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1. INTRODUÇÃO
O estabelecimento da gestão por processos nas unidades judiciais e administrativas do Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª. Região é um imperativo administrativo advindo Plano Estratégico
Institucional (2015-2020).
O Manual de Compras e Licitações, em linha com a estratégia, chega à terceira edição, em
versão revisada, com foco na busca pelas soluções que melhor atendam às necessidades da
Administração.
Vale lembrar que no breve histórico de oito anos avanços foram alcançados. A padronização dos
instrumentos contratuais, a implementação do Plano Anual de Compras e Licitações, a
massificação do instrumento de medição de resultado (acordo de nível de serviço) foram
melhorias associadas ao Manual que são, no dia a dia do Tribunal, práticas consolidadas que
revelaram seus benefícios de gestão e controle em relação aos custos envolvidos.
Nesse tempo, aspectos de ordem normativa e boas práticas incorporadas propiciaram constante
aprimoramento da gestão administrativa dos contratos e licitações, em um contexto de maior
interesse da sociedade em relação às boas práticas de gestão de compras e contratações, com
anseio por eficiência e efetividade.
Assim, percorrida quase uma década, foi apresentada, em setembro de 2018, a terceira edição do
Manual de Compras e Licitações, atualizado com o espírito de contribuir para a prestação
jurisdicional por meio de aquisições efetivas e seguras.
Após sua divulgação, alterações normativas e orientações emanadas da nova administração do
Tribunal, eleita para o biênio 2018/2020, impuseram alterações pontuais, sendo assim
apresentada uma nova versão revisada da 3ª edição, com vigência a partir do início de 2019.

5

Manual de Compras
e Licitações

1.1 Apresentação

Seguindo o mesmo espírito colaborativo, a terceira edição, agora em versão revisada, do Manual
de Compras e Licitações foi elaborada com auxilio de servidores envolvidos em atividades
relacionadas às licitações e à gestão e fiscalização de contratos, apresentando-se como um
“guia” ao abordar questões práticas dos processos de compras e licitações.
Com uma linguagem acessível e informal, essa nova edição apresenta uma introdução do
procedimento licitatório, incluindo o fluxo do processo, alguns “passo a passo”, formulários de
“check-list”, sem se afastar da necessidade de trazer orientações aprofundadas por tema, a fim
de que o servidor saiba qual o seu papel em cada uma das fases desse processo.
Importa destacar que este Tribunal elaborou também um manual destinado a orientar as
contratações na área de Tecnologia da Informação e Comunicação, aplicando-se o presente
manual quando aquele não apresentar disciplina específica para o caso ou questão envolvida.
Esperamos que este Manual se torne instrumento útil e facilitador de trabalho e contribua para o
aprimoramento das boas práticas na gestão administrativa, em observância à legislação e às
orientações do TCU.

Boa leitura e ótimo trabalho!
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1.2 Objetivos e Características
O objetivo principal do Manual é fortalecer a cultura do planejamento das contratações, bem
como atender aos objetivos estratégicos do Tribunal e às recomendações do TCU - Tribunal
de Contas da União.

Destacamos ainda alguns outros atributos:
 Orientar os Procedimentos de Compras e Licitações
Subsidiar os servidores e demais interessados quanto aos procedimentos internos para
execução dos processos de compras e licitações;
 Padronização, Celeridade e Segurança Jurídico-Contratual
A uniformização de procedimentos confere maior celeridade e segurança jurídicocontratual, reduz inconsistências, mitiga contingências judiciais e impactos negativos,
decorrentes de atrasos ou de não atendimento as áreas demandantes;
 Boas Práticas de Planejamento e Controle
Reforça a cultura e as boas práticas de planejamento e de controle de rotinas licitatórias no
intuito de evitar que inconsistências identificadas se repitam;
 Dinamismo e Espírito Colaborativo
O caráter dinâmico da legislação exige a consulta de normas e doutrinas vigentes à época da
contratação, e por essa razão este Manual está em constante construção.

Nesse espírito contamos com a sua colaboração!
Envie suas sugestões e críticas pelo e-mail sci@trtsp.jus.br para que possamos evoluir
continuamente.
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2. VISÃO GERAL
O que é licitação?
A Administração Pública, ao contrário de empresas particulares, não pode contratar livremente,
baseada exclusivamente em sua discricionariedade. A Constituição Federal dispõe, em seu
artigo 37, inciso XXI, que as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante
processo de licitação pública de forma a assegurar igualdade de condições a todos os
concorrentes.
Assim, a licitação é um processo composto por uma série de atos que antecede a celebração do
contrato com vistas a conceder ampla competitividade e ao final obter a proposta que melhor
atenda às necessidades da administração. Então, pode-se dizer que o dever de licitar é uma regra
para a celebração de contratos administrativos.
Regulamentando o referido comando constitucional, foi sancionada a Lei n° 8.666/93, que
dispõe sobre as licitações e contratações públicas, posteriormente acompanhada pela Lei n°
10.520/2002, que trata da modalidade de licitação denominada Pregão. O conjunto desses
normativos traz alguns princípios que são bases as quais o servidor deve observar nos

seus atos.
Vamos ver abaixo alguns importantes para nossa atuação.
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2.1 Princípios
A finalidade da licitação deve ser sempre atender o interesse público, buscar a proposta mais
vantajosa, existindo igualdade de condições, bem como aos princípios resguardados pela
Constituição Federal e pelas normas aplicáveis.
 Princípio da Legalidade
Vincula os licitantes e a Administração Pública às regras estabelecidas nas normas e
princípios em vigor.
 Princípio da Isonomia
Significa dar tratamento igual a todos os interessados. É condição essencial para garantir
competição em todos os procedimentos licitatórios.
 Princípio da Impessoalidade
Obriga a Administração a observar nas suas decisões critérios objetivos previamente
estabelecidos, afastando a discricionariedade e o subjetivismo na condução dos
procedimentos da licitação.
 Princípio da Moralidade e da Probidade Administrativa
A conduta dos licitantes e dos agentes públicos tem de ser, além de lícita, compatível com a
moral, a ética, os bons costumes e as regras da boa administração.
 Princípio da Publicidade e da Motivação
Qualquer interessado deve ter acesso às licitações públicas e seu controle, mediante
divulgação dos atos praticados pelos administradores em todo procedimento de licitação.
 Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório
Obriga a Administração e o licitante a observarem as normas e condições estabelecidas no
ato convocatório. Nada poderá ser criado ou feito sem que haja previsão no instrumento
convocatório.
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 Princípio do Julgamento Objetivo
Esse princípio significa que o administrador deve observar critérios objetivos definidos no
ato convocatório para o julgamento da documentação e das propostas. Afasta a
possibilidade de o julgador utilizar-se de fatores subjetivos ou de critérios não previstos no
instrumento de convocação, ainda que em benefício da própria Administração.
 Princípio da Celeridade
O princípio da celeridade, consagrado como uma das diretrizes a ser observada em
licitações na modalidade pregão, busca simplificar procedimentos de rigorismos excessivos
e de formalidades desnecessárias. As decisões, sempre que possível, devem ser tomadas no
momento da sessão.
 Princípio da Competição
Esse princípio conduz o gestor a buscar sempre o maior número de competidores
interessados no objeto licitado. Nesse sentido, a Lei de Licitações veda admitir, prever,
incluir ou tolerar, nos atos convocatórios, exigências desnecessárias, impertinentes ou
irrelevantes que possam, de alguma forma, comprometer, restringir ou frustrar o caráter
competitivo da licitação.

Além desses, a Administração Pública deve obediência ainda, dentre outros, aos princípios da
finalidade, motivação, razoabilidade, economicidade, proporcionalidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Fique atento a esses princípios mencionados!
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2.3 Modalidades de Licitação
Como vimos anteriormente a Administração Pública tem, ressalvadas as hipóteses a seguir
abordadas, o dever de licitar quando deseja adquirir um bem ou contratar um serviço. Para tanto,
esta irá se valer, em cada caso concreto, de uma forma específica de condução do processo,
escolhida entre as denominadas ‘Modalidades de licitação’.
Na maioria das vezes a modalidade aplicada será o ‘Pregão’, instituído pela Lei n° 10.520/2002,
que é obrigatória para a aquisição ou contratação bens e serviços comuns, para a qual devemos
dirigir a maior atenção.
A preponderância do Pregão sobre as demais modalidades se deve ao fato de que na
jurisprudência atual, considerando o perfil de contratação do Tribunal, praticamente todos os
serviços e bens são classificados como comuns - ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho
e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado
pertinente.
Além do Pregão, a Lei n° 8.666/1993 prevê outras cinco modalidades de licitação: concorrência,
tomada de preços, convite, concurso e leilão. As três primeiras destinadas a compras e
contratação de serviços em geral, aplicando-se a estas as disposições desse manual. As demais
modalidades são o concurso, utilizado para a escolha de um trabalho técnico, científico ou
artístico e o leilão, para a venda de bens.
Veja abaixo um quadro-resumo das modalidades de licitação existentes para compras e
contratação de serviços, tendo em vista o valor estimado da contratação:
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2.4 Contratação Direta
No item anterior afirmamos que a licitação é obrigatória para a aquisição de bens e contratação
de serviços pela Administração Pública, e como toda regra essa também comporta exceção,
chamada neste caso de contratação direta.
A Lei nº 8.666/1993 prevê que esse tipo de contratação sem licitação se dá por meio das
dispensas ou inexigibilidades de licitação.
De forma resumida, a legislação permite que a licitação, embora possível, seja dispensada em
algumas situações específicas (ex. situações emergenciais, aquisição de baixo valor 1, entre
outras). Outra possibilidade de contratação direta é a inexigibilidade de licitação, nesse caso a
licitação mostra-se impossível por inexistir a competitividade (ex. após análise do caso concreto,
verifica-se que apenas uma empresa pode prestar o serviço de forma a atender às necessidades
da administração ou que o produto é fornecido por apenas uma empresa). Assim, inviabilizada a
competição, não se pode exigir a licitação.

Para se aprofundar no tema Contratação Direta,

Clique Aqui

1

Para obras e serviços de engenharia é considerado baixo valor até R$ 33.000,00 e para outros serviços e para as
compras até R$ 17.600,00, mas fique atento para não incorrer no fracionamento (ver capítulo de Contratação
Direta)
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3. PASSO A PASSO
Nesta seção estudaremos como o(a) servidor(a)
que se deparou com uma demanda precisa agir e
o que precisa fazer para dar início a um
processo de contratação.


Como começo uma contratação?



O que/ quais documentos preciso para
fazer uma contratação?



O que é importante saber?

Tudo isso será visto aqui!
Assim, antes de começarmos, primeiramente é importante entender o processo de licitação no
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e como cada área atua.
Dessa forma, observe o fluxograma a seguir para uma rápida compreensão do processo de
trabalho das diversas áreas administrativas durante uma contratação.
Não se preocupe, todas as etapas serão estudadas posteriormente!

Para aprofundar os conhecimentos, verifique no Apêndice os fluxogramas detalhando as fases
do processo.

14
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3.2 Planejamento
3.2.1 Planejamento Tático e Orçamentário
O objetivo desse manual, como destacado, é apresentar orientações relacionadas aos processos
de compras e de contratação de serviços. Entretanto, é necessário destacar, há momentos
anteriores ao planejamento da licitação que não podem ser esquecidos. Estamos falando do
planejamento tático e da proposta orçamentária.
No planejamento tático, afeto a cada unidade ou grupo de unidades do Tribunal, serão definidos
os projetos que serão implementados a curto e médio prazo - 1 a 3 anos por exemplo - e as
metas que permitirão avaliar se as ações estão alcançando os resultados esperados.
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Após esse passo é necessário garantir, com bastante antecedência, os recursos para que os
projetos que geram despesas possam ser concretizados. E não estamos falando apenas dos
projetos novos, já que não podemos descuidar dos serviços contínuos, das manutenções
regulares, entre outros. Tudo isso deve fazer parte do planejamento orçamentário de cada área.

17

Manual de Compras
e Licitações
Para esclarecer esse ponto podemos exemplificar o
planejamento analisando, sinteticamente, as atividades
da área de infraestrutura. Esta unidade é responsável
por disponibilizar imóveis em condições adequadas,
necessários às atividades jurisdicional e de apoio. Para
tanto, deverá planejar suas ações propondo soluções à
alta

administração,

com

foco

no

planejamento

estratégico2 e em ações que privilegiem a eficiência e
efetividade das operações3. Isso incluirá questões
como:
a) avaliar a necessidade de mudança das instalações, originando, possivelmente, processos de
compra ou locação de imóveis;
b) manter em condições adequadas a infraestrutura civil, lógica, elétrica, hidráulica e de
segurança contra incêndio nos imóveis ocupados;
c) zelar pela manutenção de elevadores, sistemas de climatização, de detecção e combate a
incêndio e de geradores;
d) garantir, conforme o caso, a observação das premissas necessárias à obtenção de licenças
como o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e o Auto de Verificação de Segurança.
Assim, com tantas atividades, não é difícil concluir a impossibilidade de fazer tudo isso, em todos
os imóveis, ao mesmo tempo. Não haverá recursos humanos nem financeiros para tanto. Desse
modo, o planejamento será a chave para o sucesso. Com um plano plurianual de obras e de
manutenções, por exemplo, a área poderá prever o que vai executar e investir em cada ano,
realizando sua previsão orçamentária4 de forma a garantir que terá os recursos necessários para
cumprir sua missão.

2

Ação Estratégica 6 - Prover infraestrutura adequada para o funcionamento das unidades judiciais e administrativas. (PEI 20152020)
3

Objetivo estratégico 5. Gestão da governança judiciária e administrativa. (PEI 2015-2020)
O planejamento orçamentário é um processo conduzido pela Diretoria Geral da Administração com apoio da
Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira e ocorre no primeiro semestre do exercício anterior ao da
realização da despesa.
4
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3.2.2 Plano Anual de Compras e Licitações
As propostas de compras e licitações para o exercício seguinte, desdobradas a partir do
planejamento orçamentário, deverão ser encaminhadas pelas Áreas Demandantes à Secretaria de
Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações (SPACL) até 31 de outubro de
cada ano.
A SPACL deverá consolidar as propostas de compras e licitações das Áreas Demandantes em
documento único, que será encaminhado à Diretoria Geral da Administração, até 10 de
novembro de cada ano, para validação.
A Diretoria Geral de Administração, após os ajustes que entender necessários, submeterá, até 30
de novembro de cada ano, o Plano Anual de Compras e Licitações para conhecimento e
aprovação pela Presidência do Tribunal.
Aprovado o Plano Anual de Compras e Licitações o documento será publicado na área de
transparência do Tribunal destinada às licitações e será monitorado pela SPACL que informará a
Diretoria Geral da Administração, em relatórios mensais, o andamento da execução do plano.
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3.2.3 Planejamento das Contratações
O planejamento é um processo fundamental para que a contratação ou compra seja bem
sucedida, assim, focaremos grande parte do Manual nele.
É nessa fase que realizamos o Estudo Técnico Preliminar para nos ajudar a identificar e
escolher qual a melhor solução para nossa necessidade. Além disso, é nessa fase que
elaboramos o Termo de Referência, documento declarativo que comunica à Diretoria Geral da
Administração e à Presidência o que queremos adquirir e por que queremos adquirir.

Como vemos acima, todo processo de contratação inicia-se quando surge uma demanda.

Exemplo: após inauguração de novo fórum, detectou-se necessidade de serviços relacionados à
limpeza e conservação do ambiente.
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Uma vez identificada a demanda, é preciso fazer algumas
considerações e reflexões antes de dar início ao planejamento
propriamente dito.

1. Como o Tribunal pode atender à demanda? O que é essencial?
2. No caso de um serviço, esse deve ser executado de forma direta, ou seja, pelos próprios
servidores, ou deverá ser terceirizado?
3. Qual é a finalidade da contratação? O que o Tribunal quer alcançar ao contratar?
4. Qual é o grau de impacto da contratação ao Tribunal?

Exemplo: devido à proximidade do inverno a unidade de saúde do Tribunal, preocupada com a
possibilidade de uma epidemia de gripe afetar os servidores - e por consequência as atividades
da instituição, decidiu iniciar um estudo com vistas a minimizar a propagação da doença nos
locais de trabalho. Assim, o grupo de estudos responsável pelo projeto fez os seguintes préquestionamentos:
a) Quais as formas de se mitigar o risco de uma epidemia no ambiente de trabalho?
Analisadas as hipóteses, foi verificado que o Tribunal poderia tomar duas ações
possíveis:
a. Realizar ações preventivas, como orientações de comportamento;
b. Contratar vacinas para imunizar os servidores e magistrados.
b) Dessas soluções qual é a mais vantajosa e que resultados esperar dela?
c) O que precisaria ser contratado em cada uma das hipóteses?
d) Qual a quantidade que precisaria ser contratada?

Nesta fase é importante lembrar que ainda não se sabe qual é a solução (ou soluções) que melhor
atende às necessidades do Tribunal.
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Ao final do planejamento, é preciso ter as seguintes perguntas respondidas com base no estudo
realizado:
1. Por que o Tribunal precisa disso?
2. Qual a quantidade necessária e por quê?
3. Como será utilizado?
4. Quais os benefícios?

Um planejamento adequado dará suporte para uma contratação efetiva e mais vantajosa à
Administração Pública.

Para se aprofundar no tema de planejamento, vá para

Planejamento
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3.2.3.1 Realização do Estudo Técnico Preliminar
O que é o Estudo Técnico Preliminar?
O Estudo Técnico Preliminar (ETP) é a fase na qual serão realizadas pesquisas, análises e
estudos 5 a fim de definir qual contratação é a mais vantajosa ao Tribunal, levando em conta os
critérios financeiro, operacional e gerencial. Ele é importante para analisar e justificar a escolha
da solução. Trata-se da etapa anterior à elaboração do Termo de Referência.
Destaca-se que o preenchimento do formulário do ETP é dispensado no caso de compras com
valores dentro dos limites dos art. 24, I e II, da Lei n° 8.666/93, assinaturas de jornais e revistas,
contratação de palestrantes e cursos (exceto in company), de serviços essenciais e locações.

Os gestores devem observar que a dispensa do preenchimento não
afasta a necessidade de análise, no que couber, dos elementos que
compõem o ETP e de ser demonstrado no termo de referência a
vantajosidade da solução escolhida entre outras possíveis, quando for o
caso.

5

O gestor deve atentar para que as pesquisas, análises e estudos sejam mais aprofundados quanto maior for o risco
de perdas financeiras e de impactos negativos em caso de falhas.
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Neste momento trataremos apenas de alguns elementos de maior importância durante um estudo
técnico.

Para se aprofundar no tema de realização do ETP,

Clique Aqui
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3.2.3.1.1 Histórico

Será que o Tribunal já teve alguma demanda parecida?
Como suprimos essa necessidade no passado?
Será que o Tribunal já tem o que preciso?
O que posso aprender com as contratações similares?

Passo a passo:
1. Identificar se o Tribunal já teve essa necessidade no passado e analisar como ele atendeu
a essa demanda.
2. Verificar por meio dos Boletins de Avaliação de Desempenho e relatórios as lições
aprendidas;
3. Aplicar as oportunidades de melhoria ao novo ciclo de contratação.

Veja que para buscar sempre a melhoria nas contratações do
Tribunal é imprescindível que os gestores e fiscais estejam
armazenando e consolidando informações.

25

Manual de Compras
e Licitações

3.2.3.1.2 Soluções existentes no mercado
Depois de verificado que o Tribunal não consegue fornecer o produto ou serviço que atenda a
sua necessidade, é preciso pesquisar todos os tipos de soluções que o mercado oferece e que são
capazes de suprir a demanda.
Além disso, é nesta fase que também analisamos quais as vantagens e desvantagens de cada
solução.
Passo a passo:
1. Fazer coleta de ideias e pesquisa junto a outras áreas, à Internet, às empresas do ramo e a
outros meios, a fim de identificar todas as soluções que o mercado oferece.
2. Realizar análise comparativa entre as soluções encontradas.
Exemplo: comparação entre aquisição de impressoras e prestação de serviços de
impressão (aluguel da impressora mais pagamento por folha impressa).
Solução

Aquisição de
impressoras

Prestação de serviços de
impressão

Vantagens

Desvantagens

 Menor risco de enfrentamento de
situações de inexecução contratual
quando comparado à locação.

 Necessidade de aquisição de insumos e
local de armazenagem.
 Contratação de manutenção.
 Utilização de mão de obra própria (ou
contratação
de
terceiros)
para
configurações e outros serviços.

 Facilidade de manutenção e
substituição de equipamento em
caso de falhas técnicas.
 Melhor alocação da força de
trabalho.
 Prescindibilidade da aquisição de
suprimentos (toner), evitando custos
operacionais.

 Risco de dependência contratual,
especialmente na transição contratual.

Obs. Nesta fase o servidor responsável também poderia realizar análise comparativa entre os
tipos de impressoras frente à atual necessidade. Exemplo: é interessante adquirir impressoras
multifuncionais, ou seria excesso?
Esse estudo de vantagens e desvantagens serve para auxiliar a Área Demandante a tomar a
melhor decisão na escolha da solução a ser contratada. Sem esse estudo não é possível afirmar
que um produto ou serviço adquirido é a opção mais vantajosa para o Tribunal.
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3.2.3.1.3 Sustentabilidade

A Lei n° 8.666/93, que institui normas para
licitações e contratos, teve o seu artigo 3° alterado
em 2010, trazendo uma importante sinalização sobre
o tema da sustentabilidade.
Com essa alteração fica consignado que, além
selecionar a proposta mais vantajosa para a
administração e de garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a licitação destina-se à
promoção do desenvolvimento nacional sustentável.
Fonte: http://esambiental.com.br/voce-sabeo-que-e-sustentabilidade/

Então devemos nos preocupar apenas no impacto ao meio
ambiente quando escolhemos um produto ou serviço?

A resposta para a pergunta é: NÃO.

Ocorre que para uma contratação ou compra ser considerada ‘sustentável’ três dimensões devem
ser avaliadas, devendo assim ser considerada:
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Quando da contratação de bens ou serviços, o Tribunal precisa verificar se há alguma exigência
legal quanto à sustentabilidade. Para facilitar o trabalho, foi elaborado o Guia Prático de
Contratações Sustentáveis do TRT2 que arrola alguns itens que possuem tais exigências.
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Passo a passo:
1. Acessar o sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
2. Na aba Transparência > Licitações, Compras e Contratos > Manuais e Guias > Guia
Prático de Contratações Sustentáveis do TRT2 baixar o arquivo.
3. Buscar no documento se o objeto a ser contratado possui algum requisito específico de
sustentabilidade a ser exigido no edital.
4. Estabelecer outras práticas sustentáveis, além daquelas previstas no Guia Prático,
consideradas as peculiaridades do caso concreto e observadas as dimensões ambiental,
social e econômica.
5. Definir os critérios de sustentabilidade.
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3.2.3.1.4 Análise de custo
Uma das informações mais importantes no planejamento de uma contratação é a análise
estimativa e comparativa do custo de cada solução. Nesta fase é importante lembrar que todos os
custos que envolvem o produto ou serviço devem ser considerados.

Passo a passo:
1. Mapear todos os itens que geram gastos em cada solução incluindo os custos do pessoal
envolvido, do tempo de dedicação etc.
Exemplo: comparação entre aquisição de impressoras e prestação de serviço de
impressão.
Solução

Aquisição de
impressoras

Prestação de serviços de
impressão

Gastos
 Gasto com aquisição da impressora (necessária
análise comparativa entre tipos de impressora)
 Gasto com toner/ cartucho de tinta
 Gasto com manutenção
 Gasto com estocagem (toner, papel e impressora)
 Gasto com gestão de estoques;
 Gasto com alocação de servidores para a
realização de serviços
 Gasto com a prestação fixa
 Gasto com as impressões (pagamento por
quantidade de impressão)

2. Realizar a pesquisa de preço. Nesta fase, a pesquisa destina-se a comparar o custo entre
as soluções, podendo ser utilizados quaisquer dos métodos previstos para a pesquisa de
preços na fase de elaboração do Termo de Referência. Para conhecer as técnicas clique

aqui.

30

Manual de Compras
e Licitações
3. Fazer análise comparativa entre os valores totais de cada solução.
Exemplo: utilizando a hipótese das impressoras, temos então de deixar claro em
nosso estudo técnico preliminar: (a) diferença de preço entre tipos diferentes de
impressora; (b) gasto com toner ou cartucho de tinta; (c) gasto com estocagem; (d)
gasto com a prestação mensal fixa de serviço; (e) gasto com o pagamento por
impressão; (f) quaisquer outros custos identificados.

(a) Diferença de preço entre tipos diferentes de impressora
Descrição

Qtd. Máxima

Valor Unitário
(R$)*

Valor Total
(R$)

Impressora a laser

10

1.800,00

18.000,00

Impressora a laser
10
multifuncional
Impressora a jato de
10
tinta
*Valores meramente ilustrativos.

3.000,00

30.000,00

1.500,00

15.000,00

Valor Unitário
(R$)

Valor Total 36
meses (R$)

(b) Gasto com toner ou cartucho de tina
Descrição

Qtd. Estimada de
Toner/ mês*

Toner para
10
200,00
Impressora a laser
Toner para
impressora a laser
10
200,00
multifuncional
Cartucho de tinta para
impressora a jato de
20
150,00
tinta
*Considerou-se 1 toner por impressora e 2 cartuchos de tinta por mês.

72.000,00
72.000,00

108.000,00

(c) Gasto com estocagem
Descrição

Metros Cúbicos

Valor unitário
locação mensal
(R$/ m²)

Valor Total 36
meses (R$)

Estocagem de toner e
impressora

150 m³ / 30 m²

12,00

12.960,00
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(d) Gasto com a prestação mensal fixa de serviço
Descrição
Aluguel
impressora
Impressões e
cópias

Qtd.
Máxima
Mensal

Valor Unitário
Mensal (R$)

Valor Total
Mensal
(R$)

Valor Total 36
meses (R$)

10

150,00

1.500,00

54.000,00

15.000

0,055

825,00

29.700,00

Portanto, se compararmos a opção mais barata de aquisição de impressora junto à opção de
prestação de serviço de impressão, temos:
Descrição

Custo total
(R$)

Aquisição de impressoras

102.960,00

Prestação de serviço de impressão

83.700,00

Lembre-se que no planejamento é importante transmitir com clareza as ideias e o raciocínio,
para que o leitor entenda como foi escolhida a solução mais vantajosa. Assim, sempre que
necessário ou adequado, explique o seu processo de estudo!
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3.2.3.1.5 Definição do objeto

Uma

vez

realizados

os

estudos

quanto

à

vantajosidade operacional, financeira e gerencial,
descreva de forma simples e resumida o objeto que
melhor atende às necessidades do Tribunal.
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3.2.3.1.6 Justificativa da escolha da solução
Após todas as análises, justifique porque foi realizada a escolha de uma das soluções. Lembre-se
de mencionar todas as questões que motivaram a escolha, tais como:
a. vantajosidade operacional;
b. vantajosidade técnica;
c. vantajosidade financeira.

A justificativa servirá tanto para auxiliar a autoridade superior a tomar uma decisão, quanto para
responder a questionamentos dos órgãos de controle.
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3.2.3.1.7 Premissas técnicas para viabilidade da Contratação

Muitas contratações precisam de algum outro produto ou serviço para que o objeto sirva para
suprir a necessidade inicial. Além disso, há situações nas quais outras unidades precisam ser
envolvidas na contratação ou a infraestrutura do Tribunal precisa ser adequada.
Por essa razão, é imprescindível pensar e indicar quais são as premissas para que a contratação
torne-se viável, ou efetiva.

Fonte: http://boletimgerminar.com.br/premissas-do-programa-germinar/

Exemplos:
a. Ao adquirir um bem é necessário verificar as condições de entrega e armazenamento,
quem prestará, quando for o caso, os serviços de manutenção durante a garantia etc.
b. Ao adquirir um software é preciso ver se ele é compatível com o ambiente
informatizado do Tribunal, entre outras implicações relacionadas com a contratação,
tais como a segurança da informação ou o suporte técnico.
c. Quando contratar um serviço é necessário ou adquirir um bem é necessário verificar
quais áreas do Tribunal precisam ser informadas ou consultadas.
d. Quando da instalação de ar-condicionado é necessário verificar se há infraestrutura
elétrica que suporte seu funcionamento.
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3.2.3.2 Elaboração do Termo de Referência
O que é o Termo de Referência?
O Termo de Referência (TR) é o documento que apresenta todas as informações da solução que
já foi escolhida. Ele contém os resultados obtidos no ETP e mostrará ao Tribunal qual a
contratação pretendida pela área demandante.
Portanto, a elaboração do TR é o detalhamento do que será contratado e da forma de contratação
a partir dos resultados do ETP, não se confundindo com este.
No ETP se escolhe qual é a contratação/compra mais vantajosa para a administração a partir da
análise de mercado e quais as premissas e requisitos para o investimento. No TR são informadas
as especificações, obrigações, penalidades, prazos de atendimento, forma de seleção do
fornecedor, instrumento de medição de resultado, entre outros.
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Nesta seção veremos apenas os itens de maior relevância.

Modelo de TR

Para se aprofundar no tema Termo de Referência, vá para

TR
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3.2.3.2.1 Objeto

O único item de repetição do Termo de Referência em
relação ao Estudo Técnico Preliminar será este do
Objeto, o qual no ETP é chamado de “Definição do
Objeto”. Indique aqui qual a solução escolhida após os
estudos realizados.
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3.2.3.2.2 Justificativa da necessidade da contratação

Diferentemente do Estudo Técnico Preliminar, no qual se justifica a escolha de uma solução
entre todas as opções possíveis, no Termo de Referência é imprescindível demonstrar que a
contratação é essencial para o atendimento de uma necessidade, apresentando, no que couber:
1. Justificativa da necessidade da contratação;
2. Relação entre a demanda prevista e a quantidade a ser contratada;
3. Resultados esperados em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.
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3.2.3.2.3 Especificação do objeto
Descreva todas as especificações necessárias do objeto da contratação.
Apenas não se esqueça de que toda exigência precisa ter uma boa justificativa, ou seja, não
podemos exigir algo no edital apenas porque queremos, é preciso que tenha um bom motivo por
trás.

Toda exigência no edital que restrinja a
competitividade do certame precisa ser
devidamente justificada!
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3.2.3.2.4 Estimativa de preço
A pesquisa de preços nesta fase destina-se a:

a) fornecer elementos para a aprovação do Termo de Referência;
b) avaliar a disponibilidade orçamentária e financeira;
c) balizar o julgamento da futura licitação/contratação.

Veja que no ETP a finalidade do levantamento de custos é de fazer uma comparação entre as
soluções disponíveis, já no TR a finalidade é descobrir o preço justo praticado pelos
fornecedores.

O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG), em sua
Instrução Normativa nº 05/2014, nos dá um bom direcionamento para a realização de
pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral.
1. Utilizar, nesta ordem de preferência, os seguintes métodos, buscando pelo menos três
referências de preço:
1.1 pesquisa no Painel de Preços
(http://paineldeprecos.planejamento.gov.br )
1.2 contratações anteriores deste Tribunal e contratações similares de outros entes
públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à
data da pesquisa de preços6.
1.3 pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou
de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso.
1.4 pesquisa com os fornecedores (ao menos três), desde que as datas das pesquisas
não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.

6

Se o contrato/compra anterior tiver sido firmado há mais de seis meses é possível proceder à correção dos valores
pelo IPCA-E (IBGE), desde que a estrutura de formação de preços seja similar entre as duas contratações.
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Quanto mais fontes forem utilizadas, maior será a probabilidade de
aferirmos o real valor de mercado, mas observe que a pesquisa com os
fornecedores é a última escolha. Isso acontece porque as empresas,
experientes em processos de licitação, muitas vezes entregam
orçamentos muito elevados para aumentar a margem de aceitabilidade
de preço.

Para a hipótese do item 1.4, quando as demais alternativas não forem possíveis, o servidor
responsável poderá formular a estimativa por meio da média ponderada dos orçamentos ou
utilizar o orçamento de menor preço, sendo vedada a utilização da média quando a
variação dos preços, entre o menor orçamento e a média, estiver acima de 20% (vinte por
cento). Nesse caso, poderá ser utilizado o orçamento de menor preço ou recalculada a média
com o descarte dos orçamentos de maior preço até a obtenção da média dentro da margem
aceitável de variação.
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3.2.3.2.5 Parcelamento do objeto
Antes de iniciar o estudo desta seção, observe que os itens “Parcelamento do objeto” e “Lei
Complementar nº 123/2006” tem estreita correlação, devendo ser avaliados em conjunto.
De maneira simplificada, nesta seção é preciso que o servidor responsável identifique se o
objeto poderá ser contratado por empresas diversas, dividido em partes, por item ou por grupo
de itens.

O parcelamento é a regra, sendo que toda contratação não
parcelada precisa ser justificada!

Entres os motivos que se enquadram na exceção à regra do parcelamento estão o prejuízo ao
conjunto, problemas de gerenciamento contratual, conflitos de responsabilidade e desinteresse
do mercado, MAS FIQUE ATENTO, não basta mencionar o motivo, as situações devem ser
expostas em justificativas que comprovem a exceção.
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Exemplo 1:
O Tribunal contratará serviço de limpeza para os Fóruns da Cidade A e Cidade B.
Uma vez constatado que não há necessidade de prestação de serviço em cada cidade
pela mesma empresa, decide-se parcelar o objeto por cidade. Assim, haverá disputa
de preços independentes por lote e o critério de julgamento será menor preço por
lote (entenda-se por cidade).

Exemplo 2:
O Tribunal deseja adquirir mobiliários de madeira como mesa e armário. Apesar de
ser possível o parcelamento do objeto por item, decide-se pela contratação de um
único fornecedor visto que é necessária a padronização dos móveis. A justificativa
contemplou estudos que demonstram alto risco de falta de padronização se adquirido
o mobiliário por empresas diferentes. Assim, haverá disputa de preço do objeto como
um todo e o critério de julgamento será menor preço global.
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3.2.3.2.6 Lei Complementar nº 123/2006
A Lei Complementar nº 123/2006 estabelece que as licitações com valores até R$ 80.000,00
deverão ser exclusivas para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), ou seja,
empresas que não se encaixam nessas características de ME ou EPP não podem participar.

Caso não seja dada a exclusividade, é obrigatório justificar de forma clara e
coesa!

Quer dizer que nas hipóteses de licitações acima de R$ 80.000,00
então não preciso mais aplicar a LC nº 123/2006?

Muito cuidado! A lei complementar ainda indica que se o objeto for divisível (verifique o
capítulo anterior), é preciso separar uma parcela para a exclusividade das ME e EPP, no limite
máximo de 25%. Portanto, nesse caso teremos mais de um vencedor para o mesmo objeto.
Leia abaixo os artigos 47 a 49 da lei:
Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e
fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e
simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção
do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da
eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica
Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a
administração pública:
I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de
até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e
serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno
porte;
III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de
até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e
empresas de pequeno porte.
§ 1o (Revogado);
45

Manual de Compras
e Licitações
§ 2o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, os empenhos e pagamentos do órgão
ou entidade da administração pública poderão ser destinados diretamente às
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.
§ 3o Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a
prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas
local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.
Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:
I - (Revogado);
II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes
de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;
III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao
conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;
IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 24
da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas e
empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso I do art. 48.

Atenção! O valor considerado para definir se a licitação deve ser exclusiva para ME e EPP é o
valor de cada lote e não o valor total da licitação. Imagine a seguinte situação: O Tribunal
realizará uma licitação com três lotes na qual estima gastar R$ 250 mil, incluindo:
a) R$ 100 mil na compra de papel sulfite (Lote A);
b) R$ 75 mil em envelopes (Lote B); e
c) R$ 75 mil em caixas de arquivo de papelão (Lote C).
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Assim, nesse caso hipotético, os Lotes B e C seriam exclusivos para participação de ME e EPP,
já o Lote A deverá ser divido em dois itens (um equivalente a 75% e outro equivalente a 25% do
valor da contratação), conforme o quadro abaixo:
Objeto
Papel sulfite

Lote

Item

Valor

1

R$ 75 mil

2

R$ 25 mil

A

Envelopes

B

1

R$ 75 mil

Caixas de arquivo de papelão

C

1

R$ 75 mil

Observe que o item 1 do Lote A (75% da compra de papel sulfite) seria aberta a quaisquer
licitantes, inclusive MEs e EPPs. Por outro lado, o item 2 seria exclusivo para MEs e EPPs.
Vamos aos exemplos!
Exemplo 1:
O Tribunal deseja adquirir um software específico para gestão de processos. Como
será utilizado apenas por uma Seção X, o valor estimativo para a instalação e serviço
de apoio somou-se em R$ 74.900,00. Por se enquadrar na hipótese do art. 48 da L.C.
nº 123/2006, definiu-se que seria dado exclusividade conforme os termos da lei.
Contudo, durante os estudos, foi verificado que no mercado não há pelo menos três
MEs ou EPPs fornecedoras do programa. Sendo assim, a licitação não adotará o
tratamento diferenciado.

Exemplo 2:
O Tribunal deseja adquirir mesas de madeira, cuja estimativa é de R$ 85.000,00.
Apesar de ser divisível o objeto, decide-se pela contratação de um único fornecedor
visto que é necessária a padronização dos móveis. A justificativa contemplou estudos
que demonstram alto risco de falta de padronização se adquirido o mobiliário por
empresas diferentes. Assim, justificou-se de forma clara e coesa a não aplicabilidade
do art. 48, inciso III da L.C. nº 123/2006.
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3.2.3.2.7 Instrumento de Medição de Resultado
O Instrumento de Medição de Resultado (IMR) é um compromisso firmado entre partes do
contrato que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e
comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas
adequações de pagamento.

“Ainda não entendi...”
Em termos mais simples, o IMR, é um acordo
entre as partes que permite que a Administração
Pública pague proporcionalmente à qualidade
do serviço prestado.

Por exemplo: contrata-se uma empresa para limpeza do Fórum. Entre os serviços que serão
realizados encontra-se a limpeza diária das mesas com a aplicação de álcool. Na fiscalização
verificou-se que a contratada deixou de prestar o serviço quatro vezes, em datas distintas. Nesse
caso, não seria justo o Tribunal pagar o valor integral ajustado, não é mesmo?

Nesse mesmo exemplo, poderia ter sido firmado um IMR da seguinte forma:

Ocorrência

Base de cálculo
De 1 a 3 ocorrências mensais

Não execução das rotinas de
limpeza previstas no anexo X

De 4 a 6 ocorrências mensais
Mais de 7 ocorrências
mensais

Desconto
0,5% de desconto sobre o
valor mensal
1,5% de desconto sobre o
valor mensal
0,5% de desconto sobre o
valor mensal por ocorrência

Veja que esse é só um exemplo simples para compreender facilmente a ideia do IMR.
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Portanto, em um IMR é importante pensar e incluir todos os requisitos de qualidade esperados
em uma prestação de serviços, os responsáveis pela mediação, a forma, a frequência da medição
e as consequências objetivas – sem caráter punitivo.
Além disso, caso as falhas na prestação dos serviços superem determinado nível ou frequência
previamente determinados, caberá disciplina contratual em termos de penalidades – com caráter
punitivo.

É imprescindível que essas exigências sejam objetivas e passíveis de mensuração!

Em seguida, para cada ocorrência ou inobservância é preciso definir o nível de desconto.
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3.2.3.2.7 Análise de riscos

Toda contratação possui riscos que podem frustrar a efetividade do processo, causar danos ou
onerar a Administração Pública.
Contudo, ao invés de nos aprofundarmos nesse assunto de forma doutrinária, tentaremos trazer a
análise de riscos de forma simples, prática e objetiva.

Observe que a análise de riscos deve envolver todo o ciclo de contratação, desde a definição do
objeto até o seu recebimento, ou seja, as fases de planejamento, seleção dos fornecedores, gestão
de contratos, desfazimento e sucessão contratual.

Sinteticamente, análise de riscos consiste em:
1. Pensar em todas as possibilidades que podem prejudicar o alcance do objetivo pretendido;
2. Classificar os riscos utilizando-se da matriz de probabilidade x impacto;
3. Identificar os principais riscos e consequências caso se concretizem;
4.

Definir

a(s)

estratégia(s)

para

o

tratamento

dos

riscos:

prevenir

(ou

evitar), transferir, mitigar ou aceitar;
5. Definir os responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos.
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Vamos utilizar um exemplo para facilitar a compreensão.
Obs. Este exemplo não possui efeito vinculativo ou obrigatório, tendo apenas finalidade
informativa.

Exemplo: o Tribunal decidiu contratar prestação de serviço de impressão (aluguel da
impressora mais pagamento por folha impressa). José, responsável pela licitação, que
será realizada na modalidade pregão, preocupado com o sucesso da contratação,
reúne alguns servidores de sua Seção para ponderar quais os maiores riscos do
processo.

Após muitos debates, foram evidenciados os seguintes riscos:
1. Falta de recursos financeiros;
2. Erro de dimensionamento;
3. Incompatibilidade tecnológica;
4. Inadimplemento total por falência, por impedimento de contratação com a
Administração Pública etc.
5. Mercado restrito (poucos fornecedores).
6. Impressões de baixa qualidade.
7. Atrasos na aprovação do ETP ou do TR.
8. Serviço interrompido na transição contratual.
9. Inadimplemento parcial por insuficiência de toner.
Em seguida, utilizou-se da matriz de probabilidade x impacto para classificar os
riscos identificados.

Probabilidade

Impacto
Baixo

Médio

Alto

Alta

2

3

4

Média

1

2

3

Baixa

1

1

2
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Por fim, cada risco foi detalhado, indicando as ações cabíveis correspondentes em uma Planilha de Riscos:

Descrição

Consequência

Incompatibilidade
tecnológica.

Atraso na prestação
dos serviços e no
processo de trabalho.

Inadimplemento total
por falência, por
impedimento etc.

Paralisação total dos
serviços do Tribunal.

Mercado restrito
(poucos fornecedores)
Impressões de baixa
qualidade.
Não aprovação do ETP
ou do TR.
Serviço interrompido
na transição contratual
Inadimplemento
parcial por
insuficiência de toner.

Atraso na contratação
e no fornecimento da
solução.
Insatisfação dos
clientes.
Atraso na contratação
e no fornecimento da
solução.
Impossibilidade de
impressão.
Paralisação dos
serviços do Tribunal.

Probabilidade

Impacto

Risco

Estratégia/Resposta ao
Risco

Responsável

Baixa

Alto

2

Mitigar

Fernanda

- Distribuir a contratação em lotes.

Baixa

Alto

2

Prevenir

Pedro

- Não identificadas

Baixa

Alto

2

Aceitar

-

Média

Baixo

1

Prevenir

Ivo

Média

Alto

3

Mitigar

Paula

Média

Alto

3

Mitigar

Ivan

Média

Alto

3

Mitigar

Maria

Ações cabíveis
- Elaborar edital com observância nas
especificações técnicas e na
compatibilidade com a estrutura física
dos locais de instalação.
- Interagir com todas as unidades e
mapear os requisitos técnicos.

- Realizar exigências de padrão mínimo
de qualidade.
- Instruir o ETP e TR em estrita
aderência ao Manual.
- Expor justificativas técnicas para os
requisitos previstos na especificação.
- Elaboração de listas de verificação.
- Incluir cláusula adequada relativa à
transição contratual.
- Incluir penalidades adequadas.
- Incluir cláusula de estoque mínimo de
toner obrigatório pela contratada.
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4. PASSO A PASSO COMPLEMENTAR
Em hipóteses de contratação sem licitação o procedimento é o mesmo que o visto no “Passo a
Passo”, em sua maior parte. Contudo, há algumas coisas nas quais devemos nos atentar nesses
tipos de contratações.
Assim, vamos agora analisar os pontos mais relevantes.
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4.1 Dispensa de licitação
Conforme anteriormente mencionado, a dispensa de licitação é a forma de contratação para a
qual, embora seja possível, a lei desobriga a instituição de promover a licitação. Isso acontece
nas situações previstas - rol exaustivo - no art. 24 da Lei n° 8.666/93.
Veja abaixo as hipóteses de dispensa aplicáveis ao Tribunal e no item 5.4.4 as principais
condições para realizar a contratação.
É dispensável a licitação:
a) para obras e serviços de engenharia com valor até R$ 33.000,00;
b) para outros serviços e compras com valor até R$ 17.600,00;
c) em situações emergenciais;
d) após realizar uma licitação anterior para a qual não houve interessados;
e) quando as propostas apresentadas na licitação registrarem preços claramente superiores
aos praticados no mercado;
f) para a aquisição de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que
integre a Administração, ex. SERPRO; CORREIOS.
g) para a compra ou locação de imóvel;
h) na contratação de empresa para a conclusão de obra, serviço ou fornecimento, em
consequência de rescisão contratual;
i) na contratação de instituição brasileira incumbida da pesquisa, do ensino ou do
desenvolvimento institucional;
j) para a aquisição de componentes ou peças necessários à manutenção de equipamentos
durante o período de garantia técnica;
k) na contratação de associação de portadores de deficiência física;
l) na contratação de fornecimento de energia elétrica e gás natural;
m) na contratação de associações ou cooperativas formadas para coleta, processamento e
comercialização de resíduos sólidos recicláveis ou reutilizáveis.

54

Manual de Compras
e Licitações

4.2 Inexigibilidade de licitação
Outra forma excepcional de contratação, para a qual não se aplica a obrigatoriedade do processo
licitatório, é a inexigibilidade de licitação.
Esse tipo de contratação diferencia-se da dispensa em dois aspectos principais:
a) Enquanto na dispensa é possível a licitação, embora prescindível, na inexigibilidade a
licitação é impraticável, posto que não há viabilidade de competição. Assim, lembre-se!
Somente pode ser utilizada essa hipótese quando se verifica que a LICITAÇÃO É
INVIÁVEL;
b) As dispensas são apenas aquelas previstas no artigo 24 da Lei n° 8.666/93, ou seja, o rol
é exaustivo, já na inexigibilidade, em qualquer situação na qual a competição seja
inviável é possível a contratação direta. Nesse sentido, as hipóteses previstas nos três
incisos do artigo 25 da Lei n°8.666/93, que trata do tema, são apenas alguns exemplos de
inexigibilidade de licitação.
É inexigível a licitação:
a) para aquisições de produtos que só possam ser fornecidos por uma única empresa;
b) para a contratação de profissionais ou empresas de notória especialização, visando a
realização de estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou executivos;
pareceres, perícias e avaliações em geral; assessorias ou consultorias técnicas e
auditorias financeiras ou tributárias; fiscalização, supervisão ou gerenciamento de
obras ou serviços; patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; restauração de obras de arte e bens de valor
histórico.
c) para contratação de artistas consagrados pela crítica especializada ou pela opinião
pública.
d) em quaisquer outras situações em que haja inviabilidade de competição.

As principais condições para realizar a contratação com fundamento no artigo 25 da Lei n°
8.666/93 estão no item 5.4.5.
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4.3 Adesão à Ata de Registro de Preços
Antes de falar da adesão à ata de registros de preços (ARP), vamos entender esse instrumento,
que se origina de um procedimento especial de licitação denominado Sistema de Registro de
Preços - (SRP).
Geralmente utilizado para a aquisição de bens, embora também se aplique em algumas situações
a contratação de serviços, o SRP é processado por meio de uma concorrência ou de um pregão
para uma eventual contratação futura.
Após a homologação da licitação, diferentemente dos procedimentos ordinários, no SRP não se
assina um contrato (ou uma nota de empenho). O que se firma é a ARP, documento no qual é
registrado o preço que será aplicado à contratação quando (e se) esta ocorrer.
Quando um órgão público federal firma uma ARP o Tribunal pode, desde que previamente
admitido e nas condições previstas no edital de licitação, solicitar ao órgão que realizou a
licitação, chamado de gerenciador, autorização para contratar por meio daquela ata, ou seja,
aderir à ata de registro de preços.

Para informações sobre o processamento de uma contratação por meio do Sistema de Registro
de Preços a

Clique Aqui
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5. INFORMAÇÕES
ADICIONAIS
5.1 Macroprocesso de
Planejamento
O planejamento consiste na previsão e
estruturação de um conjunto coordenado de
ações com vistas ao alcance de um objetivo.
Do ponto de vista do processo de compras e
licitações,

o

planejamento

ocorre

em

dimensões micro e macro.
No que se refere ao microprocesso, o
planejamento

tem

como

foco

cada

contratação, a partir da realização do estudo
técnico preliminar, que será detalhado na
próxima seção.
Do ponto de vista do macroprocesso, é
materializado a partir da identificação das
demandas

estratégicas

e

táticas

de

contratações para o exercício seguinte e
possui

como

artefatos

a

Proposta

Orçamentária e o Plano Anual de Compras e
Licitações,

que

aquisições,

contratação

incluindo

os

devem

casos

contemplar
de

de

serviços,
eventuais

prorrogações, dispensas e inexigibilidades
previstas para o período.
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5.1.1 Fluxo do Macroprocesso
de Planejamento

incluindo as contratações da área de

As propostas de contratação para o exercício

elaborará a minuta do Plano Anual de

seguinte deverão ser encaminhadas pelas

Compras

áreas

e

e

Licitações,

que

será

Secretaria

de

encaminhado, até o dia 10 de novembro de

Acompanhamento

de

cada

demandantes

Processamento

tecnologia da informação e comunicação, e

à

exercício

à

Diretoria

Geral

da

Contratos e Licitações (SPACL) até o dia 31

Administração para validação.

de outubro de cada ano, visando a

A Diretoria Geral de Administração, após

elaboração do Plano Anual de Compras e

eventuais ajustes, submeterá, até 30 de

Licitações (PACL).

novembro de cada ano, o Plano Anual de

O PACL, a rigor um desdobramento do

Compras e Licitações para conhecimento e

plano

aprovação pela Presidência do Tribunal.

orçamentário,

é

instrumento

de

planejamento que contempla todos os
investimentos e contratações do Tribunal e
incluirá os contratos cuja vigência encerrar-seá no período de sua cobertura e para os quais
há previsão de prorrogação ou de nova
contratação.
Para a composição do PACL, as áreas
demandantes deverão informar, para cada
proposta de contratação:
a) Descrição sucinta do objeto;
b) Unidade responsável pelo envio do TR;
c) mês de envio do termo de referência à
SPACL;

Aprovado o Plano Anual de Compras e
Licitações o documento será publicado na

d) valor estabelecido na

programação

orçamentária;

área de transparência do Tribunal destinada
às licitações e será monitorado pela SPACL

e) Prioridade, conforme critérios desse
manual (Curva ABC).

que

informará

a

Diretoria

Geral

da

Administração, em relatórios mensais, o

A SPACL deverá consolidar as propostas de

andamento da execução do plano.

compras, licitações e contratações das Áreas
Demandantes

em

documento

único,
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5.1.2

Acompanhamento

e

Monitoramento
5.1.2.1
Aspectos
a
Serem
Priorizados no Monitoramento

5.1.2.3
Alinhamento
Planejamento
Estratégico
Processos de Compras

ao
dos

Os processos de compras e licitações
deverão ser precedidos de uma análise da

O monitoramento consiste no ranqueamento

legitimidade que deve estar alinhada ao

das compras e licitações e acompanhamento

Planejamento Estratégico.

da execução do Plano Anual de Compras e
Licitações. O controle deve trabalhar a
perspectiva de priorização a partir dos
maiores valores e contratações mais críticas.
Os contratos de grande vulto e com
relevância

institucional

acompanhados

com

devem

maior

ser

acuidade,

utilizando-se a abordagem de gestão por
projetos. Acompanhamentos periódicos e
individualizados

por

contrato relevante

devem ser estimulados para antecipar riscos
de intempestividade ou ilegalidade.

5.1.2.4 Abordagem por Projetos
Os servidores encarregados de processo de
compras e licitações de grande vulto ou cujo
insucesso impacte a atividade jurisdicional
ou ainda que apresente risco de imagem
institucional devem utilizar a abordagem de
projetos para se preservar o cumprimento de
prazos e aderência à legislação que regula o
funcionamento do Tribunal. Entende-se
como grande vulto, para os fins do presente
manual, compras e licitações acima de R$
650 mil.

5.1.2.2
Responsabilidade
do
Monitoramento do Plano Anual de
Compras e Licitações
O monitoramento do Plano Anual de
Compras

e

Licitações

será

de

responsabilidade da Secretaria de Controle
Interno.

5.1.2.5. Abordagem Baseada em
Riscos
Os contratos devem ser, para fins de
planejamento e gestão, ranqueados em
níveis

de

riscos

para

aprimorar

o

monitoramento das contratações em todas as
suas fases.
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5.2 Realização do Estudo

ii) embasar o termo de referência, que deve
ser elaborado apenas se houver a viabilidade

Técnico Preliminar

da contratação.

5.2.1
Obrigatoriedade
e
objetivos do Estudo Técnico
Preliminar (ETP)
A realização do ETP é obrigatória em todas
as

contratações

(observe

as

exceções

previstas no item 3.2.3.1) e representa o
primeiro passo do processo de planejamento
de uma contratação. Este artefato possui dois

5.2.2 Conteúdo
5.2.2.1 Finalidade - Qual é o problema a
ser resolvido? Por qual motivo o ETP está
sendo elaborado? Observe que o ETP não
visa a contratação de bem ou serviço, mas
sim resolver um problema. Ou seja, o objeto
da futura contratação só vai ser definido ao
final do ETP, e não no início dele.

objetivos:

Outra questão é que antes de se optar por
i) assegurar, de forma ampla, a viabilidade
da

contratação,

considerando

técnicos,

operacionais,

ambientais,

entre

outros,

aspectos

econômicos,
objetivando

garantir a eficácia, eficiência e a efetividade
da contratação;

qualquer contratação deve ser verificada a
possibilidade de execução direta dos serviços,
ou seja, por meio dos próprios servidores.
Isso se deve ao fato de que alguns tipos de
contratação de serviços são consideradas
“Terceirização Ilícita”.
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Veja como é tratada a contratação de serviços

cargo extinto, total ou parcialmente, no

pela Administração Pública, nos termos

âmbito do quadro geral de pessoal.

disciplinados pelo Decreto n° 9.507/2018, que

§ 1º Os serviços auxiliares, instrumentais

assim dispõe em seus artigos 1º e 3°:

ou acessórios de que tratam os incisos do

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a

caput poderão ser executados de forma

execução indireta, mediante contratação,

indireta,

de serviços da administração pública

responsabilidade para a realização de atos

federal direta, autárquica e fundacional e

administrativos ou a tomada de decisão

das empresas públicas e das sociedades de

para o contratado.

economia mista controladas pela União.

§ 2º Os serviços auxiliares, instrumentais

Art. 3º Não serão objeto de execução

ou

indireta na administração pública federal

consentimento relacionados ao exercício do

direta,

poder de polícia não serão objeto de

autárquica

e

fundacional,

os

vedada

acessórios

serviços:

execução indireta.

I - que envolvam a tomada de decisão ou

(grifos nossos)

a

de

transferência

fiscalização

de

e

posicionamento institucional nas áreas de
planejamento, coordenação, supervisão e

5.2.2.2 Histórico - A análise do histórico

controle;
II - que sejam considerados estratégicos
para

o

órgão

ou

a

entidade,

cuja

terceirização possa colocar em risco o
controle de processos e de conhecimentos e
tecnologias;

das contratações é fundamental para a eficácia
do futuro contrato/aquisição, já que por meio
delas são aprendidas lições com eventuais
erros

ou

com

Identificadas

as

meras

observações.

contratações

anteriores,

deverá ser analisado o relatório final de cada
III - que estejam relacionados ao poder de
polícia, de regulação, de outorga de
serviços públicos e de aplicação de sanção;
e

contratação ou as peças que o compõem
(Boletins de Avaliação de Desempenho,
Livro

de

Ocorrências

e

processos

de

penalidade), a fim de que sejam verificadas as

IV - que sejam inerentes às categorias

oportunidades de melhoria para o novo ciclo

funcionais abrangidas pelo plano de cargos

de contratação;

do órgão ou da entidade, exceto disposição
legal em contrário ou quando se tratar de
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5.2.2.3

Soluções

existentes

no

disponibilizados,

cronograma

para

a

mercado – Por meio da análise do mercado

transferência);

são identificadas as possíveis alternativas

5.2.2.5 Transição contratual – A fase

para a solução do problema, a fim de

de ETP também é o momento para avaliar

identificar a forma que melhor atende às

as ações necessárias para garantir com

necessidades do Tribunal. Comprar ou

segurança a transição contratual.

alugar; contratar manutenção com peças
incluídas ou aquisição apartada; escolhas de

Assim, devem ser avaliados e estabelecidos
os procedimentos para:

prazos e modelos de garantia; tipos de
matérias disponíveis; entre muitas outras
soluções podem e devem ser analisadas em
conjunto com a relação custo/benefício, de
forma que ao final seja escolhida a compra,

a) o encerramento contratual, com a
definição de como e quando serão feitas as
entregas das versões finais dos produtos e
documentação correspondente;

contratação ou forma de execução (direta ou

b) a transferência de conhecimento e

indireta) que melhor atende às necessidades

tecnologia;

do Tribunal em linha com o interesse

c) a continuidade dos serviços em eventual

público.

interrupção

5.2.2.4 Relação de dependência com

levantamento das situações em que possam

o contratado - Sempre que necessário o

levar às interrupções e a elaboração de

ETP deve contemplar a análise de como
será

realizada

a

transferência

do

conhecimento tecnológico e os direitos de

de

contrato,

incluindo

o

planos de continuidade que preveja as ações
necessárias para garantir a continuidade das
atividades e da própria contratação;

solução

5.2.2.6 Critérios de sustentabilidade

contratada para o Tribunal. Com isso o

– O Tribunal dispõe de um Guia Prático de

Tribunal evitará a dependência excessiva

Contratações Sustentáveis, que deve ser

com

o

consultado para o apoio na definição dos

desconhecimento dos processos de trabalho

requisitos com vistas ao menor impacto

e tecnologias utilizadas.

ambiental

Desse modelo deverão ser definidos os

entretanto, que a inclusão de requisitos sem

procedimentos que serão utilizados para a

a observação quanto à ampla oferta no

transferência de conhecimento (reuniões,

mercado, pode inviabilizar a contratação,

treinamentos,

seja pelo aumento desmesurado dos preços

propriedade

relação

intelectual

à

da

contratada

material

e

e

documentos

da

contratação.

Observe,
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ou

mesmo

pela

ausência

de

5.2.2.10 Legislação sobre o assunto

fornecedores/produtos que se enquadrem

– Levantamento leis, normas técnicas,

nos requisitos.

convenções coletivas, resoluções do CNJ e

5.2.2.7 Análise de custo - a análise e a
comparação entre os custos totais das
diferentes soluções disponíveis no mercado
devem levar em conta não apenas os valores

CSJT e outros instrumentos que tenham
conexão com o objeto contratado e que
deverão

nortear

o

detalhamento

da

especificação do objeto, a ser realizada no
termo de referência;

de aquisição dos produtos ou da contratação
dos serviços, mas também as despesas

5.2.2.11 Premissas técnicas – avaliação

acessórias com outros insumos, garantia e

das premissas técnicas incluem os fatores a

serviços

serem observados para viabilizar a execução

complementares,

quando

necessários à contratação.

contratual, tais como a necessidade de

Custos de estocagem, de gerenciamento e

adequação do ambiente, de disponibilização de

fiscalização do contrato, entre outros,

áreas, de adequação às limitações existentes, de

também devem ser pesados na hora de

disponibilização

concluir qual será a escolha mais vantajosa

humanos ou de equipamentos, entre outros

para o Tribunal;

avaliados caso a caso.

5.2.2.8 Definição do objeto - definição

5.2.2.12 Complementos adicionais à

da compra/contratação após análise das

contratação

necessidades

das

contratações/aquisições adicionais, a serem

soluções disponíveis no mercado para

realizadas por meio de procedimentos

atendimento à demanda e do histórico das

apartados.

contratações

a

serem

similares

atendidas,

realizadas

de

–

recursos

Informar

materiais,

eventuais

pelo

Tribunal e demais itens do ETP, com a
observância às orientações, premissas e
especificações técnicas definidas pela área
demandante, quando houver;

5.2.2.9 Justificativa de escolha da
solução - Exposição de motivos que levaram
à convicção quanto à melhor escolha;
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5.3

Elaboração

do

especificações mínimas e essenciais à
definição do objeto do pregão.

Termo de Referência
5.3.2 Conteúdo mínimo

5.3.1 Definição
Para iniciar o processo de aquisição de bens,
contratação

de

serviços

ou

obras

é

necessária a elaboração de um Termo de
Referência (também denominado de Projeto

5.3.2.1 Identificação – Informar a
unidade demandante e os responsáveis pela
gestão

e

fiscalização

do

contrato/fornecimento;

Básico).

5.3.2.2 Fundamento - ETP que deu

Este documento, de acordo com o modelo

origem à aquisição/contratação;

contido no apêndice deste manual, serve como

5.3.2.3 Objeto - descrição completa do

principal referência para a definição de preços

objeto;

e consolidação das propostas por parte dos
licitantes, ou seja, deve conter toda e qualquer

5.3.2.4 Justificativa da necessidade

informação que influencie nos custos de

da contratação – expor a necessidade da

fornecimento de bens/prestação de serviços,

contratação, sustentada nos estudos técnicos

além daqueles necessários à elaboração do

preliminares, demonstrando à autoridade

edital de licitação.

responsável pela aprovação do termo de
referência a necessidade da contratação,
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evidenciando o que contratar, por que
contratar, por quanto contratar, por quanto

A definição precisa e suficiente do objeto
licitado constitui regra indispensável da
competição,

até

mesmo

como

tempo contratar e o alinhamento da demanda
ao Plano Estratégico e/ou Tático e ao Plano
Anual de Compras e Licitações aprovado;

pressuposto do postulado de igualdade
entre os licitantes, do qual é subsidiário o
princípio da publicidade, que envolve o
conhecimento,

pelos

concorrentes

potenciais das condições básicas da
licitação,

constituindo,

na

hipótese

particular da licitação para compra, a
quantidade

demandada

uma

das
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5.3.2.4.1

Importância

da

5.3.2.6 Especificação do objeto especificar o objeto pretendido de forma

Justificativa
A justificativa representa a exposição, de
modo objetivo, das situações fáticas e dos
fundamentos, técnicos e/ou legais, das
escolhas da administração, atendendo ao
princípio da motivação (art.° 2, da Lei n°

clara, completa e precisa, sem indicar
marcas ou critérios subjetivos para a
escolha. A descrição deverá contemplar:
quantidade, características de padrão de
qualidade, manutenção, assistência técnica,
condições de armazenamento e garantias,

9.784/99).

entre outras necessárias.
Observar que são vedadas as especificações

5.3.2.5 Quantidade - estabelecer a

excessivas, irrelevantes ou desnecessárias

relação entre a necessidade (ou demanda)

que comprometam, restrinjam ou frustrem o

e a quantidade de serviços ou bens a

caráter competitivo da licitação.

serem contratados, demonstrando, no caso
específico de contratação de serviços, os
resultados que se busca alcançar em termos
de economia e de melhor aproveitamento
dos

recursos

humanos,

materiais

ou

5.3.2.7 Estimativa de preços - estimar
o preço - com a indicação dos valores
unitários e totais - por meio de ampla
pesquisa

de

mercado,

incluindo,

pelo

menos, 03 (três) fontes. Para fundamentar a

financeiros disponíveis.

estimativa a Área Demandante deverá
A demanda por bens ou serviços deve ser

utilizar-se de histórico de compras do

demonstrada a partir do histórico de consumo e

Tribunal ou de outros órgãos públicos e atas

das previsões futuras, considerados eventuais

de registro de preços em vigência, podendo

aumentos ou reduções de consumo, quando for

ainda

o caso.

especializadas, consulta a fornecedores,

Outrossim, informações obtidas na fase dos

dentre outras possibilidades pertinentes,

estudos

indicando as fontes utilizadas.

técnicos

preliminares

podem

valer-se

de

publicações

sustentar a quantidade demandada, sendo
vedada, entretanto, a justificativa baseada
exclusivamente

na

informação

de

suprimento de estoque.
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sempre que isso se mostre técnica e

Súmula TCU 254

economicamente viável.

O IRPJ - Imposto de Renda Pessoa

A importância do tema gerou a edição da

Jurídica - e a CSLL - Contribuição Social

Súmula 247 do TCU:

sobre o Lucro Líquido - não se
consubstanciam em despesa indireta
passível

de

inclusão

na

taxa

SÚMULA TCU 247

de

Bonificações e Despesas Indiretas - BDI
do orçamento-base da licitação, haja vista
a natureza direta e personalística desses
tributos, que oneram pessoalmente o

É obrigatória a admissão da adjudicação
por item e não por preço global, nos
editais das licitações para a contratação
de obras, serviços, compras e alienações,
cujo objeto seja divisível, desde que não

contratado.

haja

prejuízo para

o conjunto ou

Orçamento – informar a

complexo ou perda de economia de

classificação orçamentária e indicar se há

escala, tendo em vista o objetivo de

disponibilidade

propiciar

5.3.2.8

contratação,

de

recursos

mediante

para

consulta

a
aos

a

ampla

participação

de

licitantes que, embora não dispondo de

relatórios de Planejamento Orçamentário e

capacidade

Execução Orçamentária disponibilizados no

fornecimento ou aquisição da totalidade

sistema SIGEO. Na falta de disponibilidade

do objeto, possam fazê-lo com relação a

orçamentária específica para a despesa, a

itens ou unidades autônomas, devendo as

área

exigências de habilitação adequar-se a

demandante

substituição,

outra

deverá
fonte

indicar,
de

em

recursos,

para

a

execução,

essa divisibilidade.

visando ao prosseguimento da contratação.
Assim, sendo o objeto da contratação

5.3.2.9

Parcelamento

e

divisível e não havendo prejuízo para o

Subcontratação - A possibilidade de

conjunto, a contratação deve ser realizada

parcelamento

do

separando os objetos, seja no mesmo

implicações,

devendo

objeto

tem

diversas
ser

processo de licitação (separação em lotes)

analisada com cautela. Vale notar que nos

ou em licitações diferentes, em situações

termos do art. 23, § 1º, da Lei n. 8.666/1993,

específicas.

essa

etapa

exige-se o parcelamento do objeto licitado
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Mas importa ressaltar que, embora o

Nesse caso, o responsável pela escolha e

parcelamento

acompanhamento

seja

obrigatório,

há

a

dos

serviços

da

necessidade de se verificar a viabilidade

subcontratada é a empresa que ganhou a

técnica do projeto, bem como se o

licitação e foi contratada.

parcelamento representa uma vantagem para

Assim, os responsáveis pela elaboração do

a Administração.

termo de referência e do edital de licitação

O termo de referência deverá, então,

deverão

prever

nesses

documentos

a

discriminar duas situações, conforme o

possibilidade

de

subcontratação,

caso:

delimitando as parcelas que a empresa

a) quais parcelas devem ser contratadas

contratada poderá transferir a execução para
terceiros. As situações devem ser analisadas

separadamente;

a cada caso, consultando a Assessoria
Exemplo 1 - Objetivando a construção de
prédio,

contrata-se uma

empresa

Jurídica quando houver dúvida.

para

realizar a terraplenagem do terreno e
posteriormente outra para edificar o imóvel,
são serviços que podem ser contratados
separadamente, sem que um prejudique o

Como a responsabilidade pelos serviços
continuará exclusivamente com a empresa
contratada que o Tribunal contratou - e
essas em geral serão atividades acessórias -,
não deverá ser analisada a qualificação da

outro;

empresa, exceto em situações específicas,
Exemplo 2 - Contratar serviço de limpeza
para imóveis distintos como regra é possível

nas quais a complexidade técnica demande
esse rigor.

a separação sem comprometer os contratos,
devendo ser contratados separadamente.
Observe que esse tipo de separação é
tecnicamente viável, mas deve ser avaliado
se é vantagem para a administração,
devendo

ser

justificado

eventual

Exemplo 1 - O Tribunal contratará o
serviço de adequação de determinada área
para a implantação de uma unidade de
conciliação,

com

climatização

no

para
b) quais parcelas podem ser subcontratadas,
ou seja, haverá apenas uma empresa

execução.

local.

instalação
Contratar

de
uma

empresa para a execução da obra e outra

agrupamento.

contratada,

a

porém

mais

de

uma

na

a

instalação

condicionado

do

sistema

(parcelamento)

de ar
não

se

mostrou a melhor opção pelos motivos
adequadamente informados no termo de
referência. Assim, a fim de evitar a
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limitação da competição, é necessário
permitir que a empresa contratada transfira a
terceiros a instalação do ar condicionado,
que

exige

conhecimentos

São três as situações a serem avaliadas:
a) as compras/contratações até R$ 80.000,00
deverão ser exclusivas para as MEs/EPPs;

técnicos

específicos. Nesse caso não seria necessário
verificar a capacidade técnica da empresa,
cuja seleção compete à contratada, apenas

b) nas contratações nas quais seja possível a
subcontratação poderá ser exigido que as
empresas subcontratem somente MEs/EPPs;

a

c) para a aquisição de bens de natureza

responsabilidade técnica ao profissional

divisível deverá ser reservada cota de até

responsável pela climatização.

25% do objeto para MEs/EPPs.

Exemplo 2 – Na contratação dos serviços

Observe que enquanto o item ‘a’ é objetivo,

de limpeza de um prédio de 20 andares, será

para os itens ‘b’ e ‘c’ deverá ser avaliada

necessário incluir a limpeza semestral da

inicialmente

fachada envidraçada, com a utilização de

subcontratação ou de divisão do objeto,

‘cadeiras’ ou ‘balancins’ ancoradas no topo

abordados no item 5.3.2.9;

do prédio. Nesse caso, por se tratar de um

Por outro lado, os benefícios em questão

serviço não comum a todas as empresas,

não serão aplicados nas situações a seguir,

autorizar a

que deverão ser informados nos termos de

um

documento

que

a

atribua

subcontratação ampliará o

número de participantes. Mais uma vez aqui
deverá ser exigido que a empresa contratada
apresente

documentos

relativos

à

responsabilidade da subcontratada, sem
necessitar, entretanto, a

avaliação

das

condições de habilitação requeridas da
contratada.

a

possibilidade

de

referência, quando for o caso:
a) quando não houver um mínimo de 3 (três)
fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte
sediados local ou regionalmente e capazes de
cumprir

as

exigências

estabelecidas

no

instrumento convocatório;

5.3.2.10 Aplicabilidade da LC 123/06

b) quando a contratação de microempresas e

A aplicabilidade da Lei Complementar

empresas de pequeno porte ou a reserva de

123/06, refere-se, no contexto do termo de

cotas a estas não for vantajoso para a

referência, à verificação da possibilidade de

administração

transferir

prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto

a

totalidade

ou

parte

do

serviço/fornecimento às microempresas e

pública

ou

representar

a ser contratado;

empresas de pequeno porte.
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c) nos casos de dispensa (exceto para as

5.3.2.13

compras de baixo valor) ou inexigibilidade

econômica

Qualificação

técnica

e

de licitação.
Em muitas contratações, a seleção do

5.3.2.11 Condições de contratação

fornecedor deverá passar pela avaliação da

Nesse item deverão ser informadas todas as

competência técnica da empresa e de sua

regras da contratação, incluindo, entre outras:

capacidade financeira de executar o objeto

a) prazo, local e condições de entrega ou

contratado.
Essa avaliação aplica-se às contratações

execução;

realizadas por meio de licitação, e também

b) Cronograma Físico Financeiro;

nos casos de dispensa e inexigibilidade,
c) Prazo e condições de garantia;

devendo ser observado que a Lei n°

d) Condições e forma de pagamento.

8.666/93 limita as exigências possíveis.

5.3.2.12

5.3.2.13.1 Qualificação técnica

Exigência

de

amostra,

certificado de marca ou laudo

Para análise da capacidade técnica do

técnico

fornecedor/executor poderá ser exigido,

Quando

indispensáveis

justificativa,
certificados,

poderão
laudos

e
ser

ou

mediante
solicitados

amostras

dos

conforme o caso:
a)

registro

ou

inscrição

na

entidade

profissional competente (p. ex. CREA);

produtos ofertados pelos licitantes. Estas

b) comprovação de capacidade técnica

exigências,

entretanto,

ser

operacional para a execução dos serviços

demandadas

somente

empresa

(p. ex. atestado comprovando que a empresa

provisoriamente classificada em primeiro

já realizou serviços compatíveis com o que

lugar no certame, concedendo-se prazo

se pretende contratar);

deverão
da

adequado para que providenciem o envio da
amostra,

obtenção

conformidade

de

do

certificado

marca,

emitido

de
pela

Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) ou de laudo técnico, emitido por
laboratório

certificado

pelo

Instituto

Nacional de Metrologia, Normalização e

c) comprovação de capacidade técnicoprofissional, demonstrada por meio de
atestados
entidades

devidamente
profissionais

registrados

nas

competentes

(exemplo de registro: CAT - Certidão de
acervo técnico do CREA);

Qualidade Industrial (INMETRO).
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d) Prova de atendimento a requisitos

I) Enquanto a prova de capacitação técnico-

previstos em lei especial.

operacional tem o objetivo de demonstrar

e) declaração de que atenderá às exigências

que a empresa é capaz de realizar o

(relacionando-as explicitamente) relativas a
máquinas, equipamentos e pessoal técnico
especializado, considerados essenciais para o
cumprimento do objeto da licitação, sendo
vedadas as exigências de propriedade e de

serviço/fornecimento,
capacitação

a

prova

técnico-profissional

de
visa

demonstrar que o licitante tem em seu quadro
(sócio,

empregado

ou

contratado)

profissional que já foi responsável técnico
em serviço similar, e que detém, para isso,

localização prévia.

um atestado de responsabilidade técnica
f) declaração de que é conhecedor das
condições

locais

e

de

que

tomou

conhecimento de todas as informações para o
cumprimento das obrigações objeto da
licitação.

registrado

na

entidade

profissional

competente. Observe que, quando exigido o
atestado técnico-profissional, a contratada
deverá colocar o seu detentor para atuar
diretamente na obra ou serviço contratado,
situação que deve estar prevista no edital de

Estes

são

os

requisitos

de

licitação.

qualificação técnica que podem

II) Somente poderão ser exigidos atestados

ser adotados para a seleção do fornecedor,

relativos às parcelas relevantes (e de valor

porém alguns cuidados devem ser adotados.

significativo) da obra ou do serviço.

Vamos a eles!

III) Quando for determinado o conhecimento
das condições locais deve-se facultar - não
obrigar - a realização de vistoria pelos
licitantes. As vistorias deverão ser agendadas
previamente e nunca poderão ser realizadas
por mais de um licitante ao mesmo tempo.
IV) Sempre será admitida a prova de aptidão
por meio de atestados ou certidões que
comprovem a atuação em obras ou serviços
similares de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior.
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V) É vedada a exigência de atestados com

cento) do valor estimado do objeto da

limitações de tempo ou de época ou ainda

contratação;

em locais específicos, ou quaisquer outras

d) comprovação de capital mínimo ou de

não previstas.

patrimônio líquido mínimo de até 10% (dez

VI) A exigência de atestado de capacidade

por cento) do valor estimado da contratação;

técnica

e) comprovação de boa situação financeira

deve

desempenho

vincular-se
de

atividade

à

prova

pertinente

de
e

da empresa, por meio de índices contábeis;

compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto da licitação, devendo ser
indicados, de forma objetiva, os critérios de
aceitação do(s) atestado(s) pelo pregoeiro na

f) relação dos compromissos assumidos pelo
licitante

que

capacidade

importem

operativa

ou

diminuição

da

absorção

de

disponibilidade financeira

fase de julgamento.

5.3.2.13.2 Qualificação econômicoO edital de licitação deve trazer, em

financeira

linha com as disposições do termo
No

quesito

qualificação

econômico-

de referência, os critérios de aceitação dos

financeira, o gestor poderá exigir, mediante

índices e documentos apresentados, sendo

justificativa prévia, que a empresa licitante

vedada a solicitação de documentos sem

apresente:

essas definições.

a) balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei;
b)

certidão

negativa

de

falência

ou
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concordata expedida pelo distribuidor da

A exigência de índices contábeis de

sede da pessoa jurídica, ou de execução

capacidade financeira, a exemplo dos de

patrimonial, expedida no domicílio da pessoa

liquidez,

física;

processo da licitação, conter parâmetros

c) garantia, nas mesmas modalidades e

atualizados de mercado e atender às

critérios previstos no "caput" e § 1° do art. 56

características do objeto licitado, sendo

da Lei 8.666/1993, limitada a 1% (um por

vedado o uso de índice cuja fórmula

deve

estar

justificada

no

inclua rentabilidade ou lucratividade.
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Por fim, é necessário definir as obrigações
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da administração, que poderá incluir, entre

Para fins de qualificação econômico-

outras aplicáveis a cada caso concreto:

financeira, a Administração pode exigir

a) exercer a fiscalização dos serviços por

das licitantes, de forma não cumulativa,

intermédio de servidores especialmente

capital social mínimo, patrimônio líquido

designados;

mínimo ou garantias que assegurem o
adimplemento

do

contrato

a

ser

b) disponibilizar instalações sanitárias;

celebrado, no caso de compras para

c) disponibilizar vestiários com armários

entrega futura e de execução de obras e

guarda-roupas; e

serviços.

d) destinar local para guarda dos saneantes
domissanitários, materiais, equipamentos,

5.3.2.14 Obrigações das partes e

ferramentas e utensílios.

penalidades
A descrição minuciosa das obrigações
contratuais é instrumento indispensável de
apoio ao processo de gestão e fiscalização
contratual.

5.3.2.15 Instrumento de Medição de
Resultado
Nas contratações de serviços deve sempre

Quanto mais detalhadas as obrigações maior

ser exigido que a contratada atenda a

será o poder da fiscalização para exigir

determinado nível de qualidade na execução

qualidade

dos trabalhos.

nos

serviços,

entregas

em

conformidade com as necessidades e o
próprio

sucesso

e

efetividade

da

contratação.

Assim, para avaliar o atendimento a estes
resultados esperados, deverá o responsável
pela elaboração do termo de referência

Definidas as obrigações da contratada,
deverá o responsável pela elaboração do

incluir, sempre que possível e necessário,
um modelo de medição.

termo de referência indicar, para cada
obrigação ou conjunto delas, as sanções

O modelo em questão será denominado, no

cabíveis por eventual descumprimento.

âmbito deste Tribunal, de Instrumento de
Medição de Resultado (IMR), anteriormente
conhecido

como acordo de

nível

de

serviços.
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O IMR será, assim, o mecanismo que

refere às fases de seleção do fornecedor e de

definirá, em bases compreensíveis, tangíveis,

execução/transição contratual.

objetivamente observáveis e comprováveis,
os níveis esperados de qualidade
prestação

do

serviço

e

da

respectivas

adequações de pagamento.

O gestor deverá iniciar o processo de gestão
de riscos a partir da identificação dos riscos
que podem vir a impactar nos objetivos
definidos e desdobra-se até a definição de
como agir caso estes se materializem.

A finalidade do IMR, conforme modelo
apresentado em apêndice neste manual, será

O modelo de Riscos e

ajustar os pagamentos ao nível de serviço

Controles

entregue

dos

Aquisições (RCA) do

resultados esperados, possibilitando que a

Tribunal de Contas da

remuneração da contratada seja integral,

União, disponível no sítio institucional da

quando a contratada atender a qualidade

corte de contas, é um bom balizador para

desejada, ou parcial, quando a não atingir

esse processo e pode ajudar o gestor da área

esses níveis esperados.

de contratações e os demais gestores das

pela

contratada,

dentro

em

unidades demandantes a mapear riscos e

5.3.2.16 Análise e gerenciamento de

implantar controles.

riscos
O processo de gestão de riscos é de
O sucesso da contratação, nas fases de
planejamento, seleção do fornecedor ou de
execução e transição contratual, depende,
em grande medida, do tratamento de fatores

responsabilidade do gestor da unidade
demandante, devendo estar documentado e
ser desenvolvido com nível de rigor
adequado a cada tipo de contratação,

que possam prejudicar os objetivos traçados.

observados os critérios de relevância e

Nesse contexto é obrigatória a análise e

materialidade. Esse processo compõe uma

gerenciamento de riscos, cujo mapeamento,

das etapas da fase de estudos técnicos

nos moldes já apresentados, deve compor o

preliminares (ETP) e será materializado por

termo de referência, em especial no que se

meio de seu formulário, que contém seção
específica para tratamento do tema.
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Assim, no âmbito das contratações, temos

nessas

que o gerenciamento de riscos é um

aprendidas e a projeção de situações futuras.

processo

Identificados os principais riscos, estes

que

consiste

nas

seguintes

etapas,

o

estudo

das

lições

7

atividades :

deverão ser mapeados com uso da Matriz de

I - identificação dos principais riscos que

Probabilidade e Impacto e da Planilha de

possam comprometer a efetividade do

Riscos demonstradas no item 3.2.3.1.8 desse

Planejamento da Contratação, da Seleção do

manual, a fim de que seja definido o

Fornecedor e da Gestão Contratual ou que

tratamento para os riscos inaceitáveis,

impeçam o alcance dos resultados que

observando-se

atendam às necessidades da contratação;

tratamento de determinado risco, pode haver

II - avaliação dos riscos identificados,

que

mesmo

após

o

risco residual.

consistindo da mensuração da probabilidade

Por outro lado, se vamos tratar os riscos

de ocorrência e do impacto de cada risco;

inaceitáveis

III - tratamento dos riscos considerados
inaceitáveis por meio da definição das ações
para reduzir a probabilidade de ocorrência
dos eventos ou reduzir suas consequências;

é

porque

alguns

riscos

podem/devem ser aceitos. Observe que
quando se decide “não fazer nada” em
relação ao risco, também estamos dando
uma resposta ao risco, mas isso deve ser
deliberado de forma consciente, conforme

IV - para os riscos que persistirem

exemplificado na Planilha de Riscos.

inaceitáveis após o tratamento, definição das
ações de contingência para o caso de os
eventos correspondentes aos riscos se
concretizarem; e

A decisão de aceitar o risco ocorrerá em
geral quando o custo de implementação de
outras medidas (mitigar, evitar ou transferir)
for maior que os benefícios que estas

V - definição dos setores responsáveis pelas

trariam.

ações de tratamento dos riscos e das ações
de contingência.

Observe como são descritas, no Plano de
Gestão de Riscos do Tribunal Superior do

Como visto, a etapa de identificação visa
avaliar os principais riscos que possam

Trabalho, as opções de tratamento de riscos
e algumas instruções sobre essa etapa:

comprometer a efetividade da contratação
durante todas as suas fases, sendo necessária
assim a participação das áreas envolvidas

- As opções de tratamento de riscos são:
a) Evitar o risco: ação para evitar totalmente
o risco;

7

Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017
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b) Transferir o risco: compartilhar ou

5.3.2.16.1

transferir uma parte do risco a terceiro;

Terceirização

c) Mitigar o risco: reduzir o impacto ou a
probabilidade de ocorrência do risco;

Gestão

de

riscos

-

Para as contratações com mão de obra de
dedicação exclusiva o procedimento sobre

d) Aceitar o risco: aceitar ou tolerar o risco

Gerenciamento de Riscos, obrigatoriamente

sem que nenhuma ação específica seja

contemplará o risco de descumprimento das

tomada, pois ou o nível do risco é

obrigações trabalhistas, previdenciárias e

considerado baixo ou a capacidade da

com FGTS da contratada.

organização para tratar o risco é limitada ou
o custo é desproporcional ao benefício;
O tratamento de riscos envolve a seleção de
uma ou mais opções para modificar os
riscos. A implementação do tratamento pode
gerar novos controles ou modificar os
controles existentes.
Na fase de elaboração da Planilha de Riscos,
podem ser levadas em consideração, entre
outras:
1) A eficácia das ações já existentes;
2) As restrições organizacionais, técnicas e
estruturais;
3) Os requisitos legais;
4) A análise custo/benefício;
5) As ações a serem realizadas;
6) Os responsáveis;
7) As prioridades;
8) Os prazos de execução.
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necessidades do Tribunal e que esta se trata

5.4 Contratação Direta

objetivamente

da

melhor

alternativa,

também será necessária a justificativa da

5.4.1 Considerações Gerais
Por se tratar de uma exceção à regra da

escolha do fornecedor ou executante.

licitação, o gestor deve ser cauteloso ao

Por sua vez, tal justificativa dependerá da

decidir-se

fundamentação do processo de dispensa ou

pela

contratação direta,

em

especial para aquelas que superem os limites

inexigibilidade de licitação.

dos artigos 24, I e II, da Lei n° 8.666/93,

Outrossim, quanto à justificativa de preço, o

pois a Lei de Licitações considera ilícito

que se exige é a demonstração de que o

penal dispensar ou inexigir licitação fora das

valor a ser contratado corresponde ao preço

hipóteses descritas em lei, ou deixar de

de mercado daquele produto ou serviço,

observar as formalidades pertinentes.

verificado por meio de criteriosa pesquisa
que inclua consulta aos valores contratados
pelo TRT da 2ª Região e por outros órgãos,

5.4.2 Justificativas

valores previstos em tabela de preços

As contratações diretas devem sempre ser

praticada

instruídas com a justificativa da dispensa ou

fornecedores, demonstração de que o preço

inexigibilidade, incluindo:

praticado é condizente com o produto à

pelo

fornecedor,

consulta

a

I - razão da escolha do fornecedor; e

vista de outros similares etc.

II - justificativa do preço contratado.

A regra neste caso é que seja demonstrada

Observe que nos procedimentos em que haja
comparação de preços a justificativa será:
‘contratação junto ao fornecedor com a
proposta de menor preço’. Já para as demais

de maneira confiável que o Tribunal pagará
o valor de mercado para o produto ou
serviço, utilizando-se, sempre que possível,
de mais de uma fonte de informação.

hipóteses de dispensa ou inexigibilidade a
justificativa deve ser robusta e suficiente

5.4.3 Elementos do processo

para motivar as escolhas.
Os

procedimentos

de

inexigibilidade

de

Assim, após a exposição de motivos que

contemplar,

mínimo,

permitirá

elementos:

concluir

determinada

que

solução

a

escolha

fundou-se

de

no

dispensa

licitação
os

e

devem
seguintes

nas
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a)

justificativa

da

dispensa

ou

1) Os itens k e l são dispensados

inexigibilidade;

nas hipóteses de contratação com

b) razão de escolha do fornecedor ou

fundamento no art. 24, incisos I e
II da Lei nº 8.666/93.

executante;

2) Para a comprovação da regularidade

c) justificativa do preço;

fiscal e trabalhista será exigido, da Pessoa
d) termo de referência;

Jurídica:

e) prova de regularidade fiscal e trabalhista;
f) não estar suspensa ou impedida de licitar
e contratar com a União no SICAF;

a) o Certificado de Regularidade do FGTS;
b) a Certidão Negativa (ou Positiva com
Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a

g) comprovação das demais condições de

Créditos Tributários Federais e à Dívida

habilitação/qualificação, quando exigido;

Ativa da União;

h) indicação dos recursos para a cobertura

c)

da despesa;

Trabalhistas.

Certidão

Negativa

de

Débitos

i) aprovação da autoridade competente e do
ordenador da despesa;
j) exame jurídico;
k)

ratificação

da

dispensa

ou

inexigibilidade; e
l) publicação da decisão.
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5.4.4 Dispensa de licitação

5.4.4.1 Dispensa de Licitação por
valor (incisos I e II)

As hipóteses de dispensa de licitação,

Nos termos do art. 24, incisos I e II, são

tipificadas no art. 24 da Lei n° 8.666/93, são

dispensáveis as licitações para aquisição de

situações

bens e serviços de baixo valor para:

nas

quais

está

presente

a

viabilidade de competição, sendo possível,
portanto, a realização de processo licitatório
para selecionar o fornecedor e a melhor

a) obras e serviços de engenharia até R$
33.000,00;
b) para compras e outros serviços até R$

proposta para a administração.
Deve-se observar, entretanto, que havendo

17.600,00.

permissão legislativa para a dispensa de
licitação, deve o gestor

considerar a

contratação direta como o meio mais
adequado para suprir a necessidade da
administração,

considerando

os

5.4.4.1.1
Aspectos
a
serem
observados nos casos de Dispensa
de Licitação por valor
Nessas hipóteses, deve ser observado que:

custos

envolvidos em um processo licitatório e o

a) para fins de enquadramento nos limites

tempo demandado para sua realização.

acima devem ser consideradas todas as

Por outro lado, deve ser avaliada a
realização da licitação nas contratações que
se vislumbre a possibilidade de obter

contratações de mesma natureza que se
prevêem necessárias no exercício para o
Tribunal como um todo;

economia que supere os custos do processo

b) as obras, serviços e aquisições devem ser

(considerando,

valor

programados na sua totalidade, ou seja, as

correspondente a 10% do limite previsto na

contratações diretas não podem se referir a

alínea "a", do inciso II, do art. 23 da Lei n°

parcelas de uma mesma obra ou serviço ou

8.666/93,

ainda para obras e serviços da mesma

para

alterado

tanto,

pelo

o

Decreto

n°

natureza e no mesmo local que possam ser

9.412/18).
A

seguir,

verifique

as

condições

de

realizadas conjunta e concomitantemente;

contratação para as dispensas de licitação

c) as unidades demandantes devem informar

mais frequentes.

em seu plano de compras/contratações sua
previsão de consumo, a fim de permitir que
a unidade responsável pelas aquisições
agrupe-as e verifique se há necessidade de
abertura de procedimento licitatório.
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Essas medidas (itens ‘a’ a ‘c’) são necessárias a

b) Necessidade de urgência no atendimento

fim de que o objeto da compra não venha a ser

da situação;

fracionado para ‘fugir’ do processo licitatório e

c) Existência de risco a segurança de

viabilizar o enquadramento na hipótese de

pessoas, obras, serviços, equipamentos e

dispensa.

outros bens, públicos ou particulares;

Obs. Havendo dúvida quanto à legalidade do

d) Limitação da contratação emergencial à

parcelamento é recomendável consultar a
Assessoria Jurídica competente no Tribunal

parcela

necessária

ao

atendimento

da

situação emergencial ou calamitosa.

para dirimi-las.
Na
Observe, entretanto, que o fracionamento
não deve ser confundido com parcelamento,
o que é desejável, conforme explicitado no
item 3.2.3.2.5 desse manual.

contratação

emergencial

deve

ser

realçada a importância da motivação dos
atos do gestor. Dessa forma, além da
descrição das circunstâncias fáticas que
ensejam

a

necessário

situação
apresentar

emergencial,
documentos

é
que

5.4.4.1.2 Preferência por Sistema de
Cotação Eletrônica

caracterizem a situação.

Nos casos de compras e outros serviços

Observar que situações que não forem

dentro dos limites mencionados no item

devidamente planejadas ou que decorrerem

5.4.2.1 supra, a unidade responsável pelo

de omissão afastam essa possibilidade de

processamento

contratação.

da

compra/contratação,

deverá adotar, preferencialmente, o sistema

5.4.4.3 Licitação deserta que não
pode ser repetida (inciso V)

eletrônico.

5.4.4.2 Contratação
(inciso IV)

emergencial

Caso o Tribunal tenha realizado uma
licitação e a esta não tenham acudido

Nos termos do art. 24, IV, da Lei n°

interessados, estaremos diante de uma

8.666/93, para que justifique a dispensa de

licitação deserta.

licitação por situação emergencial, serão

Nesse caso, a administração do Tribunal

necessárias, cumulativamente, as seguintes

poderá, caso comprove a urgência da

condições:

contratação, realizar uma contratação direta,

a) Ocorrência de situação de emergência ou

mantidas integralmente as exigências e

calamidade pública;

condições estabelecidas na licitação.
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Assim, são requisitos para a contratação

Concedido o prazo para envio de novas

fundamentada no art. 24, V, da Lei n°

propostas

8.666/93:

obtenção de preços alinhados aos de

1. licitação realizada, porém deserta;

mercado é admitida a adjudicação direta,

2. risco de prejuízos para Administração, se

devendo ser realizada, neste caso, nova

o processo licitatório vier a ser repetido;
3. manutenção das condições ofertadas no

e

mantido

o

insucesso

na

pesquisa de mercado de forma abrangente,
com vistas à contratação pelo preço mais
vantajoso identificado, que deverá ser igual

ato convocatório anterior.

ou inferior ao da estimativa da licitação
Na motivação da dispensa é essencial que

fracassada.

sejam investigados os motivos pelos quais a
licitação não obteve êxito, deixando claro
que a Administração não contribuiu para seu
insucesso, por exemplo, ao extrapolar as
exigências mínimas a serem atendidas pelas

Antes de contratar diretamente, é importante
reavaliar a documentação exigida para
habilitação e os critérios de aceitabilidade
da proposta, verificando se a metodologia
de apuração da estimativa de preços baseou-

empresas do mercado.

se

numa

quantidade

insuficiente

de

5.4.4.4 Licitação com preços
manifestamente superiores aos de
mercado (inciso VII)

propostas, ou as propostas foram muito

O inciso VII do art. 24 da Lei n.º 8.666/93

obtidas há um período considerável de

contempla situação de dispensa de licitação

tempo, o que as tornou defasadas (inclusive

que pode ser viabilizada após a realização

por características próprias do mercado).

discrepantes (o que tornaria a média
imprecisa), ou ainda as propostas foram

de uma licitação restou fracassada em
decorrência dos preços excessivos.
Nesse caso, a primeira providência, nos
casos em que o Pregoeiro vislumbre a
possibilidade de obtenção de condições
mais vantajosas, é conceder prazo de 8

5.4.4.5
Contratação
de
remanescente de obra, serviço ou
fornecimento (Inciso XI)
Nos casos de rescisão contratual, é possível
a contratação direta de nova empresa que
assumirá a execução do contrato.

(oito) dias úteis para que todos os licitantes
apresentem

novas

propostas,

conforme

previsto no § 3º do art. 48 da Lei n.º
8.666/93.

A contratação direta será viabilizada por meio
da retomada do processo licitatório que
originou a contratação, convocando os demais
licitantes na ordem de classificação do certame.
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Quando

a

licitação

for

realizada

na

instituição a ser contratada, além de

modalidade pregão, ocorrendo a rescisão do

comprovada a compatibilidade com os

contrato, a administração poderá:

preços de mercado.

1) proceder à reabertura do certame,
convocando os licitantes remanescentes, sem

Súmula TCU 250

necessidade de cobrir a proposta vencedora,
nos casos em que a execução do objeto

A contratação de instituição sem fins

ainda não tenha sido iniciada.

lucrativos, com dispensa de licitação,

Entretanto, ainda que não seja necessário
cobrir a proposta vencedora, o Pregoeiro
negociará

com

o licitante

convocado,

buscando negociar condições similares à
anteriormente contratada.

com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei
8.666/1993, somente é admitida nas
hipóteses em que houver nexo efetivo
entre

o

mencionado

dispositivo,

a

natureza da instituição e o objeto
contratado, além de comprovada a

2) dispensar a licitação, com fundamento no

compatibilidade

inciso XI, desde que aceito o preço ofertado

mercado.

com

os

preços

de

pelo licitante vencedor, nas situações em
que o objeto já esteja em execução. A nova
contratada

assumirá

serviço/fornecimento
exatos

termos

observadas

a

do

5.4.5. Conceito de Inexigibilidade
de Licitação

nos

A inexigibilidade de licitação, prevista no

fixados,

art. 25 da Lei nº 8.666/1993, autoriza o

adequações

administrador público, após comprovada a

execução

remanescente

anteriormente
eventuais

necessárias.

inviabilidade

de

competição,

contratar

diretamente o fornecimento do produto ou a

Súmula TCU 287

execução dos serviços.

É lícita a contratação de serviço de
promoção de concurso público por meio
de dispensa de licitação, com fulcro no
art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/1993,
desde que sejam observados todos os
requisitos

previstos

no

referido

dispositivo e demonstrado o nexo efetivo
desse

objeto

com

a

natureza

da

5.4.5.1 Hipótese de Inexigibilidade
A Lei de Licitações enumera, nos incisos I a
III do art. 25, algumas hipóteses de
inexigibilidade

de

licitação,

abaixo

apresentadas, sendo as demais situações de
inviabilidade de competição enquadradas no
caput do referido artigo.
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São hipóteses de inexigibilidade de licitação
citadas pela lei:

Súmula TCU 255

a) a aquisição de materiais, equipamentos

Nas contratações em que o objeto só

ou gêneros que só possam ser fornecidos

possa

por produtor, empresa ou representante

empresa

comercial exclusivo, vedada a preferência

exclusivo, é dever do agente público

de marca;

responsável pela contratação a adoção
das

ser

fornecido

ou

por

produtor,

representante

comercial

providências

necessárias

para

confirmar a veracidade da documentação
Nos casos de contratação com

comprobatória

fornecedor exclusivo, é necessária:

exclusividade.

a.1) a comprovação da condição
fornecedor

por

exclusividade

meio

de

atestado

fornecido

pela

de

junta

comercial, sindicato ou entidade semelhante
que represente as empresas do ramo.

da

condição

de

b) outra hipótese prevista em lei, na qual se
verifica inviabilidade de competição é
contratação de serviços técnicos de natureza
singular, com profissionais ou empresas de
notória

especialização,

vedada

a

Em casos específicos, em que não for

inexigibilidade para serviços de publicidade

possível

e divulgação;

a

obtenção

do

atestado

de

exclusividade, deve o gestor apresentar,
documentalmente,

todos

os

elementos

suficientes à caracterização da inviabilidade
de competição, sendo a inexigibilidade,
nesta hipótese, fundamentada na regra do
caput do artigo;

Entretanto, para a caracterização da notória
especialização, nos termos previstos no art.
25, II, da Lei n° 8.666/93, não será exigida
apenas a especialização do executor do
serviço, já que a inexigibilidade estará
condicionada

mais

fortemente

às

a.2) A justificativa da escolha do produto ou

características singulares do objeto de que a

serviço que se deseja contratar;

Administração necessita.

a.3)

Comprovação

exclusividade
documentação.

da

condição

apresentada

de

Assim, existem quatro condições para a

na

referida contratação:
1) o serviço profissional especializado;
2) a notória especialização do profissional
ou empresa;
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3) a natureza singular do serviço a ser

c) contratação de profissional de qualquer

contratado.

setor artístico, diretamente ou através de

4) existência, quanto à seleção do executor,

empresário exclusivo, desde que consagrado

de grau de subjetividade insuscetível de ser
medido

pelos

qualificação

critérios

inerentes ao

pela crítica especializada ou pela opinião

objetivos

de

pública.

processo

de

5.4.6 Sistema de Registro de

licitação.

Preços
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As aquisições e contratações poderão ser

A inviabilidade de competição para a
contratação de serviços técnicos, a que

realizadas por meio do Sistema de Registro
de Preços em três hipóteses:

alude o inciso II do art. 25 da Lei nº

1)

8.666/1993,

utilizando-se do SRP;

decorre

da

presença

O

Tribunal

realiza

uma

licitação

simultânea de três requisitos: serviço

2) Um outro órgão da Administração

técnico

Pública Federal realiza uma licitação e o

especializado,

entre

os

mencionados no art. 13 da referida lei,

Tribunal figura como coparticipante,

natureza singular do serviço e notória

seja, a licitação é realizada já com a

especialização do contratado.

previsão de quantidades que atenderá o

ou

Tribunal;

Súmula TCU 39

3) Um outro órgão da Administração

A inexigibilidade de licitação para a

pública Federal realiza uma licitação, mas o

contratação de serviços técnicos com

Tribunal toma conhecimento dos preços

pessoas físicas ou jurídicas de notória

registrados tardiamente, podendo figurar

especialização somente é cabível quando

apenas como ‘carona’ (nome dado ao órgão

se tratar de serviço de natureza singular,

que, não tendo participado da licitação,

capaz de exigir, na seleção do executor

solicita autorização para contratar por meio

de confiança, grau de subjetividade

de uma ata de registro de preços - ARP).

insuscetível
critérios

de

ser

objetivos

medido
de

pelos

qualificação

inerentes ao processo de licitação, nos

Para cada hipótese haverá uma rotina
básica a ser observadas.

termos do art. 25, inciso II, da Lei
8.666/1993
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5.4.6.1 Licitação própria com o uso
do SRP

a) na hipótese de utilização do SRP por

O Tribunal poderá adotar o Sistema de

possível definir previamente o quantitativo

Registro de Preços em suas licitações

(inciso IV), cada pedido de aquisição deverá

quando (art. 3° do Decreto n° 7.892/13):

ser

I - pelas características do bem ou serviço,
houver

necessidade

de

contratações

adequadamente

justificativas

em

instruído

relação

à

com

as

quantidade

demandada e o local de destinação;
b) não é necessário indicar a dotação

frequentes;
II - for conveniente a aquisição de bens com
previsão

compras frequentes (inciso I) ou por não ser

de

entregas

parceladas

ou

contratação de serviços remunerados por
unidade de medida ou em regime de tarefa;
III - for conveniente a aquisição de bens ou a
contratação de serviços para atendimento a
mais de um órgão ou entidade, ou a programas
de governo; ou

orçamentária, que somente será exigida para
a

formalização

do

contrato

ou

outro

instrumento hábil.

5.4.6.2 Licitação
Coparticipação

pelo

SRP

-

Como vimos, uma das hipóteses para o uso
do SRP é a aquisição de bens ou a
contratação de serviços para atendimento a

IV - pela natureza do objeto, não for

mais de um órgão.

possível definir previamente o quantitativo a

Nessa hipótese o Tribunal deverá realizar

ser demandado pela Administração.

seus estudos técnicos a fim de identificar: a

Nessas hipóteses o fluxo da licitação

efetiva

necessidade

seguirá, basicamente, o rito definido para as

solução

demais licitações.

necessidades e a quantidade demandada por

que

da

melhor

contratação,
atende

às

a

suas

exercício.
Essas informações, junto com a pesquisa de
preços

realizada

pelo

Tribunal,

serão

compartilhadas com o órgão que gerenciará
a

licitação,

que

compatibilizará

suas

As principais diferenças observadas entre a

demandas com as dos demais órgãos

licitação realizada com o uso do SRP e as

participantes, elaborará um único termo de

demais são:

referência e o edital de licitação.
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Se, durante (ou após) essa fase de pesquisa,
for identificada uma ARP com o mesmo
objeto, devemos:
1) verificar se as especificações do
produto/serviço registrado e demais
Observar, ainda, que a coparticipação deste
Tribunal em certame realizado por outro
órgão deverá ser previamente autorizada

condições de contratação atendem às
exigências previstas no termo de
referência;

pelo(a) Desembargador(a) Presidente deste
Tribunal ou por aquele que dele(a) receber

2) solicitar,

caso as

especificações

às

necessidades,

atendam

delegação.

autorização

5.4.6.3 Adesão à Ata de Registro de
Preços
A contratação por meio de adesão à ARP
não elimina a fase de planejamento da
licitação.

Nesse

caso,

apenas

da

autoridade

competente para a adesão à ARP,
por

meio

da

Secretaria

de

Processamento e Acompanhamento de
Contratos e Licitações:

o

3) oficiar, por meio da Secretaria de

procedimento licitatório não será necessário.

Processamento e Acompanhamento de
Contratos e Licitações, o órgão
gerenciador

da

ata,

a

fim

de

consultá-lo sobre a possibilidade de
a adesão à ARP.

Para a adesão, deverão ser seguidos os
seguintes passos básicos:
1) realizar os estudos técnicos preliminares
e elaborar o termo de referência da forma
prevista nesse manual;

5.4.6.4 Pedidos nas Atas de Registro
de Preços
Em quaisquer das situações de aquisição por
meio de ARPs os pedidos deverão ser
formulados em tempo hábil para que o
correspondente contrato seja assinado dentro

2) elaborar pesquisa de preços destinada a
instruir o termo de referência;
3) aprovar o termo de referência junto à

da vigência da ata ou a nota de empenho,
quando esta substituí-lo, seja emitida no
mesmo prazo.

autoridade competente.
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5.5

Competências

e

Para tanto a Seção de Gestão Socioambiental
manterá um Guia Prático de Contratações

Responsabilidades

Sustentáveis, que será o principal balizador
dos

5.5.1 Titulares das Áreas
Demandantes
Compete

aos

titulares

que

serão

adotados

nas

contratações.

das

áreas

demandantes, que atuarão na gestão do
futuro contrato, detalharem, inicialmente, o
objeto da

critérios

contratação, em razão dos

A

seu

critério,

a

Seção

de

Gestão

Socioambiental poderá atuar, ainda, durante
a fase de estudos técnicos preliminares, no
caso das contratações não tratadas no Guia
Prático de Contratações Sustentáveis.

aspectos funcionais da contratação.
Outrossim, as áreas demandantes, com
apoio das áreas técnicas, administrativas
e/ou de gestão ambiental e de tecnologia da
informação, quando necessário, atuarão na
realização dos estudos técnicos preliminares

A manifestação de interesse da Seção de
Gestão Socioambiental em atuar na fase de
estudos técnicos preliminares dar-se-á em até
30 (dias) após o recebimento, pela unidade,
do Plano Anual de Compras e Licitações.

à contratação, da pesquisa de preços e do

Nas contratações não incluídas no Plano

termo

Anual de Compras e Licitações o gestor da

de

referência

que

instruirá

a

unidade demandante deverá, para os casos

contratação.

em que não exista orientação no Guia

5.5.2.
Seção
Socioambiental

de

Gestão

Prático

de

Contratações

Sustentáveis,

consultar previamente a Seção de Gestão

Compete a Seção de Gestão Socioambiental

Socioambiental sobre o interesse em atuar na

analisar

fase de estudos técnicos preliminares.

o

impacto

ambiental

das

contratações e propor adoção de ações
ambientalmente responsáveis e a inclusão
de

critérios

contratações

de

sustentabilidade

de

bens

e

nas

serviços,

considerando os efeitos e benefícios das
medidas nas dimensões ambiental, social e
econômica.

5.5.2.1. As propostas da Seção de Gestão
Ambiental e as disposições do Guia de
Contratações Sustentáveis não vinculam a
decisão do gestor, a quem cabe analisá-las
para deliberar, de forma motivada, sobre a
solução que melhor atenda às necessidades
da Administração.
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5.5.3. Seção de Engenharia de
Segurança e Medicina do
Trabalho

c) indicar a disponibilidade orçamentária,

Compete

de

atendimento da despesa, oferecendo assim

Trabalho

subsídios para o Ordenador da Despesa

(SESMT), nas aquisições de mobiliário,

concluir pela adequação orçamentária e

manifestar-se acerca das características dos

financeira

bens sob critérios de ergonomia.

Orçamentária

a

Segurança

Seção
e

de

Medicina

Engenharia
do

bem

como

a

orçamentário

estimativa
e

da

do

financeiro

despesa

com

Anual

impacto
para

o

a

Lei

(LOA)

e

compatibilidade com o Plano Plurianual de

5.5.4
Competência
para
Aprovação do Termo de
Referência
A competência para a aprovação do termo

Obras

e

com

a

Lei

de

Diretrizes

Orçamentárias.

a

5.5.6
Secretaria
de
Processamento
e
Acompanhamento
de
Contratos
e
Licitações
(SPACL)

contratação e certifica que o mesmo cumpre

Compete à Secretaria de Processamento e

as normas deste manual.

Acompanhamento de Contratos e Licitações

de referência é delegada pela Presidência do
Tribunal.
No

ato

de

formalmente

aprovação,
designada

a

autoridade

autoriza

(SPACL)

5.5.5
Secretaria
de
Coordenação Orçamentária e
Financeira (SCOF)
Compete à Secretaria de Coordenação
Orçamentária e Financeira:
a) Verificar se a despesa com a contratação
pretendida está devidamente incluída no
Orçamento do Tribunal para o exercício em
questão;
b) proceder a classificação orçamentária da

a) enquadrar a demanda na modalidade de
aquisição adequada;
b) elaborar as minutas do edital e do
respectivo contrato, baseadas no Termo de
Referência previamente aprovado, quando
for o caso; e
c) apoiar e orientar as áreas requisitantes
nos aspectos administrativos do processo
licitatório e na observância aos objetivos e
princípios da Lei n° 8.666/93.

despesa; e
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5.5.7 Assessoria Jurídica da
Diretoria
Geral
da
Administração

5.5.9
Desembargador
Presidente do Tribunal

Compete à Assessoria Jurídica da Diretoria

exclusivas

Geral da Administração, por meio de

Presidente do Tribunal:

parecer fundamentado:
a) examinar e aprovar as minutas de editais

No âmbito das licitações, são atribuições
do(a)

Desembargador(a)

a) autorizar os procedimentos de licitação;
b) homologar os resultados das licitações;

de licitação e de contratos;
c) adjudicar o objeto das licitações, quando
b) manifestar-se quanto à legalidade dos

aplicável; e

processos de dispensa e inexigibilidade de
licitação; e

d) revogar ou anular os processos de
licitação;

c) manifestar-se nas hipóteses de anulação
ou revogação.

e) designar o pregoeiro e a equipe de apoio.

5.5.8 Secretaria de Controle
Interno
Compete à Secretaria de Controle Interno:
a) examinar os editais de licitação, segundo
diretrizes estabelecidas junto à Presidência
do Tribunal, e indicar, nos termos do artigo
113, § 2º, da Lei nº 8.666/93, as medidas
corretivas que entender pertinentes à luz dos
princípios que regem a Administração
Pública e da jurisprudência do Tribunal de
Contas da União; e
b) requisitar, a qualquer momento, os
processos de aquisição de bens e de
contratação de serviços para análise da
adequação às disposições legais, às normas
internas e à jurisprudência do Tribunal de
Contas da União, recomendando a adoção
de eventuais medidas, quando for o caso.
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6. INSTRUÇÕES E

SÚMULA TCU 269

ORIENTAÇÕES

Nas contratações para a prestação de

ESPECÍFICAS
As

contratações

serviços de tecnologia da informação, a

públicas

têm,

essencialmente, um rito comum, baseado
nas disposições legais e nos princípios que

remuneração deve estar vinculada a
resultados ou ao atendimento de níveis de
serviço, admitindo-se o pagamento por
hora trabalhada ou por posto de serviço

regem a matéria.

somente quando as características do
Entretanto,
contratações
adicional,

considerando

que

algumas

necessitam

de

atenção

apresentaremos

a

seguir

orientações aplicáveis a alguns tipos de

objeto não o permitirem, hipótese em que
a excepcionalidade deve estar prévia e
adequadamente

justificada

nos

respectivos processos administrativos.

contratação, em face de sua recorrência,
criticidade ou valores envolvidos.

SÚMULA TCU 270

6.1 Tecnologia da

Em licitações referentes a compras,

Informação

inclusive de softwares, é possível a

6.1.1. As contratações de bens e serviços de

indicação de marca, desde que seja

tecnologia da informação e comunicação

estritamente

(TIC) apresentam especificidades, as quais

exigências de padronização e que haja

visam atender as diretrizes estabelecidas na

prévia justificação.

necessária

para

atender

Resolução CNJ 182/2013.
Nesse sentido, este Tribunal elaborou um
manual destinado a orientar as contratações

6.2 Obras e Serviços de

na área de TIC, devendo ser aplicadas as

Engenharia

demais disposições desse manual somente

6.2.1. Conceitos

na ausência de disciplina própria.
Para fins deste manual, consideram-se obras
Entre as súmulas do Tribunal de Contas da

e serviços de Engenharia as atividades

União, destacamos a seguir a 269 e a 270,

exercidas por profissionais fiscalizados pelo

por

Conselho

se

referirem

expressamente

à

Federal

de

Engenharia

e

contratações de TIC..
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Agronomia e pelo Conselho de Arquitetura e

análise objetiva da estrutura física existente

Urbanismo. Em complemento, devem ser

e dos aspectos inerentes à

assim entendidos os seguintes termos abaixo.

jurisdicional, ponderados por requisitos
próprios

6.2.1.1. Obra

à

execução

de

prestação

uma

obra,

consubstanciado em Planilhas de Avaliação
Obra

é toda

construção,

reforma

ou

ampliação de edificação pública, realizada
de forma direta ou indireta.

Técnica. Devem ser observados os critérios
contidos no Art. 2º da Resolução CNJ nº
114/10.

6.2.1.2. Serviço de engenharia

6.2.1.6. Planilha de Avaliação Técnica

Toda atividade, submetida à fiscalização dos
conselhos retro mencionados, destinada a
obter determinada utilidade de interesse
para a Administração.

A Planilha de Avaliação Técnica é um
formulário padronizado, por meio do qual o
Tribunal afere o indicador de prioridade de
cada obra.

6.2.1.3 Plano de Obras

6.2.2. Plano de Obras do Tribunal

Plano de Obras, que relaciona as obras
necessárias à prestação jurisdicional, em ordem
de prioridade, comporá o Plano Anual de
Compras e Licitações de que trata o item 5.1.1.
deste manual, considerando os indicadores de
prioridade e as diretrizes da Presidência do
Tribunal.

As obras e serviços de engenharia a serem
licitadas devem constar do Plano de Obras
do Tribunal que será elaborado a partir de
seu planejamento estratégico e das diretrizes
fixadas

pela

Presidência

do Tribunal,

Conselho Nacional de Justiça e Conselho
Superior da Justiça do Trabalho, devendo

6.2.1.4 Indicador de Prioridade

ser agrupadas de acordo com o seu custo

O indicador de prioridade é uma numeração

total

ordinal atribuída pelo Tribunal a cada obra

Resolução CNJ nº 114/10.

constante do seu Plano de Obras, com o

6.2.2.1. Aprovação do Plano de Obras

intuito de ordená-las segundo o seu grau de
necessidade, relevância

e atributos de

exequibilidade.

estimado,

conforme

Art

3º

da

As obras, com indicação do grau de
prioridade, comporão o Plano de Obras do
Tribunal a ser submetidos à aprovação,

6.2.1.5. Sistema de Priorização de Obras

observadas as disposições da Resolução n°

O

70 do Conselho Superior da Justiça do

Sistema

de

Priorização

de

Obras

contempla conjunto de procedimentos de

Trabalho.
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A aprovação será consubstanciada por

6.2.4. Projeto Básico das Obras e Serviços

pareceres técnicos das áreas de Engenharia,

de Engenharia

de Planejamento e Orçamento e de Controle

6.2.4.1. O Projeto Básico de Obras e Serviços

Interno,

dispensadas

aquelas

que

se

enquadram nos critérios do Art. 8º, § 1º,
incisos I a III da Resolução CSJT nº 70/10.

de Engenharia é o conjunto de elementos
necessários e suficientes, com nível de
precisão adequado, para caracterizar a obra ou

6.2.3. Instrução do Processo de Licitação

serviço, ou complexo de obras ou serviços

O processo de contratação de obras e

objeto da licitação, elaborado com base nas

serviços de engenharia deve ser instruído
com os elementos comuns às demais
contratações

e

incluir

projeto

básico

aprovado e o orçamento detalhado com a
composição dos custos unitários, para os
quais deverá ser apresentada a competente
Anotação de Responsabilidade Técnica nos
termos da Súmula TCU 260.

indicações dos estudos técnicos preliminares,
que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliação
do custo da obra e a definição dos métodos e
do prazo de execução, devendo conter os
seguintes elementos:
a) desenvolvimento da solução escolhida de

SÚMULA TCU 260
É dever do gestor exigir apresentação de

forma a fornecer visão global da obra e
identificar

todos

os

seus

elementos

constitutivos com clareza;

Anotação de Responsabilidade Técnica -

b) soluções técnicas globais e localizadas,

ART referente a projeto, execução,

suficientemente detalhadas, de forma a

supervisão e fiscalização de obras e

minimizar a necessidade de reformulação ou

serviços de engenharia, com indicação

de variantes durante as fases de elaboração do

do responsável pela elaboração de

projeto executivo e de realização das obras e

plantas, orçamento-base, especificações

montagem;

técnicas,

custos

c) identificação dos tipos de serviços a executar

unitários, cronograma físico-financeiro e

e de materiais e equipamentos a incorporar à

outras peças técnicas.

obra, bem como suas especificações que

composições

de

assegurem os melhores resultados para o
empreendimento

sem

frustrar

o

caráter

competitivo para a sua execução;
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d) informações que possibilitem o estudo e a

VI - adoção das normas técnicas, de saúde e

dedução

de segurança do trabalho adequadas;

de

instalações

métodos

provisórias

construtivos,
e

condições

VII - impacto ambiental.

organizacionais para a obra, sem frustrar o
6.2.4.5. Regimes de Prestação de Serviços

caráter competitivo para a sua execução;
e) subsídios para montagem do plano de

de Obras e Engenharia

licitação e gestão da obra, compreendendo

A legislação permite que os serviços

sua

executados de forma indireta sejam prestados

programação,

a

estratégia

de

suprimentos, as normas de fiscalização e

sob

outros dados necessários em cada caso; e

analisado, no caso concreto, qual modelo

f) orçamento detalhado do custo global da

diferentes

regimes,

devendo

ser

melhor se ajusta às necessidades do Tribunal:

obra que expresse a composição de todos os

a) empreitada por preço global - quando se

seus custos unitários, fundamentado em

contrata a execução da obra ou do serviço

quantitativos de serviços e fornecimentos

por preço certo e total;

propriamente avaliados.

b) empreitada por preço unitário - quando se

6.2.4.2. Requisitos dos Projetos Básicos

contrata a execução da obra ou do serviço

Os projetos básicos devem levar em
consideração os seguintes requisitos:

por preço certo de unidades determinadas;
c) tarefa - quando se ajusta mão de obra
para pequenos trabalhos por preço certo,

I - segurança;

com ou sem fornecimento de materiais; e
II - funcionalidade e adequação ao interesse
d) empreitada integral - quando se contrata

público;

um empreendimento em sua integralidade,
III - economia na execução, conservação e
operação;

compreendendo todas as etapas das obras,
serviços e instalações necessárias, sob inteira

IV - possibilidade de emprego de mão de

responsabilidade da contratada até a sua

obra, materiais, tecnologia

matérias

entrega ao contratante em condições de

primas existentes no local para a execução,

entrada em operação, atendidos os requisitos

conservação e operação;

técnicos e legais para sua utilização em

e

V - facilidade na execução, conservação e
operação, sem prejuízo da durabilidade da
obra ou do serviço;

condições
operacional

de
e

segurança

estrutural

com

características

as

e

adequadas às finalidades para que foi
contratada.
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6.2.4.6. Vedações
São vedadas:
a) a inclusão no objeto da licitação de

b) requisitos previstos em normas do
CONFEA.

SÚMULA TCU 261

fornecimento de materiais e serviços sem
previsão de quantidades (ex. verba) ou cujos

Em licitações de obras e serviços de

quantitativos não correspondam às previsões

engenharia, é necessária a elaboração de

reais do projeto básico ou executivo; e

projeto básico adequado e atualizado,

b) a realização de licitação cujo objeto inclua
bens e serviços sem similaridade ou de marcas,
características e especificações exclusivas.
6.2.4.7. Especificação da Obra

assim considerado aquele aprovado com
todos os elementos descritos no art. 6º,
inciso IX, da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993, constituindo prática ilegal a
revisão de projeto básico ou a elaboração
de projeto executivo que transfigurem o

As obras e serviços de engenharia a serem
contratadas deverão ser especificadas pela

objeto originalmente contratado em outro
de natureza e propósito diversos

Coordenadoria de Infraestrutura Predial.
6.2.4.9. Responsabilidade pela Elaboração
6.2.4.8. Obrigatoriedade de Elaboração de
Projeto
Os processos que visam à contratação de
empresa para execução de obras devem ser
precedidos da elaboração de um projeto,
composto das seguintes etapas sucessivas:
estudo preliminar; termo de referência;
projeto básico; e projeto executivo.

dos Projetos
6.2.4.9.1.

Anotações

e

Registros

de

Responsabilidade Técnica (ARTs e RRTs)
A responsabilidade pela elaboração dos
projetos deve ser de profissionais ou
empresas

legalmente

Conselho

Regional

habilitados
de

pelo

Engenharia

e

Agronomia (CREA) e/ou pelo Conselho de

No termo de referência relativo às obras e

Arquitetura e Urbanismo (CAU). Os autores

serviços de engenharia constarão todos os

deverão

elementos previstos neste manual, exceto os

compõem os projetos específicos, indicando

que por sua natureza devem compor o

o número de inscrição e de registro das

projeto básico, a saber:

Anotações de Responsabilidade Técnica

a) o conteúdo previsto nos itens 6.2.4.1. e

(ARTs) ou Registros de Responsabilidade

6.2.4.2. deste manual;

Técnica (RRTs).

assinar

todas

as

peças

que
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6.2.4.9.2. Responsabilidade Técnica

de
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Se a própria administração decidir elaborar

A Lei nº 5.194, de 24/12/66, e, em

o projeto, deverá designar um responsável

especial, o seu art. 22, não atribuem ao

técnico, com inscrição no CREA/CAU

autor do projeto o direito subjetivo de ser

local, que efetuará o registro das respectivas

contratado para os serviços de supervisão

as ARTs ou RRts referentes aos projetos

da obra respectiva, nem dispensam a

básicos e executivos.

licitação para a adjudicação de tais

Elaboração do Projeto de Servidor

serviços, sendo admissível, sempre que
6.2.4.9.3. Recolhimento das certidões de

haja recursos suficientes, que se proceda

Responsabilidade Técnica (ARTs e RRTs)

aos trabalhos de supervisão, diretamente

Deve-se providenciar o recolhimento das
ARTs ou RRTs relativas aos responsáveis
pelos seguintes itens integrantes do projeto

ou por delegação a outro órgão público,
ou, ainda, fora dessa hipótese, que se
inclua, a juízo da Administração e no seu
interesse, no objeto das licitações a serem

básico de engenharia:

processadas para a elaboração de projetos
a) elaboração de plantas;

de obras e serviços de engenharia, com

b) orçamento base;

expressa previsão no ato convocatório, a

c) especificações técnicas;

prestação de serviços de supervisão ou

d) composição de custos unitários;

acompanhamento da execução, mediante

e) cronograma físico-financeiro; e

remuneração

adicional,

aceita

como

compatível com o porte e a utilidade dos

f) outras peças técnicas.

serviços.
6.2.4.9.4. Possibilidade de Contratação de
Empresa Especializada

6.2.4.9.5. Existência Prévia de Projeto

A administração pode realizar licitação para

Executivo

contratar

para

Na contratação para a execução de obras

elaborar os projetos básicos e executivos,

não há obrigatoriedade de existência prévia

bem como para o suporte aos serviços de

de projeto executivo, uma vez que este

fiscalização da execução da obra.

poderá ser desenvolvido concomitante com

empresa

especializada

a execução das obras e serviços, desde que
autorizado. Nesse caso, a contratação deverá
prever a elaboração do competente projeto
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executivo por parte da contratada ou por

b)

preço

quantitativos mínimos excessivos;

previamente

fixado

pela

Administração.

comprovação

de

execução

de

c) comprovação de experiência anterior
relativa a parcelas de menor relevância

6.2.5. Editais

técnica ou de valor não significativo em

6.2.5.1. Parâmetros e Especificações

face do objeto da licitação;

Os editais para contratação de obras e

d) comprovação da capacidade técnica além

serviços de engenharia deverão adotar como

dos

critérios

garantirem

mínimos

os

parâmetros

e

níveis

mínimos
a

necessários

qualificação

para

técnica

das

orientações para precificação, composição

empresas ou dos profissionais para a

dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) e

execução do empreendimento.

para habilitação técnica, previstos neste
manual, observando, obrigatoriamente, o
uso

da

(preferencialmente

modalidade
eletrônico)

pregão
para

os

serviços de engenharia.

SÚMULA TCU 263
Para a comprovação da capacidade
técnico-operacional

das

licitantes,

e

desde que limitada, simultaneamente, às

SÚMULA TCU 257
O uso do pregão nas contratações de
serviços comuns de engenharia encontra

parcelas de maior relevância e valor
significativo do objeto a ser contratado, é
legal a exigência de comprovação da
execução de quantitativos mínimos em
obras ou serviços com características

amparo na Lei 10.520/2002.

semelhantes, devendo essa exigência
guardar proporção com a dimensão e a
6.2.5.2. Habilitação Técnica

complexidade do objeto a ser executado.

Na etapa de habilitação técnica é vedado o
estabelecimento

de

exigências

que

restrinjam o caráter competitivo do certame,
como:
a) restrição do número máximo de atestados

6.2.5.3. Vistoria Técnica
A vistoria técnica do local da obra ou do
serviço

deve

observar

as

seguintes

condições:

a serem apresentados para comprovação de
capacidade técnico- operacional;
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a) A vistoria ao local das obras somente deve
ser exigida quando imprescindível para a
perfeita compreensão do objeto e com a
necessária justificativa da Administração nos

6.2.5.6. Custos e Orçamentos
6.2.5.6.1 Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices da Construção Civil
(SINAPI)

autos do processo licitatório, podendo ser
substituída pela apresentação de declaração
de preposto da licitante de que possui pleno
conhecimento do objeto. A visita deve ser
compreendida como direito subjetivo da
empresa licitante, não

como obrigação

imposta pela Administração. (Acórdão TCU

O custo global das obras e serviços
executados deve ser obtido a partir de custos
unitários de insumos ou serviços iguais ou
menores

que

a

mediana

de

seus

correspondentes, no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices da Construção
Civil (SINAPI), mantido e divulgado na

170/2018 - Plenário);

internet, pela Caixa Econômica Federal.
b) as visitas, quando solicitadas, devem ser
feitam individualmente, com cada um dos

6.2.5.6.2 Sistema Sicro – Depart. Nacional

licitantes, em data e horário previamente

de Infraestrutura de Transporte (DNIT) .

estabelecidos, inviabilizando conhecimento

Quando

prévio acerca do universo de concorrentes.

terraplanagem, pavimentação, drenagem ou

6.2.5.4. Declaração do Licitante de que

da

contratação

de

obras

de

obras-de-arte deve-se utilizar as tabelas do
Sistema Sicro do Departamento Nacional de

Conhece as Condições do Edital

Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) como
A declaração do licitante de que conhece as

parâmetro de custos.

condições locais para a execução do objeto
e entrega da obra ou serviços supre a

6.2.5.6.3. Fontes Alternativas de Custos

necessidade de visita técnica.

Unitários

6.2.5.5. Absorção de Egressos do Sistema

Caso o SINAPI e o Sicro não ofereçam

Carcerário

custos unitários de insumos ou serviços,

Os editais para contratação de obras e serviços
de engenharia deverão prever a obrigação das
empresas

contratadas

em

absorver,

na

execução do contrato, egressos do sistema
carcerário e de cumpridores de medidas e
penas alternativas em percentual mínimo de 2%.

pode-se adotar aqueles disponíveis em
tabela de referência formalmente aprovada
por órgão ou entidade da administração
pública

federal,

incorporando-se

às

composições de custos dessas tabelas,
sempre que possível, os custos de insumos
constantes do SINAPI.
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6.2.5.6.4. Justificativa Técnica em Caso de

percentual significativo do preço global

Excesso dos Limites do SINAPI e SICRO

da obra devem apresentar incidência de

Somente

taxa de Bonificação e Despesas Indiretas

em

devidamente
técnico

condições

justificadas

circunstanciado,

em

especiais,
relatório

elaborado

por

profissional habilitado e aprovado pela

- BDI reduzida em relação à taxa
aplicável aos demais itens.

os

SÚMULA TCU 258

respectivos custos unitários exceder os

As composições de custos unitários e o

limites fixados pelo SINAPI e Sicro.

detalhamento de encargos sociais e do

6.2.5.6.5. Obrigatoriedade de Indicação da

BDI integram o orçamento que compõe o

Memória de Cálculo

projeto básico da obra ou serviço de

autoridade

competente,

poderão

As fontes de consulta devem ser indicadas
na memória de cálculo do orçamento que
integra

a

documentação

do

processo

engenharia, devem constar dos anexos do
edital de licitação e das propostas das
licitantes e não podem ser indicados
mediante uso da expressão “verba” ou de

licitatório.

unidades genéricas.
6.2.5.6.6. Vedação do Uso de Expressões
Genéricas

6.2.5.6.7. Critérios de Aceitabilidade dos

Na planilha de custos do orçamento-base de

Orçamentos

uma licitação, deverão ser evitadas unidades

Para o julgamento das propostas deverão ser

genéricas como verba, conjunto, ponto ou

estabelecidos critérios de aceitabilidade de

similares.

preços unitários e global, com a fixação de

SÚMULA TCU 253
Comprovada a inviabilidade técnico-

preços máximos.

SÚMULA TCU 259

econômica de parcelamento do objeto da

Nas contratações de obras e serviços de

licitação, nos termos da legislação em

engenharia, a definição do critério de

vigor, os itens de fornecimento de

aceitabilidade dos preços unitários e

materiais e equipamentos de natureza

global, com fixação de preços máximos

específica que possam ser fornecidos

para ambos, é obrigação e não faculdade

por

do gestor.

empresas

com

especialidades

próprias e diversas e que representem
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6.2.5.6.8.

Suporte

Técnico

para

a) composições de custo unitário dos

Parcelamento do Objeto

serviços utilizados no cálculo do custo

A opção pelo parcelamento do objeto,

direto da obra;

previsto no parágrafo 1º. do art. 23 da Lei n°
8.666/93,

deve

ser

precedida

de

b) ARTs dos profissionais responsáveis pela
elaboração do orçamento-base da licitação; e

comprovação técnica e econômica de sua
viabilidade, bem como de avaliação quanto
a possíveis dificuldades na atribuição de
responsabilidades por eventuais defeitos de

c)

declaração

planilhas

expressa

do autor

das

quanto

à

orçamentárias

compatibilidade dos quantitativos e dos
custos constantes de referidas planilhas com

construção.

os quantitativos do projeto de engenharia e
6.2.5.6.9. Segregação de Licitações de
Equipamentos e Mobiliário

Plano de Obras.

Devem ser realizadas licitações separadas
para

a

aquisição

de

os custos do SINAPI, compatíveis com o

equipamentos

6.2.5.6.12. Elementos de Custos Exigidos

e

mobiliário para o início da utilização da

Os editais de licitação deverão exigir,
sempre que necessário, que as empresas

obra.

licitantes

Os equipamentos que fizerem parte da
estrutura ou composição necessária para
obra poderão fazer parte da licitação, desde
que justificados pela área técnica, analisados
unidade

aprovados

pelo

de

controle
Presidente

interno
ou

os

seguintes

elementos:

6.2.5.6.10. Inclusão de Equipamentos

pela

apresentem

e

a) composições unitárias dos custos dos
serviços de todos os itens da planilha
orçamentária;
b) composição da taxa de BDI; e
c) composição dos encargos sociais.

Órgão

Colegiado do Tribunal.

6.2.5.6.13.

Taxa

de

Bonificação

de

Despesas Indiretas (BDI)
6.2.5.6.11. Documentação do Orçamento
Base do Procedimento Licitatório

A taxa de Bonificação de Despesas Indiretas
(BDI), aplicada sobre o custo direto total da

Deverão fazer parte da documentação que
integra o orçamento-base no procedimento

obra,

deverá

contemplar

somente

as

seguintes despesas:

licitatório:
a) Taxa de rateio da Administração Central;
b) Taxa das despesas indiretas;
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c) Taxa de risco, seguro e garantia do
empreendimento;
d) Taxa de tributos (COFINS, PIS e ISS);
e) Lucro.
6.2.5.6.14.

Despesas

Relativas

à

Administração do Canteiro
Despesas relativas à administração local de
obras, mobilização e desmobilização e
instalação
deverão

e

manutenção

ser

incluídas

do
na

canteiro
planilha

orçamentária da obra como custo direto,
salvo

em

condições

excepcionais

devidamente justificadas.
6.2.5.6.15. Aferição de Inexequibilidade
Para fins de aferição de inexequibilidade de
preços, caberá à Administração consultar os
licitantes

para

verificar

sua

efetiva

capacidade de executar os serviços no preço
oferecido, com vistas a assegurar a escolha
da proposta mais vantajosa, nos termos do
art. 48, inciso II, da Lei 8.666/93.
6.2.5.6.16 Referenciais de Áreas
A elaboração de novos projetos de reforma
ou

construção

de

imóveis

no

Poder

Judiciário deverá respeitar os referenciais de
áreas constantes das Tabelas I e II da
Resolução CNJ 114/2010 e Resolução CSJT
70/2010.
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6.3

Serviços

Continuados

serviços

nessa

responsável

com Mão de Obra

de

hipótese,

pelos

deverá

estudos

o

técnicos

preliminares proceder consulta formal à
Administração.

Dedicação Exclusiva

6.3.1.2. Vínculo Empregatício

6.3.1 Considerações Gerais
6.3.1.1. Definição de Serviços Continuados
com Mão de Obra de Dedicação Exclusiva

A prestação de serviços de que trata este
capítulo não gera vínculo empregatício entre
os

empregados

da

contratada

e

a

Serviços que apoiam a realização das

Administração, vedando-se qualquer relação

atividades essenciais ao cumprimento da

entre esses que caracterize pessoalidade e

missão

subordinação direta.

institucional

do

Tribunal,

contratados de terceiros que utilizam, para a
execução dos serviços, profissionais que
atuam nas dependências do Tribunal de
forma dedicada, excluídos os serviços que
demandem chamados técnicos.
Podem

ser

Entretanto,

estes

serviços

exigem

a

fiscalização do pagamento das obrigações
trabalhistas - em virtude do risco de
responsabilidade subsidiária à administração
- observadas as disposições aplicáveis ao

classificados, ainda,

como

tema, em especial a Súmula 331 do TST e a

serviços de mão de obra com dedicação

Resolução n° 169 do Conselho Nacional de

exclusiva,

Justiça.

aqueles

prestados

fora

das

dependências do Tribunal, desde que não
seja nas dependências da contratada e
presentes os seguintes requisitos:
I - que a contratada não compartilhe os
recursos humanos e materiais disponíveis de
uma contratação para execução simultânea
de outros contratos; e
II

-

que

a

contratada

fiscalização pela

6.3.1.3. Vedação de Fornecimento de Mão
de Obra
O objeto da contratação será definido de
forma expressa no edital de licitação e no
contrato, exclusivamente como prestação de
serviços, sendo vedada sua caracterização
apenas como fornecimento de mão de obra.

possibilite

a

contratante quanto à

6.3.1.4 Outras vedações

distribuição, controle e supervisão dos

Na contratação de serviços, em especial

recursos humanos.

quando se tratar de mão de obra com

Em casos específicos, havendo dúvidas
quanto ao enquadramento ou não dos

dedicação exclusiva, deve ser observado que
é vedado à Administração ou aos seus
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servidores praticar atos de ingerência na

VI - definir o valor da remuneração dos

administração da contratada, a exemplo de:

trabalhadores da empresa contratada para

I - possibilitar ou dar causa a atos de

prestar

subordinação,

vinculação

hierárquica,

prestação de contas, aplicação de sanção e
supervisão direta sobre os empregados da

os

serviços,

salvo

nos

casos

específicos em que se necessitam de
profissionais com habilitação/experiência
superior a daqueles que, no mercado, são
remunerados pelo piso salarial da categoria,

contratada;

desde que justificadamente;
II - exercer o poder de mando sobre os
empregados

da

contratada,

reportar-se

somente

aos

devendo

prepostos

ou

responsáveis por ela indicados, exceto

VII - conceder aos trabalhadores da
contratada direitos típicos de servidores
públicos,

tais

como

recesso,

ponto

quando o objeto da contratação previr a

facultativo, dentre outros.

notificação direta para a execução das

Deve ser observado, bem como, que a

tarefas previamente descritas no contrato de

Administração não se vincula às disposições

prestação

função

contidas em Acordos, Convenções ou

específica, tais como nos serviços de

Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem

recepção,

de

de

serviços

apoio

para

a

administrativo

ou

ao

usuário;

pagamento

de

participação

dos

trabalhadores nos lucros ou resultados da

III - direcionar a contratação de pessoas

empresa

contratada,

de

matéria

não

trabalhista, ou que estabeleçam direitos não

para trabalhar nas empresas contratadas;

previstos em lei, tais como valores ou
IV - promover ou aceitar o desvio de
funções dos trabalhadores da contratada,
mediante a utilização destes em atividades
distintas daquelas previstas no objeto da

índices obrigatórios de encargos sociais ou
previdenciários, bem como de preços para
os insumos relacionados ao exercício da
atividade.

contratação e em relação à função específica
Outrossim, é vedado que o Tribunal se

para a qual o trabalhador foi contratado;

vincule a disposições previstas nos Acordos,
V

-

considerar

os

trabalhadores

da

contratada como colaboradores eventuais do
próprio órgão ou entidade responsável pela
contratação, especialmente para efeito de

Convenções ou Dissídios Coletivos de
Trabalho que criem obrigações e direitos
exclusivamente

para

contratos

com

a

Administração Pública.

concessão de diárias e passagens;
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por postos de trabalho, salvo exceções

Súmula TCU 281

devidamente justificadas.

É vedada a participação de cooperativas
em licitação quando, pela natureza do
serviço

ou

pelo

modo

como

é

usualmente executado no mercado em

6.3.1.7. Aferição de Resultados
6.3.1.7.1. Formalização da Aferição de
Resultados

de

Os critérios de aferição de resultados

subordinação jurídica entre o obreiro e o

deverão ser preferencialmente dispostos na

contratado, bem como de pessoalidade e

forma de Instrumentos de Medição de

habitualidade

Resultado

geral,

houver

necessidade

(IMR)

e

que

deverão

ser

adaptados às metodologias de construção de
6.3.1.5. Comprovação de Recolhimento dos

IMR disponíveis em modelos técnicos

Encargos Trabalhistas

especializados de contratação de serviços,

O servidor responsável pela elaboração da

quando houver.

minuta do instrumento convocatório deve

6.3.1.7.2.

incluir a obrigatoriedade da comprovação de

Resultados

recolhimento dos encargos trabalhistas para
fins de pagamento das faturas. A cláusula
deve incluir a aplicabilidade de multas e
retenção de valores para o não-recolhimento
dos encargos, bem como para a não
apresentação de evidências de recolhimento.

Pagamento

Baseado

em

Para a adoção do Instrumento de Medição
de Resultado é preciso que exista critério
objetivo de mensuração de resultados, que
possibilite à Administração verificar se os
resultados contratados foram realizados nas
quantidades

e

adequar

pagamento

o

qualidades
aos

exigidas,

e

resultados

6.3.1.6. Vedação do Uso de Horas de

efetivamente obtidos.

Serviço ou Postos de Trabalho

6.3.1.8. Custos de Mão de Obra

A contratação de serviços continuados

Os salários e demais parcelas vinculadas à

deverá adotar unidade de medida que

Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva de

permita a mensuração dos resultados para o

Trabalho somente poderão ser reajustados

pagamento da contratada, e que elimine a

pela aplicação das variações verificadas

possibilidade de remunerar as empresas com

nestes instrumentos.

base na quantidade de horas de serviço ou
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6.3.1.9 Alterações decorrentes da Reforma

conservação, além dos demais requisitos

Trabalhista

dispostos neste Manual:

Na elaboração e julgamento das planilhas de

a) áreas internas, áreas externas, esquadrias

custos

externas

devem

ser

analisados

os

e

fachadas

envidraçadas,

entendimentos da Justiça do Trabalho e os

classificadas segundo as características dos

impactos da reforma trabalhista sobre os

serviços a serem executados, periodicidade,

preços informados, em especial no que se

turnos e jornada de trabalhos necessários etc.;

refere a(o):

b) produtividade mínima a ser considerada

a) descanso semanal remunerado - DSR;

para cada categoria profissional envolvida,

b) trabalho nos feriados;

expressa em termos de área física por

c) prorrogação de trabalho noturno;

jornada de trabalho ou relação serventes por

d) trabalho em regime de tempo parcial;

encarregado;

e) intervalo intrajornada.

c) exigências de sustentabilidade ambiental
na execução do serviço;

6.3.1.10 Serviços de atendimento ao público
d)

faixa

referencial

de

produtividade,

Os editais de licitação visando à contratação

delimitando o intervalo no qual será

de empresas para a prestação de serviços

dispensada a necessidade de comprovação

continuados e terceirizados de atendimento

de exequibilidade.

ao público devem conter cláusula prevendo
a exigência de que parte das vagas previstas
no respectivo contrato seja preenchida por

6.3.2.2. Contratação Baseada em Área
Física Limpa

trabalhadores capacitados em LIBRAS,

Os serviços de limpeza serão contratados

observadas as disposições do artigo 15 da

com base na Área Física a ser limpa,

Resolução n° 218/2018.

estabelecendo-se uma estimativa do custo
por

6.3.2

SERVIÇOS

DE

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
6.3.2.1. Termo de Referência
Deverão constar do Termo de Referência
para a contratação de serviços de limpeza e

metro

peculiaridade,

quadrado,
a

observadas

produtividade,

a
a

periodicidade e a frequência de cada tipo de
serviço e das condições do local objeto da
contratação.
6.3.2.3. Histórico de Produtividade
Os servidores encarregados da elaboração
dos Termos de Referência deverão utilizar
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as experiências e parâmetros aferidos e

b) 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira

resultantes de seus contratos anteriores para

a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes

definir as produtividades da mão de obra,

em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis)

em face das características das áreas a serem

horas; e

limpas,

c) 12 (doze) horas noturnas, de segunda-

buscando

sempre

fatores

econômicos favoráveis à Administração
Pública.

turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.

6.3.3.

SERVIÇOS

DE

VIGILÂNCIA
6.3.3.1.

feira a domingo, envolvendo 2 vigilantes em

Componentes

6.3.3.3. Excepcionalidades
Excepcionalmente, desde que devidamente

do

Termo

de

fundamentada e comprovada a vantagem
econômica para a Administração, poderão

Referência de Serviços de Vigilância

ser caracterizados outros tipos de postos,
Deverá constar do Termo de Referência
para a contratação e serviços de vigilância,

considerando os acordos, convenções ou
dissídios coletivos da categoria.

além dos demais requisitos dispostos neste
6.3.3.4. Obrigatoriedade de Planilha de

Manual:

Custos por Posto de Vigilância
I - a justificativa do número e das
características dos Postos de Serviço a

Para cada tipo de Posto de Vigilância,
deverá ser apresentado pelas proponentes o

serem contratados; e

respectivo Preço Mensal do Posto, calculado
II - os quantitativos dos diferentes tipos de
Posto de Vigilância, que serão contratados

conforme a Planilha de Custos e Formação
de Preços.

por Preço Mensal do Posto.
6.3.3.2. Escala de Trabalho
O

Posto

de

Vigilância

adotará

preferencialmente uma das seguintes escalas
de trabalho:
a) 44 (quarenta e quatro) horas semanais
diurnas,

de

segunda

a

sexta-feira,

envolvendo 1 (um) vigilante;
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6.4.3.1

6.4 Outras Orientações

Vinculação

ao

Instrumento

Convocatório
6.4.1 Outras Orientações emanadas do
Em todas as fases da licitação o pregoeiro

Tribunal de Contas da União:

deve observar o rito e as diretrizes definidas
6.4.1.1 A não adoção do pregão na forma
eletrônica,
inviabilidade

sem
ou

a

comprovação

desvantagem

no edital de licitação.

da

de

sua

6.4.3.2 Esclarecimentos

utilização pela autoridade competente, pode

No início da fase externa de uma licitação o

caracterizar ato de gestão antieconômico.

pregoeiro responderá aos interessados os

6.4.1.2

É

ilegal

a

exigência,

para

participação em licitação, de comprovação
de vínculo empregatício do responsável

questionamentos

e

impugnações

relacionados ao certame, recorrendo ao
auxílio

da

equipe

de

apoio,

quando

necessário

técnico com a empresa licitante.
6.4.1.3 No caso do pregão a divulgação do
valor orçado e, se for o caso, do preço

Assim, em atenção aos princípios que
regem as licitações, deve o pregoeiro:

máximo, caso este tenha sido fixado, é

a)

meramente

impugnações dentro do prazo editalício;

facultativa.

Assim,

deve-se

responder

aos

questionamentos/

evitar sua divulgação nessa modalidade,

b)

com vistas a obtenção de condições mais

previamente estabelecido no edital;

vantajosas para a administração.

utilizar

o

meio

de

comunicação

c) não se utilizar de respostas genéricas, que
não esclareçam, clara e objetivamente, as

6.4.2. Critérios Objetivos

dúvidas do licitante.
O edital de licitação deverá definir critérios
objetivos para julgamento da proposta e dos

O responsável pela condução do processo

documentos de habilitação.
6.4.3

Orientações

ao

6.4.3.3 Horário Das Sessões

Pregoeiro

(As

orientações aplicam-se, no que couber,
também às Comissões de Licitação)

licitatório

deve

respeitar

os

horários

definidos para a abertura/reabertura das
sessões.
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6.4.3.4 Orientações ao Pregoeiro na Fase de

d) não sendo possível a conclusão do

Disputa de Lances e Seguintes

certame na

a) no caso de pregão eletrônico o tempo

suspenderá a sessão após o envio de

estipulado pelo pregoeiro para a oferta de
lances não poderá ser inferior a quinze
minutos, devendo ser aumentado em função
do número de itens em disputa e pela
própria continuidade dos lances ofertados
pelos participantes, ou seja, estando os
licitantes reduzindo os valores de suas

mesma data, o pregoeiro

comunicado aos licitantes, pelo sistema,
informando o motivo da suspensão e o dia e
horário de sua reabertura. O pregoeiro deve
assim evitar que a sessão fique aberta por
longos períodos, salvo quando efetivamente
necessário,

de

forma

a

facilitar

seu

acompanhamento pelos licitantes;

propostas não haverá motivo para o rápido

e) encerrada a disputa e ordenada a

encerramento da disputa.

classificação das propostas, o Pregoeiro

b) Após o prazo estipulado para a oferta de
lances o Pregoeiro informará o prazo
mínimo de cinco minutos para a iminência
de encerramento da disputa, quando então o

c) o pregoeiro deve sempre informar, por
meio do chat, as próximas etapas de seu
incluindo

informações

primeiros classificados em seus respectivos
lotes, o valor final ofertado e analisará a
documentação

de

habilitação

destes

fornecedores.

sistema iniciará o tempo randômico.

trabalho,

negociará via chat, exclusivamente, com os

aos

6.4.3.5 Orientações ao Pregoeiro na Fase de
Julgamento de Propostas e Análise de
Documentos

licitantes sobre o tempo dado ao proponente

Para a análise das propostas e documentos o

provisoriamente colocado em primeiro lugar

Pregoeiro deve observar os princípios da

para o envio de proposta e documentos,

transparência, do julgamento objetivo, da

quando for o caso, entre outras informações

vinculação ao instrumento convocatório e

necessárias à preservação do princípio da

da escolha da proposta mais vantajosa para

transparência.

a

a Administração, conforme regem os arts.

apresentação de amostras, a empresa deverá

3º, art. 40, VII, art. 41, caput, 43, IV, art. 44,

ser convocada via chat e informado um

§ 1º e art. 45, da Lei nº 8.666/1993.

Caso

o

edital

exija

prazo para o seu recebimento, bem como o
tempo previsto para a análise dessas
amostras.
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6.4.3.6 Procedimentos do Pregoeiro na Fase

pela condução do processo licitatório é

de Julgamento de Propostas e Análise de

exclusivamente do pregoeiro, cabendo a este

Documentos

manifestar-se de maneira conclusiva sobre

São procedimentos que devem ser adotados
pelo pregoeiro na fase de julgamento das

as convicções que orientaram suas decisões.
A avaliação das áreas e equipes que atuam
em apoio ao pregoeiro não vinculam,

propostas e dos documentos de habilitação:

obrigatoriamente, sua decisão, que deverá
a) Consultar as bases centrais disponíveis
para registro de empresas apenadas, a

tomá-las em confronto com as disposições
do edital e decidir sobre o julgamento.

exemplo do Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas (CEIS) – CGU e do

6.4.3.8 Julgamento de Preços

SICAF;

No julgamento das propostas de preços, o

b)

diligenciar

para

esclarecer

ou

a

complementar a instrução do processo, a
fim de sanar eventuais dúvidas em relação
às propostas e documentos apresentados,
observando

que

é

indevida

a

desclassificação ou inabilitação de licitantes
em razão da ausência de informações na
proposta/documentos

que

possam

ser

supridas pela diligência prevista no art. 43,

pregoeiro deve observar que o preço
máximo, eventualmente fixado, não se
confunde

valor

orçado

ou

de

referência. Assim, as propostas apresentadas
com valores acima do estimado, quando não
fixados valores máximos, deverão ser
analisadas pelo pregoeiro, inclusive com a
realização de nova pesquisa pela unidade
demandante, se for o caso, visando a
verificação

§ 3º, da Lei de Licitações;

com

da

compatibilidade

desses

valores com os de mercado.
c) julgar a adequação das propostas e
documentos às disposições do edital de

Súmula TCU 262

licitação em estrita conformidade com os
critérios

objetivamente

definidos

neste

instrumento;
d) analisar os valores propostos pelos
licitantes.

O critério definido no art. 48, inciso II, §
1º, alíneas “a” e “b”, da Lei 8.666/1993
conduz a uma presunção relativa de
inexequibilidade de preços, devendo a
Administração

dar

à

licitante

6.4.3.7 Da Responsabilidade do Pregoeiro

oportunidade

de

demonstrar

A responsabilidade pelo julgamento do

exequibilidade da sua proposta.

a
a

certame, pela realização de diligências e
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6.4.3.9 Prazo Para Recurso

ser

Ocorrendo o aceite na negociação de preços
e

constatada

a

regularidade

disciplinado

no

instrumento

convocatório;

da

6.4.3.10.2 A comprovação da condição de

documentação, o licitante será declarado

microempresa ou empresa de pequeno porte

vencedor,

para

será efetuada mediante certidões expedidas

manifestação de intenção de recurso. O

pela Receita Federal e pela Junta Comercial

prazo para manifestação deve ser de, no

correspondente;

mínino, uma hora (caso tenha havido

6.4.3.10.3 Não obstante a apresentação das

abrindo-se

o

prazo

suspensão da sessão a data e horário devem
ser previamente comunicados), podendo ser
diminuído

somente

em

situações

certidões relacionadas no item 6.4.3.10.2,
havendo indícios de que o empresário ou
sociedade não se enquadra na condição de

excepcionais devidamente justificadas.

microempresa ou de empresa de pequeno

Somente poderão ser recusadas as intenções

porte, deve o pregoeiro ou a comissão de

de

licitação, conforme o caso, diligenciar para

recurso

caso

pressupostos

não

recursais

presentes

os

(sucumbência,

tempestividade, legitimidade, interesse e
motivação).

recurso antes mesmo da entrega dos
os

quais

deverão

ser

apresentados posteriormente, no prazo legal.
Em caso de recurso deverá o Pregoeiro
manifestar-se de maneira conclusiva sobre
as

6.4.3.11. Impedimento Superveniente da
Participação do Licitante no Certame

Não se deve, portando, julgar o mérito do

memoriais,

dirimir as dúvidas suscitadas.

convicções

que

orientaram

seu

Não raro, sociedades empresárias afastadas
das licitações públicas, em razão

de

suspensão do direito de licitar e de
declaração de inidoneidade, retornam aos
certames promovidos pela Administração
valendo-se de sociedade empresária distinta,
caracterizada por elementos comuns, tais

julgamento.

como:

6.4.3.10 Tratamento diferenciado para as

a) identidade de sócios;

microempresas e empresas de pequeno porte
b) sócios com relação de parentesco;
6.4.3.10.1 Nos termos da Lei Complementar
123/2006 e suas alterações será dado

c) objeto social similar;

tratamento diferenciado às microempresas e

d) mesmo endereço social; e

empresas de pequeno porte nas licitações

e) aumento significativo do capital social.

realizadas por este tribunal, o qual deverá
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6.4.3.11.1 Atuação do Pregoeiro

instauração de processo administrativo para

Inicialmente, após avaliar as circunstâncias
do caso concreto, se porventura existirem

aplicação de penalidade11 à licitante por
abuso de forma.

fatos e indícios de que pessoa jurídica
licitante apresenta-se ao certame com
objetivo de fraudar a lei, burlar aos
objetivos da licitação e/ou afastar as
consequências da pena imposta, deve o
pregoeiro promover a desconsideração da
pessoa jurídica para lhe estender a sanção
aplicada, conforme orientações do TCU 8.
Ato contínuo, o pregoeiro deve adotar uma
das seguintes providências:
a) realizar diligências9 para aclarar os fatos
e buscar as evidências que servirão de base
para tomada de decisão da Administração,
na hipótese de haver suspeita ou indício de
burla à aplicação da penalidade;
b) recomendar a nulidade de licitação cujo
vencedor

utilizou-se

de

meios

fraudulentos10, na hipótese de a fraude restar
configurada

após

a

adjudicação;

c)

determinar o regular prosseguimento do
certame quando não restar configurada a
existência

de

situação

impeditiva

à

participação no certame.
O pregoeiro, diante de evidências de
tentativa de fraude, deverá solicitar a
8

TCU, Acórdão nº 1.831/2014 – Plenário e no
Acórdão 2.218/2011 - 1ª Câmara;
9
Lei 8.666/1993, art. 43, § 3º;
10
TCU, Acórdão nº 928/2008, Plenário,
Processo nº 003.533/2006-1, Relator Min.
Benjamin Zymler

11

Lei nº 10.520/2002, do art. 7º.
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7.2 Modelo de Estudo Técnico Preliminar
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
Nota Explicativa: Apresentamos este modelo com o intuito de subsidiar a síntese dos trabalhos
de realização do Estudo Técnico Preliminar, que trata das diretrizes que darão ordem e forma
à licitação, notadamente no que tange ao objeto, condições da licitação e a contratação com o
vencedor.
Os estudos são realizados a partir da análise de mercado, sendo transferidas ao formulário
“Estudo Técnico Preliminar” as informações obtidas a partir dessa prospecção.
Cada área deve elaborar o ETP em linha com as necessidades da contratação, não devendo
prender-se textualmente ao conteúdo apresentado neste documento.
Os itens receberão notas explicativas destacadas no quadro para uma melhor compreensão do
responsável pelo preenchimento do formulário síntese do ETP.
Todos os itens devem ser preenchidos e fundamentados de forma objetiva, exceto aqueles que
não reflitam a necessidade da contratação.
Os trechos que estão fora do quadro de destaque são complementares e exemplificativos.
O presente modelo sugestivo se aplica à contratação de serviços e, no que couber, deve ser
também adotado para as aquisições.

1. Finalidade
Nota Explicativa: Identificar qual é a demanda atual e o motivo pelo qual o ETP está sendo
elaborado.

2. Histórico
Nota Explicativa: Identificar as contratações anteriores de objeto igual ou similar a fim de que
sejam verificadas as oportunidades de melhoria para o novo ciclo de contratação. Devem ser
analisados os Boletins de Avaliação de Desempenho, Livro de Ocorrências e processos de
penalidade.

3. Soluções existentes no mercado
Nota Explicativa: Realizar estudo sobre todas as possíveis alternativas para a solução do
problema apresentado, a fim de identificar a forma que melhor atende às necessidades do
Tribunal.
Informações complementares:
 No estudo de soluções deve ser avaliado o melhor custo/benefício de cada solução e de cada tipo de
material ou serviço
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4. Relação de dependência com o contratado
Nota Explicativa: Analisar como será realizada a transferência do conhecimento tecnológico e
os direitos de propriedade intelectual da solução contratada para o Tribunal a fim de evitar a
dependência excessiva com relação à contratada e o desconhecimento dos processos de
trabalho e tecnologias utilizadas.
Definir os procedimentos que serão utilizados para a transferência de conhecimento (reuniões,
treinamentos, material e documentos disponibilizados, cronograma para a transferência).
Avaliar eventuais impactos relativos à dependência após o término do prazo de garantia.

5. Transição contratual
Nota Explicativa: Estabelecer procedimentos para garantir com segurança a transição
contratual, incluindo:
a) o encerramento contratual, com a definição de como e quando serão feitas as entregas das
versões finais dos produtos e documentação correspondente;
b) a transferência de conhecimento e tecnologia; e
c) a continuidade dos serviços em eventual interrupção de contrato, incluindo o levantamento
das situações em que possam levar às interrupções e a elaboração de planos de
continuidade que prevejam as ações necessárias para garantir a continuidade das
atividades e da própria contratação.

6. Critérios de sustentabilidade
Nota Explicativa: Definir requisitos de sustentabilidade com vistas ao menor impacto
ambiental da contratação, utilizando-se o Guia Prático de Contratações Sustentáveis deste
Tribunal.

7. Análise de custo
Nota Explicativa: Analisar e comparar os custos totais das diferentes soluções disponíveis no
mercado, levando em conta não apenas os valores de aquisição dos produtos ou da contratação
dos serviços, mas também as despesas acessórias com outros insumos, garantia e serviços
complementares, quando necessários à contratação.

8. Definição do objeto
Nota Explicativa: Definir o objeto da compra/contratação.

9. Justificativa de escolha da solução
Nota Explicativa: Expor os motivos que levaram à convicção quanto à melhor escolha dentre
as opções identificadas durante o estudo técnico.
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10. Legislação sobre o assunto
Nota Explicativa: Apresentar leis, normas técnicas, convenções coletivas, resoluções do CNJ e
CSJT e outro instrumentos que tenham conexão com o objeto contratado e que deverão nortear
o detalhamento da especificação do objeto, a ser realizada no Termo de Referência.

11.Premissas técnicas
Nota Explicativa: Avaliar as premissas técnicas a serem observados para viabilizar a execução
contratual, tais como a necessidade de adequação do ambiente, de disponibilização de áreas,
de adequação às limitações existentes, de disponibilização de recursos materiais humanos ou
de equipamentos, entre outros avaliados caso a caso.

12.Complementos adicionais à contratação
Nota Explicativa: Informar eventuais contratações/aquisições adicionais a serem realizadas
por meio de procedimentos apartados a fim de atender à demanda atual.
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7.3 Modelo de Termo de Referência
TERMO DE REFERÊNCIA
Nota Explicativa: Apresentamos este modelo com o intuito de subsidiar a elaboração do Termo
de Referência, que trata das diretrizes que darão ordem e forma à licitação, notadamente no
que tange ao objeto, condições da licitação e a contratação com o vencedor.
Cada área deve elaborar o Termo de Referência em linha com as necessidades da
contratação, não devendo prender-se textualmente ao conteúdo apresentado neste
documento.
Os itens receberão notas explicativas destacadas no quadro para uma melhor compreensão
pelo responsável pela elaboração do Termo de Referência.
Todos os itens devem ser preenchidos e fundamentados de forma objetiva, exceto aqueles que
não reflitam a necessidade da contratação.
Os trechos que estão fora do quadro de destaque são complementares e exemplificativos.
O presente modelo sugestivo se aplica à contratação de serviços e, no que couber, também as
aquisições.

1. Identificação
Nota Explicativa: Informar a unidade demandante e indicar o nome e a matrícula do gestor e
dos fiscais do contrato (técnico, administrativo, requisitante e setorial, quando houver), e seus
respectivos substitutos.

2. Fundamento
Nota Explicativa: Informar o número do Estudo Técnico Preliminar (ETP) que deu origem à
contratação, no qual a área demandante se baseou para a confecção do termo de referência.

3. Objeto
Nota Explicativa: Descrever o objeto a ser contratado, incluindo: prazo do contrato;
possibilidade de prorrogação e demais informações necessárias à caracterização.
Informações complementares:
 Indicar se a contratação será processada pelo Sistema de Registro de Preços (SRP);
 Considerar as normas técnicas (ABNT) eventualmente existentes quanto aos requisitos
mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança;
 É vedada a indicação de marcas ou critérios subjetivos para a escolha.
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4. Justificativa da necessidade da contratação
Nota Explicativa: Expor a necessidade da contratação, sustentada nos estudos técnicos
preliminares, demonstrando à autoridade responsável pela aprovação do termo de referência a
necessidade da contratação, evidenciando o que contratar, por que contratar, por quanto
contratar, por quanto tempo contratar e o alinhamento da demanda ao Plano Estratégico e/ou
Tático e ao Plano Anual de Compras e Licitações aprovado;
Informações complementares:
 A justificativa deve ser clara, precisa e suficiente, sendo vedadas justificativas genéricas,
incapazes de demonstrar de forma cabal a necessidade da Administração (Súmula 177 do
TCU).
 A justificativa deve apresentar, ainda, conforme o caso:
4. Justificativa da necessidade da contratação;
5. Relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser contratada.
A demanda por bens e materiais deve ser demonstrada a partir do histórico de
consumo e as previsões futuras, considerados eventuais aumentos ou reduções de
consumo/necessidades, quando for o caso; e
6. Demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos de economicidade e de
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.

5. Quantidade
Nota Explicativa: Indicar a quantidade e apresentar o quadro de quantidades quando o objeto
da contratação for mais específico ou demandar demonstração objetiva (ex: obras e serviços
contínuos).
Informações complementares:
 Se a contratação se der pelo SRP, informar a quantidade mínima de cada pedido,
evitando, sempre que possível, a demanda de pequenas quantidades, considerando os
custos de transporte e de gestão/fiscalização.

6. Especificação do Objeto
Nota Explicativa: Especificar o objeto pretendido de forma clara, completa e precisa,
indicando:
a) quantidade, características de padrão de qualidade, manutenção, assistência técnica,
condições de armazenamento e garantias, inclusive equipamentos, bens e/ou produtos, caso
necessários à execução do serviço, dentre outros necessários;
b) escopo do serviço, destacando as ferramentas necessárias para sua execução,
periodicidade, necessidade de montagem e instalação, prazo de validade (caso aplicável); e
c) planilhas, desenhos, modelos, ou, quando for o caso, o cronograma físico-financeiro do
serviço.
Informações complementares:
 São vedadas: indicações de marca; especificações ou critérios subjetivos, excessivos,
irrelevantes ou desnecessários; que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter
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competitivo da licitação; não representem a real demanda de desempenho e estejam
defasadas tecnológica e/ou metodologicamente ou com preços superiores aos de serviços
com melhor desempenho.
 Especificar prazos de execução/entrega e garantia (se houver):
a) Prazos e condições para os recebimentos provisório e definitivo do objeto e dos
métodos de avaliação dos serviços.
b) Prazo para o saneamento de incoerências na execução do objeto, caso apresente
vícios etc.

7. Estimativa de Preços
Nota Explicativa: Estimar o preço com a indicação dos valores unitários e totais, por meio de
ampla pesquisa de mercado, incluindo, pelo menos 3 (três) fontes, se possível. Para
fundamentar a estimativa deverão ser utilizados o histórico de compras do Tribunal ou de
outros órgãos públicos, atas de registro de preços em vigência, publicações especializadas,
consulta a fornecedores, dentre outras possibilidades pertinentes, indicando as fontes
utilizadas.
Informações complementares:
 Os métodos de pesquisa preço devem ser utilizados segundo a ordem de preferência
estabelecido no item 3.2.3.2.4 do Manual de Compras e Licitações.
Exemplo/sugestão:
Descrição /
ITEM
Especificação

Identificação /
Categoria do
Material

Unidade
de
Medida

Quantidade

Valor
Unitário
(estimado)

Valor
Global
(estimado)

1
2
3
...

8. Classificação, Disponibilidade Orçamentária e Alinhamento ao Plano
Anual de Compras e Licitações
Nota Explicativa: Informar a classificação orçamentária com a indicação da fonte de recurso
do orçamento deste tribunal previsto para atender a necessidade de contratação.
Informações complementares:
 informar a classificação orçamentária e indicar se há disponibilidade de recursos para a
contratação, mediante consulta aos relatórios de Planejamento Orçamentário e Execução
Orçamentária disponibilizados no sistema SIGEO. Na falta de disponibilidade
orçamentária específica para a despesa, a área demandante deverá indicar, em
substituição, outra fonte de recursos;
 a previsão de gastos para o exercício, quando se tratar de Sistema de Registro de Preços.
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a) OBS: em caso de dúvidas sugerimos encaminhar as informações constantes nos itens
Objeto, Especificação do objeto e Estimativa de valor da contratação para o e-mail
scof@trtsp.jus.br ou contabil@trtsp.jus.br, para auxílio na indicação da classificação
e/ou disponibilidade de recursos.

9. Parcelamento e Subcontratação
Nota Explicativa: Indicar se os serviços são passíveis de parcelamento e subcontratação.
Informações complementares:
 Se o objeto for divisível e não houver prejuízo para o conjunto, a contratação deve ser
realizada separando os itens em lotes ou em licitações diferentes, devendo o TR indicar
as parcelas que devem ser contratadas separadamente ou as parcelas dos serviços
passíveis de subcontratação, se houver.
 É imprescindível a divisão do objeto quando esta for técnica e economicamente viável e
não represente perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU).
 O termo de referência deverá, então, discriminar duas situações, conforme o caso:
a) quais parcelas devem ser contratadas separadamente; e
b) quais parcelas podem ser subcontratadas, ou seja, haverá apenas uma empresa
contratada, porém mais de uma na execução.

10. Aplicabilidade da LC 123/06
 Nota Explicativa: Analisar a possibilidade de transferir parte ou a totalidade do
serviço/fornecimento às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) com base
nas disposições da Lei Complementar nº 123/06. Verificar item 5.3.2.10 do Manual de Compras
e Licitações.
Informações complementares:
 Analisar e definir justificadamente se o objeto poderá ser contratado por empresas
diversas, dividido em partes ou por grupos de itens. Caso a aceitabilidade deva ser feita
por grupo, deve haver justificativa, já que a adjudicação por item é a regra.
 São três as situações a serem avaliadas:
a) as compras/contratações até R$ 80.000,00 deverão ser exclusivas para as MEs/EPPs;
b) nas contratações nas quais seja possível a subcontratação poderá ser exigido que as
empresas subcontratem somente MEs/EPPs; e
c) para a aquisição de bens de natureza divisível deverá ser reservada cota de até 25%
do objeto para MEs/EPPs.
 Os benefícios não serão aplicados nas situações a seguir, que deverão ser informados nos
termos de referência, quando for o caso:
a) quando não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados
como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente
e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;
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b) quando a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte ou a reserva de
cotas a estas não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo
ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; e
c) nos casos de dispensa (exceto para as compras de baixo valor) ou inexigibilidade de
licitação.

11. Condições de Contratação
Nota Explicativa: Detalhar de forma minuciosa o modelo de execução do objeto, o modelo de
gestão do contrato e os critérios de medição e pagamento, vez que a Administração só poderá,
no momento da fiscalização do contrato, exigir o cumprimento das atividades que tenham sido
expressamente arroladas.
Informações complementares:
 A descrição das tarefas básicas depende das atribuições específicas do serviço contra tado
e da realidade de cada unidade requisitante.
 Na contratação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a
garantia deve prever cobertura para o pagamento de encargos trabalhistas e
previdenciários não quitados pela contratada.
 A Instrução Normativa n° 5/2017 do MPOG traz alguns elementos para nortear na
elaboração da rotina de execução dessas tarefas, tais quais:
Execução do objeto:
a) Descrever a dinâmica do contrato, devendo constar, sempre que possível:
1. a definição de prazo para início da execução do objeto a partir da assinatura do
contrato, do aceite, da retirada do instrumento equivalente ou da ordem de serviços,
devendo ser compatível com a necessidade, a natureza e a complexidade do objeto;
2. o prazo mínimo previsto para início da prestação de serviços deverá ser o suficiente
para possibilitar a preparação do prestador para o fiel cumprimento do contrato;
3. a descrição detalhada dos métodos ou rotinas de execução do trabalho e das etapas a
serem executadas;
4. a localidade, o horário de funcionamento, dentre outros;
5. a definição das rotinas da execução, a frequência e a periodicidade dos serviços,
quando couber;
6. os procedimentos, metodologias e tecnologias a serem empregadas, quando for o
caso;
7. o cronograma de realização dos serviços, incluídas todas as tarefas significativas e
seus respectivos prazos; e
8. demais especificações que se fizerem necessárias para a execução dos serviços.
b) Definir o método para quantificar os volumes de serviços a demandar ao longo do contrato,
se for o caso, devidamente justificado;
c) Definir os mecanismos para os casos em que houver a necessidade de materiais específicos,
cuja previsibilidade não se mostra possível antes da contratação, se for o caso;
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d) Definir o modelo de Ordem de Serviço que será utilizado nas etapas de solicitação,
acompanhamento, avaliação e atestação dos serviços, sempre que a prestação do serviço seja
realizada por meio de tarefas específicas ou em etapas e haja necessidade de autorização
expressa prevista em contrato, devendo conter, no mínimo:
1. a identificação do pedido;
2. a identificação da contratada;
3. a definição e especificação dos serviços a serem realizados;
4. a prévia estimativa da quantidade de horas demandadas na realização da atividade
designada, com a respectiva metodologia utilizada para a sua quantificação, nos
casos em que a única opção viável for a remuneração de serviços por horas
trabalhadas;
5. demais detalhamentos compatíveis com a forma da prestação dos serviços;
6. o local de realização dos serviços;
7. os recursos financeiros;
8. os critérios de avaliação dos serviços a serem realizados; e
9. a identificação dos responsáveis pela solicitação, avaliação e ateste dos serviços
realizados, os quais não podem ter nenhum vínculo com a empresa contratada.
e) Na contratação de serviços de natureza intelectual ou outro serviço que o órgão ou entidade
identifique a necessidade, deverá ser estabelecida como obrigação da contratada realizar a
transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.
Gestão do contrato e critérios de medição e pagamento:
a) Definir os atores que participarão da gestão e fiscalização do contrato;
b) Definir os mecanismos de comunicação a serem estabelecidos entre o órgão ou entidade e a
prestadora de serviços;
c) Atentar que, no caso de serviços que devam ser implementados por etapas ou no caso de
serviço prestado com regime de mão de obra exclusiva, os quais necessitem de alocação
gradativa de pessoal, os pagamentos à contratada devem ser realizados em conformidade
com esses critérios;
d) Definir os mecanismos de controle que serão utilizados para fiscalizar a prestação dos
serviços, adequados à natureza dos serviços, quando couber;
e) Definir o método de avaliação da conformidade dos produtos e dos serviços entregues com
relação às especificações técnicas e com a proposta da contratada, com vistas ao
recebimento provisório;
f) Definir o método de avaliação da conformidade dos produtos e dos serviços entregues com
relação aos termos contratuais e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento
definitivo;
g) Definir o procedimento de verificação do cumprimento da obrigação da contratada de
manter todas as condições nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu período de
execução;
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h) Definir uma lista de verificação para os aceites provisório e definitivo, a serem usadas
durante a fiscalização do contrato, se for o caso; e
i) Definir as garantias de execução contratual, quando necessário. No caso de serviços com
regime de dedicação exclusiva de mão de obra, avaliar a inclusão de exigências de que a
garantia possua previsão de cobertura para o pagamento de encargos trabalhistas e
previdenciários não quitados pela contratada.
j) Indicar eventuais documentos que devam ser entregues junto à nota fiscal eletrônica para
fins de pagamento e se haverá parcelamento do pagamento - se por medição mensal,
medição única ou contraprestação.

12. Exigência de Amostra, Certificado de Marca ou Laudo Técnico
Nota Explicativa: Indicar a necessidade solicitar folder, catálogo, amostra, certificado e/ou
laudos dos produtos ofertados pelos licitantes somente quando indispensáveis e mediante
justificativa.
Informações complementares:
 Tais exigências deverão ser demandadas apenas de empresa provisoriamente classificada
em primeiro lugar no certame, concedendo-se prazo adequado (mínimo de 5 dias úteis,
prorrogáveis em situações específicas), para que providencie o envio do documento
indicado (folder, amostra ou certificado em conformidade e emitido pela ABNT ou
INMETRO)
 A exigência de amostra só deve ser considerada caso não haja possibilidade de
comprovação do atendimento do produto ofertado por outros meios
 A exigência de laudos técnicos para comprovação mínima de qualidade do objeto deve
vir acompanhada da indicação precisa dos documentos que devem ser apresentados

13. Qualificação Técnica
Nota Explicativa: Indicar os critérios de seleção e de qualificação técnica do fornecedor e a
motivação para a exigência de apresentação atestado de capacidade técnica, observando-se:
a) a forma clara e concisa, a fim de evitar interpretações que poderão ferir o caráter
competitivo do certame;
b) a vinculação à prova de desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, devendo ser indicados, de forma objetiva, os
critérios de aceitação do(s) atestado(s) pelo pregoeiro na fase de julgamento;
c) que somente pode ser feita relativa à parcela relevante (e de valor significativo) da obra ou
do serviço e, em regra, não podem exceder a 50% do quantitativo licitado, em valores
arredondados para baixo (atente que 50% é o limite máximo devendo ser estabelecido o
quantitativo mínimo que demonstre a capacidade que se pretende aferir ;
d) que não pode vir com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou
quaisquer outras não previstas.
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Informações complementares:
 Para análise da capacidade técnica do fornecedor/executor poderá ser exigido, conforme
o caso:
a) registro ou inscrição na entidade profissional competente (p. ex. CREA);
b) comprovação de capacidade técnico-operacional para a execução dos serviços (p. ex.
atestado comprovando que a empresa já realizou serviços compatíveis com o que se
pretende contratar);
c) comprovação de capacidade técnico-profissional, demonstrada por meio de atestados
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes (exemplo de
registro: CAT - Certidão de acervo técnico do CREA);
d) prova de atendimento a requisitos previstos em lei especial;
e) declaração de que atenderá as exigências (relacionando-as explicitamente) relativas
máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais
para o cumprimento do objeto da licitação, sendo vedadas as exigências de
propriedade e de localização prévia; e
f) declaração de que é conhecedor das condições locais e de que tomou conhecimento
de todas as informações para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
 Somente poderão ser exigidos atestados relativos às parcelas relevantes (e de valor
significativo) da obra ou do serviço.
 Além disso, sempre será admitida a prova de aptidão por meio de atestados ou certidões
que comprovem a atuação em obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior.
 A exigência de atestado de capacidade técnica deve vincular-se à prova de desempenho
de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação, devendo ser indicados, de forma objetiva, os critérios de aceitação
do(s) atestado(s) pelo pregoeiro na fase de julgamento.

14. Qualificação Econômico-financeira
Nota Explicativa: Indicar os critérios de seleção e de qualificação econômico-financeira do
fornecedor de acordo com os princípios da legalidade, razoabilidade e competitividade,
especificando os documentos relativos à qualificação econômico-financeira da licitante.
Informações complementares:
 É vedada a exigência da qualificação econômico-financeira sem critérios objetivos
definidos de aceitação dos índices e dos documentos apresentados.
 Poderá ser exigida a apresentação da certidão negativa de falência ou concordata
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física;
 O edital de licitação deve trazer, em linha com as disposições do termo de referência, os
critérios de aceitação dos índices e documentos apresentados, sendo vedada a solicitação
de documentos sem essas definições.
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 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei só devem ser exigidos quando definidos os critérios de
análise desses documentos, a exemplo de:
a) comprovação de patrimônio líquido mínimo de até 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação;
b) comprovação de boa situação financeira da empresa, por meio de índices contábeis; e
c) relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da
capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira.

15. Obrigações das Partes e Penalidades
Nota Explicativa: Relacionar as obrigações contratuais contendo deveres e disciplinas
exigidos de ambas as partes (contratada e contratante), prever as situações de descumprimento
da contratação e estabelecer os limites e a proporcionalidade entre a inadimplência e as
penalidades a ser aplicada, devendo haver, para cada uma das obrigações ou grupo de
obrigações, a sanção correspondente.
Informações complementares:
 Descrição minuciosa das obrigações contratuais, deveres e disciplina exigidos, tanto da
contratada como da contratante, incluindo, no caso de multa:
a) o cálculo da multa por atraso (injustificado) para início ou atraso durante a
execução da prestação dos serviços;
b) as sanções no caso de multas reincidentes e cumulativas, a exemplo de rescisão
contratual; e
c) definir, em conjunto com as disposições do Índice de Medição de Resultado, o
nível de desconformidade dos serviços que levará a aplicação das demais
sanções.

16. Instrumento de Medição de Resultado
Nota explicativa: Definir a forma de aferição e medição dos serviços a serem prestados, no
intuito de exigir que a contratada atenda a determinado nível de qualidade na execução dos
trabalhos, utilizando-se do Instrumento de Medição de Resultado (IMR).
A finalidade do IMR é ajustar os pagamentos ao nível de serviço entregue pela contratada,
dentro dos resultados esperados, possibilitando que a remuneração da contratada seja integral,
quando a contratada atender a qualidade desejada, ou parcial, quando não atingir esses níveis
esperados.
Informações complementares:
 Dessa forma, deve o processo:
a) Definir a forma de aferição/medição do serviço para efeito de pagamento com base
no resultado, conforme as seguintes diretrizes, no que couber:
1. estabelecer a unidade de medida adequada para o tipo de serviço a ser contratado,
de forma que permita a mensuração dos resultados para o pagamento da
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contratada e elimine a possibilidade de remunerar as empresas com base na
quantidade de horas de serviço ou por postos de trabalho, observando que:
a. excepcionalmente poderá ser adotado critério de remuneração da contratada
por quantidade de horas de serviço, devendo ser definido o método de cálculo
para quantidade, qualificação da mão de obra e tipos de serviços sob demanda,
bem como para manutenção preventiva, se for o caso;
b. excepcionalmente poderá ser adotado critério de remuneração da contratada
por postos de trabalho, devendo ser definido o método de cálculo para
quantidades e tipos de postos necessários à contratação; e
c. na adoção da unidade de medida por postos de trabalho ou horas de serviço,
admite-se a flexibilização da execução da atividade ao longo do horário de
expediente, vedando-se a realização de horas extras ou pagamento de
adicionais não previstos nem estimados originariamente no ato convocatório.
2. estabelecer a produtividade de referência ou os critérios de adequação do serviço
à qualidade esperada, de acordo com a unidade de medida adotada para a
execução do objeto, sendo expressa pelo quantitativo físico do serviço ou por
outros mecanismos capazes de aferir a qualidade;
3. identificar os indicadores mínimos de desempenho para aferição da qualidade
esperada da prestação dos serviços, com base nas seguintes diretrizes:
a. considerar as atividades mais relevantes ou críticas que impliquem na
qualidade da prestação dos serviços e nos resultados esperados;
b. prever fatores que estejam fora do controle do prestador e que possam
interferir no atendimento das metas;
c. os indicadores deverão ser objetivamente mensuráveis e compreensíveis,
de preferência facilmente coletáveis, relevantes e adequados à natureza e
características do serviço; e
d. evitar indicadores complexos ou sobrepostos.
4. descrever detalhadamente, de acordo com o previsto na subalínea “d.3” acima, os
indicadores mínimos de desempenho esperados, em relação à natureza do
serviço, com a finalidade de adequar o pagamento à conformidade dos serviços
prestados e dos resultados efetivamente obtidos, devendo conter, dentre outros
requisitos:
a. indicadores e metas estipulados de forma sistemática, de modo que
possam contribuir cumulativamente para o resultado global do serviço e
não interfiram negativamente uns nos outros;
b. indicadores que reflitam fatores que estão sob controle do prestador do
serviço;
c. metas realistas e definidas com base em uma comparação apropriada;
d. previsão de nível de desconformidade dos serviços que, além do
redimensionamento dos pagamentos, ensejará penalidades à contratada
e/ou a rescisão unilateral do contrato;
e. registros, controles e informações que deverão ser prestados pela
contratada, se for o caso; e
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f. previsão de que os pagamentos deverão ser proporcionais ao atendimento
das metas estabelecidas no ato convocatório, observando-se o seguinte:
i. as adequações nos pagamentos estarão limitadas a uma faixa
específica de tolerância, abaixo da qual o fornecedor se sujeitará ao
redimensionamento no pagamento e às sanções legais, se for o caso;
ii. na determinação da faixa de tolerância de que trata a alínea anterior,
considerar-se-á a importância da atividade, com menor ou nenhuma
margem de tolerância para as atividades consideradas relevantes ou
críticas; e
iii. o não atendimento das metas, por ínfima ou pequena diferença, em
indicadores não relevantes ou críticos, a critério do órgão ou entidade,
poderá ser objeto apenas de notificação nas primeiras ocorrências, de
modo a não comprometer a continuidade da contratação.

17. Análise e Gerenciamento de Riscos
Nota explicativa: Identificar, avaliar e tratar os principais riscos.
O sucesso da contratação, nas fases de planejamento, seleção do fornecedor ou de execução e
transição contratual, depende, em grande medida, do tratamento de fatores que possam
prejudicar os objetivos traçados.
Informações complementares:
 Atividades do processo de gerenciamento de riscos 12:
a) identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade da Seleção
do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que
atendam às necessidades da contratação;
b) avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de
ocorrência e do impacto de cada risco;
c) tratamento dos riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações para
reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou reduzir suas consequências;
d) para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, definição das ações de
contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem;
e
e) definição dos setores responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações
de contingência.
 Identificados os principais riscos, estes deverão ser mapeados com uso da Matriz de
Probabilidade e Impacto e da Planilha de Riscos demonstradas no item 3.2.3.1.8 do
Manual de Compras e Licitações, a fim de que seja definido o tratamento para os riscos
inaceitáveis, observando-se que mesmo após o tratamento de determinado risco, pode
haver risco residual.
 As opções de tratamento de riscos são:
a) Evitar o risco: ação para evitar totalmente o risco;
b) Transferir o risco: compartilhar ou transferir uma parte do risco a terceiro;
c) Mitigar o risco: reduzir o impacto ou a probabilidade de ocorrência do risco; e
12

Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017
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d) Aceitar o risco: aceitar ou tolerar o risco sem que nenhuma ação específica seja
tomada, pois ou o nível do risco é considerado baixo ou a capacidade da organização
para tratar o risco é limitada ou o custo é desproporcional ao benefício;
 O tratamento de riscos envolve a seleção de uma ou mais opções para modificar os
riscos. A implementação do tratamento pode gerar novos controles ou modificar os
controles existentes.
 Na fase de elaboração da Planilha de Riscos, podem ser levadas em consideração, entre
outras:
a) A eficácia das ações já existentes;
b) As restrições organizacionais, técnicas e estruturais;
c) Os requisitos legais;
d) A análise custo/benefício;
e) As ações a serem realizadas;
f) Os responsáveis;
g) As prioridades; e
h) Os prazos de execução.
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7.4 Modelo de Termo de Referência – Contratação Direta
TERMO DE REFERÊNCIA
Nota Explicativa: Apresentamos este modelo com o intuito de subsidiar a elaboração do Termo
de Referência para as dispensas de licitação, fundamentadas no art. 24, II, da Lei n° 8.666/93 e
demais situações previstas no item 3.2.3.1 desse manual.
Cada área deve elaborar o Termo de Referência em linha com as necessidades da
contratação, não devendo prender-se textualmente ao conteúdo apresentado neste
documento.
Os itens receberão notas explicativas destacadas no quadro para uma melhor compreensão
pelo responsável pela elaboração do Termo de Referência.
Todos os itens devem ser preenchidos e fundamentados de forma objetiva, exceto aqueles que
não reflitam a necessidade da contratação.
Os trechos que estão fora do quadro de destaque são complementares e exemplificativos.
O presente modelo sugestivo se aplica à contratação de serviços e para as aquisições.

1. Identificação
Nota Explicativa: Informar a unidade demandante e indicar o nome e a matrícula do gestor e
dos fiscais do contrato (técnico, administrativo, requisitante e setorial, quando houver), e seus
respectivos substitutos.

2. Estudos Técnicos/Análise de mercado
Nota Explicativa: Informar que para a definição do produto ou serviço foram analisadas as
opções disponíveis no mercado e que se optou pela solução de melhor custo benefício

3. Objeto
Nota Explicativa: Descrever de forma objetiva e resumida o objeto a ser contratado,
incluindo: prazo do contrato; possibilidade de prorrogação do contrato e demais informações
necessárias à caracterização.
Informações complementares:
 Considerar as normas técnicas (ABNT) eventualmente existentes quanto aos requisitos
mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança;
 É vedada a indicação de marcas ou critérios subjetivos para a escolha.
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4. Justificativa da necessidade
Nota Explicativa: Expor a necessidade da contratação, demonstrando à autoridade
responsável pela aprovação do termo de referência a necessidade da contratação, evidenciando
o que contratar, por que contratar, por quanto contratar, por quanto tempo contratar.
 A justificativa deve apresentar, no mínimo:
7. Justificativa da necessidade da contratação;
8. Relação entre a demanda prevista e a quantidade a ser contratada, incluindo, no caso
específico de bens e materiais, a demonstração da necessidade a partir do histórico de
consumo e as previsões futuras.

5. Quantidade
Nota Explicativa: Indicar a quantidade e apresentar o quadro de quantidades

6. Especificação do Objeto
Nota Explicativa: Especificar o objeto pretendido de forma clara, completa e precisa,
indicando, no que couber:
a) quantidade, características de padrão de qualidade, manutenção, assistência técnica,
condições de armazenamento e garantias, inclusive equipamentos, bens e/ou produtos, caso
necessários à execução do serviço, dentre outros necessários;
d) escopo do serviço, destacando as ferramentas necessárias para sua execução,
periodicidade, necessidade de montagem e instalação, prazo de validade (caso aplicável).
Informações complementares:
 São vedadas: indicações de marca; especificações ou critérios subjetivos, excessivos,
irrelevantes ou desnecessários; que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter
competitivo da licitação; não representem a real demanda de desempenho e estejam
defasadas tecnológica e/ou metodologicamente ou com preços superiores aos de serviços
com melhor desempenho.
 Especificar prazos de execução/entrega e garantia (se houver):
c) Prazos e condições para os recebimentos provisório e definitivo do objeto e dos
métodos de avaliação dos serviços.
d) Prazo para o saneamento de incoerências na execução do objeto, caso apresente
vícios etc.

7. Estimativa de Preços
Nota Explicativa: Estimar o preço com a indicação dos valores unitários e totais, por meio de
ampla pesquisa de mercado, incluindo, pelo menos 3 (três) fontes, se possível. Para
fundamentar a estimativa deverão ser utilizados o histórico de compras do Tribunal ou de
outros órgãos públicos, atas de registro de preços em vigência, publicações especializadas,
consulta a fornecedores, dentre outras possibilidades pertinentes, indicando as fontes
utilizadas.
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Informações complementares:
 Os métodos de pesquisa preço devem ser utilizados segundo a ordem de preferência
estabelecido no item 3.2.3.2.4 do Manual de Compras e Licitações.
 Nas pesquisas realizadas junto às empresas (quando não se tratar de cotação eletrônica)
devem constar nos orçamentos: dados completos das empresas (CNPJ, endereço,
telefones, e-mail, responsável), quantidade exata que será adquirida, incluídos todos os
custos envolvidos na venda, prazo de entrega, validade da proposta de no mínimo 30
dias, garantia (se houver) e aceitação das condições impostas pelo Tribunal, como o
pagamento posterior.

8. Classificação, Disponibilidade Orçamentária e Alinhamento ao Plano
Anual de Compras e Licitações
Nota Explicativa: Informar a classificação orçamentária com a indicação da fonte de recurso
do orçamento deste tribunal previsto para atender a necessidade de contratação.
Informações complementares:
 informar a classificação orçamentária e indicar se há disponibilidade de recursos para a
contratação, mediante consulta aos relatórios de Planejamento Orçamentário e Execução
Orçamentária disponibilizados no sistema SIGEO. Na falta de disponibilidade
orçamentária específica para a despesa, a área demandante deverá indicar, em
substituição, outra fonte de recursos;
b) OBS: em caso de dúvidas sugerimos encaminhar as informações constantes nos itens
Objeto, Especificação do objeto e Estimativa de valor da contratação para o e-mail
scof@trtsp.jus.br ou contabil@trtsp.jus.br, para auxílio na indicação da classificação
e/ou disponibilidade de recursos.

9. Obrigações das Partes, Penalidades e outras informações relevantes
Nota Explicativa: Relacionar as obrigações contratuais contendo deveres e disciplinas
exigidos de ambas as partes (contratada e contratante), prever as situações de descumprimento,
quando for o caso e da contratação e de risco trazidos à administração e estabelecer os limites
e a proporcionalidade entre a inadimplência e as penalidades a ser aplicada, devendo haver,
para cada uma das obrigações ou grupo de obrigações, a sanção correspondente, tais como
eventuais legislações a serem observadas, premissas técnicas etc.
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7.5 Lista de Verificação
* Esta lista de verificação tem conteúdo apenas sugestivo, devendo cada unidade elaborar seu modelo de acordo com as suas necessidades

ITEM
1

2

3
4
5
6

7
8
9
10

VERIFICAÇÃO
O Termo de Referência contempla a justificativa da necessidade de
aquisição/contratação do objeto a ser licitado, definida em alinhamento
com o Planejamento Estratégico Institucional e da área demandante, bem
como a indicação dos resultados que se pretende alcançar?
O Termo de Referência contempla a justificativa da quantidade de
aquisição/contratação do objeto a ser licitado?
Foi realizada análise dos riscos que possam vir a comprometer o sucesso
da contratação (desde a licitação até a fase de execução do contrato) ou
que emergirão caso a contratação não seja realizada nos moldes previstos
no manual?
Foi analisada a possibilidade de parcelamento do objeto?
O objeto foi definido de forma precisa, sem indicação de marca?
Foram definidos critérios objetivos de seleção do fornecedor/executante,
incluindo apenas exigências indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações e limitadas as parcelas de maior relevância e valor
significativo?
O termo de referência foi elaborado com base em estudos técnicos
preliminares?
O termo de referência contém elementos capazes de propiciar a avaliação
do custo pela Administração?
A pesquisa de preços foi elaborada em consonância ao estabelecido no
Manual de Compras e Licitações? Foi empreendida a avaliação crítica da
pesquisa de preço para identificação do real valor de mercado do objeto?
O termo de referência foi aprovado pela autoridade competente?

RESPONSÁVEL

SIM

NÃO

N/A

OBS.

Área Demandante

Área Demandante

Área Demandante
Área Demandante
Área Demandante
Área Demandante

Área Demandante
Área Demandante
Área Demandante
Seção de Licitações
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ITEM
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

VERIFICAÇÃO
Consta do processo a comprovação da existência de previsão de recursos
orçamentários (com a indicação das respectivas rubricas) que assegurem
o pagamento das obrigações a serem assumidas no exercício financeiro
em curso, de acordo com o respectivo cronograma?
Foram designados os responsáveis pela condução do processo licitatório
(Pregoeiro, Equipe de Apoio ou Comissão de Licitação) e a publicação do
ato foi anexada ao processo?
Há autorização (emitida pela autoridade competente) para realização da
licitação consta do processo?
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do
processo?
As minutas do edital e do contrato, se houver, foram aprovadas pela
Assessoria Jurídica? O parecer está no processo?
O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos
pela legislação?
Foi respeitado o prazo legal mínimo entre a data da divulgação do ato
convocatório e a data da sessão pública?
Em caso de o processo ter maior complexidade, foi ampliado o prazo
entre a data da divulgação do ato convocatório e a data da sessão pública?
Eventuais questionamentos e/ou impugnações foram respondidos com
clareza, objetividade e tempestividade?
No caso de Pregão Presencial, houve credenciamento dos licitantes e foi
recebida a declaração de habilitação na sessão?
No caso de suspensão da sessão pública (somente após a sessão de
lances), foi formalmente informado aos licitantes data e horário para sua
reabertura?

RESPONSÁVEL

SIM

NÃO

N/A

OBS.

Seção de Licitações
Seção de Licitações

Seção de Licitações
Seção de Licitações
Seção de Licitações
Seção de Licitações
Seção de Licitações
Área Demandante e Setor
de Licitações em conjunto
Pregoeiro/Comissão de
Licitação
Pregoeiro
Pregoeiro/Comissão de
Licitação
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ITEM
22
23
24
25
26

VERIFICAÇÃO
Há plena e total conformidade das propostas e documentos com as
disposições do edital?
Os preços foram negociados ao final da sessão? Houve a adequação da
proposta aos valores acordados?
O pregoeiro/comissão de licitação decidiu motivadamente a respeito da
aceitabilidade da(s) proposta(s)?
Foi aberto/informado prazo, com duração razoável de tempo, para que as
licitantes manifestem a intenção quanto a interposição de recurso contra
ato praticado no âmbito da sessão pública?
O resultado de julgamento dos documentos de habilitação e propostas,
quando necessário, foi publicado?

27

Se houve recurso, as razões e contrações foram devidamente avaliadas?

28

Consta do processo a ata da sessão?

29
30
31
32

Os documentos originais ou cópias autenticadas (proposta e seus
complementos), quando exigidos, constam do processo?
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias
autenticadas) constam do processo, quando exigidos?
Constam do processo recursos eventualmente apresentados pelas licitantes
e respectivas manifestações e decisões?
As declarações necessárias foram anexadas ao processo (microempresa,
fatos impeditivos, habilitação, elaboração independente de proposta, não
emprego de menor etc.)?

33

O termo de adjudicação do objeto da licitação consta do processo?

34

O termo de homologação do objeto da licitação consta do processo?

35

A publicação resultado da licitação foi anexada ao processo?

RESPONSÁVEL

SIM

NÃO

N/A

OBS.

Pregoeiro/Comissão de
Licitação com apoio da
Área Demandante
Pregoeiro
Pregoeiro/Comissão de
Licitação
Pregoeiro
Comissão de Licitação
Pregoeiro/Comissão de
Licitação
Pregoeiro/Comissão de
Licitação
Pregoeiro/Comissão de
Licitação
Pregoeiro/Comissão de
Licitação
Pregoeiro/Comissão de
Licitação
Pregoeiro/Comissão de
Licitação
Pregoeiro/Comissão de
Licitação
Pregoeiro/Comissão de
Licitação
Seção de Licitações
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