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Instrução Normativa SEGOV Nº 003/2018            

    

Regulamenta os procedimentos a serem adotados no âmbito do Departamento Central 

de Compras e dá outras providências.  

 

 

A Secretaria Municipal de Governo, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei 992 de 08 de dezembro de 2005 em seu 

Art. 6° e suas posteriores alterações;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar os procedimentos realizados pelo Departamento Central de Compras; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de organizar e otimizar os trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Governo; 

 

Resolve:                     

 

Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece procedimentos e documentos a serem adotados no âmbito do Departamento Central de 

Compras com reflexos diretos em toda a Administração Pública Municipal.  

 

Art. 2° Os processos de despesa serão encaminhados ao Departamento Central de Compras para estimativa do preço referencial 

para licitar dos itens componentes do objeto demandado. 

 

I – Comporão o trabalho efetuado no Departamento Central de Compras os seguintes procedimentos: 

a) Análise prévia e lançamento no Sistema Informatizado; 

b) Pesquisa de Preços; 

c) Tratamento dos preços disponíveis e lançamentos finais; 

d) Emissão de parecer conclusivo e preenchimento da Lista de verificações. 

II – Sempre que pertinente ou solicitado, as Secretarias deverão enviar em via eletrônica os Termos de Referência dos processos 

administrativos conjuntamente à respectiva memória de cálculo para o e-mail do Departamento Central de Compras 

(comprascasimiro@gmail.com). 

 

§1º Apenas serão aceitos para o procedimento de estimativa de preços os Processos que tenham Termo de Referência em 

conformidade com o disposto no Anexo XV em se tratando de aquisições, ou Anexo XVI em se tratando de serviços. 

 

Art. 3º O procedimento de análise prévia e lançamento da solicitação no sistema consistem na parte inicial e essencial do plano de 

trabalho do Departamento Central de Compras, sendo responsável por detectar inconsistências e evitar que erros se alastrem e 

venham a prejudicar a realização da despesa tal qual planejada, além de gerar um documento seguro e formal para pesquisa de 

preços junto a fornecedores. 

 

I – A análise prévia consistirá em observar se o objeto está especificado e padronizado dentro dos critérios estabelecidos na 

Instrução Normativa 01/2017 - SMCI. 
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a) Verificando as justificativas para demanda do bem/serviço; 

b) Verificando se o Termo de referência está em conformidade aos Anexos XV e XVI; 

c) Verificando memória de cálculo do quantitativo demandado; 

d) Verificando especificação e padronização dos itens demandados; 

e) Verificando os aceites dos setores técnicos que detenham grau de conhecimento sobre os itens. 

§1º Os processos que contenham criações artísticas e/ou de publicidade deverão ter vistas da Secretaria Municipal de Comunicação 

Social, só sendo feita a efetiva pesquisa de preços para os casos em que houver o aceite da mesma. 

§2º Os processos que contenham itens de computação e periféricos deverão ter vistas da Secretaria Municipal de Administração – 

CPD, só sendo feita a efetiva pesquisa de preços para os casos em que houver o aceite da mesma. 

§3º Os processos somente serão analisados se contarem em sua composição com Termo de Referência tal como previsto em Anexo 

XIII. 

 

II – Ao proceder com a análise prévia, o Departamento Central de Compras se apropriará da demanda Pública e deverá consultar 

todas as unidades acerca de eventual necessidade de consumo contida no processo. 

a) Lançar o quantitativo na geração de solicitação e coleta no Sistema Informatizado somente após resposta das unidades ou 

expiração do prazo para a mesma, que será de 72 horas; 

b) A consulta deverá ser feita por e-mail ou Memorando, sendo facultada a utilização de telefone para os casos em que haja 

devida justificativa para tal. 

 

III - Lançar o processo – solicitação e coleta - no sistema informatizado de compras, após possíveis ajustes do quantitativo. 

 

IV – Preencher planilha de acompanhamento processual identificando, após indicação da chefia, o servidor responsável pelo 

procedimento de pesquisa de preços. 

 

§ 4º Os erros formais contidos no processo, a considerar faltas de assinatura e/ou autuação, não serão fatores impeditivos para o 

procedimento de pesquisa de preços pelo setor. Uma vez encontradas tais inconsistências, o analista procederá com o previsto no 

inciso IV caput e concomitantemente fará retornar os autos à Secretaria de Origem para correções necessárias munido de “relatório 

de pendências” previsto em art. 4º conforme anexo IV.  

   

§5º O processo somente prosseguirá para enquadramento quando sanadas as pendências verificadas. 

 

V – Caso seja verificada qualquer inconformidade no que se refere às alíneas b e c do inciso I do artigo 3º, esta será considerada 

impeditiva para o procedimento de pesquisa de preços.  

 

§ 6º O procedimento de pesquisa de preços só poderá ser iniciado quando sanados todos as inconformidades impeditivos. Para tal, o 

processo seguirá para a Secretaria de Origem para providências necessárias munido de “relatório de pendências” previsto em art. 4º 

conforme anexo IV. Retornando com as pendências sanadas, o processo receberá trâmite ordinário do Departamento. 

 

§ 7º Os processos que tiverem entrada no Departamento Central de Compras serão datados e assinados a fim de possibilitar 

acompanhamento eficaz de prazo. 
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Art. 4º O procedimento de pesquisa de preços consiste em obter junto ao mercado os referenciais de preços correntes praticados seja 

no âmbito da Administração Pública, seja no âmbito privado, a fim de que a Administração Pública Municipal realize suas 

contratações sempre fundadas nos princípios constitucionais de economicidade, eficiência e efetividade. 

 

§1º Para efetiva pesquisa de preços, o Departamento Central de Compras se utilizará de parâmetros de inserção que consistem em 

fontes de preços de mercado. Após obter os preços referenciais se utilizará de balizadores de preços de forma a promover 

julgamento interno dos preços a fim de aferir a qualidade do procedimento realizado. 

 

I) São fontes de pesquisa de preços: 

a) Fornecedores locais e diversos; 

b) Atas de registro de preços e preços praticados por entes públicos; 

c) Sites especializados; 

d) Banco de preços contratado; 

e) Painel de preços disponibilizado pelo MPOG; 

f) Fontes consagradas (EMOP, CGM-RJ; SINAPI; BPS); 

g) Tabelas oficiais. 

 

II) Serão balizadores do preço referencial: 

a) Último preço contratado pela Administração Pública Municipal; 

b) Preços praticados por entes públicos com data superior a 180 dias; 

c) Histórico de preços contidos no sistema. 

 

§2º A pesquisa de preços junto aos fornecedores/prestadores de serviços será feita de forma ordinária por consulta formal por via 

eletrônica, conforme modelo de e-mail em anexo X conjuntamente ao documento de Coleta de preços gerado pelo Sistema 

informatizado de Compras e ao Termo de referência. 

 

III - O Departamento Central de compras poderá proceder com ligações para os fornecedores/prestadores de serviços para os quais 

foram enviadas a consulta a fim de solicitar de forma cortez que procedam com a resposta. 

 

§3º Não obtendo número razoável de preços para os itens solicitados, de forme extraordinária, este Departamento poderá lançar mão 

de pesquisas presenciais e/ou coleta de preços por via telefônica, devendo este procedimento sempre ser justificado em Parecer. 

 

IV - Deverá constar no documento de pesquisa presencial de preços: 

a) Identificação completa da empresa visitada; 

b) Data e hora da pesquisa; 

c) Identificação completa do servidor responsável pela visita; 

d) Será facultado ao servidor responsável a utilização de registro fotográfico. 

 

V - Deverá constar no documento de pesquisa telefônica de preços: 

a) Identificação completa da empresa consultada; 

b) Data e Hora da pesquisa; 
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c) Identificação completa do servidor responsável pela consulta; 

d) Relação do número dos telefones, do qual se originou a ligação e para o qual se destinou a ligação; 

e) Identificação detalhada do responsável por responder a coleta, de preferência contendo nome, matrícula e função na 

empresa. 

 

 §4º Para a pesquisa de preços junto aos sites especializados deverá ser levado em conta o preço total dos itens pesquisados, 

incluindo o frete sempre que oportuno, sendo vedada a utilização dos preços promocionais. 

 

 VI - Sendo a consulta feita apenas para o valor unitário do item, casos nos quais o site não disponha da quantidade demandada, o 

valor referente ao frete não será levado em consideração. 

 

VII - A fim de balizar a consulta feita na internet, deverá ser feita, sempre que possível, visita a sites de busca que guardam 

histórico dos preços. 

 

§5º A Administração Pública Municipal, desde que haja recursos orçamentários e financeiros para tal, manterá a contratação de um 

banco de preços oficial que exponha e organize os preços praticados no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta nas mais 

diversas esferas, tais como reúna suas atas de Registro de preços e cotações eletrônicas. 

 

VIII - O preço a ser considerado como referencial do Banco de preços será de decisão discricionária do servidor através de critérios 

técnicos podendo este ser a Média das 3 melhores propostas iniciais ou a mediana das propostas finais; 

 

IX - Serão considerados preferencialmente em ordem de preponderância os preços: 

a) Do Estado do Rio de Janeiro; 

b) Da Região Sudeste (São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo); 

c) Dos Estados vizinhos à Região Sudeste (Paraná, Bahia, Goiás e Mato Grosso do Sul); 

d) Das Regiões vizinhas à Região Sudeste (Sul, Nordeste e Centroeste); 

e) De todo território nacional. 

 

§6º A pesquisa de preços será feita de forma ampla e os esforços por obter o maior número de cotações constará no processo 

documentadamente, e-mails enviados, sempre que for obtido menos de 5 (cinco) cotações. 

 

X - Para os processos nos quais houver mais de 5 (cinco) preços efetivamente levantados não será necessário acostarem-se aos autos 

os e-mails enviados, devendo estes serem armazenados em pasta de trabalho eletrônica para o caso de eventuais inspeções do 

Controle Interno ou Externo.  

a) Obtendo quantitativo razoável, além do mínimo, de cotações deve-se encaminhar para o procedimento de tratamento de 

preços a fim de determinar o preço referencial da licitação através de critério estatístico pertinente.  

b) Caso não obtenha o número mínimo de cotações, enviar ao Gestor para decisão quanto à continuidade do processo, 

juntando aos autos todos os documentos que comprovem esforço do setor e parecer do diretor opinando sobre o trâmite.  

c) Para servir de preço referencial para Pregões Presenciais a pesquisa de preços terá validade de 180 dias, assim como cada 

preço individualmente contido na sua composição. 
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d) Nos casos em que houver Dispensa de licitação, conforme enquadramento no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/1993, os 

preços terão validade definida pelo Fornecedor/Prestador de Serviços. 

e) Caso haja quantidade de fontes muito grande que de tal forma comprometa a apresentação das informações das planilhas 

anexas, estas poderão ser omitidas do processo administrativo e permanecerão apenas em arquivo eletrônico por esse departamento. 

 

Art. 6º O procedimento de tratamento de preços consiste em promover através de métodos estatísticos adequações necessárias, sem 

alteração nas informações prestadas, para a redução quaisquer efeitos maléficos à Administração Pública resultantes da assimetria 

de informação própria do mercado, dessa forma obtendo como produto final o preço referencial de mercado que norteie 

efetivamente o certame licitatório, evitando, com isso, licitações frustradas/desertas e/ou sobrepreços. 

 

§1º Sempre que possível será utilizada a metodologia da média saneada para obtenção do preço referencial associada ao quadro 

comparativo entre fontes optando sempre pelo menor dos preços referenciais. 

§2º O procedimento de tratamento de preços já se iniciará conjuntamente com a obtenção do primeiro preço para os itens e contará 

com planilha desenvolvida no setor para padronização e facilitação do mesmo. 

I) Os preços na medida em que forem sendo coletados, serão perfilados em planilha e quando terminada a pesquisa de preços 

serão componentes do “Anexo I – Preços coletados válidos”; 

II) Os preços referentes a fornecedores e sites especializados receberão tratamento do qual sairá a média saneada destes, 

chegando ao produto final Referencial dos Fornecedores/Sites. Este comporá o “Anexo II – Referencial dos Fornecedores/sites”; 

III) Após obtenção do referencial dos preços dos fornecedores/sites, estes serão perfilados ao preço do Banco de Preços oficial 

contratado pela Administração Pública Municipal, conforme §5º do art. 4º, e demais bancos de preços oficiais disponíveis em 

planilha distinta da qual sairá o produto “Referencial para licitar”. Este comporá o Anexo III – Referencial para licitar. 

 

§3º Sempre que o valor total estimado pelo Departamento para a despesa ultrapassar R$ 352.000,00 (Trezentos e cinquenta e dois 

mil reais), houver registro no sistema próprio dos preços praticados anteriormente no âmbito municipal e se tratar de um processo de 

aquisição, o Departamento preencherá planilha própria compondo o “Anexo IV – Avaliação de qualidade dos preços pesquisados” 

que gerará um quadro comparativo balizando os preços atuais aos praticados no passado para maior grau de informação do Gestor. 

 

§4º Sempre que o valor total estimado pelo Departamento para a despesa ultrapassar R$ 352.000,00 (Trezentos e cinquenta e dois 

mil reais) e se tratar de um processo de aquisição, o Departamento organizará um ranking que disporá numa planilha os itens 

demandados por ordem de materialidade e relevância. Este item comporá o “Anexo V – Materialidade e Relevância”. 

 

IV - Efetuar resumo da cotação com tratamento de preços, juntando ao processo tabelas e parecer. 

a) Lançar no sistema o preço final da cotação dos itens padronizados; 

b) Exprimir no relatório do Departamento, procedimento utilizado para obtenção do preço final. 

 

Art. 5º Após avaliação dos processos através de lista de verificação (Anexo I) será emitido Parecer (Anexo III), de acordo com os 

procedimentos citados no art.2°, devendo ser observado com zelo pelas secretarias de origem. 

 

§1º: A lista de verificação é acompanhada de procedimentos a serem adotados pelo Departamento Central de Compras para as 

respostas negativas do questionário (Anexo II); 
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§2º É facultada a emissão de Parecer nos processos em que o trabalho do Departamento Central de Compras restringir-se a mero 

lançamento da solicitação no sistema informatizado, contando como tal os processos de obras de engenharia, pagamentos de taxas e 

nos que se enquadrarem no Artigo 25 caput da Lei 8.666/1993. 

 

Art. 6° Para os processos que não lograrem êxito de aprovação conforme art.2°, será emitido pelo Departamento Central de 

Compras relatório de pendências, devendo as mesmas serem cumpridas e/ou justificadas para nova avaliação e posterior aprovação 

(Anexo IV), sendo fixadas suas tratativas tais como incisos VI e VII.  

 

Art 7º O Departamento Central de Compras obedecerá ao prazo ordinário de 15 dias úteis transcorridos da data de entrada do 

Processo à sua saída definitiva para seus procedimentos internos. 

 

I – O procedimento de lançamento no sistema deverá obedecer ao prazo de até 1 dia útil. 

 

II – O procedimento de pesquisa de preços obedecerá ao prazo de até 10 dias úteis. 

 

III – O procedimento de tratamento de preços e lançamento do referencial no sistema obedecerá ao prazo de até 2 dias úteis. 

 

IV – Os procedimentos de preenchimento da “Lista de verificações” tal qual anexo I, emissão de parecer e demais formalidades 

obedecerão ao prazo de até 2 dias úteis. 

 

§1º Ultrapassado o prazo ordinário, o Departamento procederá com informação para com a Secretaria de Origem justificando as 

razões pelas quais houve impossibilidade de obedecer ao prazo predeterminado. 

 

§2º Processos com complexidade alta e/ou quantitativo elevado receberão prazos maiores e serão devidamente justificados em 

parecer do Departamento. 

 

§3º Processos de mandado de segurança receberão tramitação especial de forma a cumprir o prazo indicado pela justiça. 

 

§4º Os erros indicados em inciso VI artigo 2º não interromperão contagem de prazo decorrido no setor, exceto se a Secretaria de 

Origem levar prazo superior ao contido no caput deste artigo para saná-los. 

 

§5º Os erros indicados em inciso VII artigo 2º interromperão contagem de prazo decorrido no setor, voltando a contar para 

contagem do mesmo apenas quando retornarem os autos sem as desconformidades indicadas. 

 

§6º A “Lista de verificações” será assinada pelo servidor que preencheu as informações.  

 

Art. 8º O Departamento de Compras manterá atualizada planilha de acompanhamento processual em nuvem em endereço eletrônico 

<goo.gl/9gk4oF > que será informado através de memorando circular para as secretarias.  
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Parágrafo único – A planilha de acompanhamento processual será atualizada semanalmente e conterá informações sobre situação 

de andamento do processo e dias transcorridos no departamento. 

 

Art. 9º Os processos cujo valor total estimado da despesa enquadre-se no Artigo 24, inciso II da lei 8.666/1993, alterações e 

regulamentação pelo Decreto 9.412/18 do Governo Federal, possibilidade de licitação dispensável, deverão ser encaminhados à 

Secretaria de Origem para conhecimento do Ordenador de despesa que procederá com a tomada de decisão da modalidade que será 

empregada para sua realização. 

 

I) Caso opte por realizar Compra direta através de dispensa de licitação, o Processo Administrativo retornará ao 

Departamento Central de Compras e seguirá seguinte fluxo: 

a) Comunicação e negociação junto aos fornecedores/prestadores de serviço componentes da fase de pesquisa de preços; 

b) Preenchimento de termo de negociação conforme anexo xx no qual será descrito o processo de negociação de preços 

visando à economicidade; 

c) Lançamento no Sistema Informatizado dos preços orçados e consequentemente do vencedor; 

d) Juntada de Certidões válidas de habilitação da empresa: Conjunta da Receita, FGTS e CNDT para aquisição e INSS, FGTS, 

CNDT e Tributos Municipais para serviços; 

e) Juntada e verificação do Contrato Social da empresa certificando de contratar empresas apenas compatíveis com a área de 

atuação.] 

 

II - Caso opte por realizar o procedimento de pregão, o Ordenador enviará o Processo para a Comissão Permanente de Licitação que 

procederá com o devido enquadramento. 

 

Parágrafo Único Antes de encaminhar o Processo Administrativo para a Secretaria de Origem, o Departamento Central de 

Compras verificará se a licitação é realmente dispensável, efetuando controle de quantitativo e verificando se há fracionamento de 

despesa. 

 

Art. 10º Os processos de Obras e Engenharia, tais como de medicamentos, poderão sofrer mudanças em seu método de pesquisa e 

tratamento e serão instruídos por Instruções Normativas Conjuntas com a Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços 

Públicos e com a Secretaria Municipal de Saúde. 

§1º Na pesquisa de preços de medicamentos, será considerado preço referencial máximo para licitar o menor preço dentre os 

disponíveis na tabela CMED/ANVISA. 

§2º Será utilizado por parâmetro da Tabela CMED/ANVISA o PMVG – Preço Máximo de Venda ao Governo para compra dos 

medicamentos inseridos na lista de produtos sujeitos ao Coeficiente de Adequação de Preço ou ainda de qualquer medicamento 

adquirido por força de decisão judicial e o Preço Fábrica – PF, que é o teto de preço para compra de qualquer medicamento por 

entes da Administração Pública, quando não aplicável o Coeficiente de Adequação de Preço. 

§3º Em concordância com o artigo 7º, §2º da Lei 8.666/1993, será utilizada sempre que pertinente a tabela de custos e preços 

EMOP/RJ, fonte consagrada, a fim de aferir os preços referenciais para licitar de obras de engenharia. 

 

Art. 11º O Departamento Central de Compras atuará em conjunto com a Secretaria Municipal de Controle Interno e demais 

Secretarias municipais a fim de proceder com a padronização dos itens demandados de forma a tornar mais ágil e simples o 

procedimento de pesquisa de preços para aquisições comuns. 
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Art. 12° O Departamento Central de Compras produzirá, manterá em arquivo eletrônico e dará publicidade à Tabela de Preços 

Municipal que servirá como referencial máximo para licitar dos itens que a compõem. 

 

§1º Sobre a pesquisa de preços para a formação da Tabela de preços municipal: 

a – A pesquisa de preços será tomada junto ao mercado local, internet e Banco de preços contratado. 

b – O preço referencial máximo para licitar será obtido através de média saneada da cesta de preços obtida. 

c – A pesquisa de preços junto ao mercado local será feita de forma presencial, obedecendo aos critérios estabelecidos em art. 4º, § 

x, e será mantida em arquivo eletrônico juntamente ao registro fotográfico. 

d – A pesquisa de preços feita na internet e junto ao banco de preços deverá ser registrada em salvamento feito em arquivo 

eletrônico. 

 

§2º Comporão a Tabela de Preços municipal preços de itens comumente demandados pela Administração Pública Municipal, sendo 

eles discriminados abaixo e padronizados conforme Anexo XIV. 

 

I – Materiais de Consumo (Gêneros Alimentícios); 

I.1 – Água Mineral Natural sem gás 20 litros; 

I.2 – Água Mineral Natural sem gás 500ml; 

I.3 – Açúcar Cristal 2kg; 

I.4 – Café 500g; 

I.5 – Biscoito Cream Cracker 400g; 

I.6 – Biscoito Maisena 400g; 

I.7 – Margarina Vegetal 500g. 

 

II – Materiais de expediente: 

II.1 – Papel A4; 

II.2 – Lápis; 

II.3 – Lapiseira; 

II.4 – Caneta esferográfica; 

II.5 – Grampeador; 

II.6 – Grampo; 

II.7 – Borracha Branca; 

II.8 – Perfurador de papel; 

II.9 – Caneta Marca texto; 

 

III – Materiais de limpeza e descartáveis: 

III.1 – Copo Plástico 200ml; 

III.2 – Papel Toalha interfolhado; 

 

III.3 – Papel Higiênico; 

III.4 – Água Sanitária; 
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III.5 – Álcool etílico 92,8º; 

III.6 – Desinfetante líquido 2l; 

III.7 – Detergente líquido 500ml; 

III.8 – Esponja;  

III.9 – Limpador multiuso. 

 

IV – Material de consumo diverso 

IV.1 – Gás de Cozinha 13kg 

 

Art. 13º O fluxo processual da despesa será alterado de acordo com a necessidade e encaminhado posteriormente às demais 

unidades gestoras do município. 

 

Art. 14º Em caso de necessidade de alteração dos modelos de parecer ou documentação exigida nesta Instrução Normativa, será 

publicado novamente o conteúdo da atual instrução consolidando com as alterações pertinentes. 

 

Art. 15º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Casimiro de Abreu, 07 de agosto de 2018. 

   

 

 

 

 

Érica Esteves Dames Passos Neves 

Secretária Municipal de Governo 
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ANEXO I 

 

Nº DE 

ORDEM
REQUISITOS

Sim Não N/A

1 O objeto está especificado e padronizado?

2
Há justificativa para aquisição/contratação por parte da 

secretaria demandante?

3
Houve consulta às unidades sobre a demanda contida neste 

Processo?

4
Há justificativa para o quantitativo utilizado com a respectiva 

memória de cálculo?

5 Foi feito o controle de quantitativo para evitar fracionamento? XXX

6
Havendo atas de registro de preços vigentes na esfera 

municipal, foi efetuada sugestão para adesão?

7
Consta, no documento oficial de cotação, especificação 

completa do item, seu quantitativo e condições de entrega?

8
Os documentos oficiais de cotação estão devidamente 

preenchidos, identificados e assinados pelos fornecedores?

9 Há pesquisa adequada feita na Internet?

10
Para chegar ao referencial de preços máximo a licitar, houve 

consideração de pelo menos 3 preços válidos?

11

Constam nos autos os e-mails enviados que comprovem a 

amplitude e o esforço do setor em efetuar uma pesquisa com 

a maior amplitude possível?

12
Foi utilizada a planilha desenvolvida pelo Departamento para 

tratamento de preços de forma adequada?

13
Houve pesquisa de preços feita de forma extraordinária 

devidamente justificada? (Presencial ou via telefônica) 

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Municipal de Governo

LISTA DE VERIFICAÇÕES DO DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS

Processo nº:                                                                        Data da Autuação:

Secretaria/Órgão/Entidade Solicitante: 

Responsável pela preenchimento: 

RESPOSTA

Assinatura:

Objeto:

ATENDIDOS

Data: 

********** ***************************** OBSERVAÇÕESFOLHA
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ANEXO II 

 

 Procedimentos a serem adotados de acordo com respostas negativas da Lista de Verificações 

1, 2 e 4 Encaminhar para Secretaria de Origem para adequação 

3 Justificar a razão ou proceder com consulta. 

5 Apenas em casos em que optou-se por dispensa de licitação 

6 Sugerir ou justificar. 

7 e 8 Justificar a utilização do meio extraordinário de cotação 

9 Adequar ou justificar a não utilização de internet. 

10 
Continuar procedimento de pesquisa ou encaminhar processo à Secretaria de Origem para tomada de decisão 

quanto ao prosseguimento do feito. 

11 
Obrigatório apenas se houver menos de 5 (cinco) preços efetivamente levantados, caso nem mesmo nesse caso 

esteja presente, fazer constar.  

12 Promover adequação e uso da planilha indicada. 

13 Justificar utilização no caso de não haver tal justificativa. 
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ANEXO III 

 

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu 

Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria Municipal de Governo 

 

 

Casimiro de Abreu, RJ, _____ de ______________ de _____. 

 

PARECER 

 

 

A pesquisa de preços foi efetuada de forma a atender a legalidade e os princípios relativos à economicidade e vantajosidade e 

obteve como produto os preços referenciais máximos para licitar referentes aos itens demandados pela Secretaria de 

______________________. 

Para tal, foi efetuada consulta a X(xis) fontes, sendo estas: fornecedores/prestadores de serviços, sites especializados, Tabelas 

oficiais e o Banco de Preços (N P Soluções e Capacitação Tecnológica) contratado pela Administração Pública Municipal 

disponível no site https://www.bancodeprecos.com.br/.  

Após colhidos os preços, obteve-se uma cesta com N(ene) preços, que foram tratados de forma que fosse constituída uma 

cesta de preços homogênea
1
. O tratamento estatístico utilizado foi o da média saneada para os preços dos fornecedores e sites 

especialziados, conforme Instrução Normativa 03/2018 – SEGOV. Após obter tal preço médio, perfilou-se o mesmo com os demais 

preços disponíveis a fim de chegar ao referencial máximo para licitar.  

Todavia com relação aos itens X(xis), R(erre) e T(tê), foram utilizados outros critérios (citá-los) por questões de (expor 

justificativa) e que ao final não constituíram vícios ao Processo, uma vez que os preços encontrados atendem aos requisitos legais e 

econômicos. 

Diante do exposto, sugerimos o prosseguimento do feito e encaminhamos o processo em tela para para a secretaria de 

origem/fundação/fundo para que delibere conforme art. 2º da Instrução Normativa 02/2018 SEGOV. 

 

________________________________ 

Assinatura / Matrícula 

                                                           
1
 Para a obtenção de uma cesta de preços homogênea, ou seja, uma cesta de preços que não apresente grandes variações, este 

Departamento Central de Compras utiliza-se de uma medida de dispersão estatística chamada Coeficiente de Variação. Este é 

utilizado para medir a dispersão dos dados em relação ao seu valor médio, tendo que: quanto menor esta dispersão, mais 

homogêneos são os dados analisados. O cálculo desta medida de dispersão relativa se dá pela razão entre o desvio padrão e a 

média da amostra e é expressa em termos percentuais. Quando seu valor é menor ou igual a 25% indica que, em termos estatísticos 

de comprovação empírica, tem-se uma amostra cuja média dos preços tendem a representar os preços praticados no mercado. Com 

isso, a Administração Pública Municipal cumpre o que está descrito no Acórdão 403/2013 - Primeira Câmara e no Acórdão 

1.108/20017 - Plenário. 
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ANEXO IV 

 

 

  
 

   Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu     

     Estado do Rio de Janeiro           

     Secretaria Municipal de Governo       

                    

                    

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS 

                    

Processo nº: _____/_______ 

Nº DE 

ORDEM 
DESCRIÇÃO 

1   

2   

3 

 4   

5 

 6   

7 

 8   

9 

 10   

11   

12   

13   

14   

15   

Data: 

Responsável pela análise: 

Assinatura: 
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ANEXO V 

 

 

  
 

   Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu     

     Estado do Rio de Janeiro           

     Secretaria Municipal de Governo       

 

 

Casimiro de Abreu, RJ, _____ de ______________ de _____. 

 

 

PARECER (Obras e engenharia) 

 

Ratificamos o orçamento informado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos quanto à formação de preços 

apresentada às fls. Xx. Isto se dá pelo fato de a Tabela EMOP-RJ utilizada para o explicitado conter em si todos os custos unitários 

detalhados para a execução da Obra planejada, indo ao encontro do preceituado no art. 7º, §2º da Lei 8.666/1993. 

Dessa maneira, dispensamos a coleta de preços com fornecedores, uma vez que a fonte consagrada supracitada já traz em si 

todas as instruções necessárias para o levantamento mais eficaz de custos diretos e indiretos ao serviço. Ademais, engloba variações 

de custos de mão de obras e de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. 

Informamos, portanto, que os preços utilizados para fechamento no sistema Informatizado de Compras foram retirados da 

tabela EMOP/RJ as fls xx/xx nos autos do processo. 

Diante do exposto, sugerimos o prosseguimento do feito e encaminhamos o processo em tela para a secretaria de 

origem/fundação/fundo para que delibere conforme art. 2º da Instrução Normativa 02/2018 SEGOV. 

________________________________ 

Assinatura / Matrícula 
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ANEXO VI 

 

  
 

   Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu     

     Estado do Rio de Janeiro           

     Secretaria Municipal de Governo       

 

 

Casimiro de Abreu, RJ, _____ de ______________ de _____. 

 

 

PARECER (Simples lançamentos no sistema) 

 

 Sr(a). Secretário(a), 

 Considerando que a presente solicitação de despesa não incorre em procedimento de estimativa de custos ou pesquisa de 

preço. 

 Considerando que a empresa apresentada às fls. Xx, é a única capaz de atender ao que fora solicitado por esta Secretaria. 

 Entende-se ser amparada e devidamente justificada esta despesa com os expedientes componentes dos autos. Ademais, 

verificou-se que os valores informados às fls. Xx, estão devidamente apresentados e comprovados.  

 Dessa forma, esse Departamento Central de Compras procedeu com os devidos lançamentos no Sistema Informatizado e 

sugere o prosseguimento do feito, encaminhando os autos para enquadramento de despesa por parte da Comissão Permanente de 

Licitação. 
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ANEXO VII 

 

  
 

   Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu     

     Estado do Rio de Janeiro           

     Secretaria Municipal de Governo       

 

Casimiro de Abreu, RJ, _____ de ______________ de _____. 

 

(Encaminhamento valores dispensáveis) 

De: Secretaria Municipal de Governo – Departamento Central de Compras 

Para: 

 Sr(a). Secretário(a), 

 

 Esse Departamento Central de Compras procedeu com a pesquisa de preços conforme Instrução Normativa 03/2018 – 

SEGOV a fim de estimar o preço de mercado referencial para a demanda contida no Presente Processo.  

 Assim sendo, chegou-se a um valor estimado que pode ser enquadrado no artigo 24, II da Lei 8.666/1993 e 

regulamentações posteriores, assim sendo seguiu-se com a verificação de que ainda não houve aquisição/contratação do mesmo 

objeto, configurando caso em que a licitação é dispensável. 

 Dessa forma, encaminhamos os autos para que haja tomada de decisão quanto à conduta a ser adotada para a realização de 

tal despesa. 

 Após ciência e tomada de decisão, solicitamos que retornem os autos com tal alternativa expressa para que possamos 

prosseguir com a tramitação regular do processo em tela.  

 Atenciosamente. 
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ANEXO VIII 

 

  
 

   Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu     

     Estado do Rio de Janeiro           

     Secretaria Municipal de Governo       

 

 

Casimiro de Abreu, RJ, _____ de ______________ de _____. 

 

Parecer (Dispensa de licitação) 

A pesquisa de preços foi efetuada de forma a atender a legalidade e os princípios relativos à economicidade e vantajosidade e 

obteve como produto os preços referenciais máximos para licitar referentes aos itens demandados pela Secretaria de 

______________________. 

Para tal, foi efetuada consulta a X(xis) fontes, sendo estas: fornecedores/prestadores de serviços, sites especializados, Tabelas 

oficiais e o Banco de Preços (N P Soluções e Capacitação Tecnológica) contratado pela Administração Pública Municipal 

disponível no site https://www.bancodeprecos.com.br.  

Todavia, com o tratamento dos preços conforme preceituado na Instrução Normativa 03/2018 – SEGOV foi verificado que o 

valor total estimado da despesa encontra-se dentro do que pode ser enquadrado no artigo 24, II da Lei 8.666/1993 e regulamentações 

posteriores. Assim sendo seguiu-se com a verificação de que ainda não houve aquisição/contratação do mesmo objeto, configurando 

caso em que a licitação é dispensável. 

Dessa forma, esse Departamento encaminhou os autos para a Secretaria de Origem a fim de obter direcionamento quanto ao 

prosseguimento do feito, conforme fls. Xx. Consequentemente houve opção do ordenador de despesa, fls. Xx, pela dispensa da 

licitação. Assim sendo, o processo foi instruído de forma a obter o menor valor válido e disponível, que foi apresentado pela 

Empresa xx, conforme documentação às fls. Xx. 

Houve ainda, por parte desse Departamento Central de Compras tratativas de negociação junto às empresas conforme 

manifestado em termo de negociação em fls. Xx. 

Por fim, uma vez verificado que não houve compra similar que configure fracionamento de despesa, foi juntada a 

documentação regular da vencedora tal como previsto no art. 9º, inciso I. alínea “d” da Instrução Normativa 03/2018 – SEGOV.  

Diante do exposto, sugerimos o prosseguimento do feito e encaminhamos o processo em tela para Parecer Jurídico e, após, 

siga para a Secretaria Municipal de Controle Interno. 
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ANEXO IX 

 

 

  
 

   Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu     

     Estado do Rio de Janeiro           

     Secretaria Municipal de Governo       

 

 

Casimiro de Abreu, RJ, _____ de ______________ de _____. 

 

Parecer (Inexigibilidade) 

Ao proceder conforme modo ordinário, verificou-se que a contratação da empresa xx é incompatível com o procedimento licitatório 

por detectar-se a inviabilidade de competição. Isto se dá, pois e mesma possui exclusividade no ramo de atuação sendo ela mesma a 

única componente do mercado / única com capacidade técnica comprovada para executar o serviço / efetuar a venda. Assim sendo, 

entende-se que esta já é por si só destinada a produzir a melhor escolha possível para a Administração Pública Municipal. 

De acordo com os critérios técnicos acima elencados, a empresa foi escolhida, sendo a justificativa de preços apresentada em fls. 

Xx. Os preços informados são compatíveis com os praticados pela mesma no mercado, sendo fator preponderante na possibilidade 

de contratação, uma vez que não configura alvitre de enriquecimento ilícito. 

Relatar atividade da empresa e razões da escolha conforme fls. do processo, demonstrando que os benefícios da contratação são 

proporcionais aos respectivos gastos. 

 Verificar se exclusividade é exclusiva ou singular. Se for exclusiva absoluta o preço deverá ser justificado com notas ficais; se for 

exclusiva relativa, comparar preços com os outros executores. Se for singular (comum em shows) ver preços de similares ou de 

mesmo nível (não é obrigada a contratar o mais barato, apenas deve declinar se estiver muito acima do mercado). 

 

Diante do exposto, conforme art. 21 da Lei 8.666/1993, sugerimos o prosseguimento do feito e encaminhamos os autos do processo 

em tela para a secretaria de origem/fundação/fundo para que delibere conforme art. 2º da Instrução Normativa 02/2018 SEGOV.  
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ANEXO X 

Modelo de e-mail solicitando cotação 

 Casimiro de Abreu, xx de xxxx de 20xx. 

   Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu 

   Estado do Rio de Janeiro     
 

   Secretaria Municipal de Governo  
 

  Departamento Central de Compras  

 Prezado Sr(a), 

 A Secretaria/(O) Fundo/Fundação convida vossa senhoria a apresentar cotação de preços dessa empresa para os 

bens/serviços discriminados em anexo. As condições gerais de contratação se encontram disponíveis no anexo “Termo de 

Referência”. Caso seja de seu interesse participar desta Solicitação de Cotação de preços, enviar no prazo de 5 dias úteis a cotação 

de preços conforme instruções abaixo descritas. 

 Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo telefone (22) 2778-9830 ou pelo e-mail comprascasimiro@gmail.com para 

maiores esclarecimentos e informações necessárias. 

 Certos em poder contar com a atenção do sr(a), antecipamos nossos agradecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

Servidor/Matrícula 

 

 INSTRUÇÕES PARA COTAÇÃO DE PREÇOS 

Elaborar uma Carta Proposta em papel timbrado da Empresa ou preencher coleta de preços enviada em anexo, que 

deverá conter, necessariamente, as seguintes informações: 

a) Nome da Empresa Proponente;  

b) Endereço completo; 

c) Carimbo contendo o número do CNPJ da Empresa;  

d) Nome do Representante Legal da Empresa;  

e) Preço unitário de cada item solicitado e valor total da proposta conforme anexo; 

f) O prazo de validade da PROPOSTA (em algarismo e por extenso) não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 

dias consecutivos contados a partir da data limite de entrega da proposta; 

g) Assinatura e rubrica do Representante da Empresa. 
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ANEXO XI 

 

  
 

   Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu     

     Estado do Rio de Janeiro           

     Secretaria Municipal de Governo       

 

 

Casimiro de Abreu, RJ, _____ de ______________ de _____. 

 

Termo de negociação 

 Em consonância ao preceituado na Instrução Normativa 03/2018 – SEGOV em seu art. 10º, inciso I, alíneas “a” e b”; 

Buscando obter preços mais vantajosos e atuar de acordo com o princípio da economicidade; 

Após pesquisa ampla de preços, esse Departamento Central de Compras fez contato com as empresas que apresentaram 

cotação para os itens solicitados.  

 (Breve relato da negociação incluindo nome das empresas que foram consultadas e forma com a qual se deu a negociação – 

presencial, telefônica, e-mail) 

Dessa forma, o(s) preço(s) vencedor(es), menor preço dentre os disponíveis e válidos, foi o da empresa xxxxxxx, declarada 

assim vencedora e sem possibilidades de melhorar ainda mais a sua proposta.  

 

Assinatura e carimbo do representante das empresas negociantes. 

 

Assinatura e carimbo do servidor responsável pela negociação. 
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ANEXO XII 

 

 

  
 

   Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu     

     Estado do Rio de Janeiro           

     Secretaria Municipal de Governo       

 

 

Casimiro de Abreu, RJ, _____ de ______________ de _____. 

 

 

 

Modelo de solicitação de demanda – Registro de Preços 

(Memorando ou e-mail) 

 Sr(a). Secretário(a), 

 De acordo com a Instrução Normativa 03/2018, artigo 3º, inciso II, este Departamento Central de Compras verificou no 

Processo xxxx/20xx haver solicitação de um Registro de Preços para os bens/serviços descrever demandados. Com isso solicitamos 

ao sr(a). que se manifeste quanto à demanda dessa Secretaria/Fundo/Fundação para o mesmo objeto. 

 Recordamos que este procedimento visa à trazer economicidade otimizando os processos e buscando alcançar economias 

de escala com contratações em maior quantidade. 

 Caso haja demanda, solicitamos gentilmente que nos encaminhe com prazo máximo de 72 horas a contar do envio deste e-

mail, listagem devidamente assinada com a especificação e quantitativo dos itens, assim como memória de cálculo e condições de 

contratação. 

 Sem mais para o momento,  

 Atenciosamente, 

Servidor/Matrícula 
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   Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu     

     Estado do Rio de Janeiro           

     Secretaria Municipal de Governo       

 

ANEXO XIII 

 

Justificativa para utilização deste método de Pesquisa – Nota técnica 

Ao longo dos anos o método de trabalho acerca da pesquisa de preços no âmbito da Administração Pública vem sofrendo 

constantes alterações e aperfeiçoamento. Ciente deste processo, a Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu resolve por meio 

dispositivo dar publicidade ao seu método de trabalho.  

Pela diversidade, complementaridade e objetivos existentes entre a Administração Pública e a Privada, observa-se grande 

assimetria de informação entre tais esferas. Esta assimetria é uma das responsáveis pelo risco de haver ineficiência nas contratações 

públicas. Isto se dá por na busca por auferir maiores lucros, os potenciais licitantes inflarem seus preços ou distorcerem as 

informações que nortearão a estimativa de preços na expectativa de obterem maior margem de competitividade e/ou lucros acima do 

lucro normal. 

É facilmente perceptível que tal quadro induz a contratações que frustram os princípios constitucionais que embasam a 

Administração Pública. Dessa forma, a atuação do Departamento Central de Compras visa a minimizar os riscos inerentes da 

estimativa de despesa com a contratação pretendida. 

Com o advento recente da Súmula de Jurisprudência do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro que versa sobre a amplitude 

da pesquisa de preços associada a diversificação das fontes nas pesquisas de mercado prévias à contratação, este Departamento 

Central de Compras vem ratificar e aprofundar os procedimentos já iniciados a partir da IN 01/2017 – SEGOV. A utilização da cesta 

de preços e a exigência pela ampliação do escopo da pesquisa de preços já é norteador dos procedimentos internos desse 

Departamento. 

Os procedimentos de Pesquisa de preços e do tratamento da coleta, tal como ditado na presente Instrução Normativa têm 

por objetivo trazer para o processo administrativo, para o planejamento de contratação ao qual se insere, o princípio da 

economicidade associada à transparência, eficiência e efetividade. Esta Instrução Normativa inaugura uma forma de tratamento de 

preços que distingue e pondera as diversas fontes de modo que haja sempre a possibilidade de enxergar as assimetrias do mercado e 

fazer a opção pelos preços referenciais que satisfaçam a todos os critérios preestabelecidos.  

Os preços após coletados, são predispostos em uma planilha de preços para apresentação e visualização. Após, os mesmos 

são divididos em: preços de fornecedores e sites eletrônicos especializados; preços de contratações similares feitas por outros entes 

da Administração Pública, obtidos junto ao Banco de Preços, e; preços contidos em fontes consagradas e/ou tabelas oficiais. 
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Aos preços dos fornecedores e sites eletrônicos será dado tratamento a fim de retirar daí um preço referencial chamado 

mercado direto
2
. Este referencial é obtido após o tratamento dos preços que será feito por média saneada, critério difundido pelo 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e já utilizado por inúmeras instituições, como o DATAPREV. 

O preço referencial do mercado direto é perfilado ao preço de contratações similares feitas por outros entres da 

Administração Pública e preços contidos em fontes consagradas e/ou tabelas oficiais. Após, opta-se por utilizar como preço 

referencial máximo para licitar o menor dentre estes referenciais.  

Este método tende a eliminar todas as assimetrias e reduzir ao máximo a possibilidade de absorver nos preços referenciais 

para licitação, os sobrepreços que são grande causa de mau uso do dinheiro público. Além de tal fato, este método desenvolvido 

pelo Departamento, permite a utilização das metodologias mais aceitas pelo Controle Externo que são: a média saneada dos preços e 

os menores preços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

      

                                                           
2
 Chama-se “Mercado Direto” por serem estas fontes, “locais” de onde podem-se adquirir bens e 

serviços de forma direta, ao contrário das tabelas oficiais e dos preços das contratações similares por outros 

entes da Administração Pública. 
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ANEXO XIV 

GENEROS ALIMENTÍCIOS 

ITEM UNID. MEDIDA DESCRIÇÃO PREÇO 

1 GALÃO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS EM GALÃO PLÁSTICO RETORNÁVEL COM 20LITROS.   

2 FARDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS EM GARRAFA DE 500 ML, ACONDICIONADA EM 

EMBALAGEM COM 12 UNIDADES  

  

3 PACOTE AÇÚCAR CRISTAL PACOTE COM 2 KG.    

4 PACOTE CAFÉ, TIPO MOÍDO, TORRADO, EXTRA, EMBALAGEM ALUMINIZADA INTERNA E 

EXTERNAMENTE, EMBALADO A AUTO-VÁCUO - CRAYOVAC, CONTENDO O SELO ABIC. PACOTE 

COM 500G.  

  

5 PACOTE BISCOITO CREAM CRAKER PCT COM 400G; INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA 

COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL REFINADO, 

AMIDO DE MILHO E/OU FÉCULA DE MANDIOCA, VITAMINAS B1/B2/B3/B6/B12 FERMENTOS 

QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO. COM GLÚTEN. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NA PORÇÃO DE 30G (6 UNIDADES) - VALOR ENERGÉTICO 123KCAL; 

CARBOIDRATO 20G; PROTEÍNA 3,5G; GORDURAS TOTAIS 3,1G; GORDURAS SATURADAS 0,6G; 

GORDURA TRANS 0,0G; FIBRA ALIMENTAR 0,9G; SÓDIO 296MG; VIT.B1: 0,11MG; VIT.B2: 0,12MG; 

VIT.B3: 1,4MG; VIT.B6: 0,12MG; VIT.B12: 0,22MCG; FERRO: 1,3MG. 

  

6 PACOTE BISCOITO MAISENA PACOTE COM 400G. VITAMINADO SEM LACTOSE. INGREDIENTES: FARINHA 

DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, GORDURA 

VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE SÓDIO E 

BICARBONATO DE AMÔNIO), ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, VITAMINAS (VITAMINA B1, 

VITAMINA B2, VITAMINA B6) E AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA. SEM COLESTEROL. SEM 

LACTOSE. ISENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. CONTÉM GLÚTEN. INFORMAÇÃO 

NUTRICIONAL (PORÇÃO 30G): 144KCAL; 23G CARBOIDRATO; 2,6G PROTEÍNA; 2,9G GORDURAS 

TOTAIS; 0,7G GORDURA SATURADA; 0,6G GORDURA TRANS; 0,9G FIBRA; 1,03MG FERRO; 108MG 

SÓDIO; 0,1MG VITAMINA B1; 0,15MG VITAMINA B2; 0,20MG VITAMINA B6. 

  

7 POTE MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM NO MÍNIMO 80% DE LIPÍDEOS, COM ÓLEOS VEGETAIS 

LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, ÁGUA, LEITE EM PÓ DESNATADO RECONSTITUÍDO, SORO DE 

LEITE EM PÓ DESNATADO RECONSTITUÍDO, SAL, 15.000 U.I DE VITAMINA A POR KG, 

ESTABILIZANTES: MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS (INS 471) E LECITINA DE SOJA 

(INS 322), CONSERVADORES: SORBATO DE POTÁSSIO (INS 202) E BENZOATO DE SÓDIO (INS 211), 

ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO (INS 330), ANTIOXIDANTE : BHT (INS 321), TBHQ (INS 319) E EDTA 

(INS 385), AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE MANTEIGA, CORANTE BETACAROTENO 

SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL (INS 160AI) E CORANTES NATURAIS: DE URUCUM (INS 160B) E 

CÚRCUMA (INS 100). NÃO CONTÉM GLÚTEN. POTE COM 500G.  

  

MATERIAL DE EXPEDIENTE 

8 RESMA PAPEL XEROGRÁFICO BRANCO, FORMATO A4  75G/M , MED. 210 X 297 MM, RESMA 

C/ 500 FOLHAS 
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9 UNIDADE LÁPIS GRAFITE PRETO 1205 S/2 PONTA MAX RESISTENTE, TÉCNICA SEKURAL 

(PROCESSO DE COLAGEM DO GRAFITE NA MADEIRA), FORMATO EXAGONAL, 

REVESTIMENTO DE MADEIRA FLEXIVEL, GRADUAÇÃO Nº 2 = B , MED.175 X 5 X 5 

(COMP. X LARG X ALT) () 

  

10 UNIDADE LAPISEIRA DE DESENHO, Nº 0,7 MM    

11 UNIDADE CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA, COM PASSAGEM DE AR ENTRE AS 

LATERAIS JUNTO A PONTEIRA CORPO SEXTAVADO TRANSPARENTE, ESFERA DE 

TUNGSTÊNIO, PONTA DE LATÃO FINA 0,8MM, TAMPA VENTILADA C/ TAMPA E 

TAMPINHA DA COR DA TINTA, COMPOSIÇÃO: RESINA TERMOPLÁSTICAS, TINTA À 

BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES (cores azul, preto e vermelho). 

  

12 UNIDADE GRAMPEADOR TIPO ESCRITÓRIO P/ PAPEL, EM METAL CROMADO OU PINTADO, C/ 

CAPACIDADE P/100 GRAMPOS 26/6 COM PROFUNDIDADE DA BOCA DE 105MM 

  

13 CAIXA GRAMPO GALVANIZADO P/ GRAMPEADOR DE MESA 26/6 CX C/ 5.000 UNIDADES    

14 UNIDADE BORRACHA BRANCA N.º 20, COM CAPA PLÁSTICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 

42X21X11 MM.  

  

15 UNIDADE PERFURADOR DE PAPEL, (PEQUENO) EM AÇO PINTADO C/ BASE PLÁSTICA E PINOS 

INOXIDADOS PERFURAÇÃO ATÉ 12 FOLHAS DE PAPEL 75G/M².  

  

16 UNIDADE CANETA MARCA TEXTO, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA, TINTA DE ALTA 

DURABILIDADE, TINTA SUPERFLUORESCENTE, NA COR VERDE  

  

MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 

17 PACOTE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE 200 ML PACOTE C/ 100 UNIDADES, 

CONFECCIONADO COM POLIPROPILENO NATURAL, PIGMENTO BRANCO, COM 

CAPACIDADE MÍNIMA DE 180ML E MÁXIMA DE 200ML, MEDINDO 

APROXIMADAMENTE 7CM DE DIÂMETRO NA BOCA, 4,5CM DE DIÂMETRO NO 

FUNDO E 8 CM DE ALTURA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE 

MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS 

AFIADAS, OU REBARBAS. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM 

CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO 

DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO PARA 

RECICLAGEM. ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE 

FORMA A GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ SEU USO. A 

EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 

PRECEDÊNCIA E   

QUANTIDADES. DEVERÁ ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR 14865 DA ABNT. 

  

18 PACOTE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO BRANCO (SEM CHEIRO E PAPEL NÃO 

RECICLADO), CONTENDO 1000 FOLHAS POR PACOTE  

  

19 PACOTE PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA DUPLA NEUTRO, ALMOFADAS, PICOTADO 

BRANCO, SEM PIGMENTAÇÃO OU REVESTIMENTO, 100% FIBRAS CELULÓSICAS 

VIRGEM (NÃO RECICLADA), PACOTE C/4 ROLOS 30MX10CM  

  

20 UNIDADE ÁGUA SANITÁRIA, À BASE DE CLORO. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE 

SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO. TEOR CLORO ATIVO VARIANDO DE 2 A 

2,50%, COR LEVEMENTE AMARELO-ESVERDEADA. APLICAÇÃO: ALVEJANTE E 

DESINFETANTE DE USO GERAL. FRASCO DE 1 LITRO. A EMBALAGEM DEVERÁ 

CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, 

NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE. COM FINALIDADE DE DESINFECÇÃO DE ALIMENTOS 

  



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU 

Secretaria Municipal de Governo 
 

Rua Padre Anchieta, nº 234 – Centro – Casimiro de Abreu-RJ 

www.casimirodeabreu.rj.gov.br 

 

21 UNIDADE ÁLCOOL LÍQUIDO ETÍLICO HIDRATADO 92,8º INPM (95,26º GL), EMBALAGEM 

PLÁSTICA DE 1 LITRO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E 

NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  

  

22 UNIDADE DESINFETANTE LÍQUIDO EUCALÍPTO, PARA APLICAÇÃO EM GERAL, GERMICIDA E 

BACTERICIDA, EMBALAGEM C/ 2 LITROS.  

  

23 UNIDADE DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO DE LAVAR LOUÇA BIODEGRADÁVEL, 500ML, 

TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER 

EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO 

LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

  

24 UNIDADE ESPONJA MULTIUSO PARA LAVAR LOUÇA, SENDO UMA FACE EM FIBRA SINTÉTICA 

C/ MATERIAL ABRASIVO E OUTRA EM ESPUMA DE POLIURENTANO CONSISTENTE, 

MÉD. APROX. 7 x 11 x 2,7 CM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.  

  

25 UNIDADE LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO TRADICIONAL - LIMPADOR INSTÂNTANEO 

LÍQUIDO PARA LIMPEZA PESADA IDEAL PARA LIMPEZA EM: COZINHA, 

BANHEIROS, PIAS, AZULEJOS, PLÁSTICOS E ESMALTADOS, FOGÕES E SUPERFICIES 

LAVÁVEIS - INDICADA PARA REMOVER GORDURAS, FULIGEM, RISCO DE LÁPIS 

COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, ALCOOL ETOXILADO, 

COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA, COM BICO ECONÔMICO 

SQUEEZE  

  

MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS 

26 UNIDADE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG - BOTIJÃO    
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   Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu 

     

   

ANEXO XV 

TERMO DE REFERÊNCIA 
(MODELO PARA COMPRAS)  

 

Os campos marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório para qualquer espécie de compra. 

  

Os campos são exemplificativos, podendo o solicitante, conforme o objeto a ser comprado ou contratado, indicar, modificar ou 

eliminar alguns deles. 

 

 

*1- OBJETO:  

 

1.1 .Aquisição de materiais de consumo ou permanente para atender as necessidades xxxxxxxxxxxxxxxx, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento: 

Nota Explicativa: Descrição sucinta do bem a ser comprado. Se for utilizar o  Sistema de Registro de Preços, fazer essa observação 

mencionando o prazo de validade da  Ata respectiva.  

* HAVENDO FORMAÇÃO DE LOTE, DEVERÁ SER FEITA A JUSTIFICATIVA 

** HAVENDO A NECESSIDADE DE TREINAMENTO QUANTO AO MANUSEIO DO BEM  ADQUIRIDO, DEVERÁ 

SER DETALHADO NESTE ITEM. 

 

2. CLASSIFICAÇÃO DE BENS COMUNS: 

 

2.1.  O objeto se classifica como bem comum, nos termos do art. 1º da lei 10.520.2002, com padrão de desempenho e 

qualidade objetivamente definidos por meio de especificações contidas neste Termo de referência. 

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.   

(OBRIGATÓRIO SOMENTE PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO– SE A 

AQUISIÇÃO FOR REALIZADA POR DISPENSA POR VALOR OU INEXIGIBILIDADE, 

DEVERÁ SER RETIRADO). 

* 3- LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO DIRETA  

3.1. A contratação será por meio de licitação na modalidade Pregão Presencial/pelo Sistema de Registro de Preços/Convite/Tomada 

de Preços/Concorrência Pública. 

3.2. O tipo de licitação é o menor preço. 

3.3. A adjudicação será por item/por lote/global. 

Nota Explicativa: Informar o tipo de julgamento das propostas: menor preço por item ou menor preço 

global. Cumpre esclarecer que, no caso de item único, o critério é o do menor preço. 

Adjudicação por item é a regra geral, conforme Súmula TCU nº 247.  

No caso de adjudicação por lote ou global, o solicitante deverá obrigatoriamente justificar, 

fundamentadamente. 
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* 4- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

4.1-As despesas decorrentes dessa aquisição correrão por conta do recurso consignado na dotação orçamentária: 

4.2- Programa de trabalho : 

4.3-Elemento de despesa: 

4.4-CR: 

4.5- Fonte de Recurso: 

 

*5- MOTIVAÇÃO \ JUSTIFICATIVA: 

 

5.1. O material requisitado é destinado a atender___________________ (informar o Orgão), que desenvolve as seguintes 

atividades: ___________________________. (listar as atividades desenvolvidas pela unidade). O material/serviço é necessário 

devido ______________________________, (expor os motivos da necessidade) e a não aquisição implicará 

__________________________________________.(expor as consequências advindas da não aquisição/contratação). 

 

5.2. A técnica quantitativa utilizada nesta Aquisição foi baseada na 

____________________________________________________________. 

 

Nota Explicativa: Expor as razões pelas quais a aquisição/contratação irá suprir a necessidade da Administração. A motivação é 

obrigatória. 

Na lição de Hely Lopes Meirelles, “Denomina-se motivação a exposição ou a indicação por escrito dos fatos e fundamentos 

jurídicos do ato ( art. 50, caput, da Lei 9.784/99). 

“... o agente da Administração, ao praticar o ato, fica na obrigação de justificar a existência do motivo, sem o quê o ato será 

inválido ou, pelo menos, invalidável, por ausência de motivação.” 

 Em suma, nesse item devem ser indicados os motivos determinantes da abertura do procedimento licitatório, isto é, o interesse 

público a ser atendido por meio do contrato. 

 

*6- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

Modelo 1 - Adjudicação por item 

 

Item 

Especificação Detalhada 

Unidade 

de Medida 

Quantidade estimada 

1 

   

2 

   

3 

   

Modelo 1 - Adjudicação por Lote 

Lote Item Especificação Detalhada 

Unidade 

de Medida 

Quant. 

Estimada 

 

1 

1 

  

 

2 

 

2 

1 

  

 

2 

 

3 

1 

  

 

2 
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Nota Explicativa: Descrição detalhada e precisa de todos os elementos que constituem o objeto, vedadas especificações que, por 

excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização. 

Aqui deverão estar expressos, por exemplo, a medida, a capacidade, a potência, o consumo, a composição, a resistência, a precisão, 

a quantidade, a qualidade, o modelo, a forma, a embalagem, os requisitos de garantia, os de segurança, os acessórios, enfim, as 

características que propiciem tanto a formulação de propostas de preços pelas empresas como também o julgamento objetivo da 

melhor proposta e a conferência na entrega da mesma, tarefas realizadas por parte da Administração.  

Fazer referência quando houver necessidade de agrupamento de itens em lotes, de acordo com a natureza do fornecimento.  

Listar as respectivas normas técnicas (ex: ABNT/INMETRO) e padrões de qualidade obrigatórias para o bem/serviço a ser 

comprado/contratado.  

O solicitante poderá utilizar tabelas, bem como juntar anexos ao termo de referência, se isto ajudar a melhor descrever o objeto. 

Todo material que serviu de base para a elaboração das especificações – tais como por exemplo, catálogos, desenhos, protótipos, 

fotos, etc – deverá ser juntado ao termo de referência.  

 

 

*7- PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA: 

 

7.1- Prazo de entrega: 

 

7.1.1- O prazo de atendimento será de ________________, após solicitação feita pelo ORGÃO SOLICITANTE . O 

referido prazo começará a fluir a partir da efetiva solicitação à Contratada.  

7.1.2 – Quando solicitados em caráter de urgência, os serviços deverão ser executados em sua totalidade pela Contratada no 

prazo máximo de ______________. O referido prazo começará a fluir a partir da efetiva solicitação à Contratada. 

 

7.2- Local de entrega : 

 

7.2.1 Os produtos solicitados deverão ser entregues no _____________________________________________________ , 

situado na _____________________________________________________. 

 

7.3- Condições de entrega: 

 

7.3.1- Os bens serão recebidos provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta apresentada.  

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

Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da notificação da 

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

7.3.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após 

a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

7.3.4. Recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos 

resultantes da incorreta execução do contrato. 

7.3.5- Caberá ao licitante vencedor arcar com os custos diretos e indiretos, inclusive despesas com embalagem, taxas de 

frete e seguro da entrega do(s) material(is) a ser(em) substituído(s).  

7.3.6- O(s) material(is) deverá(ão) ser entregue(s) acondicionado(s) em embalagem própria para cada material.  

7.3.7- O orgão solicitante reserva-se o direito de impugnar o material(is) entregue(s), se esse(s) não estiver(em) de acordo 

com as especificações técnicas deste Termo de Referência.  

7.3.8-Somente será permitido material novo de acordo com o especificado, não se admitindo, sob qualquer hipótese, 

material defeituoso, fora do padrão ou de qualidade duvidosa. 

 Nota Explicativa: Especificar o(s) prazo(s), o(s) local(is) e as condições de entrega ou execução do objeto. 

Informar, por exemplo, se a entrega será integral, parcelada, fracionada, etc., quantidade específica ou conforme necessidade. 
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Informar ainda o endereço, o horário, etc. 

Deverão ser observados os prazos médios do mercado para se obter uma melhor satisfação no resultado final. 

O termo inicial para a contagem do prazo de entrega pode ser: 

I - do recebimento da nota de empenho: quando se tratar de entrega imediata e que não tenha obrigações futuras, como assistência 

técnica. Art. 62, §4º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

II - da assinatura do contrato: no caso de entrega parcelada ou quando haja obrigações futuras. 

 

* Quando houver a previsão de entregas parceladas, o Termo de Referência deverá indicar os quantitativos mínimos por demanda, a 

fim de permitir a adequada cotação dos custos de logística por parte das licitantes. 
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8- CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO 

DISCRIMINAÇÃO TOTAL DO ITEM UNID. 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 

01. ITEM 1 
11,33 % 12,00 5,00 5,00 5,00 

564.090,69 R$ 67.690,88 28.204,53 28.204,53 28.204,53 

02. ITEM 2 
0,78 % 100,00 

   38.752,63 R$ 38.752,63 

   

03. ITEM 3 

0,03 % 100,00 

   
1.632,00 

R$ 1.632,00 

   57.757,52 R$ 5.775,75 51.981,77 

   

Nota Explicativa: Exigível quando se tratar de entrega de forma parcelada, demonstrando a rotina e o respectivo desembolso financeiro, permitindo estimar os 

recursos orçamentários necessários ao longo da contratação. 

SRP: não se aplica, tendo em vista que a contratação não é obrigatória. 
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9- PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA ( QUANDO NECESSÁRIO) 

 

9.1. Os materiais terão garantia de 12 (meses) meses ou pelo prazo estipulado pelo fabricante, o 

que for maior, contra quaisquer espécies de defeitos, contados da data efetiva da entrega, devendo a 

contratada, após a comunicação do contratante, providenciar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, as 

devidas correções.  

9.2.  A garantia dos bens consiste na prestação, pela empresa contratada, de todas as obrigações 

previstas na Lei nº. 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor - e alterações subsequentes. 

Nota Explicativa: Especificar o(s) prazo(s) e condições (se houver) de garantia do objeto – como um todo 

ou dos seus componentes, conforme o caso. 

 

* Se for exigível garantia do(s) material(is), prever que este(s) deverá(ão), na data de sua entrega à 

Administração, ter no mínimo 75% de seu prazo máximo de garantia. 

 

 

*10 -FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
 

10.1- Caberá ao fiscal do Contrato, receber o material, acompanhar e anotar em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato e determinar o que for necessário a 

regularização das falhas e/ou defeitos observados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 

contrato. 

10.2- Ficará reservado à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular, omisso ou duvidoso não previsto no processo administrativo e tudo o mais que se relacione com 

o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação da contratação. 

10.3- O gestor deverá indicar fiscal de contrato com aptidão técnica e que detenha as 

competências necessárias para cumprir encargo e quando necessário incluir antes da nomeação, curso 

voltado para qualificação da fiscalização. 

 

O art. 58, II, da Lei nº 8.666/1993 atribui à Administração Pública contratante o poder-dever de fiscalizar 

a execução do contrato. Não se trata de mera faculdade, mas de um dever que a lei impõe à 

Administração Pública. Presume-se que a fiscalização induzirá o contratado a executar de modo mais 

perfeito os deveres a seu encargo. Portanto, deverá ser designado um representante, denominado fiscal do 

contrato, ou constituída uma Comissão para acompanhar a atividade do contratado. Uma efetiva 

fiscalização contribui para: - entrega do objeto efetivamente contratado; - prestação de serviços de 

qualidade; - contenção de passivo trabalhista. 

Há necessidade de designação formal de comissão ou membro para fiscalização do contrato, por portaria 

ou registro no processo, em que conste nome, matrícula, atribuições, contratos e/ou serviços a que o fiscal 

do contrato ou a comissão fiscalizadora estão vinculados. 

A designação de fiscal de contratos sem a devida capacitação técnica atenta contra o princípio da 

eficiência, insculpido no caput do art.37 da constituição federal. 

 

 

11- FORMA DE PAGAMENTO: 

 

11.1. O Municipio  de Casimiro de Abreu somente efetuará o pagamento à CONTRATADA, 

desde que obedeça às formalidades legais e contratuais previstas; 

11.2. A nota fiscal deverá ser apresentada após a conclusão de cada evento, a fim de ser atestada 

e posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias. 
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11.3. O pagamento será realizado em até 30 dias após a apresentação da nota fiscal, que deverá 

ser apresentada após a entrega do material, para fins de verificação de eventuais descontos, decorrentes de 

penalidades impostas à CONTRATADA, por descumprimento de obrigações contratuais.  

11.4. Da nota fiscal deverá constar relação dos itens entregues, e a nota devidamente conferida e 

atestada, por 02 (dois) servidores da CONTRATANTE, que não o ordenador da despesa, será 

posteriormente encaminhada para pagamento, sendo processada em conformidade com a legislação 

vigente. 

11.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que 

isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços. 

11.6. “Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, a partir de 1º de dezembro de 

2010, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações: I - 

destinadas à Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa pública e sociedade de economia 

mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (Protocolo 

ICMS 42/2009, Cláusula Segunda);  

11.7. Na ocasião do pagamento a ser efetuado, observadas as condições específicas da 

CONTRATADA, aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei Federal No. 9.430, de 27 de dezembro de 

1996, na Lei Federal Nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e na Lei Complementar No. 116, de 31 de julho de 

2003, combinada com a correspondente Lei Municipal, com as alterações e regulamentações posteriores. 

11.8. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações desde que este atraso decorra de culpa da 

CONTRATANTE, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além 

de 0,033% (trinta e três milésimo por cento) por dia de atraso, a titulo de compensação financeira, a serem 

calculados sobre a parcela devida; 

11.9. O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o subitem anterior será 

efetivado mediante a autorização expressa da Secretaria Municipal de Fazenda, em processo próprio, que 

se iniciará com requerimento da licitante contratada dirigido ao Secretário (a) Municipal de Fazenda; 

11.10. Caso a CONTRATANTE efetue pagamento devido a contratada em prazo inferior a 30 

(trinta) dias, será descontada da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e três 

milésimo por cento) por dia de antecipação; 

11.11. No caso de a CONTRATADA ser enquadrada nas hipóteses de não retenção constante do 

Art. 4º, ou como pessoa jurídica amparada por medida Judicial constante do Art. 36, ambos da instrução 

normativa SRF, nº 1.234, de 11.01.2012, deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a 

comprovação exigida na referida instrução normativa, sob pena de retenção de tributos da fonte; 

11.12 Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para o 

pagamento respectivo, prosseguindo-se a contagem do prazo somente após apresentação da nova 

documentação isenta de erros. 

 

12- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE : 

 

12.1. Receber  o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

12.2. 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; 

12.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

12.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

12.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
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12.6 . 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. 

 

Nota Explicativa: Informar as obrigações da Administração – normalmente são as de pagar o 

preço, as de fiscalizar e de gerenciar o contrato. 

 

13 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

13.1. Entregar o material, obedecendo rigorosamente às especificações discriminadas no Termo 

de Referência e principalmente aos preceitos instituídos pela Lei Federal de Licitações. 

13.2 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 

13.3 Não transferir para outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado. 

13.4. Responsabilizar-se, exclusivamente por quaisquer ônus, direito e obrigações, vinculadas à 

legislação tributária, trabalhista, segurança e medicina do trabalho, previdenciária ou comercial, 

decorrente da contratação. 

 

13.5 Arcar com todas as despesas operacionais, correspondentes a deslocamentos, fretes, 

seguros, taxas, emolumentos, cópias e quaisquer outras necessárias à execução do objeto deste contrato. 

13.6 Executar o contrato através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por 

quaisquer danos ou faltas que os mesmos venham a cometer no desempenho das funções, podendo o 

Contratante exigir a retirada daquelas cuja conduta seja julgada inconveniente e obrigando-se também a 

indenizar o Contratante por todos os danos e prejuízos que eventualmente ocasionarem. 

13.7 Responder perante o Contratante por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em 

decorrência do fornecimento ora contratado, por atos de seus empregados, mesmo nos casos que 

envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando ao Contratante o exercício do direito de regresso, 

eximindo-o de qualquer solidariedade ou responsabilidade de qualquer natureza. 

13.8 Facilitar e permitir ao Contratante, a qualquer momento, a realização de auditoria produtos, sem que 

isso incorra em isenção de responsabilidade ao Contratante, e esclarecer prontamente as questões relativas 

à execução do contrato, quando solicitada. 

13.9. Não utilizar o nome do Município de Casimiro de Abreu e do Contratante em quaisquer atividades 

de divulgação de sua empresa, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e outros impressos. 

13.10. Não se pronunciar em nome do Município de Casimiro de Abreu e do Contratante a órgãos da 

imprensa ou clientes sobre quaisquer assuntos relativos à sua atividade, bem como sobre os serviços ao 

seu cargo. 

13.11. Comunicar ao Contratante, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência, qualquer alteração 

na composição societária da empresa ou em seu quadro técnico. 

13.12. Comunicar ao Contratante, com antecedência mínima de 2 (dois) dias o pedido de 

afastamento temporário, bem como, quaisquer alterações cadastrais da empresa (end., tel., fax, e-mail). 

13.13. Guardar por si, por seus empregados e prepostos, em relação aos dados, informações ou 

documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou por qualquer forma ou modo venham tomar 

conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão do fornecimento a serem confiados, ficando, 

portanto, por força da lei civil e criminal, responsável por sua indevida divulgação, descuidada e incorreta 

utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa. 
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13.14 Obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas, sendo a única 

responsável pelas providencias necessárias e pelos efeitos decorrentes de eventuais inobservâncias delas. 

13.15. Apresentar ao Contratante, junto com a(s) nota(s) fiscal(is), os documentos exigidos para 

pagamento, sob pena de retenção total ou parcial do pagamento. 

13.16. Assumir total responsabilidade pelos materiais que apresentarem não conformidade, má 

qualidade e/ou irregularidades, responsabilizando-se por eventuais danos e/ou prejuízos causados a 

terceiros e/ou a coisas e bens do Município e do Contratante, arcando com as respectivas indenizações, 

que poderão ser imediatamente retidas, e/ou reembolsando de imediato ao Município e ao Contratante o 

valor do prejuízo acarretado. 

13.17. Substituir e/ou reparar, por sua conta e responsabilidade, os materiais considerados 

inadequados ou imperfeitos, ou que estiverem em descordo com o ora pactuado, respeitando os prazos 

fixados, ficando a critério do Contratante aprovar ou rejeitar, sem prejuízo das multas contratuais. 

13.18. Requerer a exclusão do Município e do Contratante de lide que venha a ser movida por 

qualquer motivo relacionado aos compromissos aqui contratados, inclusive por seus funcionários, sob 

pena de ressarcimento dos prejuízos advindos do processo judicial, acrescido de perdas e danos, sem 

prejuízo de rescisão contratual. 

13.19 Obter as Licenças junto às repartições competentes, necessárias ao cumprimento das 

obrigações contratuais e mantê-las atualizadas. 

13.20. O Município e o Contratante não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de 

responsabilidade da contratada, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros alegados. 

 

Nota Explicativa :Informar as principais obrigações a serem atendidas pela empresa para a execução do 

objeto. 

Redação padronizada pelo Município, utilizada nas minutas dos editais e contratos. Poderão ser 

adequadas pelo solicitante com inserção de obrigações específicas, observadas as peculiaridades do 

objeto, quando necessário. Obrigações excessivas podem restringir a competitividade do certame. 

 

 

 14 -  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

14.1. Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

14.2. Capacidade técnico-operacional; 

14.3. Capacidade técnico-profissional; 

14.4. Comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando 

exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento 

das obrigações objeto da licitação; 

14.5. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

14.6. Amostra 

 Nota Explicativa : Informar se há necessidade de apresentação documento demonstrativo de capacidade 

técnica, como por exemplo, atestado(s) de capacidade técnica para que o licitante comprove o 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características, prazos e/ou quantidades com o 

objeto a ser licitado.  

Citar aqui comprovações técnicas que devem ser exigidas do fornecedor, visando garantir a satisfação da 

necessidade da aquisição (atestados, certidões, registros, garantias, inspeções, qualificações, etc). 

Os requisitos de qualificação técnica deverão respeitar os limites legais – havendo contrariedade às 

normas licitatórias, o requisito exigido será desconsiderado ou adaptado à Legislação. 

 

15- SANÇÕES: 
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Indicar e justificar as penalidades a serem aplicadas por descumprimento de particularidades consideradas 

relevantes na entrega do bem ou na execução do serviço. 

 

16 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Informações que visem elucidar eventuais dúvidas sobre qualquer dos tópicos acima, como por exemplo, 

solicitação de amostra. 

 

17 - CONTRATAÇÃO: 

 

17.1. Informar se a aquisição gerará contrato, esclarecendo qual instrumento substituirá o contrato ou 

informando os principais dados sobre o(s)contrato(s) a serem celebrados, conforme um dos textos 

sugeridos abaixo: 

 

17.2. O fornecedor deverá assinar contrato com a Administração, que terá prazo de vigência de ____ 

(_________) dias (ou meses) e prazo de entrega conforme descrito no item___ deste termo de referência. 

 

Ou 

 

17.2. Este registro de preços tem por planejamento a celebração de contrato a cada ____(_____) meses e, 

se forem celebrados, cada um está estimado para ter prazo de vigência de ____ (_________) dias (ou 

meses) e o prazo de entrega será conforme descrito no item ___ deste termo de referência. Ressalta-se a 

possibilidade de modificação deste planejamento, uma vez que a existência de preços registrados não 

obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a 

utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário 

do registro preferência em igualdade de condições. 

 

Nota Explicativa : O contrato é obrigatório para a execução de obras e serviços de engenharia acima de 

R$ 330.000,00 (trezentos trinta mil reais) e também para compras e serviços acima de R$ 176.000,00 

(cento e setenta e seis mil reais).  

Mas para valores menores e também nos casos de compra com entrega imediata e integral dos 

bens adquiridos (independentemente do valor), dos quais não resultem obrigações futuras, como 

assistência técnica, o contrato é facultativo, podendo ser substituído por nota de empenho de despesa, 

autorização de compra ou ordem de execução de serviço. 

 

Se for feita a opção pela substituição do contrato, o documento que o substituir deverá conter, no que 

couber, as principais cláusulas de um contrato, conforme Art. 62, §2º da Lei nº 8.666/1993. 

 

   Casimiro de Abreu, ....de .................201... 

Elaborado por ...    ___________________________________ ( servidor ) 

À vista das informações contidas nestes autos e com observância às normas vigentes, APROVO o 

presente Termo de Referência. 

 

_________________________________________ 

Ordenador de Despesas 

Matrícula 

 

 

O Termo de Referência deverá ser devidamente aprovado pelo ordenador de despesas. 
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ANEXO XVI 

TERMO DE REFERÊNCIA 
(MODELO PARA SERVIÇOS)  

 

Os campos marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório para qualquer espécie de 

compra. 

  

Os campos são exemplificativos, podendo o solicitante, conforme o objeto a ser comprado ou contratado, 

indicar, modificar ou eliminar alguns deles. 

 

*1- OBJETO:  

 

1.1 . Prestação de serviços de __________________________para atender as necessidades 

xxxxxxxxxxxxxxxx, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento: 

Nota Explicativa: Descrição sucinta do serviço a ser prestado. Se for utilizar o  Sistema de Registro de 

Preços, fazer essa observação mencionando o prazo de validade da  Ata respectiva.  

* HAVENDO FORMAÇÃO DE LOTE, DEVERÁ SER FEITA A JUSTIFICATIVA 

 

2. CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇO COMUM: 

 

2.1.  O objeto se classifica como serviço comum, nos termos do art. 1º da lei 10.520/2002, com 

padrão de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificações contidas neste 

Termo de referência. 

Deve a Administração definir se natureza do serviço a ser contratado é comum nos termos do parágrafo 

único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.   

 

(OBRIGATÓRIO SOMENTE PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO– SE A 

AQUISIÇÃO FOR REALIZADA POR DISPENSA POR VALOR OU INEXIGIBILIDADE, 

DEVERÁ SER RETIRADO). 

 

 

* 3- LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO DIRETA  

3.1. A contratação será por meio de licitação na modalidade Pregão Presencial/pelo Sistema de Registro 

de Preços/Convite/Tomada de Preços/Concorrência Pública. 

3.2. O tipo de licitação é o menor preço/melhor técnica/técnica e preço. 

3.3. A adjudicação será por item/por lote/global. 

3.4. O regime de execução será empreitada por preço global/empreitada por preço unitário. 

Nota Explicativa: Informar o tipo de julgamento das propostas: menor preço por item ou menor preço 

global. Cumpre esclarecer que, no caso de item único, o critério é o do menor preço. 

Adjudicação por item é a regra geral, conforme Súmula TCU nº 247.  

No caso de adjudicação por lote ou global, o solicitante deverá obrigatoriamente justificar, 

fundamentadamente. 

Tipos de licitação. Art. 45, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 OBS: no Pregão, não é possível a utilização do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Art. 4º, X, Lei 

Federal nº 10.520/02.  
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* 4- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1-As despesas decorrentes dessa aquisição correrão por conta do recurso consignado na 

dotação orçamentária: 

4.2- Programa de trabalho : 

4.3-Elemento de despesa: 

4.4-CR: 

4.5- Fonte de Recurso: 

 

*5- MOTIVAÇÃO \ JUSTIFICATIVA: 

 

5.1. O serviço requisitado é destinado a atender___________________ (informar o Orgão), que 

desenvolve as seguintes atividades: ___________________________. (listar as atividades desenvolvidas 

pela unidade). O material/serviço é necessário devido ______________________________, ( expor os 

motivos da necessidade) e a não contratação implicará 

__________________________________________.(expor as consequências advindas da não 

aquisição/contratação). 

 

5.2. A técnica quantitativa/metodologia utilizada nesta Prestação de Serviços foi baseada na 

____________________________________________________________. 

 

 

Nota Explicativa: Expor as razões pelas quais a aquisição/contratação irá suprir a necessidade da 

Administração. A motivação é obrigatória. 

Na lição de Hely Lopes Meirelles, “Denomina-se motivação a exposição ou a indicação por escrito dos 

fatos e fundamentos jurídicos do ato ( art. 50, caput, da Lei 9.784/99). 

“... o agente da Administração, ao praticar o ato, fica na obrigação de justificar a existência do motivo, sem 

o quê o ato será inválido ou, pelo menos, invalidável, por ausência de motivação.” 

 Em suma, nesse item devem ser indicados os motivos determinantes da abertura do procedimento 

licitatório, isto é, o interesse público a ser atendido por meio do contrato. 

 

A depender do tipo de serviço, o cálculo dos quantitativos deve observar critérios oficiais existentes. Ex. 

Serviços de limpeza, conservação e vigilância utilizar a IN 05/2017 do ministério do planejamento, 

desenvolvimento e gestão. 

 

 

*6- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

Modelo 1 - Adjudicação por item 

 

Item 

Especificação Detalhada 

Unidade 

de Medida 

Quantidade estimada 

1 

   

2 

   

3 

   

Modelo 1 - Adjudicação por Lote 

Lote Item Especificação Detalhada 

Unidade 

de Medida 

Quant. 

Estimada 
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2 
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Nota Explicativa: Descrição detalhada e precisa de todos os elementos que constituem o objeto, vedadas 

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua 

realização. 

Aqui deverão estar expressos, por exemplo, a medida, a capacidade, a potência, o consumo, a composição, a 

resistência, a precisão, a quantidade, a qualidade, o modelo, a forma, a embalagem, os requisitos de 

garantia, os de segurança, os acessórios, enfim, as características que propiciem tanto a formulação de 

propostas de preços pelas empresas como também o julgamento objetivo da melhor proposta e a conferência 

na entrega da mesma, tarefas realizadas por parte da Administração.  

Fazer referência quando houver necessidade de agrupamento de itens em lotes, de acordo com a natureza do 

fornecimento.  

Listar as respectivas normas técnicas (ex: ABNT/INMETRO) e padrões de qualidade obrigatórias para o 

bem/serviço a ser comprado/contratado.  

O solicitante poderá utilizar tabelas, bem como juntar anexos ao termo de referência, se isto ajudar a melhor 

descrever o objeto. 

Todo material que serviu de base para a elaboração das especificações – tais como por exemplo, catálogos, 

desenhos, protótipos, fotos, etc – deverá ser juntado ao termo de referência.  

 

 

*7- PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO: 

7.1- Prazo de Execução : 

7.1.1- O prazo de execução de serviços será de ...... (....) dias/meses/ano, contados do 

_______________ .  

7.1.2 O contrato poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vistas 

à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração Pública Municipal, até o limite de 

....(meses), conforme disposto no inciso .... do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

7.2- Local da  Execução : 

 

7.2.1 -Os serviços, objeto deste termo, serão executados na Secretaria/Órgão, localizada à 

Av./Rua _____________, nos dias ____________, no horário de ______horas, aos cuidados dos 

servidores responsáveis pela fiscalização da contratação. 

 

  

Nota Explicativa:  Especificar o(s) prazo(s), o(s) local(is) e as condições de entrega ou execução do 

objeto. 

O termo inicial para a contagem do prazo de entrega pode ser: 

I - do recebimento da nota de empenho: quando se tratar de entrega imediata e que não tenha obrigações 

futuras, como assistência técnica. Art. 62, §4º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

II - da assinatura do contrato: no caso de entrega parcelada ou quando haja obrigações futuras. 

 

* Quando houver a previsão de entregas parceladas, o Termo de Referência deverá indicar os 

quantitativos mínimos por demanda, a fim de permitir a adequada cotação dos custos de logística por 

parte das licitantes. 
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8- CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO 

DISCRIMINAÇÃO TOTAL DO ITEM UNID. 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 

01. ITEM 1 
11,33 % 12,00 5,00 5,00 5,00 

564.090,69 R$ 67.690,88 28.204,53 28.204,53 28.204,53 

02. ITEM 2 
0,78 % 100,00 

   38.752,63 R$ 38.752,63 

   

03. ITEM 3 

0,03 % 100,00 

   
1.632,00 

R$ 1.632,00 

   57.757,52 R$ 5.775,75 51.981,77 

   

Nota Explicativa: Exigível quando se tratar de entrega de forma parcelada, demonstrando a rotina e o respectivo desembolso financeiro, permitindo estimar os 

recursos orçamentários necessários ao longo da contratação. 

SRP: não se aplica, tendo em vista que a contratação não é obrigatória. 
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9- REAJUSTE/REPACTUAÇÃO: 

 

9.1. Caso o contrato alcance duração superior a 01 (um) ano, contado da data de apresentação da proposta 

na licitação, será facultado à CONTRATADA solicitar reajuste de valor, somente quanto às parcelas remanescentes, e 

assim, a cada período de um ano contado do último reajuste, utilizando-se o índice __________. A solicitação será 

analisada e comparada aos preços praticados no mercado, e somente será deferida se mantida a vantajosidade para a 

Administração. 

 

9.2. Os reajustes a que o contratado fizer jus e não forem solicitados durante a vigência do contrato serão 

objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato. 

 

 Nota Explicativa:  

 

Reajuste: tem por objetivo recompor o valor proposto pelo licitante em função do regime inflacionário da economia. 

Adota índices setoriais (Ex. IPCA, INCC). Depende de previsão no edital e no contrato quanto aos critérios. Art. 40, 

X, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Repactuação: utilizada nas contratações de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra. Leva em 

conta a variação salarial decorrente de acordos, dissídios ou convenções coletivas. Depende de previsão no edital e 

no contrato quanto aos critérios. 

 

Revisão ou reequilíbrio econômico -financeiro: decorre de fato extraordinário e imprevisível. Não depende de 

previsão no edital e no contrato. Art. 65, "d", da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

O índice de reajuste deverá retratar a variação efetiva do custo de produção. A utilização de índices setoriais (ex. 

IPCA) é recomendada 

 

 

*10 -FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
 

10.1- Caberá ao fiscal do Contrato, receber o material, acompanhar e anotar em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato e determinar o que for necessário a regularização das falhas e/ou 

defeitos observados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato. 

10.2- Ficará reservado à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, 

omisso ou duvidoso não previsto no processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, 

desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação da contratação. 

10.3- O gestor deverá indicar fiscal de contrato com aptidão técnica e que detenha as competências 

necessárias para cumprir encargo e quando necessário incluir antes da nomeação, curso voltado para qualificação da 

fiscalização. 

 

O art. 58, II, da Lei nº 8.666/1993 atribui à Administração Pública contratante o poder-dever de fiscalizar a 

execução do contrato. Não se trata de mera faculdade, mas de um dever que a lei impõe à Administração Pública. 

Presume-se que a fiscalização induzirá o contratado a executar de modo mais perfeito os deveres a seu encargo. 

Portanto, deverá ser designado um representante, denominado fiscal do contrato, ou constituída uma Comissão para 

acompanhar a atividade do contratado. Uma efetiva fiscalização contribui para: - entrega do objeto efetivamente 

contratado; - prestação de serviços de qualidade; - contenção de passivo trabalhista. 

Há necessidade de designação formal de comissão ou membro para fiscalização do contrato, por portaria ou registro 

no processo, em que conste nome, matrícula, atribuições, contratos e/ou serviços a que o fiscal do contrato ou a 

comissão fiscalizadora estão vinculados. 

A designação de fiscal de contratos sem a devida capacitação técnica atenta contra o princípio da eficiência, 

insculpido no caput do art.37 da constituição federal. 

 

 

11- FORMA DE PAGAMENTO: 

 

11.1. O Municipio de Casimiro de Abreu somente efetuará o pagamento à CONTRATADA, desde que 

obedeça às formalidades legais e contratuais previstas; 

11.2. A nota fiscal deverá ser apresentada após a conclusão de cada evento, a fim de ser atestada e 

posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias. 
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11.3. O pagamento será realizado em até 30 dias após a apresentação da nota fiscal, que deverá ser 

apresentada após a entrega do material, para fins de verificação de eventuais descontos, decorrentes de penalidades 

impostas à CONTRATADA, por descumprimento de obrigações contratuais.  

11.4. Da nota fiscal deverá constar relação dos itens entregues, e a nota devidamente conferida e atestada, 

por 02 (dois) servidores da CONTRATANTE, que não o ordenador da despesa, será posteriormente encaminhada para 

pagamento, sendo processada em conformidade com a legislação vigente. 

11.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao 

pleito do reajustamento de preços. 

11.6. “Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, a partir de 1º de dezembro de 2010, os 

contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações: I - destinadas à 

Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (Protocolo ICMS 42/2009, Cláusula Segunda);  

11.7. Na ocasião do pagamento a ser efetuado, observadas as condições específicas da CONTRATADA, 

aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei Federal No. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na Lei Federal Nº 

8.212, de 24 de julho de 1991 e na Lei Complementar No. 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a 

correspondente Lei Municipal, com as alterações e regulamentações posteriores. 

11.8. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações desde que este atraso decorra de culpa da 

CONTRATANTE, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 0,033% 

(trinta e três milésimo por cento) por dia de atraso, a titulo de compensação financeira, a serem calculados sobre a 

parcela devida; 

11.9. O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o subitem anterior será efetivado 

mediante a autorização expressa da Secretaria Municipal de Fazenda, em processo próprio, que se iniciará com 

requerimento da licitante contratada dirigido ao Secretário (a) Municipal de Fazenda; 

11.10. Caso a CONTRATANTE efetue pagamento devido a contratada em prazo inferior a 30 (trinta) dias, 

será descontada da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e três milésimo por cento) por dia de 

antecipação; 

11.11. No caso de a CONTRATADA ser enquadrada nas hipóteses de não retenção constante do Art. 4º, ou 

como pessoa jurídica amparada por medida Judicial constante do Art. 36, ambos da instrução normativa SRF, nº 

1.234, de 11.01.2012, deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação exigida na referida 

instrução normativa, sob pena de retenção de tributos da fonte; 

11.12 Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para o pagamento 

respectivo, prosseguindo-se a contagem do prazo somente após apresentação da nova documentação isenta de erros. 

 

12- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE : 

 

12.1. Promover, na forma do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, o acompanhamento e a 

fiscalização da execução do objeto do Termo de Referência. A existência de fiscalização da Contratante 

de modo algum atenua ou exime a responsabilidade da Contratada por qualquer vício ou defeito na 

execução do contrato. 

12.2. Notificar, por escrito, à Contratada sobre eventuais irregularidades encontradas no fiel 

cumprimento de suas obrigações, observando os prazos para adequação.  

12.3. O Contratante se reserva o direito de solicitar os serviços ora contratados, na sua 

totalidade ou parcialmente, de acordo com a sua necessidade e conveniência.   

12.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

12.5. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada pelos serviços efetivamente executados e 

faturados, nas condições estabelecidas no contrato. 
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Nota Explicativa: Informar as obrigações da Administração – normalmente são as de pagar o 

preço, as de fiscalizar e de gerenciar o contrato. 

 

 

13 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

13.1. Executar os serviços, obedecendo rigorosamente às especificações discriminadas no Termo de 

Referência e principalmente aos preceitos instituídos pela Lei Federal de Licitações. 

13.2 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 

13.3 Não transferir para outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado. 

13.4. Responsabilizar-se, exclusivamente por quaisquer ônus, direito e obrigações, vinculadas à legislação 

tributária, trabalhista, segurança e medicina do trabalho, previdenciária ou comercial, decorrente da contratação. 

13.5 Arcar com todas as despesas operacionais, correspondentes a deslocamentos, fretes, seguros, taxas, 

emolumentos, cópias e quaisquer outras necessárias à execução do objeto deste contrato. 

13.6 Executar o contrato através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos 

ou faltas que os mesmos venham a cometer no desempenho das funções, podendo o Contratante exigir a retirada 

daquelas cuja conduta seja julgada inconveniente e obrigando-se também a indenizar o Contratante por todos os danos 

e prejuízos que eventualmente ocasionarem. 

13.7. Responder perante o Contratante por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em 

decorrência do serviço ora contratado, por atos de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais 

decisões judiciais, assegurando ao Contratante o exercício do direito de regresso, eximindo-o de qualquer 

solidariedade ou responsabilidade de qualquer natureza. 

13.8. Facilitar e permitir ao Contratante, a qualquer momento, a realização de auditoria dos serviços, sem 

que isso incorra em isenção de responsabilidade ao Contratante, e esclarecer prontamente as questões relativas à 

execução do contrato, quando solicitada. 

13.9. Não utilizar o nome do Município de Casimiro de Abreu e do Contratante em quaisquer atividades de 

divulgação de sua empresa, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e outros impressos. 

13.10. Não se pronunciar em nome do Município de Casimiro de Abreu e do Contratante a órgãos da 

imprensa ou clientes sobre quaisquer assuntos relativos à sua atividade, bem como sobre os serviços ao seu cargo. 

13.11. Comunicar ao Contratante, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência, qualquer alteração na 

composição societária da empresa ou em seu quadro técnico. 

13.12. Comunicar ao Contratante, com antecedência mínima de 2 (dois) dias o pedido de afastamento 

temporário, bem como, quaisquer alterações cadastrais da empresa (end., tel., fax, e-mail). 

13.13. Guardar por si, por seus empregados e prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos 

de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou por qualquer forma ou modo venham tomar conhecimento, o mais 

completo e absoluto sigilo, em razão do fornecimento a serem confiados, ficando, portanto, por força da lei civil e 

criminal, responsável por sua indevida divulgação, descuidada e incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade 

por perdas e danos a que der causa. 

13.14 Obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas, sendo a única 

responsável pelas providencias necessárias e pelos efeitos decorrentes de eventuais inobservâncias delas. 

13.15. Apresentar ao Contratante, junto com a(s) nota(s) fiscal(is), os documentos exigidos para 

pagamento, sob pena de retenção total ou parcial do pagamento. 

13.16. Assumir total responsabilidade pelos serviços que apresentarem não conformidade, má qualidade 

e/ou irregularidades, responsabilizando-se por eventuais danos e/ou prejuízos causados a terceiros e/ou a coisas e bens 

do Município e do Contratante, arcando com as respectivas indenizações, que poderão ser imediatamente retidas, e/ou 

reembolsando de imediato ao Município e ao Contratante o valor do prejuízo acarretado. 

13.17. Substituir e/ou reparar, por sua conta e responsabilidade, os serviços considerados inadequados ou 

imperfeitos, ou que estiverem em descordo com o ora pactuado, respeitando os prazos fixados, ficando a critério do 

Contratante aprovar ou rejeitar, sem prejuízo das multas contratuais 

13.18. Requerer a exclusão do Município e do Contratante de lide que venha a ser movida por qualquer 

motivo relacionado aos compromissos aqui contratados, inclusive por seus funcionários, sob pena de ressarcimento 

dos prejuízos advindos do processo judicial, acrescido de perdas e danos, sem prejuízo de rescisão contratual. 

13.19 Obter as Licenças junto às repartições competentes, necessárias ao cumprimento das obrigações 

contratuais e mantê-las atualizadas. 

13.20. O Município e o Contratante não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de responsabilidade da 

contratada, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros alegados. 

Nota Explicativa :Informar as principais obrigações a serem atendidas pela empresa para a execução do objeto. 
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Redação padronizada pelo Município, utilizada nas minutas dos editais e contratos. Poderão ser adequadas pelo 

solicitante com inserção de obrigações específicas, observadas as peculiaridades do objeto, quando necessário. 

Obrigações excessivas podem restringir a competitividade do certame. 

 

 

 14 -  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

14.1. Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

14.2. Capacidade técnico-operacional; 

14.3. Capacidade técnico-profissional; 

14.4. Comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação; 

14.5. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

14.6. Visita Técnica 

 

 Nota Explicativa : Informar se há necessidade de apresentação documento demonstrativo de capacidade 

técnica, como por exemplo, atestado(s) de capacidade técnica para que o licitante comprove o 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características, prazos e/ou quantidades com o 

objeto a ser licitado.  

Citar aqui comprovações técnicas que devem ser exigidas do fornecedor, visando garantir a satisfação da 

necessidade da aquisição (atestados, certidões, registros, garantias, inspeções, qualificações, etc). 

Os requisitos de qualificação técnica deverão respeitar os limites legais – havendo contrariedade às 

normas licitatórias, o requisito exigido será desconsiderado ou adaptado à Legislação. 

 

Visita Técnica- Excepcionalmente, é admitida, quando se mostrar imprescindível, mediante justificativa 

técnica de sua necessidade. Deverá, sempre que possível, ser substituída pela divulgação de fotografias, 

plantas, desenhos técnicos e congêneres (art. 15, VIII, IN MPOG 02/2008). Quando exigida, a visita 

técnica não pode ser obrigatória e condição à participação no certame, devendo o edital conter entre seus 

anexos declaração de que o licitante tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 

execução do objeto da licitação, assumindo total responsabilidade pela não realização da visita. A 

realização de visita técnica deve ser admitida até o dia anterior à data para recebimento dos envelopes 

 

15- SANÇÕES: 

 

Indicar e justificar as penalidades a serem aplicadas por descumprimento de particularidades consideradas 

relevantes na entrega do bem ou na execução do serviço. 

 

16 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Informações que visem elucidar eventuais dúvidas sobre qualquer dos tópicos acima, como por exemplo, 

solicitação de amostra. 

 

17 - CONTRATAÇÃO: 

 

17.1. Informar se a prestação de serviços  gerará contrato, esclarecendo qual instrumento substituirá o 

contrato ou informando os principais dados sobre o(s)contrato(s) a serem celebrados, conforme um dos textos 

sugeridos abaixo: 

 

17.2. O fornecedor deverá assinar contrato com a Administração, que terá prazo de vigência de ____ 

(_________) dias (ou meses) e prazo de execução conforme descrito no item___ deste termo de referência. 

 

Ou 
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17.2. Este registro de preços tem por planejamento a celebração de contrato a cada ____(_____) meses e, se 

forem celebrados, cada um está estimado para ter prazo de vigência de ____ (_________) dias (ou meses) e o prazo 

de execução de serviços será conforme descrito no item ___ deste termo de referência. Ressalta-se a possibilidade de 

modificação deste planejamento, uma vez que a existência de preços registrados não obriga a Administração a 

firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 

legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 

 

Nota Explicativa : O contrato é obrigatório para a execução de obras e serviços de engenharia acima de 

R$ 330.000,00 (trezentos trinta mil reais) e também para compras e serviços acima de R$ 176.000,00 

(cento e setenta e seis mil reais).  

Mas para valores menores e também nos casos de compra com entrega imediata e integral dos 

bens adquiridos (independentemente do valor), dos quais não resultem obrigações futuras, como 

assistência técnica, o contrato é facultativo, podendo ser substituído por nota de empenho de despesa, 

autorização de compra ou ordem de execução de serviço. 

 

Se for feita a opção pela substituição do contrato, o documento que o substituir deverá conter, no que 

couber, as principais cláusulas de um contrato, conforme Art. 62, §2º da Lei nº 8.666/1993. 

 

 

   Casimiro de Abreu, ....de .................201... 

 

Elaborado por ...    ___________________________________ ( servidor ) 

À vista das informações contidas nestes autos e com observância às normas vigentes, APROVO o presente Termo 

de Referência. 

 

_________________________________________ 

Ordenador de Despesas 

Matrícula 

O Termo de Referência deverá ser devidamente aprovado pelo ordenador de despesas. 

 

    

 

 

 


