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CAPÍTULO 1 – PREFÁCIO 

 

Disciplina, no âmbito do CAU/RO, os procedimentos administrativos relativos a compras, 

contratos e licitações 

 

Este manual visa detalhar os critérios estabelecidos em leis, normas e procedimentos para 

a formalização das Licitações e contratações diretas, descrevendo o andamento dos 

Processos de contratações e outras providências a serem realizadas no âmbito do CAU/RO. 

 

Licitação é um procedimento administrativo, constituído de atos vinculados, mediante os 

quais se visa assegurar que o poder público – no qual se incluem as autarquias – ao 

contratar obras, serviços e compras, obtenha a maior vantagem possível, para que o uso do 

dinheiro público seja feito com parcimônia, em face do princípio da indisponibilidade do 

interesse público, e com o fim de garantir que todos tenham iguais oportunidades de 

contratar com a Administração, em razão do princípio da igualdade. 

 

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar e padronizar os procedimentos 

administrativos relativos às aquisições, contratações, e licitações do CAU/RO; 

 

CONSIDERANDO que a publicidade, a transparência, a economicidade, o planejamento e 

a coordenação são princípios norteadores da administração pública; 

 

CONSIDERANDO que toda e qualquer solicitação de compra deve ser motivada e 

acompanhada da apresentação dos documentos necessários à sua efetivação, em respeito 

ao princípio administrativo do formalismo procedimental. 

 

Este manual irá instruir por meio de fluxos, anexos com modelos de documentos e 

padronização de instrumentos necessários ao processo de licitação ou contratações diretas. 
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CAPÍTULO 2 - PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES 
 

É recomendável que todos os anos o CAU/RO forme uma comissão de planejamento, e que parte 

ou toda comissão de planejamento seja composta pelos membros da comissão de licitação para 

realizar o planejamento de contratações baseados no plano de ação e orçamento do CAU/RO ou 

para subsidiá-lo no criação. 

Devendo o plano de contratações constituir os seguintes requisitos: 

I. Tipo de Contratação 

1. Equipamentos Eletrônicos/Informática 
2. Material de Divulgação 
3. Telefonia 
4. Veicular 
5. Material de Expediente 
6. Manutenção Predial 
7. Seguro 
8. Eventos 
9. Material de Consumo 
10. Postagem/Correspondência 
11. Terceirização 
12. Serviços Informática 

II. Nome da Compra Nome resumido do objeto a contratar 

III. Descrição 
Descrição suficiente, detalhada e clara sobre o objeto da 
contratação 

IV. Quantidade Quantidade estimada 

V. Unidade Unidade de medida 

VI. Cidade de Entrega/Serviço Cidade de fornecimento do objeto 

VII. Prioridade Prioridade de contratação 

VIII. UF Estado de fornecimento do objeto 

IX. Valor Unit. (estimado) Valor unitário estimado 

X. Valor Total (exercício) Valor total 

XI. Observação Alguma observação pertinente de contratação 

XII. Tipo de Despesa Despesa: Corrente ou de Capital 
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CAPÍTULO 3 – FLUXO, PROCEDIMENTOS E ANEXO DE MODELOS PADRÕES. 

 

ANEXO I - PROCEDIMENTO ESQUEMATIZADO DO ANDAMENTO DOS PROCESSOS 

DE LICITACÃO 

 

PARTE Nº I - ROTEIRO DE ANDAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITANTE elabora o Pedido de Aquisição e Contratação e após o remete à GERÊNCIA DA ÁREA responsável. 

A GERÊNCIA DA ÁREA analisará o 

Solicitação de 

Compra/Contratação de Serviço 

NÃO AUTORIZA 

Se a GERÊNCIA DA 
ÁREA aprovar o 
pedido, e remete o 
pedido à análise da 
PRESIDÊNCIA. 

Se a GERÊNCIA DA ÁREA não aprova o pedido, justifica sua decisão em 

despacho e determina o arquivamento, remetendo-o em seguida ao 

SOLICITANTE. 

A PRESIDÊNCIA 
(AUTORIDADE 
COMPETENTE) analisará 
para autorizar a abertura do 
processo de contração. 
Obs. poderá ser autorizado pelo 
Gerente Geral. 
 

Determina o arquivamento e remete à GERÊNCIA 

ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. AUTORIZA 

Após autorizar, o PRESIDENTE DO CAU/RO 

encaminhará o pedido à GERÊNCIA ADMINISTRATIVA, 

a qual, depois de verificar a inexistência de 

fracionamento, averiguará a adequação orçamentária 

e financeira. Se estiver adequado, demonstrará a 

dotação orçamentária. 

Remeterá o processo ao SOLICITANTE para elaborar o 

termo de referência e ou o projeto básico e em caso de 

licitação de serviços o estudo preliminar juntamente 

com equipe de planejamento designada, este último 

dispensado em contrações de pequeno valor. 

Se a GERÊNCIA ADMINISTRATIVA 
constatar a existência de mais de 
um processo iniciado ou 
planejado com o mesmo objeto, 
determinará o arquivamento, 
informando posteriormente ao 
SOLICITANTE e ao PRESIDENTE 
DO CAU/RO. 

NÃO APROVA APROVA 
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O setor de solicitação/solicitante 
receberá o processo para efetuar a 
descrição detalhada do objeto e 
para elaborar o termo de 
referência e/ou o projeto básico 
(caso obras, reformas ou serviços 
com mão de obra deverá conter 
planilha de custos) e ainda realizará 
a pesquisa de preços. Encaminhará 
as minutas para aprovação pelo 
PRESIDENTE DO CAU/RO 
(AUTORIDADE COMPETENTE). 

Aprovadas as minutas, o processo será 
encaminhado à COMISSÃO DE 
LICITAÇÕES, a qual: acostará documentos, 
instaurará o processo de licitação, 
numerará,  elaborará o quadro 
comparativo de preços que constará os 
preços médios em termo de referência 
ajustado e ainda determinará a 
modalidade e o tipo de licitação ou, se for 
o caso, a forma de contratação direta, 
fundamentando sua decisão e realizará a 
elaboração das minutas de edital e 
contrato e as quais deverão ser remetidas 
à ASSESSORIA JURÍDICA. 

O processo então 
seguirá à ASSESSORIA 
JURÍDICA, que emitirá 
parecer acerca da 
regularidade 
processual em todos os 
ritos e acerca da 
legalidade da 
modalidade de licitação 
indicada podendo 
indicar outra que 
melhor se enquadre e, 
se for o caso, apontará 
a possibilidade de 
contratação direta, 
referindo a forma. 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES acostará demais 

documentos necessários e solicitará à GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA a reserva orçamentária, se esta ainda não tenha sido 

realizada. 

CONTRATAÇÃO DIRETA 

Tratando-se de hipótese em que é possível a 
contratação direta a COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÕES após determinar e fundamentar a 
forma, as razões da escolha do fornecedor pela 
situação de dispensa de licitação, encaminhará o 
processo ao PRESIDENTE DO CAU/RO 
(AUTORIDADE COMPETENTE), o qual irá autorizar 
a contratação, ratificação e após encaminhará a 
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA para 
publicação. (Por celeridade processual, poderá 
ser analisado as propostas e documentações de 
habilitação e depois encaminhar para ASSESSORIA 
JURÍDICA para parecer de todas as etapas do 
processo, porém antes da efetiva antes da 
contratação). 

Tratando-se de necessidade de licitação a 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES após 

Aprovação pela assessoria jurídica, encaminhará o 
processo ao PRESIDENTE DO CAU/RO, a qual, se 
autorizar a contratação, devolverá a COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÕES para 
prosseguimento. 

Aprovado, o processo será 
encaminhado para presidente 
para ratificação e aos 
responsáveis para pagamento, 
publicação, encerramento. Caso 
seja necessária a elaboração de 
minuta de contrato, esta deve 
ser remetida à ASSESSORIA 
JURÍDICA para análise e 
aprovação (podendo ser 
analisado na fase de parecer 
Jurídico). 

se não aprovar, 
o processo será 
arquivado. 

Aprovado o procedimento, o processo 
retornará à CPL para dar início à fase 
externa da licitação. 

LICITAÇÃO 

NÃO APROVA 
APROVA 

APROVA 

Rito Fase Externa Resumido: 
1. Publicação de aviso 
2. propostas  
3. habilitação 
4. Adjudicação 
5. Homologação 
6. Contrato, caso houver. 
7. Publicação extrato 

Obs. Será adjudicado pelo pregoeiro/presidente da CPL, 
contudo se houver recurso a adjudicação será pelo 
PRESIDENTE DO CAU/RO e este sempre fará a 
homologação do certame. 
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PARTE Nº II POSICÃO DOS DOCUMENTOS NO PROCESSO DE LICITACÃO 
 

1) Capa do Processo; 

a) Pedido de Aquisição/Contratação, Anexo II, com a assinatura do órgão solicitante e do gerente da área; 

b) Autorização do Presidente do CAU/RO (autoridade competente) para a instauração do processo, 

podendo ser na própria folha de solicitação. 

2) Despacho de adequação orçamentária e financeira, assinado pelo Gerente Administrativo e Financeiro 

e na ausência deste, o contador; 

3) Descrição detalhada do objeto e termo de referência e/ou projeto básico, elaborado pelo setor 

solicitante;  

4) Aprovação do termo de referência, pela autoridade competente; 

5) Pesquisa de mercado; 

6) Quadro comparativo de preços; 

7) Despacho da Comissão Permanente de Licitações determinando a forma de contratação/modalidade 

de licitação, que poderá constar no termo de referência após devida adequação. 

 

Contração Direta: 

8) Se houver necessidade de elaboração de minuta de edital, termo de referência e contrato, estas devem 

ser encaminhadas para Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica do CAU/RO. 

9) Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica do CAU/RO; 

10) Autorização pela autoridade competente; 

11) Ratificação pelo Presidente do CAU/RO na dispensa ou inexigibilidade; 

12) Publicação; 

 

 

Licitação: 

13) Aprovação do procedimento pelo Presidente do CAU/RO; 

14) Minuta do Edital de Licitação e seus Anexos, elaborados pela Comissão Permanente de Licitações com 

base na descrição detalhada do objeto e no termo de referência; 

15) Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica do CAU/RO acerca das minutas elaboradas; 

16) Publicação e início da fase externa da licitação; 

17) Documentos relativos ao processo licitatório, como: propostas, documentos de habilitação e 

contratação; 

18) Habilitação realizada pelo Pregoeiro ou Presidente da CPL e em caso de recurso do certame ser 

realizado pelo Presidente do CAU/RO e após homologação do certame pelo Presidente do CAU/RO. 

19) Publicação; 

 

 

Nas atividades de pesquisa de preços poderá ser utilizado de maneira complementar o caderno de 
logística da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia - pesquisa de preços (Acesso Direto). 
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ANEXO II – MODELO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 

(podendo utilizar modelo do sistema online de compras utilizado pelo CAU) 

 

SOLICITAÇÃO COMPRA/SERVIÇO 

Número:       

                    

Unidade/Setor:   

Responsável:   

Cargo/Função:   

Data Solicitação:     
                

DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

Item Descrição 
Unida

de 

Quantid

ade 

1 
Descrição deverá ser precisa, suficiente e clara do bem ou serviço 

que se pretende contratar 
   

                    

JUSTIFICATIVA 

Deverá cumprir os seguintes requisitos: 

 

I. A razão da necessidade da aquisição; 

II. As especificações do objeto a ser contratado; e 

III. As especificações do quantitativo de serviço demandado (como chegou ao quantitativo?). 

IV. Fundamentação adequada para contratação direta, caso já for identificado, observando: 

a) Necessidade da contratação direta. 

b) Motivo da contratação direta e de não se realizar licitação.  

V. Constar na justificativa se está alinhado com alguma ação, atividade ou planejamento estratégico do 

CAU/RO. 

             

      

______________________ 

Solicitante 

______________________ 

Gerente do Setor 

______________________ 

Autorização de Compra 

Presidente do CAU/RO 
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ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO – PARTE I (COMPRAS) 
 

 

NOTAS EXPLICATIVAS 

O presente modelo de Termo de Referência procura fornecer uma base formal para a definição do objeto e 
condições da licitação e contratação. Contudo, este é o documento que mais terá variação de conteúdo, 
conforme órgão ou entidade pública e, principalmente, o objeto licitatório. Assim, a Administração não deve 
prender-se ao texto apresentado, competindo definir os pontos fundamentais do certame e da contratação, 
sempre de forma clara e objetiva.  

Os itens deste modelo, destacados em vermelho itálico, devem ser preenchidos ou adotados pelo órgão ou 
entidade pública licitante, de acordo com as peculiaridades do objeto da licitação e critérios de oportunidade 
e conveniência, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definições nos demais instrumentos da 
licitação (minuta do Edital e minuta de Termo de Contrato, se for o caso), para que não conflitem. 

Alguns itens receberão notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela 
elaboração do Termo de Referência, que deverão ser devidamente suprimidas ao se finalizar o documento na 
versão original. O registro das atualizações feitas (“Nota de Atualização”) em cada versão pode ser obtido na 
página principal dos modelos de licitações e contratos no sítio eletrônico da AGU. 

Os Órgãos Assessorados deverão manter as notas de rodapé dos modelos utilizados para a elaboração das 

minutas e demais anexos, a fim de que os Órgãos Consultivos, ao examinarem os documentos, estejam certos 

de que dos modelos são os corretos. A versão final do texto, após aprovada pelo órgão consultivo, deverá 

excluir a referida nota.  

Sistema de Cores: Para facilitar o ajuste do edital ao tipo de contratação, algumas cláusulas foram destacadas 

com cores distintas, devendo ser removidas ou mantidas em cada caso da seguinte forma: 

- Se não for utilizado o sistema de registro de preços, exclua todas as disposições destacadas em azul. Se for 

adotado o SRP, mantenha tais cláusulas 

As demais cláusulas facultativas estão em vermelho, devendo ser consideradas individualmente 

 

 

MODELO DE TERMO DE REFERÊNCIA 

(COMPRAS) 

(Processo Administrativo n.°...........) 

 

1. DO OBJETO 

Nota explicativa: Nos termos do art. 48, III da Lei Complementar n. 123, de 2006 (atualizada pela LC n. 
147/2014), a Administração deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, 
cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de 
pequeno porte. Por essa razão, parcela de até 25% (vinte e cinco por cento) dos quantitativos divisíveis 
deverão ser destinados exclusivamente a ME/EPP/COOP beneficiadas pela LC n. 123/2006. Essas “cotas 
reservadas” deverão ser definidas em função de cada item separadamente ou, nas licitações por preço global, 
em função do valor estimado para o grupo ou o lote da licitação que deve ser considerado como um único item 
(art. 9º, inciso I do Decreto n. 8.538, de 2015). O Termo de Referência deverá identificar as cotas reservadas 
para ME/EPP, assim como os respectivos itens/grupos de origem, de onde foram desmembradas. 

A fixação das cotas reservadas poderá ser justificadamente excepcionada nas hipóteses do art. 10, incisos I, 
II e IV do Decreto nº 8.538, de 2015, a saber: I - não houver o mínimo de três fornecedores competitivos 
enquadrados como microempresas [...] capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 
convocatório; II - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as empresas de pequeno 
porte não for vantajoso para a administração pública  ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do 

mailto:atendimento@cauro.gov.br
http://www.cauro.gov.br/


 

🖃 Avenida Carlos Gomes, nº 501. Bairro Caiari. CEP: 76.801-166 CNPJ: 15.008.662/0001-85  

🕾 (69) 3229-2070 🖂 atendimento@cauro.gov.br 🖳 www.cauro.gov.br 
10 

objeto a ser contratado, justificadamente; (...) IV - o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de 
alcançar, justificadamente, pelo menos um dos objetivos previstos no art. 1º.     

Considera-se “não vantajosa a contratação” quando: I - resultar em preço superior ao valor estabelecido como 
referência; ou II -  a natureza do bem, serviço ou obra for incompatível com a aplicação do benefício (Decreto 
nº 8.538, de 2015, art. 10, parágrafo único). 

Nota explicativa: A indicação das cotas reservadas, nos termos do inciso III do art. 48, da LC n. 123, de 2006, 
não é aplicável para os itens e grupos alcançados pela exclusividade de que trata o inciso I do mesmo 
dispositivo (nota explicativa anterior) ou pela possibilidade de afastamento do tratamento diferenciado previsto 
no art. 49. 

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

instrumento: 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 

1     

1.1 Idem ao Item 1 – Cota reservada para 

ME/EPP em XX,XX% (ver nota explicativa 

acima) 

   

2     

3     

...     

 

OU 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE VALOR 
MÁXIMO 

ACEITÁVEL OU 
VALOR DE 

REFERÊNCIA 

1      

1.1 Idem ao Item 1 – 

Cota reservada 

para ME/EPP em 

XX,XX% (ver nota 

explicativa acima) 

    

2      

3      

...      

 

Nota explicativa: O art. 15 do Decreto nº 10.024/19 estabelece a possibilidade de a Administração adotar o 
orçamento estimado como uma informação sigilosa, devendo a tabela ser ajustada conforme a decisão 
tomada. Entretanto, nos casos em que for adotado o critério de julgamento pelo maior desconto, o valor 
estimado, o valor máximo aceitável ou o valor de referência para aplicação do desconto constará 
obrigatoriamente do instrumento convocatório. No mais, as tabelas deste documento são meramente 
ilustrativas; o órgão ou entidade deve elaborá-la da forma que melhor aprouver ao certame licitatório. 

 

1.1.1.  Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s). 

  

Órgão Gerenciador: 
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item DESCRIÇÃO/ 

ESPECIF. 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

REQUISIÇÃO 

MÍNIMA 

REQUISIÇÃO 

Máxima 

Quantidade 

total 

      

 

Órgão Participante: 

Item DESCRIÇÃO/ 

ESPECIF. 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

REQUISIÇÃO 

MÍNIMA 

REQUISIÇÃO 

Máxima 

Quantidade 

total 

      

 

Nota explicativa: Utilizar o subitem 1.1.1 acima no caso de registro de preços que conte com órgãos 

participantes, além do gerenciador. 

É importante ressaltar que a licitação com órgãos participantes exige uma série de providências por parte dos 
órgãos envolvidos para que o certame cumpra sua função de selecionar a melhor proposta para a 
Administração, observando o princípio da isonomia.  

O art. 6º do Decreto nº 7.892/13 preceitua que o órgão participante deve encaminhar ao órgão gerenciador 
sua estimativa de consumo, local de entrega do objeto e, quando couber, o cronograma de contratação. 
Também ressalta que deve realizar pesquisa de mercado quando incluir novos itens ou novas localidades de 
entrega, desde que o gerenciador aceite as inclusões. 

Caberá ao órgão gerenciador, então, compilar as demandas envolvidas, os quantitativos mínimos por 
requisição e os máximos, os locais de entrega e prazos, entre outras informações, para sistematizar e 
harmonizar as disposições do Edital e Termo de Referência, e dispor os itens do objeto licitatório da forma 
mais adequada para a obtenção da melhor proposta para a Administração Pública. Isso pressupõe uma análise 
técnica, que considere o funcionamento daquele mercado específico, entre outros aspectos, para então se 
deliberar sobre algumas questões envolvidas, tais como: objetos com descrição semelhante podem ser 
convertidos em um mesmo objeto, para ganho de economia de escala? Objetos idênticos para locais de 
entrega próximos devem ser somados num mesmo item licitatório, ou divididos em itens distintos? E objetos 
idênticos para locais de entrega afastados? Há alteração na requisição mínima de algum item, por conta de 
demanda menor de algum órgão participante?  

Após resolver tais questões, o órgão gerenciador deverá “confirmar junto aos órgãos participantes a sua 
concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto 
básico”, conforme art. 5º, V, do Decreto mencionado. 

Nota-se, portanto, que para uma licitação exitosa faz-se necessário uma adequada e prévia comunicação 
entre os órgãos envolvidos, e quanto antes se estabelecer a troca de informações entre gerenciador e 
participantes, melhores as condições de elaborar um Edital e um Termo de Referência adequado à demanda 
de cada qual, e também ao conjunto dos órgãos. 

Nesse sentido, convém lembrar que o §1º do art. 4º do Decreto 7.892/2013 permite que o órgão gerenciador 
dispense de forma justificada a divulgação da Intenção de Registro de Preços, sendo evidente que a existência 
de órgãos participantes representa um motivo aparentemente válido para tanto, já que com isso se está 
atendendo a finalidade da norma, de aproveitar uma licitação para mais de um órgão, em condições mais 
propícias de organização dos trabalhos.  

De qualquer forma, ainda que a participação provenha da divulgação da IRP, tanto o órgão gerenciador como 
os participantes deverão adotar as providências que lhe competirem para a elaboração de um edital e um TR 
coerentes e precisos, que possam resultar em uma licitação proveitosa. 
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Nota explicativa 2: A tabela acima é meramente ilustrativa; o órgão ou entidade deve elaborá-la da forma que 
melhor aprouver ao certame licitatório. 

 

 

1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, 

diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal. 

1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 

1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados 

como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender 

as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º do Decreto 

n. 8.538, de 2015. 

Nota explicativa: De acordo com o artigo 8º do Decreto nº 8538/2015, nas licitações para a aquisição de bens 
de natureza divisível, e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou o complexo do objeto, os órgãos e as 
entidades contratantes deverão reservar cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
  Desta forma, a previsão de prioridade de aquisição das cotas reservadas deverá ser incluída quando houver 
a possibilidade de entrega parcelada. A decisão pela inviabilidade de aquisição preferencial da cota reservada 
deverá ser justificada caso a caso pela Administração, em função dos quantitativos mínimos e máximos de 
demanda, definidos no Termo de Referência. 

 

1.5. O prazo de vigência da contratação é de .............................. contados do(a) ............................. prorrogável na forma do art. 

57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

Nota Explicativa – Aquisição de gêneros alimentícios: Nos termos da Instrução Normativa SEGES/MP  nº 2, 
de 29 de março de 2018,  a chamada pública deve ser realizada conforme previsto no art. 17, V, do Decreto 
n. 7.775, de 4 de julho de 2012 para aquisição de gêneros alimentícios de agricultores familiares e suas 
organizações, empreendedores familiares rurais e demais beneficiários que se enquadrem na Lei nº 11.326, 
de 2006, e que tenham a Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP, por meio da modalidade Compra 
Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos. Devem ser utilizados os modelos padronizados de edital 
e de contrato, apresentados, respectivamente, nos Anexos I e II da referida Instrução Normativa, bem como 
disponibilizados no Portal de Compras da Agricultura Familiar, do sítio do Ministério do Desenvolvimento 
Social, www.comprasagriculturafamiliar.gov.br. Desse modo, o procedimento licitatório deve ser utilizado em 
caráter subsidiário. 

Nota explicativa 2: Quando houver a previsão de entregas parceladas, o Termo de Referência deverá indicar 
os quantitativos mínimos por demanda, o cronograma e o local das entregas a fim de permitir a adequada 
cotação dos custos de logística por parte das licitantes. 

Valores: O art. 3º, III, Lei nº 10.520/2002 determina que a Administração elabore na fase preparatória do 
pregão um orçamento dos bens ou serviços a serem licitados. Entretanto, o art. 4º, III, da referida Lei não exige 
que a Administração faça constar no edital o orçamento estimado da contratação. 

O TCU, por sua vez, entende que é possível dispensar a publicação do orçamento estimado da contratação 
no edital do pregão, com a possibilidade de os interessados terem acesso ao documento mediante 
requerimento (Acórdão nº 394/2009 – Plenário – TCU. Acórdão nº 1513/2013 – Plenário – TCU). O novo 
regulamento do Pregão Eletrônico (Decreto n. 10.024, de 2019) previu a possibilidade do sigilo do orçamento 
estimado (art. 15, caput), que será divulgado imediatamente após o encerramento do envio de lances (art. 15, 
§2°), sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à 
elaboração das propostas. 

Cumpre destacar que antes mesmo do Decreto n. 10.024, de 2019, o TCU já havia reconhecido a possibilidade 
de manter sigiloso o orçamento estimado até a finalização da fase de lances, com o objetivo de obter a 
proposta mais vantajosa. (Acórdão nº 2080/2012 – Plenário – TCU; Acórdão nº 2150/2015 – Plenário).Esse 
entendimento foi reforçado no Acórdão nº 903/2019 – Plenário-TCU, que apontou que a divulgação dos preços 
de referência no edital dos pregões de compra de medicamentos prejudica a obtenção da proposta mais 
vantajosa para a Administração. 
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Agrupamentos de Itens: Caso existente mais de um item em razão do parcelamento, a regra deve ser que 
cada item seja adjudicado de forma individualizada, permitindo que empresas distintas sejam contratadas. 
Excepcionalmente e de forma motivada, é possível prever o agrupamento de itens, adotando-se a adjudicação 
pelo preço global do grupo. Recomenda-se adotar a adjudicação por preço global de grupos de itens apenas 
se for indispensável para a modelagem contratual, sempre de forma justificada. 

Margem de preferência: É importante ressaltar que os decretos que estabelecem as margens de preferência 
nas licitações realizadas no âmbito da Administração Pública Federal perderam a sua vigência. No momento 
de edição desta minuta não havia decretos que estabeleciam as margens de preferência nas licitações 
realizadas no âmbito da Administração Pública Federal. 

Pesquisa Preços: A IN SLTI n. 05, de 27 de junho de 2014, dispõe sobre o procedimento administrativo 
destinado a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, 
segundo a qual, excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será admitida a pesquisa 
com menos de três preços ou fornecedores (art. 2º, §5º). 

Descrição: Esclarecido esse ponto, a recomendação mais importante é descrever detalhadamente o objeto a 
ser contratado, com todas as especificações necessárias e suficientes para garantir a qualidade da contração. 
Deve-se levar em consideração as normas técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e 
segurança, nos termos da Lei n° 4.150, de 1962. 

Marca: É vedada a indicação de marca, características ou especificações exclusivas. Excepcionalmente, esta 
poderá ocorrer, desde que justificada tecnicamente no processo.  

Sobre similaridade: “É ilegal a indicação de marcas, salvo quando devidamente justificada por critérios 
técnicos ou expressamente indicativa da qualidade do material a ser adquirido, nos termos do § 7º do art. 15 
da Lei no 8.666/1993. Quando necessária a indicação de marca como referência de qualidade ou facilitação 
da descrição do objeto, deve esta ser seguida das expressões “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor 
qualidade”, devendo, nesse caso, o produto ser aceito de fato e sem restrições pela Administração. Pode a 
Administração inserir em seus editais cláusula prevendo a necessidade de a empresa participante do certame 
demonstrar, por meio de laudo expedido por laboratório ou instituto idôneo, o desempenho, qualidade e 
produtividade compatível com o produto similar ou equivalente à marca referência mencionada no edital.” 
Acórdão 2300/2007 Plenário, TCU. 

Padronização: Deve a Administração, ainda, observar o princípio da padronização que imponha 
compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições 
de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. 

Parcelamento: A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do 
parcelamento do objeto, conforme disposto no § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, mas 

é imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e economicamente viável e não represente perda de 
economia de escala (Súmula 247 do TCU). Por ser o parcelamento a regra, deve haver justificativa quando 
este não for adotado. 

No mesmo sentido, e especificamente para compras, o § 7o do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, aplicável 
subsidiariamente ao pregão (art. 9º da Lei nº 10.520, de 2002), prevê a cotação de quantidade inferior à 
demandada na licitação, com vistas a ampliação da competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mínimo 
para preservar a economia de escala.   

Consolidação do consumo encaminhado pelos órgãos e entidades participantes: Conforme já 
ressaltado, a licitação envolvendo mais de um órgão demanda providências por parte de todos os envolvidos, 
e sobretudo para o gerenciador, para que o procedimento transcorra de forma coerente e válida, e resulte em 
contratações úteis à Administração. 

Nesse sentido, valei reiterar que o órgão participante deve encaminhar sua estimativa de consumo, local de 
entrega do objeto e eventualmente o cronograma de contratação, além de realizar pesquisa de mercado, 
quando o gerenciador aceitar a inclusão de novos itens ou novas localidades de entrega.  

Já o órgão gerenciador tem a inescapável missão de consolidar o Termo de Referência anexo ao edital, na 
medida em que um dos tópicos de tal documento é justamente a estimativa de consumo de cada órgão e, 
além disso, a própria discriminação dos itens a serem licitados (que deve coincidir com o cadastramento no 
sistema operacional) demanda a atualização do TR anexo ao edital. Pode haver também questões envolvendo 
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o aumento quantitativo de determinados itens (com possível ganho de economia de escala), ou de alteração 
das quantidades mínimas por requisição, entre outros pontos a serem avaliados e devidamente equacionados 
no edital e anexos do certame. 

Assim, parece mais indicado que a participação de outros órgãos seja trabalhada desde o início do processo 
licitatório, permitindo a elaboração de documentos que contemplem as necessidades de todos os envolvidos 
e identifiquem a forma mais adequada de selecionar a proposta mais vantajosa, com o que se estará 
atendendo à finalidade do Decreto 7.892/2013 de propiciar o atendimento da demanda de dois ou mais órgãos 
em um mesmo processo licitatório. 

Vigência da contratação: A vigência do contrato poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as 
despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de 
inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 

Sustentabilidade: Nas aquisições e contratações governamentais, deve ser dada prioridade para produtos 
reciclados e recicláveis e para bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de 
consumo social e ambientalmente sustentáveis (artigo 7º, XI, da Lei nº 12.305, de 2010 - Política Nacional de 
Resíduos Sólidos), devendo ser observadas, ainda, as Instruções Normativas SLTI/MP ns. 01/2010 e 01/2014, 
bem como os atos normativos editados pelos órgãos de proteção ao meio ambiente. Indicamos a consulta ao 
Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, disponibilizado pela Consultoria-Geral da União. 

Uma vez exigido qualquer requisito ambiental na especificação do objeto, deve ser prevista a forma de 
comprovação de seu respectivo cumprimento na fase de aceitação da proposta, por meio da apresentação de 
certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por outro meio de prova que 
ateste que o bem fornecido atende às exigências (§ 1° do art. 5° da citada Instrução Normativa). 

Lembrar que referida IN n. 01/2010 determina no art. 7°, §1° que se verifique a disponibilidade e a vantagem 
de reutilização de bens por meio de consulta ao fórum eletrônico de materiais ociosos, que integra o Portal 
Comprasnet, conforme art. 9°. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. ....  

Nota Explicativa: Conforme previsto na Súmula 177 do TCU, a justificativa há de ser clara, precisa e 
suficiente, sendo vedadas justificativas genéricas, incapazes de demonstrar de forma cabal a necessidade da 
Administração.  

 A Administração deverá observar o disposto no Art. 15, §7º, II, da Lei nº 8.666/93, justificando as quantidades 
a serem adquiridas em função do consumo do órgão e provável utilização, devendo a estimativa ser obtida, a 
partir de fatos concretos (Ex: consumo do exercício anterior, necessidade de substituição dos bens atualmente 
disponíveis, implantação de setor, acréscimo de atividades, etc). Portanto, deve contemplar: 

a) a razão da necessidade da aquisição; 

b) as especificações técnicas dos bens; e 

c) o quantitativo de serviço demandado. 

A justificativa, em regra, deve ser apresentada pelo setor requisitante. Quando o objeto possuir características 
técnicas especializadas, deve o órgão requisitante solicitar à unidade técnica competente a definição das suas 
especificações, e, se for o caso, do quantitativo a ser adquirido. 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1. O objeto a ser contratado é comum nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.   

Nota explicativa: Deve a Administração definir se natureza do objeto a ser contratado é comum nos termos 
do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.   
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4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

Nota explicativa: Este item deve ser adaptado de acordo com as necessidades específicas do órgão ou 
entidade, apresentando-se, este modelo, de forma meramente exemplificativa. 

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 20 (vinte) dias, contados do envio da nota de empenho, em remessa única, no endereço: 
Avenida Carlos Gomes, N° 501, Caiari, CEP:76801-166 - Porto Velho/RO. 

Nota explicativa: em caso de remessa parcelada, discriminar as respectivas parcelas, prazos e condições. 

4.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, da data 

de aquisição pelo CAU/RO, ou a dois terços do prazo total recomendado pelo fabricante.. 

4.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de .....(.....) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização 

do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de 

Referência e na proposta.  

Nota explicativa: Nos termos do art. 74 da Lei n° 8.666, de 1993, poderá ser dispensado o recebimento 
provisório nos casos de gêneros perecíveis e alimentação preparada. 

4.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo 

de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da 

contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

4.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento 

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante 

termo circunstanciado. 

4.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, 

reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da 

incorreta execução do contrato. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. São obrigações da Contratante: 

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

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 

especialmente designado; 

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 

forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de 

ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como 

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
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6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 

no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal. 

Nota Explicativa: As indicações referentes ao objeto deverão ser aquelas exigidas no Edital. A garantia da 
qualidade (ou prazo de validade) do objeto deve guardar conformidade com o prazo de garantia ou validade 
exigido no edital ou com aquele ofertado pelo licitante na proposta, se for o caso. 

6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da 

relação da rede de assistência técnica autorizada; 

6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, 

do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto 

com avarias ou defeitos; 

6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, 

os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

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

Nota Explicativa: As cláusulas acima elencadas são as mínimas necessárias. As peculiaridades da 
contratação podem recomendar a adoção de outras obrigações. 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela 

nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 

condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

continuidade do contrato. 

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será 

confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente. 

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, 

por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 

implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis. 
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10. DO PAGAMENTO 

 

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota 

Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 

indicados pelo contratado. 

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 

8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 

Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

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

do objeto do contrato. 

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por 

meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as 

providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 

penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a Contratante. 

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de 

habilitação exigidas no edital.  

10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá 

ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para 

identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de 

contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos 

responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência 

de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento 

de seus créditos.   

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos 

do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela 

rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.   

10.11.1.Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de 

economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer 

caso, pela máxima autoridade da contratante. 

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

10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 

2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 
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entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

  

10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, 

para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 

efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

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

TX = Percentual da taxa anual = 6% 
                                                  365 

 

11. DO REAJUSTE  

 

Nota Explicativa: Recomenda-se a previsão de critério de reajuste de preços inclusive em contratos com 
prazo de vigência inicial inferior a doze meses, como forma de contingência para o caso de, excepcionalmente, 
decorrer, ao longo da vigência do instrumento, o interregno de um ano contado a partir da data limite para a 
apresentação da proposta na respectiva licitação. Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União, por meio 
do Acórdão nº 7184/2018 - Segunda Câmara (Relator Min. Augusto Nardes, Data da sessão: 07/08/2018), 
ratificou o entendimento da Corte acerca do assunto, invocando, para tanto, o Acórdão nº 2205/2016-TCU-
Plenário, no qual restou assim assentado: 

  

"66.          Entretanto, o estabelecimento dos critérios de reajuste dos preços, tanto no edital quanto no 
instrumento contratual, não constitui discricionariedade conferida ao gestor, mas sim verdadeira imposição, 
ante o disposto nos artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, da Lei 8.666/93. Assim, a sua ausência constitui 
irregularidade, tendo, inclusive, este Tribunal se manifestado acerca da matéria, por meio do Acórdão 
2804/2010-Plenário, no qual julgou ilegal a ausência de cláusula neste sentido, por violar os dispositivos legais 
acima reproduzidos. Até em contratos com prazo de duração inferior a doze meses, o TCU determina que 
conste no edital cláusula que estabeleça o critério de reajustamento de preço (Acórdão 73/2010-Plenário, 
Acórdão 597/2008-Plenário e Acórdão 2715/2008-Plenário, entre outros)". (Acórdão nº 2205/2016-TCU-
Plenário, Relatora: Min. Ana Arraes, Data da sessão: 24/08/2016) 

 

 

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

11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice setorial 

de melhor correspondência pleiteado pela contratada ou ser adotado o reajustamento pelo 

IPCA/IBGE, adotando o índice mais conservador, exclusivamente para as obrigações iniciadas e 

concluídas após a ocorrência da anualidade. 

Nota explicativa: A Administração deverá atentar para que o índice utilizado seja o indicador mais próximo 
da efetiva variação dos preços dos bens a serem fornecidos, valendo-se, pois, em regra, da adoção de índices 
setoriais ou específicos. “Caso inexistam índices setoriais ou específicos, deverá ser adotado o índice geral 
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de preços que melhor esteja correlacionado com os custos do objeto contratual ou, ainda, em caráter 
subsidiário, verificar se existe, no mercado, algum índice geral de adoção consagrada para o objeto contratado. 
Não havendo índices com uma dessas características, deve ser adotado o reajustamento pelo IPCA/IBGE, 
pois é o índice oficial de monitoramento da inflação no Brasil. Qualquer que seja o índice utilizado, a 
Administração deverá justificar sua escolha tecnicamente. A Administração poderá, ainda, se valer de índices 
diferenciados, de forma justificada, de acordo com as peculiaridades envolvidas no objeto contratual”. (Parecer 
n.º 04/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, NUP: 00407.001847/2013-61). 

 

SUGESTÃO DE ÍNDICES: 

IGP-M - Aluguéis 

IPCA – Serviços e Demais contratações 

INCC - Reajuste de contratos da construção civil. 

 

 

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 

financeiros do último reajuste. 

11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a 

importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice 

definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 

remanescente, sempre que este ocorrer.  

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

11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser 

utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

11.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas: 

12.1.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução por serem bens de pronta entrega 

com quantitativos apenas estimados para um período fixo. Além disso, entende-se que as 

sanções administrativas estipuladas são suficientes para coibir possíveis descumprimentos 

contratuais por parte da contratada. 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

13.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

13.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

13.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

13.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 
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13.1.5. cometer fraude fiscal; 

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

13.2.1. Advertência,  por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

13.2.2. multa moratória de 0,8% (quatro por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 

13.2.2.1. Após 15 dias de atraso, poderá ser declarada a inexecução total do contrato 

ou ser concedido no máximo mais 15 (quinze) dias para regularização, 

mantendo-se a multa moratória no subitem 13.2.2 durante este período. 

13.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de inexecução total do objeto; 

13.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

13.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 

dois anos;  

13.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o 

consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

13.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 

também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 

administrativa no subitem 14.1 deste Termo de Referência. 

13.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

13.3. As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

13.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

13.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

13.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

13.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto 

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

13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor do CAU/RO, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o 

caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

13.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
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13.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 

do Código Civil. 

13.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

13.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

13.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 

de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

13.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

13.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

14. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

14.1. O valor unitário máximo aceitável para a contratação é o que consta na tabela do item 1 do 

objeto deste termo de referência, tendo sido levantado mediante pesquisa de mercado. 

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

15.1. (Indicar a dotação orçamentária da contratação, exceto se for SRP.) 

16. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 

16.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal, trabalhista, qualificação técnica 

e econômica são as usuais para a generalidade dos objetos e poderão ser melhor definidas, 

complementadas ou subsidiadas em edital a serem atendidos pelo fornecedor. 

16.2. Exigências de habilitação: Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação 

do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros:   

16.2.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas 

das alíneas “b”, “c” e “d” abaixo pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   
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c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

d) Lista de inidôneos e inabilitados declarados pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 

Inidôneos: (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS) e Inabilitados: 

(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INABILITADO). 

16.2.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

16.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por 

parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

16.2.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 

de fornecimento similares, dentre outros. 

16.2.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

16.2.3. Constatada a existência de sanção, será reputado o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

16.2.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 

do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

16.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada por 

meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade 

fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

16.3.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP 

nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 

cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 

propostas; 

16.3.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para 

que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

16.3.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) 

certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

16.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários 

à confirmação daqueles exigidos e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, sob 

pena de inabilitação. 

16.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade 

do documento digital. 

16.6. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

16.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

16.7.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 

de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 
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16.8. Em caso de impossibilidade de consulta ou licitantes deixar de apresentar os documentos de 

habilitação que constem do SICAF, os licitantes deverão encaminhar a documentação relacionada nos 

itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

16.9. Habilitação jurídica:  

16.9.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

16.9.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

16.9.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 

- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

16.9.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

16.9.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

16.9.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 

5.764, de 1971; 

16.9.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

16.9.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

16.10. Regularidade fiscal e trabalhista: 

16.10.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas - CPF, conforme o caso; 

16.10.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais 

e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 

Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal 

do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

16.10.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

16.10.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

16.10.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

16.10.6.  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

16.10.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

16.10.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 

empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
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comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

16.11. As dispensas de licitação enquadradas nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, assim 

como as inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites daquelas dispensam 

Qualificação Técnica e Econômica, porém é de requisito obrigatório em licitações. 

16.12. Qualificação  Econômico-Financeira. 

16.12.1. certidão negativa de falência  expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

16.12.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

16.12.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de 

balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

16.12.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 

existência da sociedade; 

16.12.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 

social/estatuto social. 

16.12.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados 

da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 

1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo 

órgão fiscalizador; 

16.12.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção 

de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( 

um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

16.12.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, 

considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital 

mínimo ou o patrimônio líquido mínimo  de 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratação 

ou do item pertinente. Poderá ainda haver comprovação da situação financeira somente pelo capital 

mínimo ou o patrimônio líquido mínimo. 

16.13. Qualificação Técnica   

16.13.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades 

e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 

apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

16.14. O licitante enquadrado como microempreendedor individual - MEI que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

16.15. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 

vez que atenda a todas as demais exigências. 
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16.15.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

16.16. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 

a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação 

de justificativa. 

16.17. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas. 

16.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido. 

16.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 

nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 

da proposta subsequente. 

16.20. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 

obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do 

item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, tratando de comprovação de capital 

mínimo ou patrimônio líquido ou qualificação técnica especial, e assim sucessivamente, sob pena de 

inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

16.20.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 

recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a 

habilitação do licitante nos remanescentes. 

16.21. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas, o licitante será declarado 

vencedor. 

Porto Velho/RO, .......... de ................de .............  

________________________________ 
Solicitante 

Cargo/função 
 

________________________________ 
Equipe responsável pelo termo de 

referência 
 

 

De acordo. Aprovo o Termo de Referência nos moldes delineados, à vista de todo o detalhamento 
descrito no referido documento.  

  

_______________________________________  

NOME 

   Presidente do CAU/RO 
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ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO – PARTE II (SERVIÇOS) 
 

NOTAS EXPLICATIVAS 

O presente modelo de Termo de Referência visa subsidiar a Administração na elaboração das diretrizes que 
darão ordem e forma à licitação na modalidade pregão, notadamente no que tange ao objeto, condições da 
licitação e a contratação que se seguirá com o licitante vencedor. É o documento que mais sofrerá variação 
de conteúdo, em vista das peculiaridades do órgão ou entidade licitante e, principalmente, do objeto licitatório. 
Serve de supedâneo para a Administração elaborar seu próprio Termo de Referência, consoante às condições 
que lhes são próprias, por isso que não deve prender-se textualmente ao conteúdo apresentado neste 
documento.  

Trata-se de modelo de Termo de Referência e nos termos do art. 29 da Instrução Normativa SEGES/MP n. 
5/2017 o referido modelo deverá ser utilizado no que couber. Para as alterações, deve ser apresentada 
justificativa, nos termos do art. 29, §1º da referida IN. O registro das atualizações feitas (“Nota de Atualização”) 
em cada versão pode ser obtido na página principal dos modelos de licitações e contratos no sítio eletrônico 
da AGU. 

Os itens deste modelo, destacados em vermelho itálico, devem ser preenchidos ou adotados pelo órgão ou 
entidade pública licitante, de acordo com as peculiaridades do objeto da licitação e critérios de oportunidade 
e conveniência, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definições nos demais instrumentos da 
licitação, para que não conflitem. 

Alguns itens receberão notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela 
elaboração do Termo de Referência, que deverão ser devidamente suprimidas quando da finalização do 
documento. 

Os Órgãos Assessorados deverão manter as notas de rodapé dos modelos utilizados para a elaboração das 
minutas e demais anexos, a fim de que os Órgãos Consultivos, ao examinarem os documentos, estejam certos 
de que dos modelos são os corretos. A versão final do texto, após aprovada pelo órgão consultivo, deverá 
excluir a referida nota. 

ETAPA PRELIMINAR À ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Constitui-se em importante etapa que antecede o termo de referência, a elaboração de estudo 
técnico preliminar ou anteprojeto.  

O estudo técnico preliminar encontra previsão na Lei nº 8.666, de 1993: 

“Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se: (...) IX – Projeto Básico – conjunto de elementos 
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou 
complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos 
métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos (...).” 

A Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017, dispõe que: Art. 24. Com base no documento 
que formaliza a demanda, a equipe de Planejamento da Contratação deve realizar os Estudos 
Preliminares, conforme as diretrizes constantes do Anexo III. 

Também Jessé Torres Pereira Junior leciona que: 

“Durante o estudo preliminar, avaliam-se questões que possibilitarão a elaboração de anteprojeto 
em conformidade com as necessidades administrativas e as características do objeto a licitar, ou a 
contratar de forma direta. Tal estudo leva em conta aspectos como: 

a) adequação técnica; b) funcionalidade; c) requisitos ambientais; d) adequação às normas vigentes 
(requisitos de limites e áreas de ocupação, normas de urbanização, leis de proteção ambiental etc.); 
e) possível movimento de terra decorrente da implantação, necessidade de estabilizar taludes, 
construir muros de arrimo ou fundações especiais; f) processo construtivo a ser empregado; g) 
possibilidade de racionalização do processo construtivo; h) existência de fornecedores que deem 
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respostas às soluções sob consideração; i) estimativa preliminar de custo e viabilidade econômico-
financeira do objeto.” Políticas públicas nas licitações e contratações administrativas. Belo Horizonte: 
Fórum, 2ª ed., 2012, p. 154. 

O mesmo autor também ensina sobre o anteprojeto:  

“(...) Anteprojeto 

Nesta fase, avaliam-se questões relativas à viabilidade da execução da obra ou da prestação do 
serviço, sob a ótica da racionalização das atividades desde os seus primeiros estágios de 
desenvolvimento. 

Em geral, a elaboração de anteprojeto compreende as especificações e técnicas que serão 
empregadas, a definição das frentes de serviço, a sequência das atividades, o uso e as 
características dos equipamentos necessários. 

O anteprojeto considerará as atividades associadas à execução, com o fim de evitar possíveis 
interferências externas.  

O detalhamento destas questões depende das peculiaridades do empreendimento e dos processos 
executivos a serem adotados. O planejamento e a programação do projeto devem ser realistas e 
orientados quanto aos condicionamentos técnicos e de execução das tarefas.” Ibid., p. 154-155. 

As orientações do Tribunal de Contas da União, constantes em seu Manual intitulado “Obras 
públicas: recomendações básicas para a contratação e fiscalização de obras de edificações 
públicas”, 3ª edição, referentes à elaboração de estudo técnico preliminar ou anteprojeto, podem ser 
estendidas à contratação de serviço de engenharia: “Os projetos para construção, reforma ou 
ampliação de um empreendimento serão elaborados em três etapas sucessivas: estudo preliminar 
ou anteprojeto – realizado na fase preliminar à licitação –, projeto básico e projeto executivo. Todos 
esses estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma que guardem sintonia entre si, tenham 
consistência material e atendam às diretrizes gerais do programa de necessidades e dos estudos 
de viabilidade”. 

 

 

Nota explicativa: O art. 20 da Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017 prevê a fase de planejamento 
da contratação que possui as seguintes etapas: Estudos preliminares, Gerenciamento de Riscos e Termo de 
Referência, podendo ser elaborados Estudos Preliminares e Gerenciamento de Riscos comuns para serviços 
de mesma natureza, semelhança ou afinidade (art. 20, §5). Assim, na elaboração do Termo de Referência 
deve ser observado o disposto no art. 28 e anexo V da IN nº 05, de 2017. Por fim, de acordo com o art. 30, 
§2º da IN nº 5, de 2017, os documentos que compõem a fase de Planejamento da Contratação serão parte 
integrante do processo administrativo da licitação.  

 

Nota explicativa: Serviços não continuados são aqueles que têm como escopo a obtenção de produtos 
específicos em um período pré-determinado, sem necessidade de prorrogações por vários exercícios 
financeiros. O art. 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 define serviços não 
continuados ou contratados por escopo como “aqueles que impõem aos contratados o dever de realizar a 
prestação de um serviço específico em um período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que 
justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto, observadas as hipóteses previstas no § 1º do 
art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993”. 

 

MODELO DE TERMO DE REFERÊNCIA 

 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO) 

(Processo Administrativo n.°...........) 
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1. DO OBJETO 

Contratação de..........................................................., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento: 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

Unidade 
de 

Medida 

Quantidade 

1    

2    

3    

...    

OU 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

Unidade 
de 

Medida 

Quantidade Valor 
Unitário 

Máximo OU 
Valor de 

Referência 

1     

2     

3     

...     

 

Nota explicativa: O art. 15 do Decreto nº 10.024/19 estabelece a possibilidade de a Administração adotar o 
orçamento estimado como uma informação sigilosa, devendo a tabela ser ajustada conforme a decisão 
tomada. Entretanto, nos casos em que for adotado o critério de julgamento pelo maior desconto, o valor 
estimado, o valor máximo aceitável ou o valor de referência para aplicação do desconto constará 
obrigatoriamente do instrumento convocatório. No mais, as tabelas deste documento são meramente 
ilustrativas; o órgão ou entidade deve elaborá-la da forma que melhor aprouver ao certame licitatório. 

 

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s): 

 

Nota Explicativa: Utilizar o subitem 1.1.1 acima no caso de registro de preços que conte com órgãos 
participantes, além do gerenciador. 

É importante ressaltar que a licitação com órgãos participantes exige uma série de providências por parte dos 
órgãos envolvidos para que o certame cumpra sua função de selecionar a melhor proposta para a 
Administração, observando o princípio da isonomia.  

O art. 6º do Decreto nº 7.892/13 preceitua que o órgão participante deve encaminhar ao órgão gerenciador 
sua estimativa de consumo, local de entrega do objeto e, quando couber, o cronograma de contratação. 
Também ressalta que deve realizar pesquisa de mercado quando incluir novos itens ou novas localidades de 
entrega, desde que o gerenciador aceite as inclusões. 

Caberá ao órgão gerenciador, então, compilar as demandas envolvidas, os quantitativos mínimos por 
requisição e os máximos, os locais de entrega e prazos, entre outras informações, para sistematizar e 
harmonizar as disposições do Edital e Termo de Referência, e dispor os itens do objeto licitatório da forma 
mais adequada para a obtenção da melhor proposta para a Administração Pública. Isso pressupõe uma análise 
técnica, que considere o funcionamento daquele mercado específico, entre outros aspectos, para então se 
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deliberar sobre algumas questões envolvidas, tais como: objetos com descrição semelhante podem ser 
convertidos em um mesmo objeto, para ganho de economia de escala? Objetos idênticos para locais de 
entrega próximos devem ser somados num mesmo item licitatório, ou divididos em itens distintos? E objetos 
idênticos para locais de entrega afastados? Há alteração na requisição mínima de algum item, por conta de 
demanda menor de algum órgão participante?  

Após resolver tais questões, o órgão gerenciador deverá “confirmar junto aos órgãos participantes a sua 
concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto 
básico”, conforme art. 5º, V, do Decreto mencionado. 

Nota-se, portanto, que para uma licitação exitosa faz-se necessário uma adequada e prévia comunicação 
entre os órgãos envolvidos, e quanto antes se estabelecer a troca de informações entre gerenciador e 
participantes, melhores as condições de elaborar um Edital e um Termo de Referência adequado à demanda 
de cada qual, e também ao conjunto dos órgãos. 

Nesse sentido, convém lembrar que o §1º do art. 4º do Decreto 7.892/2013 permite que o órgão gerenciador 
dispense de forma justificada a divulgação da Intenção de Registro de Preços, sendo evidente que a existência 
de órgãos participantes representa um motivo aparentemente válido para tanto, já que com isso se está 
atendendo a finalidade da norma, de aproveitar uma licitação para mais de um órgão, em condições mais 
propícias de organização dos trabalhos.  

De qualquer forma, ainda que a participação provenha da divulgação da IRP, tanto o órgão gerenciador como 
os participantes deverão adotar as providências que lhe competirem para a elaboração de um edital e um TR 
coerentes e precisos, que possam resultar em uma licitação proveitosa. 

 

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de ______________. 

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima. 

1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a ... (Empreitada por Preço Unitário/Empreitada por Preço 

Global/Execução por Tarefa/Empreitada Integral) 

1.5. O contrato terá vigência pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1º, da Lei n. 8.666/93. 

Nota explicativa: Indicação da possibilidade ou não de prorrogação. 
A indicação da possibilidade ou não de prorrogação no TR é exigência expressa do art. 30, I da IN 05/2017 –
MP/SEGES e disposição 2.1 “a.3”, de seu anexo V. 
Nos contratos conhecidos como de escopo, em que o prazo de vigência indica a duração estimada para a 
execução da obra e do serviço, acrescentado do prazo para as providências de recebimento, a prorrogação é 
algo excepcional e imprevisível, como se vê das hipóteses restritas do §1° do artigo 57 da Lei de Licitações e 
Contratos. 

 

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa; o órgão ou entidade deve elaborá-la da forma que 
melhor aprouver ao certame licitatório. 

Descrição do Objeto: o objeto deve ser descrito de forma detalhada, com todas as especificações 
necessárias e suficientes para garantir a qualidade da contração, cuidando-se para que não sejam admitidas, 
previstas ou incluídas condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação 
ou, ainda, impertinentes ou irrelevantes para o específico objeto do contrato. 

Divisão da licitação em lotes: de acordo com o art. 8º, caput, do decreto nº 7.892/13, o órgão gerenciador 
poderá dividir a quantidade total de um determinado item em diferentes lotes, quando técnica e 
economicamente viável, visando maior competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o local de 
prestação de serviços. No caso de serviços, a divisão considerará a unidade de medida adotada para aferição 
dos produtos e resultados, e será observada a demanda específica de cada órgão ou entidade participante do 
certame (art. 8º, §2º, do Decreto nº 7.892/13).    

Consolidação do consumo encaminhado pelos órgãos e entidades participantes: Conforme já 
ressaltado, a licitação envolvendo mais de um órgão demanda providências por parte de todos os envolvidos, 
e sobretudo para o gerenciador, para que o procedimento transcorra de forma coerente e válida, e resulte em 
contratações úteis à Administração. 
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Nesse sentido, valei reiterar que o órgão participante deve encaminhar sua estimativa de consumo, local de 
entrega do objeto e eventualmente o cronograma de contratação, além de realizar pesquisa de mercado, 
quando o gerenciador aceitar a inclusão de novos itens ou novas localidades de entrega.  

Já o órgão gerenciador tem a inescapável missão de consolidar o Termo de Referência anexo ao edital, na 
medida em que um dos tópicos de tal documento é justamente a estimativa de consumo de cada órgão e, 
além disso, a própria discriminação dos itens a serem licitados (que deve coincidir com o cadastramento no 
sistema operacional) demanda a atualização do TR anexo ao edital. Pode haver também questões envolvendo 
o aumento quantitativo de determinados itens (com possível ganho de economia de escala), ou de alteração 
das quantidades mínimas por requisição, entre outros pontos a serem avaliados e devidamente equacionados 
no edital e anexos do certame. 

Assim, parece mais indicado que a participação de outros órgãos seja trabalhada desde o início do processo 
licitatório, permitindo a elaboração de documentos que contemplem as necessidades de todos os envolvidos 
e identifiquem a forma mais adequada de selecionar a proposta mais vantajosa, com o que se estará 
atendendo à finalidade do Decreto 7.892/2013 de propiciar o atendimento da demanda de dois ou mais órgãos 
em um mesmo processo licitatório. 

Valores: O art. 3º, III, Lei nº 10.520/2002 determina que a Administração elabore na fase preparatória do 
pregão um orçamento dos bens ou serviços a serem licitados. Entretanto, o art. 4º, III, da referida Lei não exige 
que a Administração faça constar no edital o orçamento estimado da contratação. 

O TCU, por sua vez, entende que é possível dispensar a publicação do orçamento estimado da contratação 
no edital do pregão, com a possibilidade de os interessados terem acesso ao documento mediante 
requerimento (Acórdão nº 394/2009 – Plenário – TCU. Acórdão nº 1513/2013 – Plenário – TCU). O novo 
regulamento do Pregão Eletrônico (Decreto n. 10.024, de 2019) previu a possibilidade do sigilo do orçamento 
estimado (art. 15, caput), que será divulgado imediatamente após o encerramento do envio de lances (art. 15, 
§2°), sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à 
elaboração das propostas. 

Cumpre destacar que antes mesmo do Decreto n. 10.024, de 2019, o TCU já havia reconhecido a possibilidade 
de manter sigiloso o orçamento estimado até a finalização da fase de lances, com o objetivo de obter a 
proposta mais vantajosa. (Acórdão nº 2080/2012 – Plenário – TCU; Acórdão nº 2150/2015 – Plenário).Esse 
entendimento foi reforçado no Acórdão nº 903/2019 – Plenário-TCU, que apontou que a divulgação dos preços 
de referência no edital dos pregões de compra de medicamentos prejudica a obtenção da proposta mais 
vantajosa para a Administração. 

Descrição: Esclarecido esse ponto, a recomendação mais importante é descrever detalhadamente o objeto a 
ser contratado, com todas as especificações necessárias e suficientes para garantir a qualidade da contração. 
Deve-se levar em consideração as normas técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e 
segurança, nos termos da Lei n° 4.150, de 1962. 

Regime de Execução: Deve-se observar que o regime de execução por preço unitário destina-se aos serviços 
que devam ser realizados em quantidade e podem ser mensurados por unidades de medida, cujo valor total 
do contrato é o resultante da multiplicação do preço unitário pela quantidade e tipos de unidades contratadas. 
Portanto, é especialmente aplicável aos contratos que podem ser divididos em unidades autônomas 
independentes que compõem o objeto integral pretendido pela Administração. São exemplos: execução de 
fundações; serviços de terraplanagem; desmontes de rochas; implantação, pavimentação ou restauração de 
rodovias; construção de canais, barragens, adutoras, perímetros de irrigação, obras de saneamento, 
infraestrutura urbana; obras portuárias, dragagem e derrocamento; reforma de edificações; e construção de 
poço artesiano. Não se exige o mesmo nível de precisão da empreitada por preço global/integral, em razão da 
imprecisão inerente à própria natureza do objeto contratado que está sujeito a variações, especialmente nos 
quantitativos, em razão de fatores supervenientes ou inicialmente não totalmente conhecidos. Assim, pode-se 
afirmar que a conveniência de se adotar o regime de empreitada por preço global diminui à medida que se 
eleva o nível de incerteza sobre o objeto a ser contratado (Ver TCU, Ac n. 1.977/2013-Plenário, Item 29).  

Acerca da escolha do regime de execução, o Tribunal de Contas da União orienta que:  

a) a escolha do regime de execução contratual pelo gestor deve estar fundamentada nos autos do processo 
licitatório, em prestígio ao definido no art. 50 da Lei nº 9.784/1999;  
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b) a empreitada por preço global, em regra, em razão de a liquidação de despesas não envolver, 
necessariamente, a medição unitária dos quantitativos de cada serviço na planilha orçamentária, nos termos 
do art. 6º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei nº 8.666/1993, deve ser adotada quando for possível definir previamente 
no projeto, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados 
na fase contratual; enquanto que a empreitada por preço unitário deve ser preferida nos casos em que os 
objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários;  

Parcelamento (divisão em Grupos e Itens):  A regra a ser observada pela Administração 
nas licitações é a do parcelamento do objeto, conforme disposto no § 1º do art. 23 da Lei nº 
8.666, de 1993, mas é imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e economicamente viável e não 

represente perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU). O órgão licitante poderá dividir a 
pretensão contratual em itens ou em lotes (grupo de itens), quando técnica e 
economicamente viável, visando maior competitividade, observada a quantidade mínima, o 
prazo e o local de entrega. 

Por ser o parcelamento a regra, deve haver justificativa quando este não for adotado. Acórdão/TCU 1214/2013-
Plenário “deve ser evitado o parcelamento de serviços não especializados, a exemplo de limpeza, copeiragem, 
garçom, sendo objeto de parcelamento os serviços em que reste comprovado que as empresas atuam no 
mercado de forma segmentada por especialização, a exemplo de manutenção predial, ar condicionado, 
telefonia, serviços de engenharia em geral, áudio e vídeo, informática;”  

A IN SEGES/MP n. 05/2017 prevê que os Estudos Preliminares da Licitação devem conter as justificativas 
para o parcelamento ou não da solução quando necessária para individualização do objeto (art. 24, § 1º, VIII). 
Já seu Anexo III, item 3.8, consigna que o “parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada 
por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da 
solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes que, embora 
não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou 
unidades autônomas”. 

Agrupamentos de Itens: Caso existente mais de um item em razão do parcelamento, a regra deve ser que 
cada item seja adjudicado de forma individualizada, permitindo que empresas distintas sejam contratadas. 
Excepcionalmente e de forma motivada, é possível prever o agrupamento de itens, adotando-se a adjudicação 
pelo preço global do grupo. Recomenda-se adotar a adjudicação por preço global de grupos de itens apenas 
se for indispensável para a modelagem contratual desenhada nos estudos preliminares, sempre de forma 
justificada. 

Adjudicação por preço global de grupo de itens em Licitações pelo Sistema de Registro de Preços: Em 
adição à orientação anterior, no caso de se optar, em licitações por SRP, pelo agrupamento de itens e sua 
adjudicação pelo preço global do grupo, o TCU possui entendimento no sentido de só ser admitida, em tais 
casos, a contratação dos itens nas hipóteses de contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as 
proporções de quantitativos definidos no certame; ou contratação de item isolado para o qual o preço unitário 
adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.  

Tal restrição só não se aplicaria se a área demandante justificar expressamente, se for o caso, os motivos 
pelos quais seria inexequível ou inviável, dentro do modelo de execução do contrato, a demanda proporcional 
ou total de todos os itens do respectivo grupo. Essa justificativa deve ser expressa e clara para que a área de 
licitações possa ajustar a ata de registro de preços em conformidade com a situação. 

 Sustentabilidade: A Administração deve observar o Decreto 7746/12, que regulamentou o artigo 3, “caput”, 
da Lei 8.666/93, a Lei 12.305/10 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Instrução Normativa SLTI/MP n. 
1, de 19/01/10, e a legislação e normas ambientais, no que incidentes. Indicamos a consulta ao Guia Nacional 
de Licitações Sustentáveis, disponibilizado pela Consultoria-Geral da União. 

Uma vez exigido qualquer requisito ambiental na especificação do objeto, deve ser prevista a forma de 
comprovação de seu respectivo cumprimento na fase de aceitação da proposta, por meio da apresentação de 
certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por outro meio de prova que 
ateste que o serviço fornecido atende às exigências (§ 1° do art. 5° da citada Instrução Normativa). 
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontram-se pormenorizados em Tópico específico dos Estudos Preliminares, 

apêndice desse Termo de Referência.  

 

Nota Explicativa: O art. 20 da Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017 prevê a fase de planejamento 
da contratação que possui as seguintes etapas: Estudos Preliminares, Gerenciamento de Riscos e Termo de 
Referência, podendo ser elaborados Estudos Preliminares e Gerenciamento de Riscos comuns para serviços 
de mesma natureza, semelhança ou afinidade (art. 20, §5). Assim, na elaboração do Termo de Referência 
deve ser observado o disposto no art. 28 e anexo V da IN nº 05, de 2017, cuja disposição 2.2, intitulada 
“Fundamentação da Contratação”, determina na sua letra “a” que os Estudos Preliminares sejam anexos do 
TR. São os Estudos Preliminares, portanto, que conterão o material e a explicação da justificativa da 
contratação.  

Conforme previsto na Súmula 177 do TCU, a justificativa há de ser clara, precisa e suficiente, sendo vedadas 
justificativas genéricas, incapazes de demonstrar de forma cabal a necessidade da Administração.  

A justificativa da contratação também deve vir dos estudos preliminares (que deverão ser anexo do TR, quando 
for possível a sua divulgação. Quando não permitida – Lei n. 12.527, de 2011 – deverá ser anexo do TR extrato 
das partes não sigilosas), havendo de ser clara, precisa e suficiente, sendo vedadas justificativas genéricas, 
incapazes de demonstrar de forma cabal a necessidade da Administração. Deve a Administração justificar: 

a) a necessidade da contratação do serviço; 

b) as especificações técnicas do serviço; 

c) o quantitativo de serviço demandado, que deve se pautar no histórico de utilização do serviço pelo órgão 
ou em dados demonstrativos da perspectiva futura da demanda. 

Também deverão ser objeto de justificativa o Regime de Execução adotado, bem como a divisão dos 
itens/grupos/lotes e a forma de sua adjudicação (preço global, preço por item, preço global de grupo de itens). 
No caso de registro de preços com adjudicação por preço global de grupo de itens, a área demandante, deve 
também fundamentar expressamente, se for o caso, os motivos pelos quais seria inexequível ou inviável, 
dentro do modelo de execução do contrato, a demanda proporcional ou total de todos os itens do respectivo 
grupo, como dito anteriormente. 

A justificativa, em regra, deve ser apresentada pelo setor requisitante. Quando o serviço possuir características 
técnicas especializadas, deve o órgão requisitante solicitar à unidade técnica competente a definição das 
especificações do objeto, e, se for o caso, do quantitativo a ser adquirido.  

A adoção de critérios de sustentabilidade na especificação técnica de materiais e práticas de sustentabilidade 
nas obrigações da contratada, se não decorrerem de legislação, deverá ser justificada nos autos e preservar 
o caráter competitivo do certame. Para a elaboração da justificativa, consultar os fundamentos legais 
constantes do Decreto n. 7.746/12, bem como a Instrução Normativa n. 1/2010 – SLTI/MP. 

Reforçamos a necessidade de justificar a opção pelo Regime de Execução adotado. 

Nota explicativa: Também nos termos da IN nº 05/2017, art. 30, o Termo de Referência deve conter, no 
mínimo: a) declaração do objeto; b) fundamentação da contratação; e c) descrição da solução como um todo. 
Tais previsões deverão ser inseridas neste tópico específico. Atentar para o ANEXO V da IN nº 05/2017, que 
traz as diretrizes desses elementos. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 

 

3.1. A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a prestação do serviço 
de... .... para... 
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Nota Explicativa: A IN 05/2017 –MP/SEGES, determina em seu artigo 30, III, que o Termo de Referência 
contenha a descrição da solução buscada com a contratação, sendo que seu anexo V, disposição 2.3., 
determina que tal dado seja extraído dos Estudos Preliminares, podendo ser atualizado em decorrência do 
amadurecimento da descrição. 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

4.1. Trata-se de serviço comum, não continuado, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma 

eletrônica. 

OU  

DISPENSA 

Nota Explicativa: deve a Administração definir se natureza do objeto a ser contratado é comum nos termos 
do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002. , c/c art. 3º, II do Decreto nº 10.024/2019.  Vide item 2.7 
do ANEXO V da IN nº 05/2017. 

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se 

constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante, 

vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 

5.1.1. ... (requisitos necessários para o atendimento da necessidade) 

5.1.2. ... (serviço não continuado) 

5.1.3. ... (critérios e práticas de sustentabilidade) 

5.1.4. ... (duração inicial do contrato) 

5.1.5. ... (eventual necessidade de transição gradual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas 
empregadas) 

5.1.6. ... (quadro com soluções de mercado) 

5.2. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço. 

5.3. A quantidade estimada de deslocamentos é de____. Há a necessidade de hospedagem, estimada em.... 

5.4. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste TR... 

Nota Explicativa: A IN 05/2017 –MP/SEGES, determina em seu artigo 30, IV, que o Termo de Referência 
contenha os requisitos da contratação, sendo que seu anexo V, disposição 2.4. “a”, determina que tal dado 
seja transcrito dos Estudos Preliminares, podendo ser atualizado em decorrência do amadurecimento da 
descrição.  
Além disso, essa mesma disposição, nas letras “b” à “d”, contempla outros requisitos, cuja pertinência deve 
ser analisada pelo órgão ou entidade em relação à licitação pretendida.  
Da mesma forma, a letra “e”, determina a previsão das obrigações das partes, que é tratada em outro tópico 
deste modelo de TR. 
A letra “c”, trata do tema do conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço, cuja 
declaração positiva nesse sentido é um requisito da contratação, estabelecido na disposição 2.4. do Anexo 
V da IN 05/2017 – SEGES/MP: “Estabelecer a exigência da declaração do licitante de que tem pleno 
conhecimento das condições necessárias para a prestação dos serviços. Caso seja imprescindível o 
comparecimento do licitante, desde que devidamente justificado, o órgão deve disponibilizar os locais de 
execução dos serviços a serem vistoriados previamente, devendo tal exigência, sempre que possível, ser 
substituída pela divulgação de fotografias, plantas, desenhos técnicos e congêneres”. 
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Ou seja, a regra estabelecida é a de se exigir a declaração do licitante que tem pleno conhecimento 
das condições necessárias. Na verdade, por se tratar de um requisito da contratação, a exigência se dirige 
ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar. É ele que precisa emitir essa declaração para 
celebrar o contrato. Não há necessidade de se a exigir de todos os licitantes.  
Ainda sobre esse requisito, destacamos que a exigência do comparecimento do “licitante” no local, ao invés 
da declaração, é medida excepcional, a ser estabelecida somente se imprescindível, e não for possível 
substituí-la pela divulgação de fotos, plantas etc. A exigência da presença no local da execução, como requisito 
da contratação, se destina mais adequadamente ao Adjudicatário, presumivelmente para o fim de verificação 
e ajuste das providencias e prazos necessárias ao início do contrato. Nessa hipótese, a redação da disposição 
5.3 acima deverá ser alterada, refletindo adequadamente a exigência. 
Por fim, não se deve confundir essa exigência excepcional, de comparecimento do “licitante” para a 
contratação, com a exigência de vistoria para a própria licitação. Esta última é disciplinada no Anexo VII-
A da IN 05/2017 – SEGES/MP, intitulado “Diretrizes Gerais para Elaboração do Ato Convocatório”, e é dirigida 
a todos os licitantes. Trata-se de medida ainda mais excepcional, posto que mais restritiva à competitividade, 
e só deve ser adotada com justificativa técnica rigorosa, conforme exposto na próxima Nota Explicativa. 
Assim, resumidamente, tem-se o seguinte esquema normativo:  

Exigência Destinatário Tratamento 

Declaração de pleno 
conhecimento 

Licitante provisoriamente 
classificado em primeiro lugar 

Regra geral – sempre exigir 

Comparecimento nos 
locais de Execução 

Adjudicatário Excepcional - quando imprescindível 

Vistoria para a Licitação Licitantes Excepcionalíssimo - necessidade de 
justificativa técnica rigorosa. 

 

6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas 

instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, 

de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 14:00 horas. 

Nota explicativa: De acordo com o art. 30, III, da Lei 8.666, de 1993, a opção pela exigência ou não de vistoria 
é discricionária, devendo ser analisada com vistas ao objeto licitatório.  

Ressalte-se que a exigência de vistoria obrigatória representa um ônus desnecessário para os licitantes, 
configurando restrição à competitividade do certame. Para evitar tal quadro, o TCU recomenda que se exija 
não a visita, mas sim a declaração do licitante de que está ciente das condições de execução dos serviços, 
nos termos do art. 30, III, da Lei n° 8.666/93 (por exemplo, Acórdãos n° 2.150/2008, n° 1.599/2010, n° 
2.266/2011, n° 2.776/2011 e n° 110/2012, todos do Plenário). 

Esse quadro tornou-se mais crítico com o Acórdão 170/2018 – Plenário (Informativo 339), que chega a 
considerar a vistoria como um Direito do Licitante, e não uma obrigação imposta pela Administração. 

Por isso, a Comissão Permanente de Modelos de Editais e Contratos da Consultoria-Geral da União – CPMLC, 
já deixou registrada a opção “poderá” na redação acima, evitando-se escolhas irrefletidas pelos órgãos e 
entidades assessoradas. 

Além disso, precavendo-se de substituições imotivadas, também fez uma redação na disposição no edital que 
permite ao licitante emitir ele próprio uma declaração, mesmo quando o órgão exija a vistoria. O objetivo é 
evitar que exigências de vistoria sem o embasamento técnico adequado sejam motivo de frustração do 
certame. 

Caso o órgão efetivamente pretenda exigir a vistoria, sem permitir essa alternativa aos licitantes, recomenda-
se então que além de substituir a redação acima por “deverá”, também substitua o trecho final da disposição 
do edital, conforme pormenorizado na Nota Explicativa daquele modelo. 
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Reiteramos que a exigência de vistoria traz um risco considerável para a licitação, mesmo que exista 
justificativa técnica, com motivação mencionada de forma resumida no edital. Por essa razão, a divulgação de 
‘fotografias, plantas, desenhos técnicos e congêneres’ torna-se ainda mais importante, para a correta 
dimensão do custo da execução e, consequentemente, para a maior isonomia entre os licitantes 

Por fim, como já ressaltado, não se deve confundir essa exigência de vistoria para a licitação com a exigência 
de declaração de pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação dos serviços, conforme 
abordado na Nota Explicativa anterior 

 

 

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data 

prevista para a abertura da sessão pública. 

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, 

apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua 

habilitação para a realização da vistoria. 

 

Nota Explicativa: Não é possível exigir que a vistoria técnica seja realizada, necessariamente, pelo 
engenheiro responsável pela obra (responsável técnico) ou em data única (TCU, Acórdão nº 3.040/2011-
Plenário). 

 

6.3. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 

instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante 

vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 

6.4. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento 

das obrigações objeto da licitação. 

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

7.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

7.1.1. (...) 

7.1.2. (...) 

[...] 

 

Nota Explicativa:  A descrição das tarefas básicas depende das atribuições específicas do serviço contratado 
e da realidade de cada órgão. A IN SEGES/MP n° 05, de 2017 discrimina uma série de pontos a serem 
analisados pelos órgãos ou entidades, e depois materializados nesse tópico do TR. Seguem alguns dos 
principais aspectos pontuados pela IN 05/2017 

" 2.5. Modelo de execução do objeto: 

a) Descrever a dinâmica do contrato, devendo constar, sempre que possível: 

a.1. a definição de prazo para início da execução do objeto a partir da assinatura do contrato, do aceite.... 

(a.1.1. atentar que o prazo mínimo previsto para início da prestação de serviços deverá ser o suficiente para 
possibilitar a preparação do prestador para o fiel cumprimento do contrato.) 

a.2. a descrição detalhada dos métodos ou rotinas de execução do trabalho e das etapas a serem executadas; 

a.3. a localidade, o horário de funcionamento, dentre outros; 

a.4. a definição das rotinas da execução, a frequência e a periodicidade dos serviços, quando couber; 

mailto:atendimento@cauro.gov.br
http://www.cauro.gov.br/


 

🖃 Avenida Carlos Gomes, nº 501. Bairro Caiari. CEP: 76.801-166 CNPJ: 15.008.662/0001-85  

🕾 (69) 3229-2070 🖂 atendimento@cauro.gov.br 🖳 www.cauro.gov.br 
36 

a.5. os procedimentos, metodologias e tecnologias a serem empregadas, quando for o caso; 

a.6. os deveres e disciplina exigidos; 

a.7. o cronograma de realização dos serviços, incluídas todas as tarefas significativas e seus respectivos 
prazos; 

a.8. demais especificações que se fizerem necessárias para a execução dos serviços. 

b) Definir o método para quantificar os volumes de serviços a demandar ao longo do contrato, se for o caso, 
devidamente justificado”. 

b) definir o método para quantificar os volumes de serviços a demandar ao longo do contrato, se for o caso, 
devidamente justificado; 

c) Definir os mecanismos para os casos em que houver a necessidade de materiais específicos, cuja 
previsibilidade não se mostra possível antes da contratação, se for o caso;  

d) Definir o modelo de Ordem de Serviço que será utilizado nas etapas de solicitação, acompanhamento, 
avaliação e atestação dos serviços, sempre que a prestação do serviço seja realizada por meio de tarefas 
específicas ou em etapas e haja necessidade de autorização expressa prevista em contrato, conforme modelo 
previsto no Anexo V-A, devendo conter, no mínimo: (...) 

e) Na contratação de serviços de natureza intelectual ou outro serviço que o órgão ou entidade identifique a 
necessidade, deverá ser estabelecida como obrigação da contratada realizar a transição contratual com 
transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, 
inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos 
serviços 

f) Definir com base nas informações dos Estudos Preliminares: 

f.1. se haverá ou não possibilidade de subcontratação de parte do objeto, e, em caso afirmativo, identificar a 
parte que pode ser subcontratada;  

f.2. se haverá ou não obrigação de subcontratação de parte do objeto de ME ou EPP;  

   f.3. se haverá ou não possibilidade de as empresas concorrerem em consórcio 

A mesma IN traz, no seu anexo VI, um rol aprofundado das tarefas básicas que compõem os serviços de 
limpeza e conservação e vigilância. Recomenda-se a utilização desses Anexos como ponto de partida para 
que o órgão elabore a descrição das tarefas básicas de outros serviços e de sua rotina de execução. 

Esse item é importante para a eficácia da contratação. Devem ser detalhadas de forma minuciosa as tarefas 
a serem desenvolvidas pelo empregado alocado e a respectiva rotina de execução, vez que a Administração 
só poderá, no momento futuro de fiscalização do contrato, exigir o cumprimento das atividades que tenham 
sido expressamente arroladas no Termo de Referência. 

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 

8.1. O contrato será acompanhado por um gestor e um fiscal formalmente designados quando da 

assinatura do Contrato. 

 

8.2. As comunicações entre a fiscalização do CAU/RS e a contratada devem ser efetuadas prioritariamente 

por meio do e-mail fornecido. 

Nota explicativa: O presente tópico deve guardar absoluta harmonia com a disciplina de 
recebimento e  pagamento, detalhando aspectos que ali estão somente mencionados. Para sua 
elaboração, o órgão ou entidade deve observar a disposição 2.6 do Anexo V da IN 05/2017 – 
SEGES/MP, que prevê, entre outros pontos, o seguinte:  

a) definir os atores que participarão da gestão do contrato; 

 b) Definir os mecanismos de comunicação a serem estabelecidos entre o órgão ou entidade e 
a prestadora de serviços; 
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 c) Atentar que, no caso de serviços que devam ser implementados por etapas ou no caso de 
serviço prestado com regime de mão de obra exclusiva, os quais necessitem de alocação 
gradativa de pessoal, os pagamentos à contratada devem ser realizados em conformidade com 
esses critérios;  

d) Definir a forma de aferição/medição do serviço para efeito de pagamento com base no 
resultado, conforme as seguintes diretrizes, no que couber: (...) 

e)Definir os demais mecanismos de controle que serão utilizados para fiscalizar a prestação dos 
serviços, adequados à natureza dos serviços, quando couber; 

f) Definir o método de avaliação da conformidade dos produtos e dos serviços entregues com 
relação às especificações técnicas e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento 
provisório; 

g) Definir o método de avaliação da conformidade dos produtos e dos serviços entregues com 
relação aos termos contratuais e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento 
definitivo; 

h) Definir o procedimento de verificação do cumprimento da obrigação da contratada de manter 
todas as condições nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu período de execução; 

i) Definir uma lista de verificação para os aceites provisório e definitivo, a serem usadas durante 
a fiscalização do contrato, se for o caso;  

j) Definir as sanções, glosas e condições para rescisão contratual, devidamente justificadas e os 
respectivos procedimentos para aplicação, utilizando como referencial os modelos de minutas 
padronizados de atos convocatórios e contratos da Advocacia-Geral da União, bem como às 
seguintes diretrizes: (...)  

k Definir as garantias de execução contratual, quando necessário. Note-se, portanto, que é um 
rol bastante extenso de aspectos a serem observados e discriminados nesse tópico, que, aliado 
ao antecedente, irá retratar com fidedignidade o funcionamento do contrato. 

Por fim, o órgão deve definir, quando cabível, de acordo com cada serviço, a produtividade de 
referência, ou seja, aquela considerada aceitável para a execução do serviço, sendo expressa 
pelo quantitativo físico do serviço na unidade de medida adotada. A IN SEGES/MP nº 05, de 
2017 estabelece que Anexo V, item 2.6, alínea “d” a forma de aferição/medição do serviço para 
efeito de pagamento com base no resultado.  

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando 

necessário: 

9.1.1. .......; 

9.1.2. .......; 

9.1.3. .......; 

Nota explicativa: Este item só deverá constar no Termo de Referência caso os serviços englobem também a 
disponibilização de material de consumo e de uso duradouro em favor da Administração, devendo, nesse caso, 
ser fixada a previsão da estimativa de consumo e de padrões mínimos de qualidade. O CATMAT disponibiliza 
especificações técnicas de materiais com menor impacto ambiental (CATMAT Sustentável). 
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10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais 

e os termos de sua proposta; 

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, 

e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas 

no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam 

as mais adequadas; 

10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de 

Referência; 

10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em 

conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

10.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos 

prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais 

como nos serviços de recepção e apoio ao usuário; 

10.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes 

em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o 

trabalhador foi contratado; e 

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade 

responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. 

10.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato; 

10.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

10.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis 

quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

10.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de 

recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

10.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência 

estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições 

adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado 

em suas dependências, ou em local por ela designado. 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Nota Explicativa. Este modelo de TR contém obrigações gerais que podem ser aplicadas aos mais diversos 
tipos de serviços comuns. Entretanto, compete ao órgão verificar as peculiaridades do serviço a ser contratado 
a fim de definir quais obrigações serão aplicáveis, incluindo, modificando ou excluindo itens a depender das 
especificidades do objeto, justificando ao órgão de Consultoria as alterações efetivadas 

11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos 

empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e 
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equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de 

Referência e em sua proposta; 

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

empregados; 

Nota Explicativa. Nas contratações de serviços, cada vício, defeito ou incorreção verificada pelo fiscal do 
contrato reveste-se de peculiar característica. Por isso que, diante da natureza do objeto contratado, é 
impróprio determinar prazo único para as correções devidas, devendo o fiscal do contrato, avaliar o caso 
concreto, para o fim de fixar prazo para as correções. 

11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano 

causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a 

Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade 

com as normas e determinações em vigor; 

11.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo 

em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

11.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa 

contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação 

dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos 

tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital 

do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

– CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

Nota Explicativa: Ajustar de modo que seja exigida regularidade apenas quanto aos tributos incidentes sobre 

o objeto contratual. No caso, por se tratar de serviço, exige-se a regularidade municipal ou distrital 

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de 

Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;  

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente 

que se verifique no local dos serviços. 

11.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o 

acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

11.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a 

boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

11.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução 

dos serviços, durante a vigência do contrato. 

11.12. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de 

acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado. 

11.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações 

dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

11.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos 

executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

11.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para 

os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre; 
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11.16.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a 

contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

11.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

11.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 

inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo 

de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

11.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança 

da Contratante; 

11.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos 

e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, 

normas e legislação; 

11.22. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII – F da 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

11.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 

adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma 

permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

11.22.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida 

e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles 

produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 

expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

11.23. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda 

de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a 

execução dos serviços. 

Nota explicativa: Dispõe a IN nº 05/2017, ANEXO V, item 2.5, alínea e, que na contratação de serviços de 
natureza intelectual ou outro serviço que o órgão ou entidade identifique a necessidade, deverá ser 
estabelecida como obrigação da contratada realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, 
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos 
técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços. 

 

Nota explicativa: As cláusulas acima são as mínimas necessárias. Também pode ser necessário que se 
arrolem outras obrigações conforme as necessidades peculiares do órgão a ser atendido e as especificações 
do serviço a ser executado.  

Portanto, dependendo do objeto da licitação e das peculiaridades da contratação, as cláusulas de obrigações 
da Contratada sofrerão as devidas alterações.  

O órgão assessorado deve atentar que, dependendo do serviço a ser prestado, há especificidades de 
sustentabilidade a serem acrescentadas como obrigações da contratada, como as constantes dos artigos 6º 
e 7º do Decreto 7.746/12. Consultar, igualmente, a Instrução Normativa n. 01/2010, SLTI/MP. 
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12. DA SUBCONTRATAÇÃO   

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam 

observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 

cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração 

à continuidade do contrato. 

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

 

Nota Explicativa: Deve amoldar-se às peculiaridades do serviço. Os itens a seguir apresentados são 
ilustrativos.  

Jurisprudência do Tribunal de Contas da União: 

9.1.1. providencie portaria de designação específica para fiscalização de cada contrato, com atestado de 
recebimento pelo fiscal designado e que constem claramente as atribuições e responsabilidades, de acordo 
com o estabelecido pela Lei 8.666/93 em seu artigo 67; 

9.1.2. designe fiscais considerando a formação acadêmica ou técnica do servidor/funcionário, a segregação 
entre as funções de gestão e de fiscalização do contrato, bem como o comprometimento concomitante com 
outros serviços ou contratos, de forma a evitar que o fiscal responsável fique sobrecarregado devido a muitos 
contratos sob sua responsabilidade; 

9.1.3. realize sistematicamente o acompanhamento dos trabalhos realizados pelos fiscais; (Acórdão nº 
1094/2013-Plenário). 

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da 

prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 

ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 

73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da 

execução dos serviços e do contrato. 

14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste 

Termo de Referência. 

14.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da 

qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual 

à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do 

artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 

juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido 

neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e 

forma de uso. 

14.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências 

necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 

1993. 
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14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a 

aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em 

rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira 

e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas 

atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho 

de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.  

14.9. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços 

para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades 

constatadas.  

14.10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o 

caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

14.11. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e 

qualidade da prestação dos serviços realizada.  

14.12. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, 

que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente 

de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.  

14.13. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade 

exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, 

devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.  

14.14. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente 

para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.  

14.15. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o 

documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e 

na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.  

14.16. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

14.16.1. .....; 

14.16.2. .....; 

14.16.3. (etc.) 

Nota explicativa: Caso as especificidades do serviço demandem uma rotina de fiscalização própria, o órgão 
deve descrevê-la neste item. 

14.17. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SLTI/MP nº 

05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 

14.18. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego 

de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou 

de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO   

Nota explicativa: Os prazos previstos abaixo deverão ser dimensionados considerando as especificidades da 
contratação, a periodicidade do faturamento, pela empresa, bem como as condições do CONTRATANTE de 
realizar os atos necessários para os recebimentos provisório e definitivo dos serviços.  

15.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo.  
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15.2. No prazo de até 10 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a 

documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;   

15.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalização após a entrega 

da documentação acima, da seguinte forma: 

15.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais 

técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de 

verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se 

fizerem necessários. 

15.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do 

contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 

previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, 

registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato 

15.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição 

de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas 

no Recebimento Provisório. 

15.3.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 

campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

15.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou 

a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e 

encaminhá-lo ao gestor do contrato.  

15.3.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter 

o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 

fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

15.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório 

circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.  

15.3.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

provisório no dia do esgotamento do prazo. 

Nota Explicativa: Nos termos do art. 74 da Lei n° 8.666, de 1993, poderá ser dispensado o recebimento 
provisório nos serviços de valor até o previsto no art. 23, inc. II, alínea “a” da Lei, desde que não se componham 
de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.  

Acórdão do TCU aplicável também aos serviços de engenharia: 9.1.4. abstenham-se de realizar o recebimento 
provisório de obras com pendências a serem solucionadas pela construtora, uma vez que o instituto do 
recebimento provisório, previsto no art. 73, inc. I, da Lei nº 8.666/93, não legitima a entrega provisória de uma 
obra inconclusa, mas visa resguardar a Administração no caso de aparecimento de vícios ocultos, surgidos 
após o recebimento provisório; (Acórdão nº 853/2013 – Plenário) 

15.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá 

providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

15.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja 

irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 

pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;  
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15.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos 

relatórios e documentações apresentadas; e  

15.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela 

fiscalização.  

Nota Explicativa: A IN 05/2017 SEGES/MP alterou profundamente a sistemática de pagamento, deixando 
claro que a emissão da Nota Fiscal só se dará após o recebimento do serviço. Ademais, houve uma 
pormenorização do procedimento de recebimento, definindo-se os papéis dos atores envolvidos. 

Essa nova sistemática mostra-se mais adequada à dinâmica administrativa e tributária, porque a emissão da 
Nota no início do procedimento de pagamento gerava uma série de inconvenientes. Primeiramente porque 48 
horas após sua emissão, a Nota já não poderia ser alterada, por conta da legislação tributária, e então somente 
cancelada, caso houvesse erros. Além disso, a emissão da nota gerava a obrigação de pagamento dos tributos 
relativos ao INSS, até o 20º dia do mês subsequente, conforme art. 129 da IN 971/2009, da SRFB. 

Assim, a emissão da Nota somente após todas as verificações e acertamento do valor devido facilita o 
pagamento dentro do prazo máximo de 30 dias, conforme disposto no artigo 40, XIV, “a”, da Lei 8.666, de 
1993, bem como de acordo com a alínea "b" do item 4 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, e possibilita 
que a retenção tributária seja realizada no tempo adequado para o efetivo recolhimento. 

Como, entretanto, o prazo para recebimento definitivo no âmbito da Lei de Licitações é de até 90 dias, a 
utilização desse prazo pela Administração inviabilizaria a execução contratual, pois a contratada só receberia 
mais de 150 dias após o adimplemento de parcelas significativas do serviço. 

Por essa razão, a Comissão Permanente de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Advocacia 
Geral da União sugere os prazos de dez dias para recebimento provisório e de dez dias para recebimento 
definitivo para esses serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, 
facultando-se ao órgão dispor de forma diferente.  

Atentar para o prazo máximo de 30 dias para pagamento, conforme disposto no artigo 40, XIV, “a”, da Lei 
8.666, de 1993, bem como de acordo com a alínea "b" do item 4 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017. 
Esse prazo se inicia com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e inclui o prazo para o setor competente 
verificar se a Nota Fiscal ou Fatura expressa os elementos necessários e essenciais do documento, previstos 
no item 3 do Anexo XI da IN SEGES/MP, e demais trâmites burocráticos para pagamento. Ou seja, é o prazo 
desde a apresentação da Nota Fiscal até o envio da ordem bancária. 

 

 

15.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos 

resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades 

assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

15.6. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base 

nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor 

exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto. 

Nota explicativa: Caso exista algum instrumento para medição dos resultados, deve ser especificado. 

15.7. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes 

neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 

às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

Nota Explicativa: Nas contratações de serviços, cada vício, defeito ou incorreção verificada pelo fiscal do 
contrato reveste-se de peculiar característica. Por isso que, diante da natureza do objeto contratado, é 
impróprio determinar prazo único para as correções devidas, devendo o fiscal do contrato avaliar o caso 
concreto, para o fim de fixar prazo para as correções. 
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16. DO PAGAMENTO 

16.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota 

Fiscal/Fatura.  

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do 

art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data 

da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

Nota Explicativa: Atentar para o prazo máximo de 30 dias para pagamento, conforme disposto no artigo 40, 

XIV, “a”, da Lei 8.666, de 1993. 

16.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Termo de 

Referência 

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, 

constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos 

sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser 

tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os 

elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

16.4.1. o prazo de validade;  

16.4.2. a data da emissão;  

16.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  

16.4.4. o período de prestação dos serviços;  

16.4.5. o valor a pagar; e  

16.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

16.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 

pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 

iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a retenção 

ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a 

Contratada: 

16.6.1. não produziu os resultados acordados; 

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; 

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com 

qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

Nota Explicativa: Para que seja possível efetuar a glosa, é necessário definir, objetivamente, no IMR ou 
instrumento equivalente, quais os parâmetros para mensuração do percentual do pagamento devido em razão 
dos níveis esperados de qualidade da prestação do serviço. 

16.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

16.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital.  

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, 

por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O 

prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 
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16.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao 

SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição 

de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

16.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos 

órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos.   

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos 

do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

16.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela 

rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.   

16.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de 

economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente 

justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.  

16.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista 

no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 

 

Nota Explicativa: Atentar que a natureza do contrato e o objeto da contratação que irão determinar a retenção 
tributária eventualmente cabível, bem como a possibilidade de a empresa se beneficiar da condição de optante 
do Simples Nacional, dentre outras questões de caráter tributário. 

16.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro 

societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

Nota Explicativa: Verificar se a LDO vigente mantém essa previsão. Além disso, a Administração deve 
verificar no SICAF, ou por outros meios, a eventual existência de vínculos dessa natureza. 

16.16.   Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, 

para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 

efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = 

(TX) 

I 

=  

( 6 

/ 

100 

) 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa 

anual = 6% 

 
365 

17. REAJUSTE 

Nota Explicativa: Recomenda-se a previsão de critério de reajuste de preços inclusive em contratos com 
prazo de vigência inicial inferior a doze meses, como forma de contingência para o caso de, excepcionalmente, 
decorrer, ao longo da vigência do instrumento, o interregno de um ano contado a partir da data limite para a 
apresentação da proposta na respectiva licitação. Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União, por meio 
do Acórdão nº 7184/2018 - Segunda Câmara (Relator Min. Augusto Nardes, Data da sessão: 07/08/2018), 
ratificou o entendimento da Corte acerca do assunto, invocando, para tanto, o Acórdão nº 2205/2016-TCU-
Plenário, no qual restou assim assentado: 
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 "66.          Entretanto, o estabelecimento dos critérios de reajuste dos preços, tanto no edital quanto no 
instrumento contratual, não constitui discricionariedade conferida ao gestor, mas sim verdadeira imposição, 
ante o disposto nos artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, da Lei 8.666/93. Assim, a sua ausência constitui 
irregularidade, tendo, inclusive, este Tribunal se manifestado acerca da matéria, por meio do Acórdão 
2804/2010-Plenário, no qual julgou ilegal a ausência de cláusula neste sentido, por violar os dispositivos legais 
acima reproduzidos. Até em contratos com prazo de duração inferior a doze meses, o TCU determina que 
conste no edital cláusula que estabeleça o critério de reajustamento de preço (Acórdão 73/2010-Plenário, 
Acórdão 597/2008-Plenário e Acórdão 2715/2008-Plenário, entre outros)". (Acórdão nº 2205/2016-TCU-
Plenário, Relatora: Min. Ana Arraes, Data da sessão: 24/08/2016) 

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

 

17.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer 

reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice XXXX exclusivamente para as obrigações iniciadas e 

concluídas após a ocorrência da anualidade. 

18. Sugestão de Índices: 
19. IGP-M - Aluguéis 
20. IPCA – Serviços e Demais contratações 
21. INCC - Reajuste de contratos da construção civil. 

Nota Explicativa: A Administração deverá atentar para que o índice utilizado seja o indicador mais próximo 
da efetiva variação dos preços dos bens a serem fornecidos, “...o qual deverá ser preferencialmente um índice 
setorial ou específico, e, apenas na ausência de tal índice, um índice geral, o qual deverá ser o mais 
conservador possível de forma a não onerar injustificadamente a administração...” – TCU, Ac. nº 114/2013-
Plenário. A Administração poderá, ainda, utilizar índices diferenciados, de forma justificada, de acordo com as 
peculiaridades envolvidas no objeto contratual. 

Nota Explicativa 2: Caso o serviço objeto da licitação contemple fornecimento de mão de obra em regime de 
dedicação exclusiva, deverá ser acrescentado o tópico de repactuação, existente nos modelos de serviços 
com mão de obra, informando logo no início que a repactuação se aplica somente para o custo relativo à mão 
de obra em regime de dedicação exclusiva. 

21.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do 

último reajuste. 

21.2. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância 

calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 

Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 

remanescente, sempre que este ocorrer.  

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

21.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será 

adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

21.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do 

preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

21.6. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

22. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

 

19.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas: 

19.1.1 EXEMPLO: Por ser uma compra de materiais ou serviços comuns de rápida execução ou entrega, conforme objeto 

deste termo de referência, não havendo a necessidade de garantia uma vez que o objeto será cumprido no 

momento da entrega ou rápida execução. 
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Nota explicativa: Fica a critério da Administração exigir, ou não, a garantia. Exigindo, deve utilizar os subitens 

abaixo. Não exigindo, deve utilizar o subitem acima, bem como justificar as razões para essa decisão, 

considerando os estudos preliminares e a análise de riscos feita para a contratação.  

Entretanto, a garantia é obrigatória para os contratos que envolvam a execução de serviços 

continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos do art. 7º, VI do Decreto nº 9.507, de 

2018, e do item 3 do Anexo VII-F da Instrução Normativa SEGES/MP n.º 05/2017. 

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1. Comete infração administrativa, a CONTRATADA que: 

23.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

23.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

23.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

23.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 

23.1.5. cometer fraude fiscal. 

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

sanções: 

23.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 

significativos para o serviço contratado; 

23.2.2. Multa de:  

23.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 

adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) 

dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com 

atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

23.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em 

caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, 

ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

23.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em 

caso de inexecução total da obrigação assumida; 

23.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

Nota explicativa: Os patamares estabelecidos nos itens acima poderão ser alterados a critério da autoridade.  

23.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o 

máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a 

Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

23.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 
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23.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 

dois anos; 

23.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o 

consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos. 

23.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 

aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 

19.1 deste Termo de Referência. 

23.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

23.3. As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as 

de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

23.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais, 

por ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia 

e por unidade de atendimento; 

04 
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3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por empregado e por dia; 

03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por 

dia; 

01 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 

8 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do 

serviço, por funcionário e por dia; 

01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 

não previstos nesta tabela de multas, após 

reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato; 
01 

11 

Providenciar treinamento para seus funcionários 

conforme previsto na relação de obrigações da 

CONTRATADA 

01 

 

Nota explicativa: A autoridade poderá incluir na tabela de infrações outras condutas que entender 
necessárias, pertinentes ao serviço prestado, ou retirar as que entender serem inadequadas ao objeto 
contratual em questão. 

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

23.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; 

23.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

mailto:atendimento@cauro.gov.br
http://www.cauro.gov.br/


 

🖃 Avenida Carlos Gomes, nº 501. Bairro Caiari. CEP: 76.801-166 CNPJ: 15.008.662/0001-85  

🕾 (69) 3229-2070 🖂 atendimento@cauro.gov.br 🖳 www.cauro.gov.br 
51 

23.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.  

23.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório 

e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 

Lei nº 9.784, de 1999. 

23.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em 

favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados 

judicialmente. 

23.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

23.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade 

poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

23.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter 

educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

23.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

23.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 

de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

23.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

23.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

Nota explicativa: No que se refere à multa, observar o disposto no Anexo V, item 2.6, alínea j.3  da  IN 
SEGES/MP n. 5/2017.  

 

24. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 

24.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômica são as usuais 

para a generalidade dos objetos e poderão ser melhor definidas, complementadas ou subsidiadas em edital a serem 

atendidos pelo fornecedor. 

24.2. Exigências de habilitação: Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, será verificado eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros:   

24.2.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, 

“c” e “d” abaixo pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

e) SICAF;   

f) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

g) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   
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h) Lista de inidôneos e inabilitados declarados pelo Tribunal de Contas da União – TCU. Inidôneos: 

(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS) e Inabilitados: 

(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INABILITADO). 

24.2.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável 

pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

24.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório 

de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

24.2.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. 

24.2.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

24.2.3. Constatada a existência de sanção, será reputado o licitante inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

24.2.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 

aceitação da proposta subsequente. 

24.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos 

por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

24.3.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 

mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia 

útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

24.3.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam 

vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a 

respectiva documentação atualizada. 

24.3.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

24.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles 

exigidos e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, sob pena de inabilitação. 

24.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos 

originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

24.6. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

24.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os 

documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

24.7.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

24.8. Em caso de impossibilidade de consulta ou licitantes deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 

SICAF, os licitantes deverão encaminhar a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

24.9. Habilitação jurídica:  

24.9.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 
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24.9.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

24.9.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

24.9.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem 

sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

24.9.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

24.9.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva 

sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

24.9.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

24.9.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

24.10. Regularidade fiscal e trabalhista: 

24.10.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas - 

CPF, conforme o caso; 

24.10.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 

da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

24.10.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

24.10.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

24.10.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

24.10.6.  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em 

cujo exercício contrata ou concorre; 

24.10.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá 

comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na 

forma da lei;  

24.10.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno 

porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

24.11. As dispensas de licitação enquadradas nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, assim 

como as inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites daquelas dispensam 

Qualificação Técnica e Econômica, porém é de requisito obrigatório em licitações. 

24.12. Qualificação  Econômico-Financeira. 

24.12.1. certidão negativa de falência  expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
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24.12.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data 

de apresentação da proposta; 

24.12.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 

financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

24.12.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

24.12.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 

24.12.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última 

auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, 

sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

24.12.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das 

fórmulas: 

LG 

= 

Ativo Circulante + Realizável a 

Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo 

Não Circulante 

 

SG 

= 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

 

LC 

= 

Ativo 

Circulante 

Passivo 

Circulante 

24.12.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a 

Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo  de 5% (cinco 

por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. Poderá ainda haver comprovação da situação 

financeira somente pelo capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo. 

24.13. Qualificação Técnica   

24.13.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos 

compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos 

por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

 

24.14. O licitante enquadrado como microempreendedor individual - MEI que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações 

contábeis do último exercício. 

24.15. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais 

exigências. 

24.15.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

mailto:atendimento@cauro.gov.br
http://www.cauro.gov.br/


 

🖃 Avenida Carlos Gomes, nº 501. Bairro Caiari. CEP: 76.801-166 CNPJ: 15.008.662/0001-85  

🕾 (69) 3229-2070 🖂 atendimento@cauro.gov.br 🖳 www.cauro.gov.br 
55 

24.16. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 

convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá 

ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

24.17. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, 

sem prejuízo das sanções previstas. 

24.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido. 

24.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

24.20. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a 

comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item 

em que estiver concorrendo, tratando de comprovação de capital mínimo ou patrimônio líquido ou qualificação técnica 

especial, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

24.20.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) 

item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

24.21. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas, o licitante será declarado vencedor. 

24.22. ACEITABILIDADE E JULGAMENTO 

24.23. Os critérios de aceitabilidade de preços serão conforme valores máximo aceitáveis definidos no item 1 do objeto 

deste termo de referência. 

24.24. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 

24.25. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas: 

24.25.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 

2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços: 

24.25.1.1. prestados por empresas brasileiras;  

24.25.1.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

24.25.1.3. prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas 

na legislação. 

24.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada dentre as propostas ou os lances empatados. 

25. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

25.1. O custo estimado da contratação é o que consta na tabela do item 1 do objeto deste termo de referência, tendo sido 
levantado mediante pesquisa de mercado/ formação de preços. 

No caso de licitação com critério de julgamento maior desconto, deverá ser utilizada a última sugestão de 
redação com indicação do valor de referência ou do valor máximo aceitável para fins de aplicação do 
desconto, nos termos do art; 15, §3º do Decreto nº 10.024/19. 

 

26. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

26.1. (Indicar a dotação orçamentária da contratação, exceto se for SRP.) 

27. INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

Nota explicativa: Estes itens devem ser adaptados de acordo com as peculiaridades do objeto da licitação e 
das necessidades da Administração, apresentando-se, a redação que segue, de forma meramente 
exemplificativa. Especialmente em relação ao recebimento provisório e definitivo do objeto, verificar que nem 
sempre é pertinente sua previsão na forma abaixo sugerida, o que não exime a Administração do dever de 
fiscalizar a correta execução do contrato. 
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27.1. A execução dos serviços será iniciada ................................. (indicar a data ou evento para o início dos serviços), na forma 

que segue: 

27.1.1. ....... 

27.2. O prazo de execução dos serviços será de ........... (indicar o período de tempo previsto para a conclusão dos serviços), com 

início ................................. (indicar a data ou evento para o início dos serviços), e seguirá o seguinte cronograma: 

27.2.1. ........... (início e conclusão) 

27.2.2. ....... (início e conclusão) 

Nota explicativa: Esta última redação é sugerida para a hipótese de haver cronograma físico-financeiro para a execução dos serviços. 

Nota Explicativa: O prazo de execução não se confunde com o prazo de vigência do contrato. Esse 
corresponde ao prazo previsto para as partes cumprirem as prestações que lhes incumbem, enquanto aquele 
é o tempo determinado para que o contratado execute o seu objeto.  

Deverá haver previsão contratual dos dois prazos: tanto o de vigência quanto o de execução, pois não se 
admite contrato com prazo indeterminado e o interesse público exige que haja previsão de fim tanto para a 
execução do objeto quanto para que a Administração cumpra a sua prestação na avença. 

Sendo o prazo de execução o tempo que a contratada tem para executar o objeto, deve, necessariamente, 
estar abrangido no prazo de vigência. Assim, não poderá ser previsto para a execução termo inicial anterior 
ao termo de início da vigência contratual, nem tampouco prazo superior ao prazo de vigência estabelecido no 
edital e no contrato (registrando-se ser recomendável que o prazo de vigência englobe, além do prazo de 
execução, o tempo necessário para o cumprimento das demais obrigações contratuais, notadamente o 
recebimento do objeto e o pagamento pela Administração). 

Diante da proximidade do termo final dos prazos de execução ou de vigência, caso a Administração pretenda 
estendê-los, é necessário formalizar a adequação desses prazos, que, se cabível, deverá ser justificada por 
escrito e previamente autorizada, por meio de termo aditivo aprovado pela assessoria jurídica e pela autoridade 
competente para celebrar o contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades decorrentes de eventual 
atraso – Fundamento: Parecer n. 133/2011/DECOR/CGU/AGU. 

Porto Velho/RO, .......... de ................de .............  

________________________________ 

Solicitante 

Cargo/função 

 

________________________________ 

Equipe responsável pelo termo de referência 

 

De acordo. Aprovo o Termo de Referência nos moldes delineados, à vista de todo o detalhamento descrito no referido 
documento.  

  

_______________________________________  

NOME 

   Presidente do CAU/RO 
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ANEXO IV - MODELOS DE AVISO E EXTRATO (podendo ser utilizados outros 

modelos que melhor se enquadre na situação ou procedimento). 

1. AVISO DE LICITAÇÃO 

(MODALIDADE) Nº __/____ - UASG 926533 

Processo: __/____. Objeto: (Descrição resumida do bem (mercadoria - material - equipamento) a ser entregue e ou do serviço a ser 

prestado). Total de Itens Licitados: __. Edital (data e hora): __/__/___ de __h00 às __h00. Endereço: Av. Carlos Gomes, 501, Bairro 

Caiari. Porto Velho - RO ou (sítio de localização edital). Entrega das Propostas: a partir de __/__/___ às __h00 no (site ou endereço 

citado). Abertura das Propostas: __/__/___ às __h00 no (site ou endereço citado). Informações Gerais: De acordo com legislação em 

vigor. 

Pregoeiro/Presidente CPL 

2. EXTRATO DE CONTRATO: 
 

Extrato: Contrato nº __/____. Processo Administrativo nº __/____. Modalidade: (modalidade de licitação). Objeto: 

(Descrição resumida do bem (mercadoria - material - equipamento) a ser entregue e ou do serviço a ser prestado). 

Contratado: (Nome da razão social da empresa contratada). CNPJ nº: 00.000.000/0000-00. Prazo de Execução: 

__/__/____. Prazo de Vigência: __/__/____ ou (quantidade) meses. Dotação Orçamentária: 0.0.0.0.0.00.00.00.000 - 

xxxxxxxxx. Fiscal de Contrato: (Identificar o Nome do Fiscal de Contrato "de Serviço" ou o nº da Portaria de Designação 

dos Membros da Comissão Técnica de Fiscalização dos Contratos de Obras, Materiais e Serviços de Engenharia ou de 

Aquisição de Bens). Valor Total: R$ 0,00 (valor por extenso). Data de Assinatura: __/__/____. 

3. EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO: 

 

Extrato: Aditamento do Contrato nº __/____. Processo Administrativo nº __/____. Modalidade: (modalidade de 

licitação). Objeto: (Resumo do motivo do (nº) Aditamento e Dispositivo Legal Autorizador). Contratado: (Nome da razão 

social da empresa contratada). CNPJ nº: 00.000.000/0000-00. Dotação Orçamentária: 0.0.0.0.0.00.00.00.000 - xxxxxxxxx. 

Prazo de Execução: __/__/____. Prazo de Vigência: __/__/____ ou (quantidade) meses. Fiscal de Contrato: (Identificar 

o Nome do Fiscal de Contrato ('de Serviço" ou o nº da Portaria de Designação dos Membros da Comissão Técnica de 

Fiscalização dos Contratos de Obras, Materiais e Serviços de Engenharia ou de Aquisição de Bens). Valor Total: R$ 0,00 

(valor por extenso). Data de Assinatura: __/__/____. 

 

4. EXTRATO DE CONTRATO DE CONVÊNIO/ACORDO DE COOPERAÇÃO 

 

Extrato: CONVÊNIO/ACORDO DE COOPERAÇÃO nº __/____. Objeto: (Descrição resumida do bem (mercadoria material 

— equipamento) a ser entregue e ou do serviço a ser prestado, e do setor a que se destina). Convenente/Parceiro: 

(Nome da razão social da Entidade). CNPJ nº: 00.000.000/0000-00. Prazo de Execução: __/__/____. Prazo de Vigência: 

__/__/____ ou (quantidade) meses. Fiscal de CONVÊNIO/ACORDO DE COOPERAÇÃO: (Identificar o Nome do Fiscal de 

CONVÊNIO/ACORDO DE COOPERAÇÃO). Dotação Orçamentária: 0.0.0.0.0.00.00.00.000 - xxxxxxxxx. Valor Total: R$ 0,00 

(valor por extenso). Valor da Contrapartida: R$ 0,00 (valor por extenso) OU SEM CUSTO. Data de Assinatura: __/__/____. 

5. EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 

Extrato: Ata de Registro de Preços nº __/____. Processo Administrativo nº __/____. Modalidade: (modalidade 

de licitação). Objeto: (Descrição resumida do bem (mercadoria — material — equipamento) a ser entregue e ou do 

serviço a ser prestado, e do setor a que se destina). Contratado: (Nome da razão social da empresa contratada). CNPJ 

nº: 00.000.000/0000-00. Órgão e Unidade Administrativa Gerenciadores: (Nome do Órgão e Unidade Administrativa 

Gerenciadores). Prazo de Vigência: __/__/____ ou (quantidade) meses. Fiscal de Contrato: (Identificar o Nome do Fiscal 
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de Contrato "de Serviço" ou o nº da Portaria de Designação dos Membros da Comissão Técnica de Fiscalização dos 

Contratos de Obras, Materiais e Serviços de Engenharia ou de Aquisição de Bens). Dotação Orçamentária: 

0.0.0.0.0.00.00.00.000 - xxxxxxxxx. Valor Total: R$ 0,00 (valor por extenso). Data de Assinatura: __/__/____. Obs.: A Ata 

de Registro de Preços com os Valores Registrados encontra-se disponível na íntegra em (sítio eletrônico). 

 

6. EXTRATO DE DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
 

Processo Administrativo nº ..../2019 - Dispensa de Licitação/Inexigibilidade ..../2019. Objeto: ...................................... 

Contratada: .................... CNPJ: 00.000.000/0000-00. Prazo de Execução: __/__/____. Prazo de Vigência: __/__/____ ou 

(quantidade) meses. Valor Global: R$ ....... Dotação Orçamentária: 0.0.0.0.0.00.00.00.000 - xxxxxxxxx. Fiscal de Contrato: 

(Nome-Cargo ou o nº da Portaria  de Designação dos Membros da Comissão Técnica de Fiscalização). Fundamento 

jurídico: Artigo 24, (II) da lei 8.666/1993 ou Art. 25, (I ou II) da Lei 8.666/93. .............. – Presidente. 

 
 

7. EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL: 
 

Extrato: Rescisão do Contrato nº __/____. Processo Administrativo nº __/____. Modalidade: (modalidade de licitação). 

Objeto: (Descrição resumida do bem (mercadoria - material - equipamento) a ser entregue e ou do serviço a ser 

prestado). Contratante: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia - CAU/RO. Contratado: (Nome da razão social 

da empresa contratada). CNPJ nº: 00.000.000/0000-00. Prazo de Execução: __/__/____. Prazo de Vigência: __/__/____ ou 

(quantidade) meses. Data de Assinatura: __/__/____. 

 

INFORMAÇÕES DOU: 

a) Na formatação de textos destinados exclusivamente ao Diário Oficial da União 

deverá ser utilizada codificação própria, com os caracteres de controle a seguir especificados: 

##ATO Tipo de ato 

##EME Ementa (somente Diário Oficial da União – Seção 1) 

##TEX Texto da matéria 

##ASS Nome da autoridade signatária (todos os atos, exceto extratos e retificações) 

##CAR Função da autoridade signatária (todos os atos, exceto extratos e retificações) 

##DAT Data (todos os atos, exceto extratos e retificações) 

 

b) As matérias a serem publicadas nos Jornais Oficiais obedecerão aos seguintes 

princípios de formatação: 

I - fonte: Times New Roman; 

II - corpo: 8 (oito); 

III - alinhamento: justificado; 

 

c) Seções de Publicação 

SEÇÃO 1: atos normativos; 

SEÇÃO 2: atos de pessoal; 

SEÇÃO 3: contratos, editais, avisos e extratos. 

 

Exemplo: 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO 

##ATO (MODALIDADE) Nº __/____ - UASG 926533 

##TEX Processo: __/____. Objeto: (Descrição resumida do bem (mercadoria - material - equipamento) a ser entregue e ou do serviço a ser prestado). 

Total de Itens Licitados: __. Edital (data e hora): __/__/___ de __h00 às __h00. Endereço: Av. Carlos Gomes, 501, Bairro Caiari. Porto Velho - RO ou 

(sítio de localização edital). Entrega das Propostas: a partir de __/__/___ às __h00 no (site ou endereço citado). Abertura das Propostas: __/__/___ às 

__h00 no (site ou endereço citado). Informações Gerais: De acordo com legislação em vigor. 

##ASS NOME 

##CAR Pregoeiro/Presidente CPL/Presidente do CAU/RO 
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ANEXO V - MODELO DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº ........ 
 

TERMO DE RESUMO DO OBJETO, QUE FAZEM ENTRE SI O 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE 

RONDÔNIA - CAU/RO E A EMPRESA 

............................................................. . 

 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDÔNIA     (CAU/RO), autarquia federal de 
fiscalização profissional regida pela Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, inscrito no CNPJ sob o n° 
15.008.662/0001-85, com sede na Av. Carlos Gomes, n°501, Bairro Caiari, em Porto Velho, Rondônia, CEP: 
76801-166, representado neste ato pelo(a) Presidente, xxxxxxxxxxxxxx, nacionalidade Brasileira, profissão 
xxxxxxxxxxxxx, portadora da Carteira de Identidade nº xxxxxxxx, expedida pela SSP/xx, e do CPF nº 
xxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado em xxxxxxxxxxxxxxxx, doravante designado CAU/RO ou 
CONTRATANTE; 

e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na 
..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada 
pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., 
e CPF nº .......................... 

Tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código 
de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo 
de Contrato, decorrente do Modalidade da Licitação  ........../20....,  mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é ........................., conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.  

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 

 

1.3. Discriminação do objeto: 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 

CATMAT 

UNIDADE 

DE MEDIDA 

QUANTIDAD

E 

VALOR 

1      

2      

3      

...      

 

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, devendo compatibilizar-se com aquela prevista no 
Termo de Referência e com a proposta vencedora. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

1.4. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início 

na data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, 

§1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

Nota Explicativa: Deve-se observar que a vigência do contrato poderá ultrapassar o exercício financeiro, 
desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para 
fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. Atente-se, 
ainda, que os prazos utilizados no contrato deverão estar em harmonia com aqueles estipulados no Edital.  

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

1.5. O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 

1.6. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação. 

1.7. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA 

dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1.8. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento do CAU/RO, para o exercício de 20...., na classificação abaixo: 

Conta:   

Centro de Custos:  

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

1.9. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de 

Referência. 

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE  

1.10. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

1.11. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

CLÁUSULA OITAVA – EXECUÇÃO, ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

1.12. As condições de execução, entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo ao Edital. 

CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

1.13. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela 

CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

1.14. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1.15. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, 

anexo do Edital.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

1.16. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  

1.16.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII 

do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;  

1.16.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.17. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA 

o direito à prévia e ampla defesa. 

1.18. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.19. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o 

caso: 

1.19.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

1.19.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

1.19.3. Indenizações e multas. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

1.20. É vedado à CONTRATADA: 

1.20.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

1.20.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

1.21. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.22. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

1.23. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

Nota explicativa: Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos termos do art. 65, §1º da Lei 
n. 8.666/93, dentro do prazo de vigência do contrato de fornecimento. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 

1.24. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 

nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos 

administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código 

de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

1.25. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 

Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

1.26. É eleito o Foro da Seção Judiciária de Porto Velho/RO - Justiça Federal para dirimir os litígios que 

decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, 

conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.  

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual 

teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2- 

 

Nota Explicativa: Necessário que tenha a assinatura do responsável legal da CONTRATANTE e da 
CONTRATADA e de duas testemunhas para atender o disposto no art. 784, III do CPC que considera título 
executivo extrajudicial o documento particular assinado por duas testemunhas.  

 

 

ANEXO VI – MODELO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PARTE I. 
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 

 

É dispensável a licitação da despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento art. 24, 

inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e ainda, em consonância com o Parecer 

Jurídico acostado aos autos, conforme exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 

OBJETO:            

FORNECEDOR: 

CNPJ:  

VALOR: 

      

JUSTIFICATIVA:          

 

FUNDAMENTO LEGAL:         

Art. 24, Inc. II, da lei nº 8.666/93. 

Art. 24.  É dispensável a licitação: 

[...] 

mailto:atendimento@cauro.gov.br
http://www.cauro.gov.br/


 

🖃 Avenida Carlos Gomes, nº 501. Bairro Caiari. CEP: 76.801-166 CNPJ: 15.008.662/0001-85  

🕾 (69) 3229-2070 🖂 atendimento@cauro.gov.br 🖳 www.cauro.gov.br 
63 

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso 

II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de 

um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; 

 

Porto Velho, xx de xxxxx de 20xx 

 

 

Presidente do CAU/RO 
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ANEXO VI – MODELO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PARTE II. 
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 

 

É inexigível a licitação da despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 25 

da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e, consonância com o Parecer Jurídico acostado 

aos autos, conforme exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 

OBJETO:            

FORNECEDOR: 

CNPJ:  

VALOR: 

      

JUSTIFICATIVA:          

 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Art. 25, Inc. I, da lei nº 8.666/93. 

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa 

ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de 

exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se 

realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, 

pelas entidades equivalentes. 

 

OU 

 

Art. 25, Inc. II, da lei nº 8.666/93. Art. 25. 

É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com 

profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 

divulgação. 

 

Porto Velho, xx de xxxxx de 20xx 

 

 

Presidente do CAU/RO 
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ANEXO VII – MODELO DE TERMO ADITIVO 
 
TERMO ADITIVO Nº 01 REFERENTE AO 
CONTRATO Nº xxxxx. 

 
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDÔNIA (CAU/RO), autarquia federal de fiscalização 
profissional regida pela Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, inscrito no CNPJ sob o n° 15.008.662/0001-85, com 
sede na Av. Carlos Gomes, n°501, Bairro Caiari, em Porto Velho, Rondônia, CEP: 76801-166, representado neste ato 
pelo(a) Presidente, xxxxxxxxxxxxxx, nacionalidade Brasileira, profissão xxxxxxxxxxxxx, portadora da Carteira de 
Identidade nº xxxxxxxx, expedida pela SSP/xx, e do CPF nº xxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado em xxxxxxxxxxxxxxxx, 
doravante designado CAU/RO ou CONTRATANTE; 
e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em 
............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) 
da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº .......................... 
Tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e demais legislações aplicáveis, resolvem acordar e assinar o 
presente Termo Aditivo. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  
O presente Termo tem por finalidade a repactuação do Contrato, conforme artigo 5º do Decreto nº 2.271/97, passando a 
vigorar o valor mensal de R$ XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), com efeitos retroativos a partir de 
XXXXXXXX, perfazendo um total anual de R$ XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).  

Tendo efeitos financeiros à partir de .................. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – PRORROGAÇÃO 
 
2.1 O presente contrato fica prorrogado por mais 12 meses a partir do dia ........ de .......... de 20xx até ........ de .......... 
de 20xx, com base na justificativa a seguir:  
a) A continuidade na prestação dos serviços já contratados (tem os benefícios) .................... 
b) Os serviços vêm sendo prestados de modo regular e tem produzido os efeitos desejados; 
c) Sob o ponto de vista legal, o art. 57, § I, da Lei 8.666/93, prevê que o prazo de duração dos contratos de natureza 
continuada, como é o caso da contratada podem chegar a 60 (sessenta) meses. 
d) Conforme foi demonstrado nos autos e conforme parecer técnico, há vantajosidade na continuidade de prestação 
do serviço. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
O presente Termo Aditivo fundamenta-se em conformidade com a Lei nº. 8.666/93, o Decreto 2.271/97 e a Instrução 
Normativa SLTI nº. 02/2008. 
 
CLÁUSULA QUINTA - RATIFICAÇÃO 
Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do Contrato originário que não tenham sido modificados 
pelo presente Termo Aditivos. 
 
E assim estarem assim justas e acordadas, as partes firma o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
rubricadas as folhas precedentes, obrigando-se por si e seus sucessores, para que surta todos os efeitos em Direito 
previsto, na presença das testemunhas abaixo assinadas e qualificadas que a tudo assistiram e do que dão fé. 
 
CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO 
A publicação resumida do presente Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês 
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial da União, consoante ao 
que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n  8.666/93, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei. 
            

Porto Velho,             de                                de         .  

_______________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATANTE 

____________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 
 
Testemunhas: 
 
1) _____________________________ 2) ________________________________ 
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Nome: 
CPF: 

Nome: 
CPF: 

 

ANEXO VIII – MODELO DE TERMO DE APOSTILAMENTO 
 

TERMO DE APOSTILAMENTO nº xxxx 

REFERENTE AO CONTRATO Nº 

XXXXX. 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDÔNIA (CAU/RO), autarquia federal de 
fiscalização profissional regida pela Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, inscrito no CNPJ sob o n° 
15.008.662/0001-85, com sede na Av. Carlos Gomes, n°501, Bairro Caiari, em Porto Velho, Rondônia, CEP: 
76801-166, representado neste ato pelo(a) Presidente, xxxxxxxxxxxxxx, nacionalidade Brasileira, profissão 
xxxxxxxxxxxxx, portadora da Carteira de Identidade nº xxxxxxxx, expedida pela SSP/xx, e do CPF nº 
xxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado em xxxxxxxxxxxxxxxx, doravante designado CAU/RO ou 
CONTRATANTE; 

Tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e demais legislações aplicáveis, 
resolve modificar unilateralmente o Contrato nº xxxxxxx, conforme Processo nº XXXXXXXXXXXX por meio de 
apostilamento, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral do contrato 

registrado e publicado através do nº xxxx de xxxxxxxxxxxx, por parte da Administração, visando 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO 

 Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do 

Contrato nº xxx de xxxxxxxxx, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente 

modificadas por este Instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

 A publicação resumida do presente Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, 

até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias 

daquela data, no Diário Oficial da União, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei 

n 8.666/93, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei. 

  

Porto Velho, __ de _______________ de __________. 

 

________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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ANEXO IX - ESTUDO PRELIMINAR e MAPA DE RISCO 

 

O presente documento visa analisar a viabilidade da presente contratação, bem como levantar os elementos essenciais 

que servirão para compor o Termo de Referência ou projeto Básico, de forma a melhor atender às necessidades da 

Administração. 

 

DADOS DO PROCESSO 

Processo nº: xxxxxx/20xx 

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): 
 

Com base no documento que formaliza a demanda (Formalização da Demanda), a equipe de 

Planejamento da Contratação deve realizar os Estudos Preliminares, conforme as diretrizes 

constantes do Anexo III da IN SEGES/MP nº 05/2017. 

As contratações devem ser precedidas de Estudos Preliminares para análise da sua viabilidade 

e o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor Termo de Referência ou 

Projeto Básico, de forma que melhor atenda às necessidades da Administração. 

 

Diretrizes para Elaboração: 

- Listar e examinar os normativos (normas, regras, preceitos, legislações) que disciplinam os 

serviços a serem contratados, de acordo com a sua natureza. 

- Analisar a contratação anterior, ou a série histórica (se houver), para identificar as 

inconsistências ocorridas nas fases do Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e 

Gestão do Contrato, com a finalidade de prevenir a ocorrência dessas nos novos Termos de 

Referência ou Projetos Básicos. 

- Ao final da elaboração dos Estudos Preliminares, avaliar a necessidade de classificá-los nos 

termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (regulamenta acesso à informação), haja 

vista que os Estudos Preliminares serão anexos do TR ou PB, quando for possível a sua 

divulgação (e quando não for possível devido a sua classificação, conforme a Lei nº 12. 527, de 

2011, um extrato das partes que não contiverem informações sigilosas deverá ser divulgado como 

anexo do TR ou PB). 

 

Diretrizes Específicas 

- PARA SRP: § 5º Observado o § 2º deste artigo (art. 24 da IN SEGES/MP nº 05/2017), nas contratações 

em que o órgão ou entidade for gerenciador de um Sistema de Registro de Preços (SRP), deve ser 

produzido um Estudo Preliminar específico para o órgão ou entidade com o conteúdo previsto nos incisos 

de I a XII, e outro para a formação da Ata contendo as informações dos incisos III, IV, V, VI, VII e VIII. 

- PARA SRP: § 6º Observado o § 2º deste artigo (art. 24 da IN SEGES/MP nº 05/2017), nas contratações 

em que o órgão ou entidade for participante de um Sistema de Registro de Preços (SRP), a equipe de 

Planejamento da Contratação produzirá as informações dos incisos I, II, IV, IX, X, XI e XII, visto que as 

informações dos incisos III, V, VI, VII e VIII, considerando a totalidade da ata, serão produzidas pelo órgão 

gerenciador. 

1. OBJETO  
Descrever o objeto a ser contratado; 
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2. NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS OU 
MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS 

      
(Listar os normativos que disciplinam os serviços a serem contratados, caso existam) 

 

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (Art. 24, §1º, I e ANEXO III da IN 
05/2017):      

(Justificativa da necessidade da contratação conforme Documento de Formalização da Demanda 

elaborado pela unidade requisitante) 

* Preenchimento Obrigatório 

4. REFERÊNCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO (Art. 24, 
§1º, II e ANEXO III da IN 05/2017): 

- Indicar se a contratação está alinhada aos planos instituídos pelo órgão ou entidade tais como Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) ou Planejamento Estratégico da UFAL, quando houver; 

- Informar a política pública a que esteja vinculada ou a ser instituída pela contratação, quando 

couber. 

* Se não contemplar, deverá haver justificativa 

 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Art. 24, §1º, III e ANEXO III da IN 05/2017): 

Elencar os requisitos necessários ao atendimento da necessidade: 

5.1. Natureza da Contratação: 

(Definir e justificar se o serviço possui natureza continuada ou não) 

 

5.2. Duração Inicial do Contrato: 

(Avaliar a duração inicial do contrato de prestação de serviços de natureza continuada, que poderá, excepcionalmente, 

ser superior a 12 meses, e justificar a decisão) 

 

5.3. Sustentabilidade: 

(Incluir, se possível, critérios e práticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como especificação técnica do 

objeto ou como obrigação da contratada) 

 

5.4. Transição Contratual: 

(Identificar a necessidade, ou não, de a contratada promover a transição contratual com transferência de conhecimento, 

tecnologia e técnicas empregadas) 

5.5. Relevância dos requisitos estipulados: 

Com base no Levantamento de Mercado (item 7 do presente documento), caso a quantidade de fornecedores seja 

considerada restrita, verificar se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a 

avaliar a retirada ou flexibilização destes requisitos. 

* Se não contemplar, deverá haver justificativa 

 

6. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DO SERVIÇO (Art. 24, §1º, IV e ANEXO III da IN 05/2017): 

- Definir e documentar o método para a estimativa das quantidades a serem contratadas: 

- Utilizar informações das contratações anteriores (se for o caso). 

- Incluir nos autos as memórias de cálculo e os documentos que lhe dão suporte. 
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Para os casos em que houver a necessidade de materiais específicos, cuja previsibilidade não se 

mostra possível antes da contratação, avaliar a inclusão de mecanismos para tratar essa questão.

  

* Preenchimento Obrigatório 

 

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DO TIPO DE SOLUÇÃO A 
CONTRATAR (Art. 24, §1º, V e ANEXO III da IN 05/2017): 

- Considerar diferentes fontes, podendo ser analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com 

objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades 

da Administração. 

- Em situações específicas ou nos casos de complexidade técnica do objeto, poderá ser realizada 

audiência pública para coleta de contribuições a fim de definir a solução mais adequada visando 

preservar a relação custo-benefício. 

* Se não contemplar, deverá haver justificativa 

8. ESTIMATIVA DE PREÇO DO SERVIÇO (Art. 24, §1º, VI e ANEXO III da IN 05/2017): 

- Definir e documentar o método para estimativa de preços ou meios de previsão de preços referenciais, devendo seguir 

as diretrizes de normativo publicado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

- Incluir nos autos as memórias de cálculo da estimativa de preços ou dos preços referenciais e os 

documentos que lhe dão suporte.     

* Preenchimento Obrigatório 

 

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (Art. 24, §1º, VII e ANEXO III da IN 05/2017): 

- Descrever todos os elementos que devem ser produzidos/contratados/executados para que a 

contratação produza resultados pretendidos pela Administração.  

* Se não contemplar, deverá haver justificativa 

 

10. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DO SERVIÇO (Art. 24, §1º, VIII e 
ANEXO III da IN 05/2017): 

- O parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde 

que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla 

participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-

lo com relação a itens ou unidades autônomas. 

- Definir e documentar o método para avaliar se o objeto é divisível, levando em consideração o mercado fornecedor, 

podendo ser parcelado caso a contratação nesses moldes assegure, concomitantemente:  

a) Ser técnica e economicamente viável; 

b) Que não haverá perda de escala;  

c) Que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade. 

Ex.: Considerando as características dos serviços a serem contratados não haverá parcelamento ou 

individualização da solução.   

* Preenchimento Obrigatório 

 

11. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (Art. 24, §1º, IX e ANEXO III da IN 
05/2017): 

Demonstrar os benefícios diretos e indiretos que o órgão ou entidade almeja com a contratação, em 

termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos 

humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais 
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positivos (por exemplo, diminuição do consumo de papel ou de energia elétrica), bem como, se for 

o caso, de melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos à sociedade;  

* Se não contemplar, deverá haver justificativa 

 

12. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO (Art. 24, §1º, X e 
ANEXO III da IN 05/2017): 

- Elaborar cronograma com todas as atividades necessárias à adequação do ambiente da organização para que a 

contratação surta seus efeitos e com os responsáveis por esses ajustes nos diversos setores. 

- Considerar a necessidade de capacitação de servidores para atuarem na contratação e fiscalização dos serviços de 

acordo com as especificidades do objeto a ser contratado. 

- Juntar o cronograma ao processo e incluir, no Mapa de Riscos, os riscos de a contratação fracassar 

caso os ajustes não ocorram em tempo. 

Ex.: No caso específico desta contratação não haverá necessidade de adequação do ambiente deste 

órgão para implantação dos serviços deste estudo. 

* Se não contemplar, deverá haver justificativa 

 

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTE (Art. 24, §1º, XI e ANEXO III 
da IN 05/2017): 

Ex.: Não haverá contratações correlatas e/ou interdependente com o objeto da contratação em 

referência. 

 

14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO (Art. 24, §1º, XII e ANEXO III da IN 
05/2017):     

Com base nos elementos anteriores do presente documento de Estudos Preliminares realizado por 

esta Equipe de Planejamento, DECLARAMOS que: 

(   )  É VIÁVEL a contratação proposta pela unidade requisitante 

(   )  NÃO É VIÁVEL a contratação proposta pela unidade requisitante 

 A Equipe de Planejamento identificada abaixo chegou à conclusão acima em razão do(s) seguinte(s) 

motivo(s): 

(justificar a decisão tomada com base nos elementos anteriores dos Estudos Preliminares) 

* Preenchimento Obrigatório 

 

15. RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE 
CONTEÚDO DO DOCUMENTO: 

      

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa os 

Estudos Preliminares da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme diretrizes estabelecidas no Anexo III. 

 

      

Porto Velho/RO, _______ de _____________ de 20__. 
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_____________________________ 

Nome 

Matrícula 

 

     

_____________________________ 

Nome 

Matrícula 

 

     

_____________________________ 

Nome 

Matrícula 
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OBS: Integra o Estudo Preliminar, o Mapa de Risco. 

 

MODELO DE MAPA DE RISCOS 

FASE DE ANÁLISE 

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor 

(   ) Gestão do Contrato 

RISCO 01 

Probabilidade: (  ) Baixa              (  ) Média              (  ) Alta 

Impacto: (  ) Baixa              (  ) Média              (  ) Alta 

Id   Dano 

1.     

Id Ação Preventiva Responsável 

1.       

Id 
Ação de 

Contingência 
Responsável 

1.       

FASE DE ANÁLISE    

(  ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor 

( x ) Gestão do Contrato 

RISCO 02 

Probabilidade: (  ) Baixa              (  ) Média              (  ) Alta 

Impacto: (  ) Baixa              (  ) Média              (  ) Alta 

Id   Dano 

1.     

Id Ação Preventiva Responsável 

1.       

Id 
Ação de 

Contingência 
Responsável 

1.       

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS 

__________________________ 

Responsável/ 

Responsáveis 
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ANEXO X - LISTA DE VERIFICAÇÃO – COMPRAS E AQUISIÇÕES  

 

Obs.1: Na coluna “ESTADO” preencher apenas com as letras “S”, “N”, “N.A.”, sendo: 

S – SIM 

N – NÃO 

N.A.– NÃO SE APLICA 

Obs.2: Na utilização da presente lista deverão ser analisadas e verificadas as consequências para cada 
negativa, se pode ser suprida por justificativas ou enquadramentos específicos ou se deve haver 
complementação da instrução. 

Obs. 3: O agente que vier a utilizar esta lista deverá remover as seções que não se aplicarem ao caso. 

 

VERIFICAÇÃO COMUM A TODAS AS CONTRATAÇÕES ESTADO 
S/N/N.A. 

1. Houve abertura de processo administrativo devidamente autuado e numerado, 
quando processo físico, ou registrado quando processo eletrônico, nos termos da 
ON-AGU 2/2009?  
Obs.: Dispõe a ON-AGU 2/2009: “os instrumentos dos contratos, convênios e demais 
ajustes, bem como os respectivos aditivos, devem integrar um único processo 
administrativo, devidamente autuado em sequência cronológica, numerado, 
rubricado, contendo cada volume os respectivos termos de abertura e 
encerramento.” 

 

2. Consta a solicitação/requisição do objeto, elaborada pelo agente ou setor 
competente?  

 

2.1. O objeto requisitado está contemplado no Plano Anual de Contratações, de 
acordo com a IN SEGES nº 1/2019? 

 

3. A autoridade competente da unidade demandante definiu o objeto a ser 
contratado de forma precisa, suficiente e clara, de acordo com o art. 3º, II da Lei nº 
10.520/02? 

 

4. A autoridade competente da unidade demandante justificou a necessidade da 
contratação? (art. 3º, I da Lei 10.520/02) 

 

4.1. Há justificativa fundamentada dos quantitativos requisitados, tais como 
demonstrativo de consumo dos exercícios anteriores, relatórios do almoxarifado 
e/ou outros dados objetivos que demonstrem o dimensionamento adequado da 
aquisição/contratação? (art. 8º e art. 15, §7º, II, da Lei 8.666/93) 

 

5. Há termo de referência ou projeto básico elaborado pelo setor requisitante? (art. 
9º, II do Decreto 10.024/19; art. 6º, IX, art. 7º, I e II, §2º, I, §7º e art. 14 da Lei 
8.666/93) 

 

5.1. O documento contendo as especificações e a quantidade estimada do bem 
observou as diretrizes do art. 15 da Lei 8.666/93? 

 

5.2. Foram utilizados os modelos de minutas padronizados de Termos de Referência 
ou de Projeto Básico? (Enunciado nº 6 do Manual de Boas Práticas Consultivas).  

 

6. Encontra-se prevista a exigência de amostra ou prova de conceito para algum 
item? 

 

6.1. A exigência está clara, precisa e acompanhada de metodologia de análise?  
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7. Consta a aprovação do termo de referência ou do projeto básico pela autoridade 
competente? (art. 14, II, do Decreto 10.024/19; art. 7º, §2º, I da Lei 8.666/93) 

 

8. Foi realizada ampla pesquisa de preços praticados pelo mercado do ramo do 
objeto a ser contratado baseada em critérios aceitáveis observando-se a IN SLTI/MP 
5, de 27 de junho de 2014? (art. 3º, III, da Lei 10.520/02, art. 3º, XI, “a”, “2” do 
Decreto 10.024/19 e arts. 15, III e 43, IV da Lei 8.666/93). 

 

8.1. A metodologia de obtenção do preço de referência foi esclarecida e 
devidamente justificada? (art. 2º, §§ 2º e 3º da IN/SLTI 05/2014) 

 

8.2. Foi juntada tabela comparativa dos preços obtidos datada e assinada pelo 
servidor responsável pela pesquisa, para fins de subsidiar a análise crítica dos preços 
coletados? 

 

9. Consta indicação do recurso orçamentário próprio para a despesa e da respectiva 
rubrica, caso não seja SRP? (art. 8º, IV, do Decreto 10.024/19 e arts. 7º, § 2º, III, 14 
e 38, caput, da Lei 8.666/93) 

 

10. Se for o caso, constam a estimativa do impacto orçamentário financeiro da 
despesa prevista no art. 16, inc. I da LC 101/2000 e a declaração prevista no art. 16, 
II do mesmo diploma na hipótese da despesa incidir no caput do art. 16? (ON/AGU 
52/2014) 
Obs. 1: ON AGU 52: “As despesas ordinárias e rotineiras da administração, já 
previstas no orçamento e destinadas à manutenção das ações governamentais 
preexistentes, dispensam as exigências previstas nos incisos I e II do art. 16 da Lei 
Complementar 101, de 2000.” 

 

11. Foram utilizados os modelos padronizados de instrumentos contratuais? 
(Enunciado nº 6 do Manual de Boas Práticas Consultivas).   

 

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA CONTRATAÇÃO PRECEDIDA DE 
LICITAÇÃO  

ESTADO 
S/N/N.A. 

12. Houve justificativa do enquadramento ou não do objeto como sendo bem 
comum? (ON AGU nº 54/2014) 
ON AGU nº 54/2014: Compete ao agente ou setor técnico da Administração declarar que 
o objeto licitatório é de natureza comum para efeito de utilização da modalidade pregão e 
definir se o objeto corresponde a obra ou serviço de engenharia, sendo atribuição do órgão 
jurídico analisar o devido enquadramento da modalidade licitatória aplicável. 

 

12.1 Sendo enquadrado o objeto como bem ou serviço comum, foi adotado o 
pregão? (art. 1º da Lei 10.520/02; art. 1º do Decreto 10.024/2019) 

 

13. Sendo adotado o pregão, a autoridade competente designou o pregoeiro e a 
respectiva equipe de apoio? (art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei 10.520/02, art. 8º, VI do 
Decreto 10.024/19) 

 

14. No caso de realizada a licitação por pregão presencial, consta a justificativa válida 
quanto à inviabilidade de utilizar-se o formato eletrônico? (art. 1º, §4º do Decreto 
10.024/2019)  

 

15. Sendo adotada modalidade de licitação diversa do pregão, consta designação da 
Comissão de Licitação? (art. 38, III, da Lei 8.666/93) 
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16. Caso tenha havido exigência de amostra, ela está prevista somente em relação 
ao vencedor e, tratando-se de pregão, apenas na fase de aceitação, após a etapa de 
lances? (Art. 43, IV e V, da Lei 8.666/93)  

 

17. Há autorização da autoridade competente permitindo o início do procedimento 
licitatório? (art. 38, caput, da Lei 8.666/93 e art. 8º, V do Decreto nº 10.024/19) 

 

18. Há minuta de edital? (art. 4º, III, da Lei 10.520/02, art. 8º, VII do Decreto nº 
10.024/19 e art. 40 da Lei 8.666/93) 

 

18.1. Foram utilizados os modelos padronizados de instrumentos convocatórios 
(edital) da Advocacia-Geral União? (Enunciado nº 6 do Manual de Boas Práticas 
Consultivas).    

 

18.2. A minuta de contrato ou de instrumento assemelhado constitui anexo à minuta 
do edital? (art. 40, §2º, III, da Lei 8.666/93) 
Obs.: se a Administração Pública desejar substituir o contrato por outros 
instrumentos hábeis na forma do art. 62 da Lei 8.666/93, deverá justificar a decisão. 

 

18.3. Tratando-se de modalidade diversa do pregão, o orçamento estimado em 
planilhas de quantitativos e preços unitários está anexo ao edital? (art. 40 , §2º, II, 
da Lei 8.666/93)  

 

19. Os responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos foram devidamente 
identificados no processo? (art. 21, VI, da IN CONJUNTA MP/CGU 01/2016) 

 

 

VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADO 
S / N / N.A. 

20. Autoridade competente justificou a utilização do SRP com base em alguma das 
hipóteses previstas no artigo 3º do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013? 

 

21. Foi realizado o procedimento de Intenção de Registro de Preços – IRP, visando 
ao registro e à divulgação dos itens a serem licitados? (art. 4º e 5º, I, do decreto 
7.892/13) 

 

21.1. No caso de dispensa da divulgação da Intenção de Registro de Preços – IRP, há 
justificativa do órgão gerenciador? (art. 4º, §1º, do Decreto 7.892/13) 

 

21.2. Foram adotadas pelo órgão gerenciador as medidas do §3º do art. 4º do 
Decreto 7.892/2013? 

 

22. No caso de existirem órgãos ou entidades participantes, o órgão gerenciador 
consolidou as informações relativas à estimativa individual e total de consumo? (art. 
5º, II, do Decreto 7.892/13) 

 

23. Foram consolidados os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos 
e entidades participantes, inclusive nas hipóteses previstas nos §§ 2º e 3º do art. 6º 
do Decreto 7.892/13? (art. 5º, IV, do Decreto 7.892/13) 

 

24. O órgão gerenciador confirmou junto aos órgãos ou entidades participantes a 
sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e 
termo de referência? (art. 5º, V, do Decreto 7.892/13) 

 

25. Foi utilizado o modelo padronizado de ata de registro de preços da Advocacia-
Geral União? (Enunciado nº 6 do Manual de Boas Práticas Consultivas).   

 

25.1. Eventuais alterações no modelo ou sua não utilização foram devidamente 
justificadas no processo?  

 

26. O Edital permite a adesão a não participantes? (Art. 22 do Decreto nº 7.892/13)  
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26.1 Houve justificativa para a permissão de futura adesão de interessados não-
participantes? (Acórdão nº 757/2015 – Plenário do TCU) 

 

26.2 Havendo possibilidade de adesão, há previsão de quantitativos para máximos 
por adesão e totais, nos termos do art. 22, §§ 3º, 4º e 4º-A do Decreto nº 7.892/13. 

 

27. A licitação adota o critério de adjudicação por item?  

27.1 Caso utilizado critério de adjudicação por preço global de grupo de itens, foi 
apresentada justificativa?  
Atentar para a recomendação do TCU, emanada no acórdão 2037/2019-Plenário, 
nos seguinte termos:  
9.6. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo desta Corte que, em reforço 
ao constante do item 9.3 do Acórdão 757/2015-Plenário, oriente suas unidades 
sobre a necessidade de sempre avaliar os seguintes aspectos em processos 
envolvendo pregões para registro de preços: […]  
9.6.3. obrigatoriedade da adjudicação por item como regra geral, tendo em vista o 
objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes e a seleção das propostas 
mais vantajosas, sendo a adjudicação por preço global medida excepcional que 
precisa ser devidamente justificada, além de incompatível com a aquisição futura 
por itens - arts. 3º, § 1º, inciso I, 15, inciso IV, e 23, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/1993, e 
Acórdãos 529, 1.592, 1.913, 2.695 e 2.796/2013, todos do Plenário. 
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ANEXO XI - LISTAS DE VERIFICAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Obs.1: Na coluna “ESTADO” preencher apenas com as letras “S”, “N”, “N.A.”, sendo: 

S – SIM 

N – NÃO 

N.A.– NÃO SE APLICA 

Obs.2: Na utilização da presente lista deverão ser analisadas e verificadas as consequências para cada 
negativa, se pode ser suprida por justificativas ou enquadramentos específicos ou se deve haver 
complementação da instrução. 

Obs. 3: O agente que vier a utilizar esta lista deverá remover as seções que não se aplicarem ao caso. 

 
 

VERIFICAÇÃO COMUM A TODAS AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS COMUNS 
 

Obs: essa lista refere-se a serviços comuns, excluindo-se contratação de solução de TI 
e serviços de engenharia  

ESTADO 
S/N/ N.A. 

1. Houve abertura de processo administrativo devidamente autuado e numerado, 
quando processo físico, ou registrado quando processo eletrônico, nos termos da ON-
AGU nº 2/2009? 
Obs.: Dispõe a ON-AGU 2/2009: “os instrumentos dos contratos, convênios e demais 
ajustes, bem como os respectivos aditivos, devem integrar um único processo 
administrativo, devidamente autuado em sequência cronológica, numerado, 
rubricado, contendo cada volume os respectivos termos de abertura e encerramento.” 

 

2. Consta o documento de formalização da demanda, elaborado pelo setor 
requisitante do serviço, nos termos do modelo do Anexo II, IN SEGES 05/2017? 

 

2.1. A contratação NÃO incide nas hipóteses vedadas pelo art. 9º da IN SEGES 
05/2017? 

 

2.2 Há manifestação sobre a observância do alinhamento com o Plano Estratégico do 
órgão ou entidade, quando houver? (art. 1º, inc. III, IN SEGES 05/2017) 

 

2.3. Da solicitação/requisição constam os itens do inciso I do art. 21 da IN/SEGES 
5/2017? 

 

2.4. O objeto requisitado está contemplado no Plano Anual de Contratações, de 
acordo com a IN SEGES nº 1/2019? 

 

3. Foi instituída Equipe de Planejamento da Contratação pela autoridade competente 
do setor de licitação? (art. 21, inc. III, IN/SEGES 5/2017 ) 

 

4. Foi elaborado e juntado ao processo os Estudos Preliminares, conforme as diretrizes 
constantes do Anexo III da IN/SEGES 5/2017? (art. 20, art. 24, §1º, e Anexo III da 
IN/SEGES 5/2017)  
Obs.1:  O §2º do artigo 20 da IN 05/2017 estabelece que ficam dispensadas da 
elaboração dos estudos preliminares e do mapa de riscos, na fase de planejamento 
da contratação, as contratações de serviços cujos valores se enquadrem nos limites 
dos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993.  
Obs.2:  Os órgãos e entidades poderão simplificar, no que couber, a etapa de Estudos 
Preliminares, quando adotados os modelos de contratação estabelecidos nos 
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Cadernos de Logística divulgados pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia 
(§4º do art. 20 da IN/SEGES 05/2017) 

4.1. Os estudos desenvolvidos atenderam a todas as exigências do art. 24 da IN/SEGES 
05/2017?  

 

4.2. A não previsão, nos estudos preliminares, de qualquer dos conteúdos do art. 24, 
§1º, c/c anexo III da IN/SEGES 5/2017 foi devidamente justificada no próprio 
documento? (art. 24, §3º, da IN/SEGES 5/2017) 

 

5. Foi elaborado e junto aos autos o Mapa de Riscos previsto no art. 26, §1º, incisos I 
e II, de acordo com o modelo do anexo IV da IN/SEGES 5/2017? (arts. 20 e 26 da 
IN/SEGES 5/2017) 
Obs.:  O §2º do artigo 20 da IN 05/2017 estabelece que ficam dispensadas da 
elaboração dos estudos preliminares e do mapa de riscos, na fase de planejamento 
da contratação, as contratações de serviços cujos valores se enquadrem nos limites 
dos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

5.1. O mapa confeccionado atende às exigências do art. 25 da IN/SEGES 5/2017?  

5.2. No caso de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra foi 
contemplado, no mapa de riscos, o risco de descumprimento das obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada? (art. 18, §1º, IN/SEGES 
5/2017) 

 

6. O Termo de Referência ou Projeto Básico elaborado pelo setor requisitante baseou-
se nos Estudos Técnicos Preliminares, Gerenciamento de Riscos e Diretrizes 
constantes do Anexo V, da IN 5/2017? (art. 3º, XI do Decreto 10.024/19, art. 27 e 28, 
§2º, IN/SEGES 05/2017) 

 

6.1. Foram utilizados os modelos de minutas padronizadas de Termo de Referência, 
observadas as diretrizes dispostas no Anexo V da IN/SEGES 05/2017?  

 

7. Foram observadas as orientações dos Cadernos de Logística expedidos pela 
Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, no que couber? (art. 29, IN/SEGES 
05/2017)  

 

8.  Consta a aprovação do termo de referência ou do projeto básico pela autoridade 
competente? (art. 14, II, do Decreto 10.024/19; art. 7º, §2º, I da Lei 8.666/93) 

 

9. Constam estimativas detalhadas dos preços, com ampla pesquisa de mercado nos 
termos da Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014 (art. 3º, III, da Lei nº 
10.520/02, art. 3º, XI, “a”, “2” do Decreto 10.024/19 e arts. 15, III,  43, IV da Lei nº 
8.666/93, art. 24, §1º, inc. IV, V e VI e art. 30, inc. X, IN/SEGES nº 5/2017)? 

 

9.1 No caso de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, consta planilha de 
formação de preços nos termos do subitem 2.9, “b” do Anexo V da IN SEGES/MP nº 
5/2017? 

 

10. Consta indicação do recurso orçamentário próprio para a despesa e da respectiva 
rubrica, caso não seja SRP? (art. 8º, IV, do Decreto 10.024/19 e arts. 7º, § 2º, III, 14 e 
38, caput, da Lei 8.666/93) 

 

11. Se for o caso, consta a estimativa do impacto orçamentário financeiro da despesa 
prevista no art. 16, inc. I da LC 101/2000 e a declaração prevista no art. 16, II do 
mesmo diploma na hipótese da despesa incidir no caput do art. 16? (ON/AGU 
52/2014) 
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Obs. 1: ON AGU 52: “As despesas ordinárias e rotineiras da administração, já previstas 
no orçamento e destinadas à manutenção das ações governamentais preexistentes, 
dispensam as exigências previstas nos incisos I e II do art. 16 da Lei Complementar 
101, de 2000.” 

12. Foram utilizados os modelos padronizados de instrumentos contratuais? (Art. 34 
da IN SEGES/MP nº 5/2017). 

 

 
 

LISTA DE VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA CONTRATAÇÃO PRECEDIDA DE LICITAÇÃO  ESTADO 
S/N/N.A. 

13. Houve justificativa do enquadramento ou não do objeto como sendo serviço 
comum? (ON AGU nº 54/2014) 
ON AGU nº 54/2014: Compete ao agente ou setor técnico da Administração declarar que o 
objeto licitatório é de natureza comum para efeito de utilização da modalidade pregão e 
definir se o objeto corresponde a obra ou serviço de engenharia, sendo atribuição do órgão 
jurídico analisar o devido enquadramento da modalidade licitatória aplicável. 

 

13.1 Sendo enquadrado o objeto como serviço comum, foi adotado o pregão? (art. 1º 
da Lei 10.520/02; art. 1º do Decreto 10.024/2019) 

 

14. Sendo adotado o pregão, a autoridade competente designou o pregoeiro e a 
respectiva equipe de apoio? (art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei 10.520/02, art. 8º, VI do 
Decreto 10.024/19) 

 

15. No caso de realizada a licitação por pregão presencial, consta a justificativa válida 
quanto à inviabilidade de utilizar-se o formato eletrônico? (art. 1º, §4º do Decreto 
10.024/2019)  

 

16. Sendo adotada modalidade de licitação diversa do pregão, consta designação da 
Comissão de Licitação? (art. 38, III, da Lei 8.666/93) 

 

17. Há autorização da autoridade competente permitindo o início do procedimento 
licitatório? (art. 38, caput, da Lei 8.666/93 e art. 8º, V do Decreto nº 10.024/19) 

 

18. Há minuta de edital? (art. 4º, III, da Lei 10.520/02, art. 8º, VII do Decreto nº 
10.024/19 e art. 40 da Lei 8.666/93) 

 

18.1. Foram utilizados os modelos padronizados de instrumentos convocatórios 
(edital) da Advocacia-Geral União? (Art. 34 da IN SEGES/MP nº 5/2017).   

 

18.1.1. Eventuais alterações nos modelos ou a não utilização, foram devidamente 
justificadas no processo?  

 

18.2. A minuta de contrato ou de instrumento assemelhado constitui anexo à minuta 
do edital? (art. 40, §2º, III, da Lei 8.666/93) 
Obs. 1: se a Administração Pública desejar substituir o contrato por outros 
instrumentos hábeis na forma do art. 62 da Lei 8.666/93, deverá justificar a decisão. 

 

18.3. Tratando-se de modalidade diversa do pregão, o orçamento estimado em 
planilhas de quantitativos e preços unitários está anexo ao edital? (art. 40 , §2º, II, da 
Lei 8.666/93)  

 

19. Os responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos foram devidamente 
identificados no processo? (art. 21, VI, da IN CONJUNTA MP/CGU 01/2016) 
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VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADO 
S / N / 
N.A. 

20. Autoridade competente justificou a utilização do SRP com base em alguma das 
hipóteses previstas no artigo 3º do Decreto 7.892/2013? 

 

21. Foi realizado procedimento de Intenção de Registro de Preços – IRP, visando o 
registro e a divulgação dos itens a serem licitados? (art. 4º e 5º, I, do Decreto 
7.892/13) 

 

21.1. No caso de dispensa da divulgação da Intenção de Registro de Preços – IRP, há 
justificativa do órgão gerenciador? (art. 4º, §1º, do Decreto 7.892/13) 

 

21.2. Foram adotadas pelo órgão gerenciador as medidas do §3º do art. 4º do Decreto 
7.892/2013? 

 

22. No caso de existir órgãos ou entidades participantes, o órgão gerenciador 
consolidou as informações relativas à estimativa individual e total de consumo? (art. 
5º, II, do Decreto 7.892/13 e art. 24, §6º, da IN/SEGES 5/2017) 

 

23. Foram consolidados os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e 
entidades participantes, inclusive nas hipóteses previstas nos §§ 2º e 3º do art. 6º do 
Decreto 7.892/13? (art. 5º, IV, do Decreto 7.892/13) 

 

24. O órgão gerenciador confirmou junto aos órgãos ou entidades participantes a sua 
concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo 
de referência? (art. 5º, V, do Decreto 7.892/13) 

 

25. Foi utilizado o modelo padronizado de ata de registro de preços da Advocacia-
Geral da União? (Enunciado nº 6 do Manual de Boas Práticas Consultivas) 

 

25.1. Eventuais alterações no modelo ou sua não utilização foram devidamente 
justificadas no processo? 

 

26. O Edital permite a adesão a não participantes? (Art. 22 do Decreto nº 7.892/13)  

26.1 Houve justificativa para a permissão de futura adesão de interessados não-
participantes? (Acórdão nº 757/2015 – Plenário do TCU) 

 

26.2 Havendo possibilidade de adesão, há previsão de quantitativos para máximos 
por adesão e totais, nos termos do art. 22, §§ 3º, 4º e 4º-A do Decreto nº 7.892/13? 

 

27. A licitação adota o critério de adjudicação por item?  

27.1 Caso utilizado critério de adjudicação por preço global de grupo de itens, foi 
apresentada justificativa?  
Atentar para a recomendação do TCU, emanada no acórdão 2037/2019-Plenário, nos 
seguinte termos:  
9.6. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo desta Corte que, em reforço 
ao constante do item 9.3 do Acórdão 757/2015-Plenário, oriente suas unidades sobre 
a necessidade de sempre avaliar os seguintes aspectos em processos envolvendo 
pregões para registro de preços: […]  
9.6.3. obrigatoriedade da adjudicação por item como regra geral, tendo em vista o 
objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes e a seleção das propostas mais 
vantajosas, sendo a adjudicação por preço global medida excepcional que precisa ser 
devidamente justificada, além de incompatível com a aquisição futura por itens - arts. 
3º, § 1º, inciso I, 15, inciso IV, e 23, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/1993, e Acórdãos 529, 
1.592, 1.913, 2.695 e 2.796/2013, todos do Plenário. 
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ANEXO XII - LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE 

PREÇOS - “CARONA” 

Obs.1: Na coluna “ESTADO” preencher apenas com as letras “S”, “N”, “N.A.”, sendo: 

S – SIM 

N – NÃO 

N.A.– NÃO SE APLICA 

Obs.2: Na utilização da presente lista deverão ser analisadas e verificadas as consequências para cada 
negativa, se pode ser suprida por justificativas ou enquadramentos específicos ou se deve haver 
complementação da instrução. 

Obs. 3: O agente que vier a utilizar esta lista deverá remover as seções que não se aplicarem ao caso. 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS  ESTADO 

S/N/ N.A. 

1. Houve abertura de processo administrativo devidamente autuado e numerado, quando 

processo físico, ou registrado quando processo eletrônico, nos termos da ON-AGU nº 2/2009? 

Obs.: Dispõe a ON-AGU 2/2009: “os instrumentos dos contratos, convênios e demais ajustes, 

bem como os respectivos aditivos, devem integrar um único processo administrativo, 

devidamente autuado em sequência cronológica, numerado, rubricado, contendo cada 

volume os respectivos termos de abertura e encerramento.” 

  

2. O edital utilizado para o registro de preços admite a adesão à ata?   

3. Há demonstração da compatibilidade do objeto demandado com aquele discriminado na 

ata? (art. 3º, I da Lei nº 10.520/02, e art. 2º, caput, e parágrafo único, VII, da Lei nº 9.784/99 e 

Acórdão nº 1823/2017 – Plenário) 

 

4. Há nos autos comprovação de que o preço registrado é vantajoso em relação aos 

praticados no mercado onde serão adquiridos os bens e serviços, mediante pesquisa de 

preços que não se restrinja a consultas às empresas do ramo, feita nos termos da IN SLTI/MP 

nº 5/2014 (Acórdão 8340/2018 – 2ª Câmara e nº 420/2018 – Plenário). 

 

5. O serviço ou bem registrado na Ata, decorre de licitação realizada pelo Sistema de Registro 

de Preços – SRP, promovida no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas, direta ou indiretamente pela União (arts. 1º, e 22, § 8º, do Decreto nº 

7.892/13)? 

 

6. A ata de registro de preços a que se pretende aderir se encontra válida e vigente? (art. 22, 

§6º, do Decreto nº 7.892/2013) 

 

7.  Os itens a que se refere a adesão foram adjudicados por preço global de grupo de itens?  

7.1. Caso positivo, foi atestado que a contratação é da totalidade dos itens de grupo, 

respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame ou é de item isolado para o 
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qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o 

mesmo item na fase de lances? 

Obs.: Atentar para a seguinte orientação da Secretaria de Gestão: 

A Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

(SEGES/MP), em atenção aos Acórdãos 2.977/2012-TCU-Plenário, 2.695/2013-TCU-Plenário, 

343/2014-TCU-Plenário, 4.205/2014-TCU-1ª Câmara, 757/2015-TCU-Plenário, 588/2016-TCU-

Plenário, 2.901/2016-TCU-Plenário e 3.081/2016-TCU-Plenário orienta os órgãos e entidades 

integrantes do Sistema de Serviços Gerais (Sisg) que: 

No âmbito das licitações realizadas sob a modelagem de aquisição por preço global de grupo 

de itens, somente será admitida as seguintes hipóteses: 

a) aquisição da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos 

definidos no certame; ou 

b) aquisição de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o 

menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances. 

Constitui irregularidade a aquisição (emissão de empenho) de item de grupo adjudicado por 

preço global, de forma isolada, quando o preço unitário adjudicado ao vencedor do lote não 

for o menor lance válido ofertado na disputa relativo ao item, salvo quando, justificadamente, 

ficar demonstrado que é inexequível ou inviável, dentro do modelo de execução do contrato, 

a demanda proporcional ou total de todos os itens do respectivo grupo. 

8. Consta no edital realizado para o registro de preços, o quantitativo reservado para as 

aquisições pelo órgão gerenciador, órgãos participantes e, também, pelos órgãos não 

participantes (art. 9º, II e III, do Decreto nº 7.892/13)? 

 

9. Foram Juntadas, no processo, cópias da ata de registro de preço, do edital da licitação, do 

termo de referência (ou projeto básico) e do termo de contrato (quando este existir) 

referentes à licitação realizada e ao objeto que se pretende aderir para verificação da 

validade da ata, limites para as contratações pelos caronas e certificação do objeto registrado 

e das condições para sua execução (arts. 9º, III, e 22, §§ 3º e 4º, do Decreto nº 7.892/13)? 

 

10. Houve consulta ao órgão gerenciador da ata de registro de preços?  

11. Consta aceitação do fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, com 

manifestação de que não haverá prejuízo ao cumprimento das obrigações presentes e futuras 

decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes? (art. 22, §2º, 

do Decreto nº 7.892/13) 

 

12. Há termo de referência (ou projeto básico) que respeita as mesmas condições postas no 

termo de referência (ou projeto básico) da licitação e, ainda, devidamente aprovado pela 

autoridade competente (art. 14, II do Decreto nº 10.024/19 ou art. 7º, § 2º, I da Lei nº 

8.666/93)? 
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13. A aquisição ou contratação está sendo efetivada em até 90 (noventa) dias após a 

autorização do órgão gerenciador, observado o prazo de vigência da ata (art. 22, §6°, do 

Decreto nº 7.892/13)? 

 

14. Existe autorização da autoridade competente para que a aquisição se dê por meio de 

adesão à Ata de Registro de Preços? 

 

15. Existe demonstração da existência de dotação orçamentária para cobrir a despesa com a 

contratação pretendida (art. 60, Lei 4.320/64)? 

  

16. O fornecedor registrado na ata de registro de preços mantém as mesmas condições de 

habilitação exigidas no edital da licitação (art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93)? 

 

17. Foram consultados todos os sistemas de consulta abaixo e juntados aos autos os 

respectivos comprovantes? 

(a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU. 

(b) Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF 

 

18. A minuta de termo de contrato, se houver, obedece as mesmas cláusulas do termo de 

contrato decorrente da licitação, ressalvando-se condições peculiares à administração 

aderente, tais como: qualificação, data de início da execução, local onde será entregue ou 

executado o objeto e quantidade? 
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ANEXO XIII - LISTA DE VERIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA DE 

PEQUENO VALOR 
ART. 24, INC. I e II DA LEI 8.666/93 

Obs.1: Na coluna “ESTADO” preencher apenas com as letras “S”, “N”, “N.A.”, sendo: 

S – SIM 

N – NÃO 

N.A.– NÃO SE APLICA 

  

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS  
ESTADO 

S/N/N.A. 

1. Abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado (art. 38, 

caput, da Lei nº 8.666/93 e Portaria Interministerial n. 1.677/2015 - DOU de 08.10.2015, Seção 1, 

pg.31 ou da Portaria Normativa nº 1.243, de 21.09.2006, do Ministério da Defesa)? 

  

2. Consta a solicitação/requisição da compra, serviço ou obra, elaborada pelo agente ou setor 

competente, devidamente justificada? (Acórdão 254/2004-Segunda Câmara-TCU, art. 3º, I da Lei nº 

10.520/02, arts. 9º, III, § 1º e 30, I, do Decreto 5.450/05 e art. 2º, caput, e parágrafo único, VII, da Lei 

nº 9.784/99) 

  

2.1. Há justificativa fundamentada dos quantitativos (bens/serviços) requisitados, tais como 

demonstrativo de consumo dos exercícios anteriores, relatórios do almoxarifado e/ou outros dados 

objetivos que demonstrem o dimensionamento adequado da aquisição/contratação? 

  

3. Há justificativa para não utilização preferencial do sistema de cotação eletrônica (art. 4°, § 2°, 

Decreto 5.450/05)? 
  

4. Na contratação de obra ou serviço, consta Projeto Básico simplificado (art. 6°, IX, 7°, § 2°, I, e § 9°, 

Lei 8.666/93)? 
  

5. No caso do item anterior, consta a aprovação motivada do Projeto Básico pela autoridade 

competente (art. 7º, § 2º, I da Lei nº 8.666/93)? 
  

6.  Para contratação de obras ou serviços, foi elaborado, se for o caso, o projeto executivo (art. 6°, X e 

7° II e § 9°, Lei n° 8.666/93), ou autorizado que seja realizado concomitantemente com a execução das 

obras/serviços (art. 7°, §§1° e 9°, Lei 8.666/93)? 

  

7. No caso de aquisição de bens, consta documento simplificado contendo as especificações e a 

quantidade estimada do objeto, observadas as demais diretrizes do art. 15 da Lei 8.666/93? 
  

8. Na contratação de obras e serviços, existe orçamento detalhado em planilhas que expressem a 

composição de todos os seus custos unitários baseado em pesquisa de preços praticados no mercado 

do ramo do objeto da contratação (art. 7º, § 2º, II e art. 15, XII, “a”, IN/SLTI 02/2008), assim como a 

respectiva pesquisa de preços realizada (art. 43, IV da Lei nº 8.666/93 e art. 15, XII, “b”, IN/SLTI 

02/2008 e IN/SLTI 05/2014)? 

  

8.1 No caso de compras, consta a pesquisa de preços praticados pelo mercado do ramo do objeto da 

contratação (art. 15, III, da Lei nº 8.666/93 e IN/SLTI 05/2014)? 
  

8.2. Quando da utilização de método de pesquisa diverso do disposto no §2º do art. 2º da IN/SLTI 

05/2015, foi tal situação justificada? (art. 2º, § 3º da IN/SLTI 05/2014) 
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8.3. No caso de pesquisa com menos de 3 preços/fornecedores, foi apresentada justificativa? (art. 2º, 

§ 5º da IN/SLTI 05/2014) 
  

9. Em face do valor do objeto, as participantes são microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas (art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº 8.538/15 e art. 34 da Lei nº 

11.488/07)? 

  

9.1. Incide uma das exceções previstas no art. 10 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a 

afastar a exclusividade? 
  

10. Há previsão de recursos orçamentários, com indicação das respectivas rubricas (arts. 7º, § 2º, III, 

14 e 38, caput, da Lei nº 8.666/93)? 
  

11. Constam as seguintes comprovações/declarações: 

  

a) de regularidade fiscal federal (art. 193, Lei 5.172/66); 

b) de regularidade com a Seguridade Social (INSS - art. 195, §3°, CF 1988); 

c) de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS – art. 2°, Lei 9.012/95); 

d) de regularidade trabalhista (Lei 12.440/11); 

e) declaração de cumprimento aos termos da Lei 9.854/99 (proibição trabalho menor); e 

f) verificação de eventual proibição para contratar com a Administração?  

São sistemas de consulta de registro de penalidades:  

(a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS 

(http://www.portaltransparencia.gov.br); 

(b) Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da União (http://portal2.tcu.gov.br);  

(c) Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF; 

(d) Conselho Nacional de Justiça - CNJ (http://www.cnj.jus.br). 

12. A contratação direta foi autorizada pela autoridade competente (art. 50, IV, Lei 9.784/99)?   

13. Foi juntada a minuta de termo de contrato*, se for o caso.  

  

*OBS. A minuta de termo de contrato deve ser encaminhada à análise e aprovação pela assessoria 

jurídica, nos termos do parágrafo único do artigo 38, da Lei 8.666/93. 

O termo de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como nota de 

empenho, autorização de fornecimento, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. 

 
14. Análise pela assessoria jurídica (art. 38, inciso VI e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93). 

  OBS. Poderá ser dispensado parecer jurídico em razão do valor conforme ART. 24, INC. I e II DA LEI 

8.666/93, se não houver minuta de contrato. 

20. Comunicação à autoridade superior, no prazo de três dias, do ato que autoriza a dispensa ou 

reconhece a situação de dispensa, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco 

dias (art. 26 da Lei nº 8.666/93). 
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ANEXO XIV - LISTA DE VERIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - 

INEXIGIBILIDADE 

ART. 17, ART. 24, INC. III E SEGUINTES E ART. 25 DA LEI 8.666/93 

Obs.1: Na coluna “ESTADO” preencher apenas com as letras “S”, “N”, “N.A.”, sendo: 

S – SIM 

N – NÃO 

N.A.– NÃO SE APLICA 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS 
ESTADO 

S/N/N.A. 

1. Abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado (art. 38, caput, 

da Lei nº 8.666/93 e Portaria Interministerial n. 1.677/2015 - DOU de 08.10.2015, Seção 1, pg.31 ou da 

Portaria Normativa nº 1.243, de 21.09.2006, do Ministério da Defesa)? 

  

2. Consta a solicitação/requisição da alienação, da compra, serviço ou obra, elaborada pelo agente ou 

setor competente? Acórdão 254/2004-Segunda Câmara-TCU 
  

2.1. Há justificativa fundamentada dos quantitativos (bens/serviços) requisitados, tais como 

demonstrativo de consumo dos exercícios anteriores, relatórios do almoxarifado e/ou outros dados 

objetivos que demonstrem o dimensionamento adequado da aquisição/contratação? 

  

3. A autoridade competente justificou a necessidade do objeto da contratação direta (art. 26, caput, Lei 

n° 8.666/93 e art. 2º, caput, e parágrafo único, VII, da Lei nº 9.784/99)? 
  

3.1 A justificativa contempla a caracterização da situação de dispensa (art. 17, art. 24, III e seguintes da 

Lei 8.666/93) ou de inexigibilidade de licitação (art. 25, Lei 8.666/93), com os elementos necessários à 

sua configuração (art. 26, caput, e parágrafo 1°, I, Lei n° 8.666/93)? 

  

4. Existe parecer técnico apto a justificar e/ou configurar a hipótese legal de contratação direta aplicável 

ao caso concreto (art. 38, inc. VI, da Lei nº 8.666/93)? 
  

5. No caso de aquisição de bens, consta documento contendo as especificações e a quantidade estimada 

do objeto, observadas as demais diretrizes do art. 15 da Lei 8.666/93? 
  

6. Existe declaração de exclusividade expedida pela entidade competente, no caso de inexigibilidade de 

licitação do art. 25, I, Lei 8.666/93? 
  

7. A administração averiguou a veracidade do atestado de exclusividade apresentado nos termos do art. 

25, I, da Lei n 8.666/93? (Orientação Normativa AGU n° 16, de 1° de abril de 2009) 
  

8. Em se tratando de contratação de obra ou serviço, há Projeto Básico (arts. 6°, IX, 7°, § 2°, I, e § 9°, Lei 

8.666/93)? 
  

8.1. No caso do item anterior, consta a aprovação motivada do Projeto Básico pela autoridade 

competente (art. 7º, § 2º, I da Lei nº 8.666/93)? 
  

9.  Para contratação de obras ou serviços, foi elaborado, se for o caso, o projeto executivo (art. 6°, X e 7° 

II e § 9°, Lei n° 8.666/93), ou autorizado que seja realizado concomitantemente com a sua execução (art. 

7°, §§ 1° e 9°, Lei 8.666/93)? 
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10. Em sendo objeto da contratação direta, obra ou serviço, existe orçamento detalhado em planilhas 

que expresse a composição de todos os seus custos unitários baseado em pesquisa de preços praticados 

no mercado do ramo do objeto da contratação (art. 7º, § 2º, II e art. 15, XII, “a”, IN/SLTI 02/2008), assim 

como a respectiva pesquisa de preços realizada (art. 43, IV da Lei nº 8.666/93 e art. 15, XII, “b”, IN/SLTI 

02/2008 e IN/SLTI 05/2014)?  

  

10.1 No caso de compras, consta a pesquisa de preços praticados pelo mercado do ramo do objeto da 

contratação (art. 15, III, Lei nº 8.666/93 e IN 05/2014)? 
  

10.2 Quando da utilização de método de pesquisa diverso do disposto no §2º do art. 2º da IN/SLTI 

05/2015, foi tal situação justificada? (art. 2º, § 3º da IN/SLTI 05/2014) 
  

10.3 No caso de pesquisa com menos de três preços/fornecedores, foi apresentada justificativa? (art. 2º, 

§ 5º da IN/SLTI 05/2014) 
  

11. Existe justificativa quanto à aceitação do preço ofertado pela futura contratada (parágrafo único, III, 

art. 26, Lei n° 8.666/93)? 
  

12. Foram indicadas as razões de escolha do adquirente do bem, do executante da obra, do prestador 

do serviço ou do fornecedor do bem (parágrafo único, II, art. 26, Lei 8.666/93)? 
  

13. Em face do valor do objeto, as participantes são microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas (art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº 8.538/15 e art. 34 da Lei nº 

11.488/07)? 

  

13.1 Incide uma das exceções previstas no art. 10 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a 

afastar a exclusividade? 
  

14. Há previsão de recursos orçamentários, com indicação das respectivas rubricas (arts. 7º, § 2º, III, 14 

e 38, caput, da Lei nº 8.666/93)? 
  

14.1 Se for o caso, constam a estimativa do impacto orçamentário financeiro da despesa prevista no art. 

16, inc. I da LC 101/2000 e a declaração prevista no art. 16, II do mesmo diploma na hipótese da despesa 

incidir no caput do art. 16? 
  

Obs. 1: ON AGU 52: “As despesas ordinárias e rotineiras da administração, já previstas no orçamento e 

destinadas à manutenção das ações governamentais preexistentes, dispensam as exigências previstas 

nos incisos I e II do art. 16 da Lei Complementar 101, de 2000.” 

15. Constam as seguintes comprovações/declarações: 

  

a) de regularidade fiscal federal (art. 193, Lei 5.172/66); 

b) de regularidade com a Seguridade Social (INSS - art. 195, §3°, CF 1988); 

c) de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS – art. 2°, Lei 9.012/95); 

d) de regularidade trabalhista (Lei 12.440/11); 

e) declaração de cumprimento aos termos da Lei 9.854/99(proibição trabalho menor); e 

f) verificação de eventual proibição para contratar com a Administração?  

São sistemas de consulta de registro de penalidades:  

(a) Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF; 
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(b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS 

(http://www.portaltransparencia.gov.br); 

(c) Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da União (http://portal2.tcu.gov.br);  

(d) Conselho Nacional de Justiça - CNJ (http://www.cnj.jus.br). 

OBS. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas 

“b”, “c” e “d” do parágrafo anterior pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

 
16. A contratação direta foi autorizada motivadamente pela autoridade competente (art. 50, IV, Lei n° 

9.784/99)? 
  

17. Foi juntada a minuta de termo de contrato, se for o caso.   

*OBS. A minuta de termo de contrato deve ser encaminhada à análise e aprovação pela assessoria jurídica, nos 

termos do parágrafo único do artigo 38, da Lei 8.666/93. 

O termo de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como nota de empenho, 

autorização de fornecimento, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. 

  

18. Análise pela assessoria jurídica (art. 38, inciso VI e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93). 

OBS. Poderá ser dispensado parecer jurídico se o valor estiver compreendido até os limites definidos no 

ART. 24, INC. I e II DA LEI 8.666/93, se não houver minuta de contrato. 

  

19. Comunicação à autoridade superior, no prazo de três dias, do ato que autoriza a dispensa ou 

reconhece a situação de inexigibilidade, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 

cinco dias (art. 26 da Lei nº 8.666/93). 
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