisito exigido será desconsiderado ou adaptado à
Legislação.
Critério de avaliação das propostas *
Informar o tipo de julgamento das propostas: menor preço por item ou menor
preço global. Cumpre esclarecer que, no caso de item único, o critério é o do menor preço.
Valor total estimado
Considerando as especificações e quantitativos estabelecidos para o objeto,
informar, sempre que possível, os preços das últimas aquisições/contratações (se tiver
havido), bem como os preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração
Pública (art. 15, inciso V, da Lei 8.666/93), apresentando-os, se possível, em planilha anexa,
mencionando o número do procedimento licitatório e o órgão respectivo, ou juntando ao
termo de referência as atas das sessões ou notas fiscais.
O custo total previsto pode ser também baseado em pesquisa de mercado,
podendo ser utilizada cotação de preço com empresas do ramo. Nesse caso, o setor
responsável pela cotação deverá apresentar no mínimo 03 (três) propostas de empresas
diferentes, de onde poderá ser extraída a média aritmética.
Fiscalização
Informar o nome completo, endereço eletrônico e telefone do responsável pelo
recebimento do bem ou pelo acompanhamento da execução do serviço.
Havendo gestão contratual específica, mencionar a cargo do agente com quem
ficará a mesma. Em alguns casos o fiscal do contrato é o chefe do setor requisitante. No
Tribunal de Justiça essa regra é estabelecida através da Portaria nº 457/2010-TJMA.
Gestão do Contrato
Informar o nome completo, endereço eletrônico e telefone do responsável pela
gestão do contrato. Essa função poderá ser de um determinado setor, a qual ficará responsável
pelos aditivos, informações de vigência, apostilamentos e demais situações. No caso do
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Tribunal de Justiça, existe portaria nº 457/2010 que determina que todos os contratos deverão
ser geridos pela Diretoria Administrativa.
Sanções
Indicar e justificar as penalidades a serem aplicadas por descumprimento de
particularidades consideradas relevantes na entrega do bem ou na execução do serviço.
Condições gerais
Informações que visem elucidar eventuais dúvidas sobre qualquer dos tópicos
acima, como por exemplo, solicitação de amostra.
Responsável pelo Termo de Referência
Todo Termo de Referência deverá ser datado e assinado. Ao final do Termo de
Referência, o responsável pela confecção deverá informar o seu nome completo, seu cargo ou
função, matricula e em seguida assinar. O Termo de Referência não tem validade sem a
assinatura do responsável. Observe que o responsável pela confecção do Termo de Referência
não pode ser o mesmo que fiscalizará o contrato.
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5 PADRONIZAÇÃO DOS TERMOS DE REFERÊNCIA

Muitos administradores pregam que é necessário a padronização de algumas
tarefas rotineiras para que possamos fazer avaliações dos procedimentos tornando a prática
mais eficiente. Baseado no princípio da padronização sugerimos abaixo dois modelos de
padronização de Termo de Referência que sua instituição poderá utilizar quando desejar
adquirir algum bem permanente ou material de consumo; ou contração de serviços.

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES OU
MATERIAL DE CONSUMO
1) OBJETO:
(Digite aqui seu texto)
2) JUSTIFICATIVA:
(Digite aqui seu texto)
3) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
(Digite aqui seu texto)
4) PRAZO, LOCAL e CONDIÇÕES DE ENTREGA:
(Digite aqui seu texto)
5) GARANTIA:
(Digite aqui seu texto)
6) CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO:
(Digite aqui seu texto)
7) OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
(Digite aqui seu texto)
8) OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
(Digite aqui seu texto)
9) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
(Digite aqui seu texto)
10) CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS:
(Digite aqui seu texto)
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11) VALOR TOTAL ESTIMADO:
(Digite aqui sua tabela)
12) RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO / GESTÃO:
(Digite aqui seu texto)
13) SANÇÕES:
(Digite aqui seu texto)
Cidade-XX, xx de xxxxxxxxx de 20xx.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Chefe do setor de xxxxxxxx
Matrícula 12345

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
1) OBJETO:
(Digite aqui seu texto)
2) JUSTIFICATIVA:
(Digite aqui seu texto)
3) VIGÊNCIA DO CONTRATO, LOCAL e CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
(Digite aqui seu texto
4) CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:
(Digite aqui seu texto)
5) OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
(Digite aqui seu texto)
6) OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
(Digite aqui seu texto)
7) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
(Digite aqui seu texto)
8) CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS:
(Digite aqui seu texto)
9) VALOR TOTAL ESTIMADO:
(Digite aqui seu texto)
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10) FISCALIZAÇÃO / GESTÃO:
(Digite aqui seu texto)
11) SANÇÕES:
(Digite aqui seu texto)
Cidade-XX, xx de xxxxxxxxx de 20xx.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Chefe do setor de xxxxxxxx
Matrícula 12345
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ANEXO A – MODELO TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PELO SETOR DE
ENGENHARIA, EXTRAÍDO DE LICITAÇÃO COM SUCESSO.
1. INTRODUÇÃO
1.1. O presente termo de referência tem por objetivo estabelecer critérios para aquisição de
equipamentos de medição para serem utilizados pelo setor de Engenharia.
2. OBJETO
2.1. O presente termo de referência tem por objeto a aquisição dos seguintes equipamentos:
analisador de qualidade de energia, alicates volt amperímetros, megôhmetro/terrôhmetro,
fasímetro, termovisor e trenas digitais. Os mesmos teram que obedecer às especificações
constantes abaixo.
2.2. Descrição do Objeto:
Item Quant
Expectativa
Total
Inicial

01

02

01

Unid

Und

Descrição – Requisitos Mínimos
Analisador de Qualidade de Energia AQE:
Medição e registro mínimo de 10 dias em
modo contínuo em intervalos de amostragem
não menor que um segundo dos valores
instantâneos de três tensões de fase de até
1000 V e tensão de neutro, três correntes de
fase de até 3000 A e corrente de neutro,
frequência, potência ativa por fase, potência
reativa por fase, potência aparente por fase,
energia ativa por fase, energia reativa por
fase, energia aparente por fase, fator de
potência, distorção total harmônica, amplitude
e fase do conteúdo harmônico das formas de
onda das tensões e correntes trifásica, swell,
dip, flicker. Software e sua licença para
análise e processamento posterior (offline)
dos dados armazenados pelo AQE. O AQE
deve conter ainda IHM com display LCD
colorido para visualização in loco dos dados
elétricos acima citados, tanto na forma de
numérica quanto na forma fasorial. A
alimentação do AQE deve ser feita em tensão
de 100V-240V. O AQE deve conter fonte de
alimentação própria com bateria para manter
seu funcionamento mesmo em caso de
indisponibilidade de energia elétrica e conter
estojo de proteção com a parte anterior
magnetizada garantindo melhor fixação do
dispositivo. Certificação de segurança CATIII. Garantia de no mínimo 24 meses.
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02

08

04

Und.

03

02

01

Und.

04

02

01

Und.

05

05

01

Und.

06

10

02

Und.

Alicate Volt Amperímetro:
Capaz de medir tensões TRUE RMS AC de
até 750 V e DC de até 1000 V. Medição de
correntes TRUE RMS de até 1000 A. Função
de congelamento. Medição de correntes
Inrush. Alimentação em pilhas de 1,5V.
Display retro-iluminado. Conforme norma de
segurança IEC 61010 CAT. III 600V / CAT.
II 1000V. Garantia de no mínimo 18 meses.
Megôhmetro e Terrôhmetro Digital
Capaz de medir isolação elétrica até 2000
Mohm com alta corrente conforme IEC61557,
resistência de aterramento através do método
volt-amperímetro com duas hastes (com todos
os acessórios para realizar tais medições
devem estar inclusos). Capaz de medir
continuidade, impedância com baixa corrente,
PSC, PFC, RDC, rotação de fase. Índice de
proteção mínima IP40. Garantia mínima de 18
meses.
Termovisor
Medição de temperaturas de até 500°C.
Resolução mínima de 160x120 pixels.
Capacidade de armazenamento de no mínimo
1000 imagens radiométricas completas. Índice
de proteção mínima IP54. Garantia mínima de
24 meses.
Fasímetro
Tensão de leitura de no mínimo até 680V,
índice de proteção mínima IP40.
Garantia mínima de 24 meses.
Trena Digital
Display colorido retro iluminado, distância de
medição de até 200m, com precisão inferior
ou igual a 1mm, armazenamento mínimo de
30 posições, índice de proteção mínimo IP54.
Garantia mínima de 24 meses.

3. JUSTIFICATIVA
3.1. A aquisição justifica-se em virtude da necessidade de melhorias e aumento de robustez da
rede elétrica nos prédios utilizados pelo órgão, bem como a minimização das
manutenções corretivas de todos seus componentes elétricos.
Vale ressaltar a economia a ser gerada através da análise da rede elétrica por parte da
equipe técnica do orgão face a contratação de empresas para estes serviços, que por serem
específicos tornam-se onerosos.
4. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS.
4.1. A contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias
e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo de
Referência.
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5. ENTREGA DO OBJETO
5.1. O local para entrega dos objetos deste termo de referência será o setor de Engenharia, a
combinar com o responsável pela unidade contemplada, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias consecutivos.
O recebimento do material se efetivará com a assinatura, pelo responsável da unidade e
da fiscalização (ateste de recebimento do equipamento).
Constatados, pelo setor de fiscalização, defeitos de fabricação ou de funcionamento nos
objetos deste termo, à CONTRATADA, procederá nas correções no prazo máximo de 07
(sete) dias úteis contados a partir do recebimento do(s) objeto(s) pela CONTRATADA
comprovada através de aviso de recebimento (AR). Caso os problemas persistam, será
solicitada a substituição do equipamento por outro idêntico ou de similares com
características técnicas.
6. GARANTIA DOS OBJETOS
6.1. A CONTRATADA obrigar-se-á dar a garantia mínima dos equipamentos constantes no
item 2.2 de no mínimo 24 meses consecutivos, a partir da data do recebimento, contra
defeitos, vícios ou falhas de execução, comprometendo-se a adotar as medidas corretivas
pertinentes, ou ate mesmo a substituição do objeto por outro idêntico ou de similares
características técnicas dentro do prazo de validade de garantia.
7. VALORES
7.1. A aquisição esta estimada em R$ 114.096,79 (cento e quatorze mil noventa e seis reais
e setenta e nove centavos), conforme tabela abaixo:
ITEM

QTD TOTAL

EXPECTATIVA
INICIAL
01
04
01
01
01
02
ESTIMATIVA TOTAL

01
02
03
04
05
06

02
08
02
02
05
10

VALOR
UNITÁRIO
R$ 20.181,34
R$ 819,85
R$ 5.573,34
R$ 15.976,99
R$ 342,93
R$ 2.236,00

VALOR
GLOBAL
R$ 40.362,68
R$ 6.558,80
R$ 11.146,68
R$ 31.953,98
R$ 1.714,65
R$ 22.360,00
R$ 114.096,79

São Luís/MA, xx de xxxxxxxxx de 20xx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Engenheiro Eletricista
Setor de Engenharia
Matrícula XXXXX
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ANEXO B – MODELO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MOTOBOY, EXTRAÍDO DE LICITAÇÃO COM SUCESSO.

1 - OBJETIVO:
Contratação de Serviços de Motoboy.
2 - INFORMAÇÕES BÁSICAS:
Serviços externos de retirada e entrega de documentos em bancos, órgão públicos, empresas
privadas, retirada e entrega de materiais diversos.
A operacionalização dos serviços deste escopo dar-se-á da seguinte maneira:
- 01 Motoboy a disposição do órgão para serviços de entrega de documentos em bancos,
órgãos públicos, entidades privadas e outros a critério do órgão;
Data de necessidade para o início do trabalho: xx/xx/xx.

3 - DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO
A execução dos serviços compreende na manutenção de um quadro de profissionais
qualificados, treinados para a execução dos serviços deste escopo.
A seguir, descriminaremos etapas para os serviços contratados.
Serviços de motoboy – Consiste na colocação de profissional qualificado através da
manutenção 1 profissional que atenderá a demanda de serviços externos de retirada e entrega
de documentos, em bancos, retirada e entrega de materiais diversos conforme necessidade do
dia devendo comparecer diariamente de segunda a sexta-feira nos dias úteis do órgãodas
08:00 horas às 17:00 horas, com intervalo de almoço das 12:00 às 13:00 horas.
4 – RESPONSABILIDADES
4.1 – Responsabilidade da Contratada.
 Fornecimento de 01 (uma) moto de 125cc ou superior, lubrificantes, seguros
obrigatórios, manutenção, pneumáticos e substituição da moto quando em
manutenção;.
 Fornecer mão-de-obra comprovadamente qualificada para execução dos serviços deste
escopo;
 Para o serviço de motoboy exigir carteira de habilitação/curso de direção defensiva e
documentos que comprovem a regularidade da moto que está sendo usada para a
atividade.
 Fornecer transporte para deslocamento dos empregados de suas residências até o
órgão, e retorno para seus destinos. Se a opção for vale transporte deverá ser em total
conformidade com a legislação.
 Fornecimento de alimentação podendo utilizar-se do restaurante nas instalações do
órgão, sendo que os valores deverão ser pagos diretamente a concessionária
contratada.
 Realizar o pagamento dos seus funcionários através de deposito em conta salário.
 Em caso de incidente, comunicar imediatamente o gestor técnico do contrato;
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Responsabilizar-se pelos reparos dos equipamentos e utensílios cedidos pelo órgão
para execução dos serviços objeto do presente escopo, quando devidamente
comprovado o mau uso dos mesmos.
Fornecer equipamentos de proteção individual tais como capacete, botas, capas de
couro para motoqueiros e outros necessários a manter a integridade física do
motoqueiro;
Fornecer plano de saúde individual;
Fornecer aparelho celular com crédito de R$ xx,00 (xxxxxxxxx) reais mensais e outros
que se fizerem necessários para a execução dos serviços;.
Necessário que a contratada possua instalações de apoio fora do órgão;
Manter atualizados os procedimentos e treinamentos exigidos para cada atividade
exercida neste escopo;
Seguir rigorosamente todas as normas e procedimentos de segurança do órgão.

4.1 – Responsabilidade do órgão.
 Fornecer todas as instruções técnicas e padrões necessárias para a execução dos
serviços na área do porto, quando aplicável a atividade realizada ceder espaço físico,
ramais telefônicos, rádios de comunicação móvel, mesas, cadeiras, armários, arquivos
e prover suas manutenções desde que decorrentes de utilização normal.
 Fornecer diretrizes para aplicação de políticas de segurança, higiene e meio ambiente;
 Revisar os procedimentos administrativos e planos emergenciais elaborados pela
contratada.
 Fazer reunião de início dos trabalhos, onde serão mostrados os riscos da área e os prérequisitos básicos de segurança.
 Colocar à disposição da contratada todas as normas e procedimentos correlacionados
com o trabalho executado.
 Fazer reuniões de planejamento, onde serão discutidos métodos para execução dos
serviços, cronograma de prováveis interferências e plano de ação em caso de
problemas.
 Fornecimento de Combustível.
5 – INSTALAÇÕES:
O órgão fornecerá espaço físico para apoio às atividades de administração dos serviços.
Quando for necessário atividade sque está sendo realizada equipamentos como: mesas,
cadeiras, armários, quando aplicável ao tipo de atividade realizada ramais telefônicos e ou
microcomputadores, equipamento de comunicação móvel (rádios), e outros necessários para
a execução de trabalhos de caráter restrito às atividades executadas.
6 – MÃO-DE-OBRA:
É de responsabilidade da contratada fornecer a mão-de-obra com qualificação, desejável
escolaridade mínima 2º grau regular completo para motoboy e experiência comprovada na
execução das atividades:
Motoboy: desejável 01 ano de experiência;
Supervisor/encarregado para acompanhamento e coordenação das atividades.
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OBS: O Órgão não interferirá na contratação de pessoal, porém poderá a qualquer momento
dentro de suas políticas e procedimentos, fazer auditoria interna, e solicitar exclusão do
contrato dos profissionais que não cumpram os procedimentos ou com comportamento fora
do padrão órgão.
7 – REGIME DE TRABALHO:
01 – Motoboy
08:00 às 17:00 hs de segunda a sexta-feira em posto externo – Devendo comparecer na
unidade nesse horário para retirada de trabalho a ser realizado no período, podendo ser
solicitado dentro do seu horário de trabalho das 08:00 às 17:00 horas.
8 – TREINAMENTO REQUERIDOS:
Será de inteira responsabilidade da contratada, suprir seu pessoal com treinamentos de
capacitação, necessários à adequada execução dos serviços propostos, apresentando
cronograma anual dos treinamentos, contemplando inclusive a reciclagem dos mesmos.
09 – PROPOSTA:
As propostas deverão conter:
Detalhamento de todos os custos, tais como salários, adicional de 30% de periculosidade,
fardamento, EPIS, alimentação, transporte, exames admissionais, demissionais e periódicos,
plano de saúde, celular e crédito correspondente, Impostos, taxas, lucros e demais despesas
diretas e indiretas incidentes sobre os serviços.
10 – DOCUMENTAÇÃO:
A documentação a ser exigida das empresas participantes do convite são os seguintes:
Cartão CNPJ;
Certidão Negativa de Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
Certidão Negativa do INSS
Certidão de Regularidade do FGTS
Alvará de Funcionamento;
Alvará do Conselho Regional de Administração
Atestado de capacidade técnica;
Balanço Patrimonial;
Certidão Negativa de Falência e Concordata.
11. FISCALIZAÇÃO:
Os serviços, objeto deste Contrato, serão fiscalizados pelo Setor de Serviços Administrativo
do órgão, daqui por diante “FISCALIZAÇÃO”, independentemente de assessoramento elou
acompanhamento dos determinado pelo órgão, a seu exclusivo juízo;
Todas as Ordens-de-Serviço, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento
entre a Fiscalização e a CONTRATADA, serão feitas por escrito, nas ocasiões devidas, não
sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou
declarações verbais;
A CONTRATADA obriga-se a retirar dos serviços e a não readmitir os empregados,
contratados ou prepostos que venham a criar embaraços à Fiscalização, bem como remover
quaisquer materiais ou equipamentos que não estejam de acordo com as especificações
aprovadas para a execução dos serviços.
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12. PRAZO
O prazo para execução dos serviços, objeto deste contrato, é de 12 (doze) meses, contado a
partir da data da assinatura do presente instrumento, podendo ser o mesmo prorrogado por
razões dispostas na Lei nº 8.666/93.
13. PREVISÃO DE DESPESAS:
O valor total dos serviços, ora contratados, pelo período de 12(doze) meses, é de R$
54.540,26 (Cinquenta e quatro mil quinhentos e quarenta reais e vinte e seis centavos),
conforme orçamento estimado abaixo:
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ANEXO C – MODELO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES, ENCADERNAÇÃO E
PLASTIFICAÇÃO, EXTRAÍDO DE LICITAÇÃO COM SUCESSO.

1. Definição do Objeto
Contratação, através de Pregão Eletrônico, Sistema de Registro de Preços, de empresa
especializada na confecção de carimbos e chaves, encadernação e plastificação.
2. Justificativa
A presente aquisição justifica-se pela necessidade de fazermos frente às demandas das
diversas unidades que compõem a estrutura do órgão, e que necessitam da prestação de
tais serviços durante o exercício de 20xx/20xx.
3. Descrição dos Materiais:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANTIDADE QUANTIDADE
IMEDIATA
ANUAL

LOTE I

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Confecção de carimbos automáticos, autoentintados, Max Stamp com trava, visor,
borracha antideparrante, refil trocável, 26 x 09
mm
Confecção de carimbos automáticos, autoentintados, Max Stamp com trava, visor,
borracha antideparrante, refil trocável, 38 x 14
mm
Confecção de carimbos automáticos, autoentintados, Gold com trava, visor, borracha
antideparrante, refil trocável, 47 x 18 mm
Confecção de carimbos automáticos, autoentintados, Gold com trava, visor, borracha
antideparrante, refil trocável, 58 x 22 mm
Confecção de carimbos automáticos, autoentintados, Gold com trava, visor, borracha
antideparrante, refil trocável, 70 x 25 mm
Confecção de carimbos automáticos, autoentintados, Gold com trava, visor, borracha
antideparrante, refil trocável, 70 x 10 mm
Confecção de carimbos automáticos, autoentintados, Gold com trava, visor, borracha
antideparrante, refil trocável, 12 x 12 mm
Confecção de carimbos automáticos, autoentintados, Gold com trava, visor, borracha
antideparrante, refil trocável, 20 x 20 mm
Confecção de carimbos automáticos, autoentintados, Gold com trava, visor, borracha
antideparrante, refil trocável, 30 x 30 mm

250

500

500

1000

150

300

150

300

150

300

150

300

150

300

150

300

240

480
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10

11

12

13
14
15

16
17
18

Confecção de carimbos automáticos, autoentintados, Gold com trava, visor, borracha
antideparrante, refil trocável, 40 x 40 mm
Confecção de carimbos automáticos, autoentintados, Gold com trava, visor, borracha
antideparrante, refil trocável, 75 x 38 mm
Confecção de carimbos automáticos, autoentintados, Gold com trava, visor, borracha
antideparrante, refil trocável, 60 x 40 mm
Confecção de carimbos automáticos, autoentintados, Gold com trava, visor, borracha
antideparrante, refil trocável, 60 x 33 mm
Datadores
automáticos,
com
chapas,
autoentintado, 40 x 40mm
Carimbo datador comum, pequeno, 5 mm
Confecção de carimbos datadores automáticos,
auto-entintados, com trava, visor, borracha
antideparrante, refil trocável, 60 x 40 mm
Confecção de carimbos simples, 50 x 20 mm
base plástica
Confecção de carimbos simples, 60 x 40 mm
base plástica

60

120

150

300

150

300

150

300

60

120

60

120

60

120

90

180

90

180

19

Confecção de carimbos simples, 70 x 40 mm
base plástica

90

180

20

Confecção de carimbos simples, 80 x 50 mm
base plástica

90

180

21

Reposição de resina para carimbo automático

60

120

22

Reposição de refil (recarga) para carimbo
automático

60

120

LOTE II
01

Encadernação em espiral – 50 folhas

150

300

02

Encadernação em espiral – 100 folhas

150

300

03

Encadernação em espiral – 200 folhas

150

300

04

Encadernação em espiral – 300 folhas

150

300

05

Encadernação em livro, tipo costura
folhas

- 200

200

400

06

Encadernação em livro, tipo costura
folhas

- 500

200

400
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07

Plastificação pequena

50

100

08

Plastificação grande (tamanho ofício)

50

100

Lote III
01

Cópia de chave de porta Gold

500

1.000

02

Cópia de chave na peça Gold

125

250

03

Cópia de chave gorja Gold

50

100

04

Cópia de chave tetra Gold

50

100

05

Cópia de chave de automóveis Gold

50

100

06

Troca de segredo de trinco

125

250

07

Troca de segredo de cofre

50

100

08

Abertura de porta

50

100

09

Abertura de porta de automóvel

50

100

10

Abertura de cofre (no segredo)

50

100

11

Abertura de armário

50

100

12

Conserto de trinco

200

400

4. Do Fornecimento e Pagamento:
a) A contratada prestará os serviços mediante o recebimento da nota de empenho assinada
pelo Chefe do setor competente, ou ainda, pelos seus substitutos legais.
b) O pagamento será realizado de acordo com o quantitativo entregue ao órgão, através de
ordem bancária, devendo ser efetivado até o quinto dia útil do mês subseqüente ao do
fornecimento do material, à vista da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor
competente do orgão.
c) A contratada devera ter estrutura em São Luís-MA, e terá prazo de 01 (um) dia para
entrega de carimbos a contar a data da solicitação do setor responsável, 06 (seis) horas
para confecção e entrega de chaves e 12 (doze) horas para entrega de material
encadernado. Neste último caso, havendo demanda superior a 100 encadernações o prazo
para entrega será de 24 (vinte e quatro) horas da solicitação. Todos os prazos serão
contados a partir do momento da solicitação.
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5. Do Gerenciamento do Contrato
A gestão do referido contrato
xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

ficará

sob

a

responsabilidade

do

Setor

6. Recebimento
O objeto desta licitação será recebido:
a) Provisoriamente, pelo setor xxxxxxxxxxxxxx, para efeito de posterior verificação de
conformidade dos produtos com as especificações.
b) Definitivamente, pelo setor xxxxxxxxxxxxxx, após conferência, verificação das
especificações, qualidade, quantidade dos produtos e da conformidade com as propostas
apresentadas.
7. Local de entrega:
Deverão ser entregues no Almoxarifado, situado na xxxxxxxxxxxxxxx, nº xx – Bairro
xxxxxxxx, São Luís/MA.
8. Do Prazo de Garantia
a) O prazo de garantia contra defeitos de fabricação dos carimbos será de no mínimo 03
(três) meses da notificação da empresa;
b) Os demais fornecimentos, quando defeituosos, deverão ser corrigidos no prazo de 24
(vinte e quatro) horas da notificação da empresa.
9. Da Qualificação dos Proponentes
a) Deverá constar como objetivo social da empresa, em seu contrato social, a confecção de
carimbos e chaves.
b) A empresa deverá apresentar 1(um) Atestado de Capacidade Técnica, ou mais, expedido
por pessoa de direito público ou privado, em papel timbrado ou com identificação própria
da entidade expedidora, que comprove ter a contratada fornecido carimbos ou chaves.
c) Declaração prévia expedida pela contratada de que a mesma encontra-se apta a iniciar o
fornecimento de carimbos e chaves imediatamente após a assinatura do contrato.
10. Das Obrigações da Contratada
a) Realizar o fornecimento mediante Solicitação de Carimbo e/ou Chaves emitida pelo
CONTRATANTE, nas quantidades e especificações que esta indicar.
b) Demonstrar situação regular junto ao INSS, FGTS e Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, bem como não apresentar débitos trabalhistas.
c) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas para contratação.
d) Retirar no local e prazo indicados neste Termo os modelos de carimbos que seguirão para
confecção.
e) Entregar em local e prazo indicados neste Termo, respectivamente, os carimbos/chaves
prontos juntamente com a Guia de Remessa correspondente em duas vias, da qual deverá
constar a identificação da contratada, a data de entrega, os modelos, as quantidades e os
valores respectivos.
f) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Termo, sem prévia
autorização por escrito do órgão.
g) Atender prontamente as solicitações do Gestor do Contrato ou seu substituto referentes à
execução contratual.
h) Prestar assistência técnica, pelo prazo que durar o contrato, para os carimbos/chaves de
sua fabricação que vierem a apresentar defeitos sob condições normais de uso, ou quando
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i)
j)

esta providência não for suficiente, realizar a substituição do carimbo/chave, conforme
prazos definidos neste Termo, sem qualquer ônus para o órgão.
Submeter seus empregados, durante o tempo de permanência nas dependências do
CONTRATANTE, aos regulamentos de segurança e disciplina por estes instituídos.
Comunicar à Unidade Fiscalizadora do CONTRATANTE qualquer anormalidade de
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

11. Das Obrigações do Contratante
a) Acompanhar e avaliar a prestação dos serviços, pronunciando-se acerca de seu
atendimento às especificações deste Termo de Referência.
b) Notificar, por escrito, a CONTRATADA, quaisquer irregularidades relacionadas ao
fornecimento ou à prestação da assistência técnica.
c) Efetuar o pagamento em observância à forma estipulada neste Termo.

São Luís/MA, xx de xxxxxxxxx de 20xx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Coordenador de Material e Serviços
Matrícula XXXXX
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