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Apresentação  
 

O termo de referência ou o projeto básico é o documento, elaborado a 

partir dos estudos técnicos preliminares, deve conter os elementos necessários 

e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto da 

licitação. 

A elaboração do termo de referência ou projeto básico é obrigatória para 

toda contratação, independentemente da forma de seleção do fornecedor se 

dar por licitação, por contratação direta ou por adesão à ata de registro de 

preços. 

Devido aos diversos apontamentos realizados pela Controladoria Geral 

de Município e Procuradoria de Contas, elaboramos esse Manual para orientar 

ao gestor público e sua equipe sobre este tema, pois é sabido que um projeto 

básico mal elaborado poderá determinar o sucesso ou o insucesso de uma 

contratação pública. 

Verificada a dificuldade dos gestores públicos em confeccionar um Termo 

de Referência ou Projeto Básico que garanta a eficiência econômica e jurídica do 

processo licitatório e do contrato, a proposta é orientar o gestor público na 

elaboração deste instrumento de forma prática, facilitando a sua compreensão. 

Cabe ressaltar que as orientações aqui apresentadas não esgotam todas 

as particularidades da legislação, por esse motivo outras recomendações 

poderão ser acrescentadas oportunamente, na medida em que surgirem 

demandas específicas. 
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1 -  Termo de Referência ou Projeto Básico 
O Termo de Referência ou Projeto Básico é um instrumento obrigatório 

para toda contratação (seja ela por meio de licitação, dispensa, inexigibilidade e 

adesão à ata de registro de preços), sendo elaborado a partir de estudos 

técnicos preliminares e devendo reunir os elementos necessários e suficientes, 

com nível de precisão adequado para caracterizar o objeto, bem como as 

condições da licitação e da contratação. 

A Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, conceitua projeto básico como 

conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de 

obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos 

estudos técnicos preliminares, que assegure 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) levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios 

geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais 

dados e levantamentos necessários para execução da solução escolhida; 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de 

forma a evitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização 

das obras e montagem, a necessidade de reformulações ou variantes quanto à 

qualidade, ao preço e ao prazo inicialmente definidos; 

c) identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e 

equipamentos a incorporar à obra, bem como das suas especificações, de modo 

a assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a segurança 

executiva na utilização do objeto, para os fins a que se destina, considerados os 

riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 

execução; 

d) informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos 

construtivos, de instalações provisórias e de condições organizacionais para a 

obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 

compreendidos a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de 

fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 
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f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 

quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório 

exclusivamente para os regimes de execução previstos nos incisos I, II, III, IV e 

VII do caput do art. 46 desta Lei. 

A expressão “Termo de Referência” somente passou a ser utilizada no 

ano de 2000, com a introdução do regulamento da modalidade pregão, por 

meio do Decreto Federal nº 3.555/2000 que, em seu art. 8, inciso II, assim o 

definiu: “O termo de referência é o documento que deverá conter elementos 

capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de 

orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a 

definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do 

contrato.” 

 

2 -  Finalidade 
 Demonstrar as necessidades da 

Administração. 

 Especificar o objeto, conforme 

especificações usuais no mercado (diligenciar perante os 

fornecedores). 

 Avaliar o custo financeiro da contratação (a 

referência de preço é uma estimativa prévia). 

 Orientar a formulação da proposta pelo 

licitante. 

 Balizar a cotação de preços. 

 Orientar o pregoeiro e a Comissão de Licitação na sessão pública 

do processo licitatório. 

 Orientar o recebimento do material ou serviço. 

 Orientar o gerenciamento e a fiscalização da execução do 

contrato.  

3 -  Quando Elaborar 
O Tribunal de Contas da União por meio do Acórdão nº 4104/2009 – 2ª 

Câmara determina que (1.6.1.2) “faça constar dos processos licitatórios, 

inclusive, quando for o caso, os de dispensa e inexigibilidade, os elementos 

previstos no art. 7º e no art. 38, ambos da Lei nº 8.666/1993, dentre eles: 
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projeto básico; indicação dos recursos orçamentários destinados à licitação; 

pesquisa de preços, pareceres técnicos e extrato de publicação dos avisos 

contendo os resumos dos editais e do contrato”.  

Em suma, é percebido que os referidos documentos (projeto básico e 

termo de referência) são primordiais para o sucesso da licitação e que neles 

devem estar inseridos todos os elementos necessários e suficientes à plena 

identificação do que se deseja comprar ou contratar, a fim de possibilitar aos 

interessados (licitantes) a formulação de suas propostas em igualdade de 

condições. 

 

 

 

 

 

4 -  Responsável pela Elaboração 
A elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico é de 

competência multissetorial, tendo em vista que este instrumento deve ser 

elaborado por profissionais que possuem a expertise suficiente para desenhar o 

objeto da licitação. Dessa forma, atenderá melhor aos anseios da Administração 

Pública e terá maiores chances de promover uma contratação satisfatória, em 

seu mais amplo aspecto. 

É necessário constar a identificação (nomes, matrículas e respectivos 

cargos) dos responsáveis pela elaboração do Projeto Básico/Termo de 

Referência, os quais deverão datar e assinar o referido documento, rubricando 

todas as folhas, ou assinar cota de processo no sistema Sei que encaminha o 

documento. 

 

 

 

 

A utilização de projeto básico/termo de referência na instrução de 

processos de contratação (bens e serviços) é OBRIGATÓRIA, haja vista 

ser documento de natureza essencial e imprescindível à caracterização 

do objeto. 
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5 -  Definição do Instrumento 
 

 
 

 Será utilizado TERMO DE REFERÊNCIA se a 
modalidade licitatória for o pregão (presencial ou 
eletrônico). 

 Se a modalidade licitatória for o Convite, a Tomada 
de Preços ou a Concorrência, o instrumento de gestão é o 
PROJETO BÁSICO. 

 Nos casos de contratação direta (dispensa e 
inexigibilidade de licitação), o instrumento também é o 
PROJETO BÁSICO (art. 7º, §9º, Lei n. 8.666/93). 

 
 

6 -  Planejamento 
Antes de elaborar o Termo de Referência ou Projeto Básico, o “setor 

requisitante” deve planejar a contratação, pois o planejamento visa otimizar o 

dispêndio dos recursos públicos, garantindo a aquisição com qualidade, o 

Planejamento 
Diagnóstico da 

Demanda 

Termo de 
Referência ou 
Projeto Básico 

Licitação Contrato 
Gerenciamento 

do Contrato 

Fiscalização do 
Contrato 

“Os setores envolvidos (todos, sem exceção) pelo objeto devem, quando 

for caso, participar da elaboração do Projeto Básico, porquanto as 

informações que serão condensadas no respectivo documento são 

informações muitas vezes difusas, não encontráveis ou detectáveis por 

um único setor de uma estrutura administrativa”. 
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aumento da competitividade e a redução dos gastos públicos. O dever de 

planejar está intrinsecamente constituído no Princípio da Eficiência. 

 

O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo 

anual e observar o seguinte: 

I - condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado; 

II - processamento por meio de sistema de registro de preços, quando 

pertinente; 

III - determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em 

função de consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre 

que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o 

fornecimento contínuo; 

IV - condições de guarda e armazenamento que não permitam a 

deterioração do material; 

V - atendimento aos princípios: 

a) da padronização, considerada a compatibilidade de especificações 

estéticas, técnicas ou de desempenho; 

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente 

vantajoso; 

c) da responsabilidade fiscal, mediante a comparação da despesa 

estimada com a prevista no orçamento. 

O planejamento dará suporte à justificativa da contratação, e deverá 

responder as seguintes perguntas: 
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 Problemas no planejamento poderão ocasionar: 

 

O que contratar? Por que contratar? 
Para que 

contratar? 

Para quem se 
contrata o objeto? 

Como contratar? Quanto contratar? 

Quando contratar? 
Existe outra opção 

para atender a 
demanda? 

Há recursos 
suficientes? 

Quais as opções 
legais disponíveis? 

Adquirir o  bem ou  
contratar como 

serviço? 

Obras mal concluídas Compras Erradas 
Objetos de qualidade 

inferior 

Falta de Material 
Mal Dimensionamento 

do Produto 
Desperdício de dinheiro  

público 

Condições de 
armazenamento 

inadequadas 

Risco de Procedimentos 
licitatórios ilegais e, 
consequentemente, 

contratações ilegais e 
rescisão 

Prazos mal definidos 
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7 -  O que deve conter o Termo de Referência ou 

Projeto Básico 
Com base nas decisões do Tribunal de Contas da União (TCU), o Termo de 

Referência deve seguir as seguintes especificações: 

 Indicação do Objeto; 

 Justificativa (motivação) da contratação; 

 Especificação do objeto; 

 Requisitos necessários; 

 Critérios de aceitabilidade da proposta (no caso de amostra, folder e 

catálogo); 

 Critérios de aceitabilidade do objeto (recebimento do objeto); 

 Estimativa do valor da contratação e dotação orçamentária e financeira 

para a despesa; 

 Condições de execução (métodos, estratégias e prazos de execução e 

garantia); 

 Obrigações das partes envolvidas (contratada e contratante); 

 Gestão do contrato; 

 Fiscalização do contrato; 

 Condições de pagamento; 

 Vigência do contrato; 

 Sanções contratuais; 

 Condições gerais; 

 Orçamento detalhado estimado em planilha com preço unitário e valor 

global; 

 Cronograma físico-financeiro (se for o caso). 

 

Dispositivos legais 

 Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de Outubro 

de 1988; 

 Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Estabelece 

normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal e dá outras providências; 

 Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - Lei Geral de 

Licitações e Contratações Públicas - LGL;    
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 Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 -  Lei Geral do Pregão 

- LGP;  

 Decreto nº 3555, de 08 de agosto de 2000 - Aprova o Regulamento 

para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição 

de bens e serviços comuns. 

 Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 -  Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos; 

 Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 - Institui o 

Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 

Porte, alterada pela Lei Complementar n. 147, de 07 de Agosto de 

2014, 

 Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente; 

 Lei Federal n.º 12.305, de 02 de agosto de 2010 - Institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. 

 Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

8 -  Objeto 

Definição do Objeto 

Deve ser de forma precisa, suficiente e clara, vedadas as especificações 

que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a 

competição, além de configurar a prática de ato antieconômico.  Deve ter a 

análise das possibilidades do mercado.  

A definição do objeto deve ser sucinta, uma vez que esta consta do “aviso 

de licitação”. Por sua vez, a especificação do objeto traz o detalhamento do 

objeto a ser licitado. 

 

Especificação do Objeto 

A especificação não pode ser tão sucinta, de forma a suprimir 

informações ou detalhes que influenciam no valor da proposta, nem exagerada 

a ponto de direcionar o certame. Assim, não se pode transcrever as 

especificações técnicas de manuais e nem mesmo de folders/catálogos 

explicativos, sob pena de direcionamento do certame para determinada marca 

ou produto. 
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 Verificar as condições do objeto, como necessidade de instalação e 

montagem, incluindo ou não, o fornecimento de materiais e mão de obra. 

 Todo material que servir de referência para a especificação do objeto 

deve ser juntado ao Termo de Referência ou Projeto Básico. 

Providências importantes 

Verificar as condições de mercado, como prazo de validade do produto. 

 Verificar os padrões tecnológicos vigentes para o produto ou serviço, 

para evitar a aquisição de produto “fora de linha” ou de difícil manutenção por 

falta de peças de reposição. 

 Muitas vezes, além de descrever o produto que se quer, pode ser de 

muita valia descrever o produto que não se quer, mediante justificativa. 

 Verificar leis, decretos, regulamentos, portarias e demais atos 

normativos aplicáveis ao objeto. 

 

Marca 

É vedado especificar marca, contudo é admitida a indicação de marca, 

em caráter excepcional, como parâmetro de qualidade e para tornar menos 

árida a tarefa de descrever o objeto que se escolheu, cabendo a justificativa de 

ordem técnica. Poderá haver referência a marcas para melhorar a especificação, 

seguida das expressões: “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor 

qualidade”, hipóteses em que o edital poderá dispensar a apresentação de 

amostra, se a oferta do produto recair sobre as marcas indicadas. 

 

Exclusão da Marca 

É possível excluir determinada marca, mediante justificativa técnica e 

laudo técnico, de forma a demonstrar que a marca é inadequada para a 

administração pública.  

 

Padronização da Marca 

É aceitável a escolha da marca, frente ao princípio da padronização, para 

atender as características técnicas uniformes estabelecidas pela Administração 

e, quando for o caso, atender as condições de manutenção, assistência técnica e 
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garantia existentes. Deve ser instaurado processo administrativo de 

padronização da marca no serviço público antes da contratação do objeto. 

 

Quantitativo do Objeto 

Definir previamente o quantitativo a ser demandado pela administração 

pública, que deve ser pautado no histórico de utilização do objeto, o que 

comprova a necessidade da contratação, além de ter um peso na formulação do 

preço, em razão de uma maior ou menor economia de escala. Definição exata 

dos quantitativos, vedada a expressão “aproximadamente”.  

Sistema de Registro de Preços: a Administração Pública deve definir, 

ainda que de forma estimada, as quantidades que poderão vir a ser adquiridas 

durante a validade da ata de registro de preços.  

 

Critérios Objetivos de Sustentabilidade 

Licitação sustentável é aquela que considera os fatores econômicos, 

sociais e ambientais em todos os estágios do processo de contratação, 

transformando o poder de compra do Estado em instrumento de proteção ao 

meio ambiente e de desenvolvimento econômico e social. Isso revela a função 

social da licitação.  

No momento da definição do objeto, a Administração deve observar os 

padrões de sustentabilidade. 

 

Objeto Divisível 

Impõe o parcelamento do objeto e, por conseguinte, a adjudicação por 

item, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou perda de economia de 

escala.  

Por ser o parcelamento a regra, deve haver justificativa quando este não 

for adotado. 

 

Sujeito às Normas Técnicas 

É obrigatória a exigência e aplicação dos requisitos mínimos de qualidade 

do objeto, utilidade, resistência e segurança. Aplica-se tanto para obras quanto 

para outros objetos.  
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É preciso citar as normas técnicas aplicáveis ao objeto e divulgadas por 

órgãos oficiais competentes (Ex.: ABNT e INMETRO). 

9 -  Justificativa da Contratação 

Motivação 

Justificativa acerca da necessidade, conveniência e oportunidade da 

contratação pelo setor demandante. O princípio da motivação determina que a 

Administração deve justificar todos os seus atos, apresentadas as razões que o 

fizeram decidir sobre determinados fatos. 

 É preciso justificar a natureza comum do objeto, uma vez que só é 

possível adotar a modalidade pregão se o objeto for comum. 

 É preciso justificar o quantitativo do objeto, o que comprova a 

necessidade da contratação. 

 É preciso justificar a vedação à participação de empresas em consórcio. 

 É preciso motivar a opção pela contratação direta (dispensa e 

inexigibilidade), demonstrando o atendimento dos requisitos legais. 

 

Aprovação pela Autoridade Competente 

As justificativas, de ordem técnica ou não, devem ser ratificadas 

(aprovadas) pela autoridade competente. 

 

Critérios de sustentabilidade  

Na definição do objeto, a administração pública deve optar por 

produtos/bens de menor impacto ambiental, de forma a garantir a observância 

da promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 

Deve ainda examinar a incidência, no caso concreto, das diretrizes, 

critérios e práticas de sustentabilidade. 

 A adoção de uma medida “ecologicamente correta” não deve ser 

tomada a qualquer custo, se não for vantajosa para a administração pública e se 

comprometer o caráter competitivo do certame. 
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 Qualquer exigência de sustentabilidade deve ser justificada, devendo ser 

apresentado o fundamento legal da exigência e ter pertinência com o objeto a 

ser contratado.  

 

10 -  Requisitos necessários 
 

Condições de Habilitação para participar da Licitação  

Exigência de documentos específicos, de conhecimento do “setor 

requisitante”, relativos à qualificação técnica e qualificação econômico-

financeira. 

 

Registro 

É necessário o registro ou inscrição da empresa em entidade profissional 

competente, como CREA, OAB, CAU, etc.  

 

Visita técnica 

Em regra é facultativa. 

 A obrigatoriedade decorre da extensão e complexidade do objeto, o que 

tem que ser justificado pela Administração. 

 É vedada a previsão de data única para visita técnica, para evitar o 

conluio entre os licitantes. 

 Cabe ao licitante definir a pessoa que irá realizar a visita técnica, não 

cabendo à Administração exigir que seja o responsável técnico. 

 Independentemente da visita técnica, os projetos de engenharia e 

arquitetura deverão ser disponibilizados para os licitantes. 

 

Quitação junto à entidade profissional competente 

É vedada a exigência de quitação junto à entidade profissional 

competente, tanto para o responsável técnico quanto para a empresa, mas é 

permitida a exigência de regularidade. 
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Certificados de Qualidade 

Se necessário, os certificados de qualidade podem ser exigidos como 

requisitos de pontuação em licitação do tipo “técnica e preço”, observada a 

razoabilidade da valoração da nota. Neste caso, a exigência de certificação de 

produtos deve ser acompanhada de justificativa plausível e fundamentada em 

parecer técnico, sob pena de infringir os princípios que norteiam o 

procedimento licitatório. 

Não podem ser exigidos como requisitos de habilitação no processo 

licitatório (a exemplo da ISO). Nas contratações de TI (ou TIC) não se pode exigir 

certificação MPSBR, CMMI e SPICE-ISO/IEC 15504 e outras do gênero. 

 

Registros e Licenças 

Só podem ser exigidos se obrigatórios por lei. 

 

Atestados de Capacidade Técnica 

Pode ser exigido atestado de qualificação técnico-profissional e atestado 

de qualificação técnico-operacional (da empresa). 

 A comprovação da aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação 

será feita por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito 

público ou privado. 

 Via de regra, não pode ser exigido número mínimo de atestados, para 

não restringir a ampla participação na licitação. A licitante que possuir apenas 

um atestado também poderá ser tecnicamente capaz de executar o objeto do 

certame. 

Atestados de Qualificação Técnico-Profissional  

Necessitam ser registrados na entidade profissional competente, como 

condição para sua validade e para comprovar a capacidade técnica do 

profissional em processos licitatórios. 

 Para a exigência do atestado devem ser definidas as características 

semelhantes à execução da obra ou serviço, limitadas às parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto da licitação.  
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11 -  Aceitabilidade da Proposta 
 

Pregão  

“Na dinâmica do processamento do pregão, tem-se a verificação de 

conformidade do objeto, que é pautada na: qualidade, eficiência, caracteres 

intrínsecos (forma de ser e existir) e extrínsecos (fatores externos) do objeto.” 

 

Amostra/Protótipo e Catálogo do Produto  

Método usado em situações que requerem análises de cunho subjetivo: 

cor, sabor, textura e cheiro. É avaliada no momento de aferição da 

aceitabilidade da melhor proposta. 

 Não pode ser exigida de todos os licitantes, mas apenas do licitante 

vencedor, no caso das modalidades concorrência, tomada de preços ou convite, 

e do licitante provisoriamente vencedor, no caso da modalidade pregão. 

 Definir a necessidade de apresentação, especificando se é para todos os 

itens/ lotes ou para alguns. Definir, inclusive, os requisitos para o teste de 

conformidade. 

 Definir a necessidade de se indicar na proposta o modelo, marca e 

procedência dos produtos, equipamentos e materiais. 

 Definir a necessidade de anexar catálogo dos produtos, equipamentos e 

materiais. 

 É recomendável porque facilita a avaliação pela Administração Pública 

da qualidade do bem que deseja contratar 

 

12 -  Aceitabilidade do Objeto 

Critérios de Recebimento Provisório e Definitivo do Objeto 

Devem estar bem delimitados para auxiliar a comissão de recebimento e 

o gestor do contrato. 
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Local de entrega do Objeto 

Definir o local em que os produtos deverão ser entregues. 

Forma de entrega do Objeto 

Definir a forma de entrega/acondicionamento (ex: embalagem), bem 

como os procedimentos para os casos de não aceitação do objeto.  

Validade dos Produtos 

Definir o prazo mínimo de validade dos produtos, a contar da entrega. 

13 -  Estimativa do Valor da Contratação 
 

Escolha da Modalidade Licitatória 

O valor estimado da contratação deve ser informado e serve de 

referência para a prática de vários atos do processo licitatório, como: escolha da 

modalidade de licitação a ser realizada, exceto quanto ao pregão; verificação de 

recursos orçamentários necessários à contratação; definição dos meios de 

publicação do edital; análise da aceitabilidade das propostas; e análise dos 

recursos administrativos. 

 O valor estimado da contratação também define os casos de dispensa de 

licitação pelo valor. 

 

Fontes de pesquisa de Preços 

Preço fixado por órgão oficial competente; preços constantes em Atas de 

Registro de Preços - ARP; preços para o mesmo objeto com contrato vigente no 

órgão promotor da licitação; pesquisa no comércio da região; pesquisa 

Recebimento provisório 

• No ato da entrega do objeto, obra 
ou serviço no setor competente, 
que procederá à conferência de sua 
conformidade com as especificações 
do edital e da proposta. Serve para 
avaliações e correções antes da 
entrega definitiva. 

Recebimento definitivo 

• Após a verificação da qualidade e 
quantidade do objeto. 
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publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de 

domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; contratações 

similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 dias 

anteriores à data da pesquisa de preços; pesquisa no Portal de Compras 

Governamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br ); revista especializada; 

pesquisa com os fornecedores.  

Banco de Preços mantido por prestador de serviços especializados, 

constitui, em princípio, instrumento idôneo para a pesquisa de preços na 

contratação pública. 

 

Orientações TCE/PR para as pesquisa de Preços 

Conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 

publicada em 05 de agosto de 2021, na realização das pesquisas de preços o 

responsável pela elaboração do projeto básico deve se ater aos seguintes 

acórdãos do Tribunal de Contas da União: 

 

 

 

 

• Identificação da fonte de informação e do 
agente responsável pela elaboração da 
pesquisa 

Acórdão 2451/2013 - TCU 

• Identificação do servidor responsável pela 
cotação 

Acórdão 909/2007 - 1ª 
Câmara do TCU 

• Empresas pesquisadas devem ser integrantes 
do ramo pertinente 

Acórdão 1.782/2010 - 
Plenário do TCU 

• Certificação de que empresas pesquisadas 
não sejam vinculadas entre si 

Acórdão 4.561/2010 - 1ª 
Câmara do TCU 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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Quantidade 

No mínimo três orçamentos, conforme orientação doutrinária e 

jurisprudencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caracterização completa das fontes consultadas 
Acórdão 3.889/2009 - 1ª 

Câmara do TCU 

• Indicação fundamentada e detalhada das 
referências utilizadas 

Acórdão 1.330/2008 - 
Plenário do TCU 

• Registro da data e do local de expedição da 
pesquisa 

Acórdão 3.889/2009 - 1ª 
Câmara do TCU 

• Inclusão das informações retroativas no processo 
da pesquisa, em especial, as memórias de cálculo e 
as fontes de consulta pesquisadas 

Acórdão 1.091/2007 - 
Plenário do TCU 

Segundo o Acordão nº 2.170/07 

do TCU: “Preço aceitável é aquele 

que não representa claro viés em 

relação ao contexto do mercado, 

ou seja, abaixo do limite inferior 

ou acima do valor constante da 

faixa identificada para o produto 

ou serviço”. 
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14 -  Dotação Orçamentária 
 

Obrigatoriedade 

É condição tanto para obras e serviços, quanto para compra de bens. 

Garantia de reserva orçamentária e financeira, com a indicação da 

dotação orçamentária. 

 

Sistema de Registro de Preços 

A Administração não precisa de disponibilidade de recursos financeiros 

para iniciar a licitação, basta contar com a devida previsão orçamentária. 

15 -  Condições de Execução 
 

Definição 

Métodos a serem utilizados na execução, locais, horários, periodicidade, 

mão de obra necessária, materiais e equipamentos a serem utilizados, se os 

bens serão entregues de uma só vez ou de forma parcelada, garantias, 

assistência técnica, etc. 

 

Regime de Execução 

No caso de obras e serviços de engenharia, definir o tipo de empreitada: 

por preço global (quando for possível definir previamente e com boa margem 

de precisão as quantidades dos serviços a serem executados), por preço unitário 

(quando o objeto possuir imprecisão intrínseca de quantitativos), integral 

(transferência maior de risco para o particular, que assume a responsabilidade 

por todas as etapas das obras, serviços, equipamentos, mobiliários e instalações 

necessárias para o pleno funcionamento do empreendimento até a entrega ao 

contratante) ou tarefa. 

OBS.: a adoção da empreitada integral deve ser justificada, uma vez que 

ao incluir no escopo da licitação da obra itens como equipamentos e 

mobiliários, sem que se mostrem, no conjunto da obra, essenciais para o pleno 

funcionamento do empreendimento, pode ferir o princípio do parcelamento, 

pois estes podem ser objeto de contratação à parte.  
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Definir (*quando for o caso)  

 Prazo de entrega dos produtos, a contar da emissão do Pedido de 

Compra; 

 Prazo para as entregas parceladas, a contar da emissão do Pedido 

de Compra; 

 Prazo para início da execução dos serviços, a contar da emissão da 

Ordem de Serviço; 

 Prazo de execução dos serviços; 

 Cronograma de execução, se for o caso; 

 Necessidade de acompanhamento dos serviços por profissionais 

do “setor demandante”; 

 Prazo de prova do produto (ex: no caso de produto personalizado 

para a Administração Pública); 

 Manutenção preventiva e/ou corretiva e períodos de realização; 

 Possibilidade de troca de peças, se por originais ou similares, e de 

processos de remanufatura, recondicionamento, reutilização ou 

refilamento; possibilidade ou não de subcontratação de partes da 

obra, serviço ou fornecimento (definir quais partes poderão ser 

subcontratadas); 

 Necessidade de disponibilização de SAC e indicação do número 

para atendimento comercial; 

 Possibilidade de suporte técnico remoto ou pelo sítio eletrônico, 

bem como o prazo para atendimento, forma de atendimento (0-

800, e-mail, etc.), prazo e forma para a solução do problema, 

substituição do equipamento defeituoso; 

 Necessidade de apresentação de relatórios de manutenção; 

 Mobilização e desmobilização do canteiro de obras (barracão, 

instalações de pontos de água, energia e esgoto); 

 Limpeza dos locais de instalação e/ou remoção de entulhos; 

 Exigências específicas para o objeto a ser contratado.  

 

 Prazo de Garantia do Objeto 

Definir prazo mínimo de garantia contra defeitos de fabricação a contar 

da entrega definitiva. 
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Definir prazo de garantia dos serviços executados a contar do 

recebimento definitivo. 

As normas do Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente 

aplicáveis à Administração Pública, não havendo conflito com as normas que 

regem as licitações e contratos administrativos, nem qualquer outro motivo que 

afaste a tutela da referida Lei. 

As garantias que visem resguardar a boa execução do objeto contratado 

devem se exigidas apenas da empresa vencedora do certame. 

 

Ressalvas  

É antieconômico fixar garantia superior ao prazo de uso real do objeto 

pela administração, a exemplo de produtos de informática, constantemente 

aprimorados em sua tecnologia.  

Eleva o custo do produto fixar prazo de garantia superior àquele 

oferecido pelo fabricante (garantia estendida), o que repercute no valor da 

contratação.  

 

Alteração do Quantitativo  

Pode ser alterado o quantitativo, sem que isso implique alteração dos 

preços ofertados. 

A alteração do quantitativo deve ser motivada, a fim de se demonstrar a 

real necessidade de tal situação. 

 

16 -  Obrigações das Partes 
 

Definir 

Com clareza e precisão quais são as responsabilidades do contratante e 

do contratado, uma vez que as informações são essenciais para o 

gerenciamento do contrato e para a aplicação de sanções ao contratado, 

quando for o caso. 

 Obrigações específicas de acordo com o objeto a ser licitado. 
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 Obrigações padrões seguir orientações do Departamento de Compras, 

da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento. 

 

Obrigações do Contratado  

Prestar garantia de execução contratual, no percentual de até 5% do 

valor do contrato, a depender do vulto da contratação e do risco da execução 

do objeto. 

Elaborar o projeto executivo, no caso de obras e serviços, se for o caso. 

Adotar práticas de sustentabilidade (ambiental, econômica e social). 

 

Obrigações do Contratante  

Disponibilização de espaço, equipamentos, dados, projetos, materiais, 

etc.  

17 -  Gestão e Fiscalização de Contrato 
 

Segregação de Funções na Administração Pública 

O gestor do contrato e o fiscal do contrato exercem atividades 

incompatíveis umas com as outras, especialmente aquelas que envolvam a 

prática de atos e, posteriormente, a revisão desses mesmos atos, o que pode 

comprometer a imparcialidade e, por conseguinte, a execução do contrato. 

 

Gestão do Contrato 

A figura do gestor dos contratos é obrigatória.  

O objeto do contrato será recebido definitivamente, por servidor ou 

comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado 

que comprove o atendimento das exigências contratuais. 

É aconselhável a indicação do nome do Gestor do Contrato e a fixação de 

suas atribuições. 
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Fiscalização do Contrato 

A fiscalização da execução do contrato deve ser realizada por servidor 

com conhecimento técnico. 

É permitida a contratação de terceiros para assistir o servidor designado 

para a fiscalização do contrato e subsidiá-lo de informações técnicas. 

É aconselhável a indicação do nome do Fiscal do Contrato e a fixação de 

suas atribuições. 

 

Lei Geral de Proteção de Dados 

Conforme Lei Geral de Proteção de Dados, para qualificar gestor e fiscal 

de contrato é necessário cumprir o disposto no: 

Art. 26 - O uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público deve 

atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição 

legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de 

proteção de dados pessoais elencados no art. 6º desta Lei. 

§ 1º É vedado ao Poder Público transferir a entidades privadas dados 

pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso, exceto: 

(...) 

III - nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, 

observadas as disposições desta Lei. 

IV - quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em 

contratos, convênios ou instrumentos congêneres; ou  

(...) 

§ 2º Os contratos e convênios de que trata o § 1º deste artigo deverão 

ser comunicados à autoridade nacional. 

Art. 27. A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais de 

pessoa jurídica de direito público a pessoa de direito privado será informado à 

autoridade nacional e dependerá de consentimento do titular, exceto: 

I - nas hipóteses de dispensa de consentimento previstas nesta Lei; 

II - nos casos de uso compartilhado de dados, em que será dada 

publicidade nos termos do inciso I do caput do art. 23 desta Lei; ou 
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III - nas exceções constantes do § 1º do art. 26 desta Lei. 

Parágrafo único. A informação à autoridade nacional de que trata o caput 

deste artigo será objeto de regulamentação.  

18 -  Condições de Pagamento 
 

Forma de Pagamento 

 mensal; 

 mediante entrega; 

 por medição; 

 parcela única. 

 

Prazo de Pagamento 

O preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a 

periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização 

monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 

pagamento. 

  

Retenção de Pagamento 

A Administração Pública poderá, em razão de descumprimento de 

cláusula contratual, imputar as sanções previstas no art. 87 da Lei n. 8.666/93 

ou, até mesmo, rescindir o contrato. Todavia, a retenção de pagamento em 

razão do contratado não manter a regularidade fiscal perante a Fazenda Pública 

caracteriza enriquecimento ilícito da Administração Pública. 

Pagamento Antecipado 

É vedado. 

 

Condições de Pagamento 

As condições padrões serão inseridas pelo setor de contratos. 
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19 -  Vigência do Contrato 
 

Segregação de Funções na Administração Pública 

Está adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários (exercício 

financeiro). 

Há exceções à vigência adstrita ao prazo dos créditos orçamentários, que 

devem ser justificadas e aprovadas pela autoridade competente.  

 

Prorrogação dos Contratos 

Serviços contínuos – o período da contratação é limitado a 60 (sessenta) 

meses, incluídas as prorrogações. 

 Equipamentos e programas de informática – o período da contratação é 

limitado a 48 (quarenta e oito) meses, incluídas as prorrogações. 

 

Ata de Registro de Preços 

O prazo de validade é de 12 (doze) meses, incluídas eventuais 

prorrogações. Mas o contrato pode ser prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei 

n. 8.666/93. 

 

 

 

 

 

20 -  Sanções Contratuais 
 

Condutas Típicas 

Devem ser definidas pela Administração. As sanções previstas no Termo 

de Referência ou Projeto Básico devem constar também do edital ou do 

contrato. 

O prazo de execução está relacionado ao tempo necessário para a 

conclusão do objeto, enquanto o prazo de vigência está relacionado à 

validade do contrato e a consecução de todas as obrigações nele 

previstas. 
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Princípio da Proporcionalidade 

Na aplicação das sanções, deve-se levar em consideração a gravidade da 

conduta do infrator (reprovabilidade da conduta), o caráter educativo da pena, 

bem como o dano causado à Administração. 

 

Multa 

Fixar os percentuais a serem aplicados, podendo reduzir o percentual da 

multa, bem como a temporalidade da incidência (por dia, por hora, etc.), 

observando: as peculiaridades do objeto a ser contratado, o percentual máximo 

fixado pela lei e os fundamentos legais. 

 Não há a fixação legal de percentuais para multa moratória 

(sancionatória) ou compensatória (indenizatória), devendo a Administração, na 

fase do planejamento da contratação, estabelecer o percentual do valor da 

multa com base na praxe dos contratos e orientada com base nos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. 

 

Processo Administrativo 

A aplicação de qualquer penalidade prevista realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à contratada. 

21 -  Condições Gerais 
 

Instrumento de Contrato 

 

Obrigatório 

• nos casos de concorrência e tomada de preços, bem como de dispensa e 
inexigibilidade de licitação, cujos preços estejam compreendidos nos 
limites das referidas modalidades de licitação.  

Facultativo 

• nos demais casos, podendo a Administração substituir o instrumento de 
contrato pela carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de 
compra ou ordem de execução de serviço. Nestas hipóteses, deverá 
constar do Termo de Referência ou Projeto Básico as condições gerais. 
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Quais são? 

Registrar as demais condições essenciais para o fornecimento, para a 

execução da obra ou prestação do serviço demandado pela administração 

pública. 

22 -  Orçamento Detalhado e Estimado em Planilha 

com Preço Unitário e Valor Global 
 

Instrumento Obrigatório 

Na fase interna do procedimento licitatório e deve ser anexo ao edital, 

favorecendo o controle interno e o controle externo, nas modalidades 

licitatórias previstas em Lei. 

 

Modalidade Pregão 

Instrumento obrigatório na fase interna do procedimento licitatório. Há 

divergência doutrinária e jurisprudencial quanto à obrigatoriedade ou não de 

anexar ao edital. A divulgação dos valores no edital ou anexos é medida 

condizente com os princípios da publicidade e transparência. 

A inclusão do orçamento no edital contribui com o bom andamento do 

processo licitatório na medida em que impugnações neste sentido poderão ser 

evitadas, além de favorecer o controle social dos atos administrativos. 

A disponibilidade do orçamento somente na fase interna compromete a 

competitividade, uma vez que beneficia os licitantes da região onde será 

realizada a licitação. 

 

Julgamento pelo Valor Global 

É necessário elaborar orçamento estimado em planilha de custo unitário 

para cada item, pois serve de referência para o julgamento das propostas, a fim 

de verificar se o preço é inexequível ou se é superfaturado. 
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Jogo de Planilha 

A elaboração de orçamento estimado em planilha de custo unitário 

possibilita ao pregoeiro e à Comissão de Licitação analisar a distorção nos 

preços, conhecida como “jogo de planilha”, caso ocorra. 

23 -  Cronograma Físico-Financeiro 
 

Definição 

Instrumento que representa as etapas da execução de um trabalho, 

dividindo em períodos e em tarefas o todo a ser realizado. 

No caso de execução dos serviços por empreitada por preço unitário, 

tendo em vista que os pagamentos serão realizados por etapas, faz-se 

necessário estabelecer um cronograma de desembolso financeiro no qual 

fiquem determinados os períodos de medição e os valores respectivos de cada 

parcela executada. Integra, obrigatoriamente, o edital, como item ou anexo 

deste. 

 

Responsável pela Elaboração 

O setor demandante deve elaborar o cronograma físico-financeiro, a 

partir das necessidades e disponibilidade de recursos financeiros da 

Administração, que servirá de referência para o licitante elaborar o cronograma 

físico-financeiro, que deverá ser apresentado na proposta comercial. 

 

Execução de Obras 

É imprescindível a elaboração do cronograma físico-financeiro. 

 

Compras com entrega parcelada 

É desejável a elaboração do cronograma físico-financeiro. 

 

Prazo de Execução 

Deve ser compatível com o cronograma físico-financeiro. 
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24 -  Dicas importantes 
 

Ao concluir a elaboração do seu projeto básico/termo de referência, revise-o 

com atenção, observando se não contém excessos, falhas, ou direcionamento 

de marcas ou fornecedores. 

Certifique-se ainda se contém todas as informações 

determinadas pela Lei Geral e regramentos 

específicos para cada caso. 

Se estiver inseguro, busque opiniões de quem 

entende do assunto, de outros colegas que tenham 

experiência em instrução de outros processos de 

contratação. 

Outras fontes de orientação são Instruções Técnicas 

e Recomendações Administrativas expedidas pela 

Controladoria Geral do Município, disponíveis no endereço 

https://www.pontagrossa.pr.gov.br/controladoria . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para aquisição de itens de tecnologia de informação tomar por base a 

Cartilha Governança em TI, elaborada pelo Tribunal de Contas do Estado 

do Paraná, disponível no endereço:  

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2017/7/flipbook/319181/files/ass

ets/basic-html/page22.html 

https://www.pontagrossa.pr.gov.br/controladoria
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2017/7/flipbook/319181/files/assets/basic-html/page22.html
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2017/7/flipbook/319181/files/assets/basic-html/page22.html
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25 -  Instrumentos de Consulta para 

elaboração deste Manual 

 

Como elaborar Termo de Referência ou Projeto Básico 

https://www.tce.mg.gov.br/img/2017/Cartilha-Como-Elaborar-Termo-de-

Referencia-ou-Projeto-Basico2.pdf  (consulta em 04/08/2021) 

Elaboração de Termo de Referência e Projeto Básico 

https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2364/1/Apostila%20Elabora%c3%a

7%c3%a3o%20de%20T%20de%20Referencias%20e%20Projetos%20%282%29.p

df (consulta em 04/08/2021) 

https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2364/2/slides_Elabora%c3%a7%c3

%a3o%20de%20Termo%20de%20Refer%c3%aancia%20e%20%20Projeto%20B%

c3%a1sico.pdf (consulta em 04/08/2021) 

 

Guia de Boas práticas em contratação de soluções de tecnologia da informação 

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F

0A728E014F0B22132B79D2  (consulta em 04/08/2021) 

 

Guia para Elaboração de Projeto Básico/Termo de Referência 

http://www.egov.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/Guia-para-

elabora%C3%A7%C3%A3o-de-Projeto-B%C3%A1sico-e-Termo-de-

Refer%C3%AAncia_Sulic-1.pdf (consulta em 05/08/2021)  

 

Manual de Boas Práticas em Licitação 

https://www.administracao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/doc

umento/2019-08/manual_boas_praticas.pdf (consulta em 04/08/2021) 

 

 

https://www.tce.mg.gov.br/img/2017/Cartilha-Como-Elaborar-Termo-de-Referencia-ou-Projeto-Basico2.pdf
https://www.tce.mg.gov.br/img/2017/Cartilha-Como-Elaborar-Termo-de-Referencia-ou-Projeto-Basico2.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2364/1/Apostila%20Elabora%c3%a7%c3%a3o%20de%20T%20de%20Referencias%20e%20Projetos%20%282%29.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2364/1/Apostila%20Elabora%c3%a7%c3%a3o%20de%20T%20de%20Referencias%20e%20Projetos%20%282%29.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2364/1/Apostila%20Elabora%c3%a7%c3%a3o%20de%20T%20de%20Referencias%20e%20Projetos%20%282%29.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2364/2/slides_Elabora%c3%a7%c3%a3o%20de%20Termo%20de%20Refer%c3%aancia%20e%20%20Projeto%20B%c3%a1sico.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2364/2/slides_Elabora%c3%a7%c3%a3o%20de%20Termo%20de%20Refer%c3%aancia%20e%20%20Projeto%20B%c3%a1sico.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2364/2/slides_Elabora%c3%a7%c3%a3o%20de%20Termo%20de%20Refer%c3%aancia%20e%20%20Projeto%20B%c3%a1sico.pdf
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B22132B79D2
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B22132B79D2
http://www.egov.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/Guia-para-elabora%C3%A7%C3%A3o-de-Projeto-B%C3%A1sico-e-Termo-de-Refer%C3%AAncia_Sulic-1.pdf
http://www.egov.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/Guia-para-elabora%C3%A7%C3%A3o-de-Projeto-B%C3%A1sico-e-Termo-de-Refer%C3%AAncia_Sulic-1.pdf
http://www.egov.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/Guia-para-elabora%C3%A7%C3%A3o-de-Projeto-B%C3%A1sico-e-Termo-de-Refer%C3%AAncia_Sulic-1.pdf
https://www.administracao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2019-08/manual_boas_praticas.pdf
https://www.administracao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2019-08/manual_boas_praticas.pdf
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ANEXO I 

Check-List para elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico 

Fonte: TCE/MG 

 

1 - Objeto 

1.1 O produto /serviço é comum? (     ) Sim     (     ) Não 

1.2 Definição do objeto (     ) Sim     (     ) Não 

1.3 Há padronização da marca pelo 
Tribunal de Contas? 

(     ) Sim     (     ) Não 

1.4 Especificação técnica coletada 
por meio de: 

(     ) Catálogos 
(     ) ABNT 
(     ) Inmetro 
(     ) Instrumentos Normativos. Quais? 
_______________________ 
(     )Outros 

1.5 Critérios de sustentabilidade? 
(     ) Sim     (     ) Não 
Quais? ____________________________ 

1.6 Requisitos Ambientais? 
(     ) Sim     (     ) Não 
Quais? ____________________________ 

1.6.1 Apresentação de certificação 
emitida por instituição pública 
oficial ou instituição credenciada? 

(     ) Sim     (     ) Não 
Quais? ____________________________ 

1.6.2 Selo sustentável ou similar? 
(     ) Sim     (     ) Não 
Quais? ____________________________ 

1.7 Abjudicação do objeto: 

(     ) Por item 
(     ) Por grupo de itens 
(     ) Global 
Justificativa: _______________________ 

1.8 Exigência de marca com 
referência 

(     ) Sim     (     ) Não 
Qual? ____________________________ 
Justificativa: _______________________ 

1.8.1 Exclusão de marca? 
(     ) Sim     (     ) Não 
Qual? ____________________________ 
Justificativa: _______________________ 

1.9 Quantitativo? Justificativa: _______________________ 
 

2 - Justificativa da Contratação 

2.1 Justificativas da Contratação? (     ) Sim     (     ) Não 

2.2 A Justificativa foi aprovada pela autoridade 
competente? 

(     ) Sim     (     ) Não 
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3 - Requisitos necessários 

3.1 Qualificação Técnica 
3.1.1 Serão exigidos atestados de capacidade 
técnico-profissional? 

(     ) Sim     (     ) Não 

3.1.2 Serão exigidos atestados de capacidade 
técnico-operacional? 

(     ) Sim     (     ) Não 

3.1.3 Qual capacidade técnica a comprovar, se for 
o caso? 

_______________________ 

3.1.4 Percentual (%) 
(     ) Sim     (     ) Não 
Qual? __________________ 

3.1.5 Pessoal técnico disponível? 
(     ) Sim     (     ) Não 
Quantos? ______________ 

3.1.6 Equipe técnica (Responsáveis Técnicos) 
(     ) Sim     (     ) Não 
Qualificação: ___________ 

3.2 Visita Técnica 
 

(     ) Facultativa 
(     ) Obrigatória 
Justificativa: ____________ 
(     ) não será exigida 

3.2.1 Serão disponibilizados documentos durante 
a visita? 

(     ) Sim     (     ) Não 
Quais? _________________ 

 

4 - Aceitabilidade da Proposta 

4.1 Amostra/Catálogo? 
(     ) Sim     (     ) Não 
Justificativa: ____________ 

4.1.1 Para todos os itens/lotes? 
(     ) Sim     (     ) Não 
Quais? _________________ 

4.1.2 Prazo para apresentação? 
(     ) Sim     (     ) Não 
Qual? __________________ 

4.1.3 Quais critérios objetivos de análise de 
conformidade do desempenho serão avaliados 
pela equipe técnica? 

_______________________’ 

 

 

5 - Aceitabilidade do Objeto 

5.1 Local de entrega do produto, serviço ou obra: _______________________ 

5.2 Recebimento do objeto 
5.2.1 Provisório 

(     ) Sim     (     ) Não 
Termo inicial?___________ 
Prazo? _________________ 
Unidade Responsável? 
_______________________ 
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5 - Aceitabilidade do Objeto 

5.2.2 Definitivo 

(     ) Sim     (     ) Não 
Termo inicial?___________ 
Prazo? _________________ 
Unidade Responsável? 
_______________________ 
 

 

6 – Estimativa do Valor da Contratação 

6.1 Fontes de 
pesquisa de 
preços: 

(     ) consulta junto aos fornecedores 
(     ) preço fixado por órgão oficial competente 
(     ) preço fixado em Ata de Registro de Preços – ARP 
(     ) preço para o mesmo objeto com contrato vigente no 
órgão promotor da licitação 
(     ) contrato similar de outros entes públicos 
(     ) consulta no comércio da região 
(     ) consulta na internet/mídia especializada, sítios 
eletrônicos ou de domínio amplo 
(     ) pesquisa no Portal de Compras Governamentais 
(     ) revistas especializadas 
(     ) banco de preços 
(     ) outros: _______________________________________ 

 

7 – Dotação Orçamentária 

7.1 Reserva Orçamentária e financeira (     ) Sim     (     ) Não 

7.2 Rubrica Orçamentária (     ) Sim     (     ) Não 
 

8 – Condições de Execução 

8.1 Fornecimento de bens 
(     ) em parcela única 
(     ) mais de uma parcela 

8.2 Contratação de obra/serviço em regime de 
execução: 

(     ) empreitada por preço 
global 
(     ) empreitada por preço 
unitário 
(     ) tarefa 
(     ) empreitada integral 

8.3 Contratação de serviços continuados em 
regime de execução por: 

(     ) empreitada por preço 
global 
(     ) empreitada por preço 
unitário 

8.4 Prazos: ______________________ 
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8 – Condições de Execução 

8.4.1 Entrega do objeto: ___________________ 
Termo inicial da contagem:  
______________________ 

8.4.2 Início da execução do serviço: ___________ 
Termo inicial da contagem:  
______________________ 

8.5 Será permitida a subcontratação parcial do 
objeto? 

(     ) Sim     (     ) Não 
Quais partes? 
______________________ 
Limite: ________________ 

8.6 Garantia do objeto? 
(     ) Sim     (     ) Não 
Prazo: _________________  

8.7 Prova? 

(     ) Sim     (     ) Não 
Prazo: _________________ 
Termo inicial da contagem: 
_______________________ 

 

9 – Obrigação das partes 

9.1 Será exigida garantia de execução 
contratual: 

(     ) Sim     (     ) Não 
Qual?_____________________ 
Percentual: _______________ 

 

10 – Gestão e fiscalização do contrato 

10.1 Gestão 
Unidade: ____________________ 
Responsáveis:_____________________________________ 
 

10.2 Fiscalização 
Unidade: ____________________ 
Responsáveis:_____________________________________ 
 

 

11 – Condições de pagamento 

11.1 Forma de pagamento: 

(     ) por medições 
(     ) por entrega 
Periodicidade:  ________________________ 
 

 

12  – Vigência do contrato 

12.1 Duração do contrato 
Prazo de vigência: ____________________ 
Termo inicial: _______________________ 
 

12.2 Prorrogação contratual? 
(     ) Sim     (     ) Não 
Período: _____________________________ 
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13  – Sanções contratuais 

13.1 Sanções: 
(     ) Sim     (     ) Não 
Quais condutas infratoras:  _____________________________ 
 

13.2 Multa: 

(     ) Sim     (     ) Não 
Percentual: _________________________ 
Temporalidade: _____________________ 
 

 

14 – Condições Gerais 

(     ) contrato 
(     ) nota de empenho 
(     ) carta-contrato 
(     ) autorização de compra 
(      ) ordem de execução do serviço 
 

15  – Orçamento detalhado e estimado em planilhas  
com preço unitário e valor global 

15.1 Consta na planilha 

15.1.1 Quantitativo para cada item? (     ) Sim     (     ) Não 

15.1.2 Preço unitário para cada item? (     ) Sim     (     ) Não 

15.1.3 Preço Global? (     ) Sim     (     ) Não 

15.2 Tem 03 (três) orçamentos? (     ) Sim     (     ) Não 

15.3 Existe composição de todos os custos 
unitários (obra/serviços)? 

(     ) Sim     (     ) Não 

 

16  – Cronograma Físico-Financeiro 

16.1 Cronograma Físico-Financeiro? (     ) Sim     (     ) Não 
 


