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1- APRESENTAÇÃO: 

O CONTER - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, visando padronizar e aperfeiçoar os 
procedimentos de compras por meio de procedimento licitatório, decidiu elaborar um MANUAL 
INTERNO DE LICITAÇÕES, pois quando o assunto é administração e aplicação de dinheiro 
público, orientar é mais producente do que corrigir ou punir irregularidades. 

O Manual não tem a pretensão de esgotar as dúvidas acerca dos procedimentos, mas esclarecer 
internamente as questões básicas relacionadas ao assunto a partir da experiência acumulada pelos 
setores envolvidos no processo de compras e de forma a corroborar com os conhecimentos 
recebidos pelos profissionais dos cursos de capacitação. 

O manual interno de licitações servirá de apoio e uniformização para evitar o máximo possível, 
erros e vícios nos Procedimentos licitatórios junto aos setores existentes. 
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O cuidado para efetuar este trabalho está demonstrado em todo o escopo textual que o acompanha, 
o estrito cumprimento da legislação que abarca o tema, quais sejam: Lei 8.666/93 e atualizações 
vigentes, Lei 10.520/2002, Decretos 5450/05, 3.555/00 e respectivas atualizações abarcadas com as 
orientações do TCU - Tribunal de Contas da União. 

Para elaboração do Manual foi editada a Portaria CONTER n° 21, de 04 de março de 2016, 
designando as empregadas do CONTER, AGDA BAEZ GONZALES, VERA LÚCIA BARROSO, 
ANA PAULA AGUIAR NERY AZEVEDO e DANUSE SILVA PEDROSA, integrantes do quadro 
funcional ativo do CONTER, devidamente capacitadas por meio de cursos de formação específica, 
as quais atualmente, participam ou participaram de certames licitatórios da Autarquia. 

O Manual contou também com rica contribuição do Dr. GABRIEL ABBAD SILVEIRA — OAB-DF 
29145, integrante da Sociedade de Advogados ABBAD, BARRETO, DOLABELLA, FIEL 
ADVOGADOS ASSOCIADOS — Escritório prestador de serviços jurídicos ao CONTER, resultante 
de regular procedimento licitatório Tomada de Preços 01/2014. 

2. - DEFINIÇÃO DE MANUAL: 

Pode-se compreender Manual como o documento que reúne informações sistematizadas acerca de 
determinado assunto, de forma a ser um facilitador do funcionamento da organização, por servir 
como um orientador. O manual pode ser um conjunto de políticas ou normas, procedimentos, 
atividades, instruções e orientações que devem ser obedecidos e cumpridos pelos profissionais que 
atuam em uma determinada organização. 

No caso do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia — CONTER, o manual interno de 
licitações deverá orientar como fazer as atividades relacionadas aos procedimentos licitatórios e 
servir como instrumento para execução de tais trabalhos, utilizando-se como base, a experiência 
prática do CONTER em seus próprios procedimentos licitatórios com supedâneo da legislação 
pertinente, Lei 8.666/93 e Lei 10.502/02, Decretos regulamentadores e suas respectivas atualizações 
legislativas. 

3. - OBJETIVOS: 

O manual interno de licitações tem os seguintes objetivos: 

3.1 - Fixar critérios e padrões sobre a forma e rotina dos procedimentos licitatórios; 

3.2 - Uniformizar e aperfeiçoar os procedimentos licitatórios; 

3.3 - Uniformizar os métodos e formulários utilizados nos certames; 
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3.4 - Evitar equívocos na forma e nas tramitações processuais; 

3.5 - Contribuir na ambientação e treinamento de novos empregados; 

3.6 - Contribuir para a eficiência e eficácia dos trabalhos licitatórios; 

3.7 - Servir como instrumento efetivo e continuo para consulta e orientação aos membros 
integrantes da CPL, Pregoeiros e Membros da Equipe de Apoio e demais interessados. 

4. - REQUISITOS ESSENCIAIS: 

O Manual se encontra com uma redação simples, curta, eficiente, clara e deverá ser amplamente 
divulgado no âmbito da Administração, para que as informações ali compendiadas atinjam de modo 
eficiente todos os que trabalham ou trabalharão nos certames licitatórios da Autarquia, sem prejuízo 
da necessária capacitação de tais profissionais. 

Importante enfatizar quanto a necessidade de um processo contínuo de revisão, atualização e 
distribuição deste Manual, com recomendação da utilização de ferramentas de tecnologia da 
informação para a distribuição e democratização de sua consulta. 

'e 

TODO CIDADÃO TEM O DIREITO DE SABER ONDE E 
COMO ESTA SENDO GASTO O DINHEIRO PÚBLICO. dor 
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5. - 	CONCEITO 	DE 	LICITAÇÃO 	E 	SUA 	LEGISLAÇÃO: 
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CONCEITO: 

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 
são correlatos. 

É vedado aos agentes públicos: 

I — Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou 
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato; 
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II — Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista. previdenciária ou 
qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, 
modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências 
internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo 2° do Artigo 3° da Lei 8.666/93 e no art. 3° da 
*Lei n°8248, de 23 de outubro de 1991. 

A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, 
salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. 

Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o artigo 
1° da Lei 8.666/93 têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento 
estabelecido na referida Lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde 
que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

O procedimento licitatório previsto nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 caracteriza ato administrativo 
formal, seja ele praticado em qualquer esfera da Administração Pública. 

Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações, terão como expressão monetária a moeda 
corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 da Lei 8.666/93, devendo cada unidade da 
Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, 
realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a 
estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes 
razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente 
publicada. 

Observado o disposto no caput do artigo 5°. da Lei 8.666/93, os pagamentos decorrentes de 
despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do artigo 24, sem prejuízo 
do que dispõe seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis. 
contados da apresentação da fatura. 

Legislação: 

• Lei n° 8666/93 e atualizações vigentes — Licitações e contratos administrativos; 
• Lei 10.520/02 e decretos regulamentadores — Pregão; 
• Lei Complementar n° 126/2006; 
• Lei n° 8248/91 e atualizações vigentes; 
• Lei 10.176/2001 e atualizações vigentes. 
• Decreto 5450/2005 
• Decreto 3555/2000. 
• Orientações 	sobre 	licitações, 	contratos 	e 	convênios 

portal.tcu.gov.br/comunidades/orientações-sobre-licitacoes-contratos.  
TCU: 

""t;c5p 
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6. - NECESSIDADE DE PLANEJAR PARA CONTRATAR: 

"Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos 
recursos financeiros orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e 

responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. "('art. 14 da Lei n" 8.666/93) 
"As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 

1-houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos 
interessados em participar do processo licitatório; 
II — existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus 

custos unitários; 
III — houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações 
decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo 
com o respectivo cronograma; 
IV — o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidos no Plano Plurianual 
de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso. (art. 7', §2°, da Lei n° 
8.666/93)". 

Todas as contratações, inclusive as CONTRATAÇÕES DIRETAS, devem ser precedidas de 
PLANEJAMENTO adequado, formalizado no processo de contratação e, quando for o caso, 
incorporado no Projeto Básico ou Termo de Referência. 

O Planejamento deve ser realizado pela AUTORIDADE ADMINISTRATIVA de modo a 
promover a adequada e tempestiva utilização dos recursos orçamentários, evitando-se que, por falta 
de planejamento, sejam deixadas para o final do exercício as providências necessárias para 
utilização dos recursos orçamentários, o que poderá criar situações de emergência e atropelos de 
prazos legais. 

7. — DESIGNAÇÕES DA CPL E PREGOEIRO (A): 
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"Os membros da comissão de licitação respondem 
solidariamente pelos atos praticados, salvo se 

posição individual divergente estiver devidamente 
fundamentada e registrada em ata lavrada na 

reunião em que tiver sido tomada a decisão." 

Consideram-se responsáveis pela licitação, os agentes públicos designados pela autoridade 
competente, mediante ato administrativo próprio (portaria, por exemplo), para integrar a comissão 
de licitação ou ser pregoeiro. A comissão de licitação é criada pela Administração com a função de 
receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de 
licitantes e às licitações nas modalidades estabelecidas na lei de regência, Lei 8.666/93 e 
atualizações vigentes, a 10.520/02 e Decretos regulamentadores. Pode ser permanente ou especial. 
Será permanente quando a designação abranger a realização de licitações por período indeterminado 
e especial, quando for o caso de licitações especificas. É constituída por, no mínimo, 3 (três) 
membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros 
permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação. A investidura dos membros 
das comissões permanentes não poderá exceder a um ano. Quando da renovação da comissão para o 
período subsequente, é possível a recondução parcial desses membros, vedada a recondução total 
para a mesma comissão. 

7.1 - O PERFIL DO PREGOEIRO 

O Pregoeiro deve reunir, não só o conhecimento da legislação especifica e geral, como também ser 
detentor de habilidades que lhe permitam instaurar o certame e conduzir de forma efetiva e real as 
negociações, estimulando a competição que se pretende seja normalmente instalada nessa 
modalidade de licitação através dos lances verbais ou na forma eletrônica. Momentos surgirão em 
que somente a capacidade conciliadora, dinâmica e segura solucionará impasses e permitirá o 
prosseguimento do certame de forma satisfatória e positiva para a administração. 

8.- MODALIDADES, TIPOS, LIMITES, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE: 
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As licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por motivo de 
interesse público, devidamente justificado. 

"Quando o valor estimado da contratação indicar a 
realização de convite, a Administração pode utilizar a 

tomada de preços e, em qualquer caso, 
a concorrência ou o pregão." 

"É vedada a criação de outras modalidades de 
licitação ou a combinação delas entre sL" 

Não poderá haver impedimento á habilitação de interessados residentes ou sediados em outros 
locais. 

a) 	 SÃO MODALIDADES DE LICITAÇÃO: 

Concorrência: Lei 8.66693; 
Tomada de Preços: Lei 8.666/93; 
Convite: Lei 8.666/93; 

IV- Concurso: Lei 8.666/93; 
V- Leilão: Lei 8.666/93; 
VI- Pregão (Lei 10.520/02). 

MODALIDADE PRAZO MÍNIMO ENTRE A LIMITE DE VALOR PARA A LIMITE DE 
PUBLICAÇÃO DO EDITAL E MODALIDADE LICITATÓRIA VALOR PARA A 

A ENTREGA DAS (COMPRAS OU SERVIÇOS - MODALIDADE 
PROPOSTAS R$ LICITATÓRIA 

OBRAS OU 
SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA - 
RS 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxx 

ATÉ 8.000,00 ATÉ 15.000,00 

CONVITE 05 DIAS ÚTEIS ENTRE 8.000,00 E 80.000,00 ENTRE 15.000,00 E 
150.000,00 



Concurso 

Concorrência 

Tomada de preços 

Convite 

Leilão 

Pregão 
(Lei 10.520/02) 
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TOMADA DE 
PREÇOS 

15 DIAS CORRIDOS ENTRE 80.000, 00 E 650.000,00 ENTRE 150.000 ,00 
E 1.500.000,00 

CONCORRÊNCI 
A 

30 DIAS CORRIDOS ACIMA DE 650.000,00 ACIMA DE 
1.500,000,00 

PREGÃO 
PRESENCIAL 

08 DIAS ÚTEIS QUALQUER VALOR QUALQUER 
VALOR 

PREGÃO 
ELETRÔNICO 

08 DIAS ÚTEIS QUALQUER VALOR QUALQUER 
VALOR 

rodalidades de  ?gra  -, 
(Art. 22 Lei 8.666/93) 	, 

I - CONCORRÊNCIA- Lei 8.666/93: é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, 
na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu objeto. 

12 
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II- TOMADA DE PREÇOS - Lei 8.666/93: é modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

III - CONVITE - Lei 8.666/93: é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao 
seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número de 03 (três) pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá 
aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedência de até 24 (vinte e quatro horas) da apresentação das propostas. 

É vedada a utilização da modalidade "convite" ou "tomada de preços", conforme o caso, para 
parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no 
mesmo local que possam ser realizadas conjuntas e concomitantemente, sempre que o somatório de 
seus valores caracterizar o caso de "tomada de preços" ou "concorrência, respectivamente, nos 
termos deste artigo, exceto para as parcelas de natureza especifica que possam se executadas por 
pessoas ou empresas de especialidade diversa daquele do executor da obra ou serviço. (Redação 
dada pela lei n°883, de 1994). 

OBSERVACÕES: 

Obs 1: Se a modalidade CONVITE contiver mais de um item a ser licitado, deve haver no mínimo 
três propostas válidas para cada item. 

Obs 2. Limitações do mercado ou manifesto desinteresse das empresas convidadas não se 
caracterizam e nem podem ser justificados quando são inseridas na licitação condições que só uma 
ou outra empresa pode atender (art. 22, §7° da Lei 8.666/93). 

Obs 3: Para impedir que no convite sempre participem as mesmas empresas, deve ser convidado, 
no mínimo, mais de um interessado para cada repetição do certame e para convites de objeto 
idêntico ou assemelhado às licitações anteriores (art. 22, §6°, da Lei 8.666/93). 

1.0 
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IV- CONCURSO - Lei 8.666/93: é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para 
escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial 
com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco dias). 

V- LEILÃO - Lei 8.666/93: é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda 
de bens móveis inservíveis para a Administração ou de produtos legalmente apreendidos ou 
penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no artigo 19 da Lei 8.666/93, a quem 
oferecer o maior lance, igual ou superior ao da avaliação. 

TIPOS DE LICITAÇÃO: O tipo de licitação não deve ser confundido com a modalidade de 
licitação. Tipo é o critério de julgamento utilizado pela Administração para seleção da proposta 
mais vantajosa. Os tipos de licitação são os seguintes: 

a) Menor Preço; 
b) Melhor Técnica; 
c) Menor Técnica e Preço. 

"Melhor Preço não é tipo de licitação. É 
terminologia usada para definir Menor Preço 

conjugado com qualidade, durabilidade, 
Funcionalidade, desempenho etc." Logo, o edital deve sempre utilizar a expressão Menor Preço 

quando se referir a esse tipo de licitação. 

DISPENSA E INEXIGIBILIDADE: 

DISPENSA: 

Os casos de dispensa envolvem situações em que na prática é possível realizar a licitação, porém a 
lei faculta ao gestor deixar de realizá-la. Como se trata de exceção ao dever constitucional de licitar, 
é sempre necessário JUSTIFICAR o motivo de se realizar a contratação mediante dispensa. 

As hipóteses em que a lei autoriza a dispensa de licitação estão previstas no artigo 24, incisos de I a 
XXIV da Lei 8.666/93. 

SEGUNDO A NATUREZA, AS HIPÓTESES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PODEM SER 
DIDATICAMENTE AGRUPADAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO A SEGUIR: 

Casos atribuídos às situações de emergência: exemplos de casos de guerra, grave perturbação da 
ordem, calamidade pública, obras para evitar desabamentos, quebras de barreiras, fornecimento de 
energia. 
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IR. Por motivo de licitação frustrada por fraude ou abuso de poder econômico: preços 
superfaturados, neste caso pode-se aplicar o artigo 48, parágrafo 3° da Lei 8.66/93 para conceder 
prazo para readaptação das propostas nos termos do edital de licitação. 

• Intervenção no domínio econômico: exemplos de congelamento de preços ou tabelamento de 
preços; 

0. Dispensa para contratar com Entidade da Administração Pública: Somente poderá ocorrer se não 
houver empresas privadas ou de economia mista que possam prestar ou oferecer os mesmos bens ou 
serviços. Exemplos de imprensa Oficial, processamento de dados, recrutamento, seleção e 
treinamento de servidores civis da administração. 

I>•Contratação de pequeno valor: Materiais, produtos, serviços, obras de pequeno valor que não 
ultrapassem o valor estimado por lei para esta modalidade de licitação. 

P. Dispensa para complementação de contratos: Materiais, produtos, serviços, obras no caso de 
rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação aceitas as mesmas 
condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido. 

"-Ausência de interessados: Quando não houver interessados pelo objeto da licitação e não puder 
haver repetição do certame sem prejuízo à Administração, mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas em edital. 

10. Comprometimento da Segurança Nacional: Quando o Presidente da República, diante de um caso 
concreto, depois de ouvido o Conselho de Defesa Nacional, determine a contratação com o descarte 
da licitação. 

10. Imóvel destinado a Administração: Para compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento, 
cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja 
compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. Deverá a Administração formalizar 
a locação se de ordem temporária ou comprá-lo se de ordem definitiva. 

Gêneros perecíveis: Compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis durante o 
tempo necessário para a realização do processo licitatório correspondente. 

▪ Ensino, pesquisa e recuperação social do preso: Na contratação de instituição brasileira dedicada 
a recuperação social do preso desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-
profissional e não tenha fins lucrativos na aplicação de suas funções. 

». Acordo internacional: Somente para aquisição de bens quando comprovado que as condições 
ofertadas são vantajosas para o poder público. 
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Obras de Arte e Objetos históricos: somente se justifica a aplicação da dispensa de licitação se a 
finalidade de resgatar a peça ou restaurá-la for de importância para a composição do acervo 
histórico e artístico nacional. 

O-Aquisição de componente de garantia: Caso a aquisição do componente ou material seja 
necessário para manutenção de equipamentos durante o período de garantia. Deverá a 
Administração comprá-lo do fornecedor original deste equipamento, quando a condição de 
exclusividade for indispensável para a vigência do prazo de garantia. 

O-Abastecimento em trânsito: Para abastecimento de embarcações. navios, tropas e seus meios de 
deslocamento quando em eventual curta duração, por motivo de movimentação operacional e for 
comprovado que compromete a normalidade os propósitos da operação, desde que o valor não 
exceda ao limite previsto para dispensa de licitação. 

INEXIGIBILIDADE: 

Na inexigibilidade, a contratação se dá em razão da inviabilidade da competição. Na 
inexigibilidade, as hipóteses do artigo 25 da Lei 8.666/93, autorizam o administrador público, após 
comprovada a inviabilidade de competição, contratar diretamente o fornecimento do produto ou a 
execução dos serviços. É importante observar que o rol descrito no artigo 25 da Lei 8.66/93, não 
abrange todas as hipóteses de inexigibilidade, trazendo apenas exemplos dessas situações. Em 
qualquer caso, deve sempre ser comprovado o motivo de ser impossível a competição. A licitação 
poderá ser inexigível quando: 

Fornecedor exclusivo: Somente um representante ou comerciante tem o bem a ser adquirido. 

OBSERVAÇÃO 

t"soNk" 
Obs: A prova dessa exclusividade se faz por meio de ATESTADO fornecido pelo órgão de registro 
do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 
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Federação ou Confederação Patronal, ou ainda, pelas entidades equivalentes (art. 25, inciso I, da Lei 
n° 8.666/93). 

Vale salientar que os ATESTADOS não fazem prova suficiente da situação de exclusividade, 
segundo a Jurisprudência. Assim, deve o órgão realizar DILIGÊNCIAS por si próprio com o fim 
de comprovar a situação de exclusividade, como exige o enunciado n° 255 da Súmula do Tribunal 
de Contas da União, verbis: 

"NAS CONTRATAÇÕES EM QUE O OBJETO SÓ POSSA SER FORNECIDO POR 
PRODUTOR, EMPRESA OU REPRESENTANTE COMERCIAL EXCLUSIVO, É DEVER DO 

AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO A ADOÇÃO DAS 
PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DA 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA CONDIÇÃO DE EXCLUSIVIDADE" 

Singularidade para contratação de serviços técnicos: Somente poderão ser contratados aqueles 
enumerados no artigo 13, da Lei 8.66/93: 

a) Estudos Técnicos; 
b) Pareceres, perícias e avaliação em geral; 
c) Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; 
d) Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços; 
e) Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 
O Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 
g) Restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 

vz‘stextbiwt 

Obs: Não é só pelo fato de estar enumerado no artigo 13 da Lei 8.666/93 que o serviço técnico 
especializado pode ser contratado por inexigibilidade. É NECESSÁRIO, ainda, que o objeto seja 
singular. 

O que significa "objeto singular"? Significa que a necessidade da Administração (objeto) é tão 
peculiar que ela só pode ser resolvida por um profissional notoriamente especializado (ou seja, se 
um prestador de serviços comum normalmente conseguir executar o objeto, ele não será singular e a 
licitação será obrigatória). 
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110.Notória especialização: Contratação de empresa ou pessoa física com notória experiência para 
execução de serviços técnicos. Este tipo de contratação, se alimenta do passado, de desempenhos 
anteriores, estudos, experiências, publicações, a serem necessariamente comprovadas nos autos. 
Impõe-se, ainda, que seja apontada nos autos qual a relação entre a especialidade da empresa a ser 
contratada e a necessidade da Administração, a fim de demonstrar a singularidade do objeto. 

Profissional artista: Contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou por 
meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela critica especializada ou pela opinião 
pública. 

CUIDADOS NECESSÁRIOS DO GESTOR COM A DISPENSA E A INEXIGIBILIDADE: 

v00% „-t- 	 - - g 

Co,O 	Mack Pildo cap4701428 

Como as hipóteses de dispensa e inexigibilidade são exceções ao dever constitucional de licitar, o 
gestor deve cumprir as formalidades exigidas no artigo 26 da Lei n° 8.666/93, verbis: 

Art. 26 - As dispensas previstas nos §§2° e 4° do artigo 17 e no inciso III e seguintes do artigo 24, as 
situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento 
previsto no final do parágrafo único do art. 8° desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) 
dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) 
dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei n° 11.107. de 2005). 

Parágrafo Único: O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste 
artigo, será instruido, no que couber, com os seguintes elementos: 

I — caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o 
caso: 
II — razão da escolha do fornecedor ou executante; 
III —justificativa do preço; 
IV — documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. 
(Incluído pela Lei 9.648, de 1998). 

9. — PREGÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL 
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Pregão 
9.1 PREGÃO ELETRÔNICO — LEI 10.520/02, Regulamentada pelo Decreto 5450/2005: é a 
modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, cujos padrões de desempenho e 
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 
mercado. 

"Pregão é modalidade de licitação em que a disputa 
pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é feita 
da seguinte maneira: Os licitantes apresentam suas 

propostas de preço por escrito e por lances verbais, ou 
via Internet, independentemente do valor 

estimado da contratação". 

"O pregão não se aplica à contratação de obras de 
engenharia, alienações e locações imobiliárias". 

O Pregão eletrônico tem se transformado na modalidade mais utilizada para realizar as compras e 
contratações públicas em razão da transparência e celeridade do processo. A transparência, a 
acessibilidade para participação e rapidez dos processos possibilitam mais competitividade entre os 
fornecedores e com isto, uma redução de custos nas compras públicas. 

"Cabe ao pregoeiro a condução dos procedimentos 
relativos ao pregão presencial ou na forma eletrônica. 

O pregoeiro será auxiliado pela equipe de apoio." 

"No pregão eletrônico, o licitante credenciado, portador 
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de chave de identificação e de senha pessoal, 
poderá registrar seus lances de 

qualquer parte do país." 

"No pregão eletrônico, o lance oferecido pelo licitante 
deve ser inferior ao último por ele cotado e registrado 

pelo sistema, ou seja, ele deve 
cobrir o seu próprio preço". 

staNk".  

Obs: O Pregão é aplicável a qualquer valor de contratação, desde que o bem ou serviço seja comum, 
devendo substituir Convites, Tomadas de Preços e Concorrências. 

Vale ressaltar que, quando cabível o Pregão, ele DEVE ser utilizado OBRIGATORIAMENTE, 
em detrimento das demais modalidades licitatórias. 

Entre as formas de Pregão, a eletrônica é a preferencial. Portanto, antes de realizar determinada 
licitação, o gestor deve se perguntar: 

1 - Se o bem ou serviço é comum (caso em que somente caberá o Pregão); 
2 - Se há algum prejuízo em licitá-lo na forma eletrônica (somente se houver poderá 

ser utilizado o Pregão presencial; 
3 - Se a proposta ao primeiro questionamento for negativa (ou se tratar de obra), 

deve o gestor se perguntar qual o valor do certame e realizar a modalidade 
licitatória aplicável. 

O art. 4° do Decreto n° 5.450/2005 é a norma que prevê essa hierarquia, verbis: 

"Art. 40  - Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a modalidade 
Pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica". 
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9.2 PREGÃO PRESENCIAL - LEI 10.520/02, Regulamentada pelo Decreto 3555/2000: 

A disputa é feita em sessão pública, por meio de propostas escritas e lances verbais. Essa 
modalidade, da mesma forma que no Pregão eletrônico, tem como regra a inversão das fases, ou 
seja, primeiro se abre as propostas de preços e depois a documentação. 

"No pregão presencial, é necessária a presença do 
licitante ou do seu representante legal, devidamente 
credenciado, para o oferecimento de lances verbais." 

"No pregão presencial, o licitante só pode oferecer lance 
menor do que o último cotado, isto é, ele deve cobrir a 

oferta do concorrente." 

10— BENS E SERVIÇOS COMUNS: 

Bens e serviços comuns são produtos cuja escolha pode ser feita tão somente com base nos preços 
ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e não necessitarem de avaliação minuciosa. São 
encontrados facilmente no mercado. São exemplos de bens comuns: canetas, borrachas, papéis, 
mesas, cadeiras, veículo, aparelhos de ar refrigerado, etc. e de execução de serviços: confecção de 
chaves, manutenção de veículos, colocação de piso, trocha de azulejos, pintura de paredes, etc. 

O bem ou serviço será comum quando for possível estabelecer, para efeito de julgamento das 
propostas, mediante especificações utilizadas no mercado, padrões de qualidade e desempenho 
peculiares ao objeto. São inúmeros os objetos a serem licitados que não são vistos com clareza pelo 
gestor com o intuito de defuúr se o objeto é comum ou não. O Executivo, procurou por meio de 
uma lista anexada ao Decreto 3.555, de 2000, definir os bens ou serviços de natureza comum. No 
entanto, essa lista foi considerada meramente exemplificativa, em razão da impossibilidade de se 
listar tudo o que é comum. 

Cabe ao gestor, na busca da proposta mais vantajosa para a Administração, decidir pela modalidade 
pregão sempre que o objeto for considerado comum. Quando a opção não recair sobre a modalidade 
pregão, o gestor deve justificar de forma motivada e circunstanciada sua decisão, assim como 
quando adotar a forma presencial em lugar da eletrônica. 

"Consideram-se bens e serviços comuns aqueles 
cujos padrões de desempenho e qualidade possam 
ser objetivamente definidos no edital, por meio de 

especificações usuais praticadas no mercado. 
Bens e serviços comuns são ofertados, em princípio, por 

muitos fornecedores e comparáveis 

r1P 



Habilitação dos 	Julgamento da 
licitantes, quando for 	comissão da 

o caso; 	 licitação; 

A fase interna deve atender aos seguintes requisitos: 
Designação da Orçamento 	 comissão da 	Verificar se detalhado em 	 Escolha da 	 Análise e 

	

Previsão de 	 licitação, do 	produto está Elaboração da planilhas, com 	 modalidade e 	 aprovação da ' recursos 	 leiloeiro ou 	contemplado 	minuta do 

	

todos os 	 do tipo da 	 assessoria 

	

orçamentário 	 oficial ou do 	no PPA, se for 	edital; 

	

custos 	 licitação; 	 juridica; 

t  	
responsável 	ocaso; 

	

unitários; 	 pelo convite; 1. 	l 

Projeto básico 
aprovado e 
disponível; 

A  faseTternitEcomeça  com publicação do edital ou da carta 
convite da licitação, essa fase é composta pelas seguintes 

procedimentos: 

Publicação do aviso 
do edital ou da carta 

convite; 

Direito a 
impugnaç-ão do 

processo licitatório, 
se for o caso 
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entre si com facilidade". 

"O estabelecimento de padrões de desempenho permite 
ao agente público analisar, medir ou comparar os 

produtos entre si e decidir-se 
pelo menor preço." 

11 - COMO FAZER UMA LICITAÇÃO: 

"A fase interna merece cuidado tão meticuloso, senão maior, que a fase externa. É neste 
momento que a Administração Pública define o objeto, estabelece os parâmetros do serviço que 

se deseja contratar ou do bem que se deseja adquirir. É na fase interna, no momento da definição 
do objeto que subsidiará o Edital de Licitação, que se cometem equívocos insanáveis que podem 

acabam por macular o procedimento". 

Fases aa 'Janne° 
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FASES DA LICITAÇÃO: Os atos da licitação devem desenvolver em sequência lógica, a partir da 
existência de determinada necessidade pública a ser atendida. O procedimento tem início com o 
planejamento e prossegue até a assinatura do respectivo contrato ou a emissão de documento 
correspondente, em duas fases distintas: 

O.FASE INTERNA OU PREPARATÓRIA: Delimita e determina as condições do ato 
convocatório antes de trazê-las ao conhecimento público. Durante a fase interna da licitação, a 
Administração terá a oportunidade de corrigir falhas que porventura forem verificadas no 
procedimento, sem precisar anular atos praticados. 

FASE EXTERNA OU EXECUTÓRIA: Inicia-se com a publicação do edital ou com a entrega 
do convite e termina com a contratação do fornecimento do bem, da execução da obra ou da 
prestação do serviço. Ao contrário da fase interna que são possíveis as devidas correções, na fase 
externa, após a publicação do edital qualquer falha ou irregularidade constatada, se insanável, levará 
a anulação do procedimento. 

"Se na fase interna são possíveis as devidas correções, 
na fase externa, após a publicação do edital, 

qualquer falha ou irregularidade constatada, se 
insanável, levará à anulação do procedimento." 

11.1 —DEFINIÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO: 

A habilitação é uma das etapas mais importantes para participar nos processos de licitações. Esta é 
fundamental para que o licitante tenha sucesso nos processos de licitações pois do contrário, se não 
satisfazer as exigências necessárias para participar nas licitações, apresentando a documentação e 
condições elencadas e exigidas na lei 8.666/93 e na lei 10.502/02, não será declarado vencedor, 
mesmo que seu preço seja o mais competitivo. 

É dever da Administração, ao realizar procedimentos licitatórios, exigir documentos de habilitação 
compatíveis com o ramo do objeto licitado, especialmente aqueles que comprovem a qualificação 
técnica e a capacidade econômico-financeira para participar de licitação na Administração Pública. 
Todo o edital de licitação tem como cláusulas as condições de participação no certame licitatório 
para a fase de habilitação. A documentação é destinada a esclarecer e comprovar todas as fases de 
habilitação constantes em um edital de licitação. 

11.1.1 —ALGUNS CUIDADOS NECESSÁRIOS: 

No que tange à qualificação técnica: 

1- Não fazer exigências outras que não as previstas no art. 30 da Lei 8.666/936. A 
Jurisprudência do Tribunal de Contas da União não costuma aceitar exigências não previstas 
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no citado diploma (tais como certificados ISSO ou prova de quitação das anuidades da 
licitante perante o CREA, por exemplo). 

2 - Não fazer exigências que imponham custos desnecessários ao licitante. Nesse ponto, cita-se 
a Súmula n° 272/2012: "No edital de licitação, é vedada a inclusão de exigências de habilitação 
e de quesitos de pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em 
custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato". 

3 - É lícita a exigência de quantitativos mínimos, mas, de acordo, com a Súmula n° 263/2001 
do TCU; "Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que 
limitada, simultaneamente, às 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 semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a 
dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. 

4 - Esses quantitativos não devem ultrapassar 50% do total a ser executado no contrato a ser 
licitado, salvo situações excepcionais devidamente motivadas; 

5 — Deve ser admitido, como regra, o somatório de atestados de quantitativos inferiores para 
comprovação do atingimento desses patamares mínimos. Havendo impossibilidade de aceitação 
do somatório, deverá haver justificativa técnica a respeito; 
6 - O Edital não pode restringir a comprovação da capacidade técnica à apresentação de 
atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público, sendo obrigatória a aceitação de 
atestados fornecidos por empresas privadas; 

7 — É ilegal limitar no tempo a validade de atestado, definir o período de realização da atividade 
ou limitar a comprovação da experiência técnica a uma localidade específica, sob pena de 
limitação à competitividade. Exemplos: não se pode exigir que o atestado se refira ao período de 
três anos anteriores à licitação, ou que tenha sido expedido há menos de um ano, ou em alguma 
cidade ou Estado da Federação, por exemplo. 

NO QUE TANGE À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

1 - Justificar os índices econômicos mínimos, quando exigidos, bem a razoabilidade dos níveis 
eleitos; 

2 — Não cumular capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo e garantia de proposta 
conforme a Súmula 275 do TCU: "Para fins de qualificação econômico-financeira, a 
Administração pode exigir das licitantes, de forma não cumulativa, capital social mínimo, 
patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser 
celebrado, no caso de compras para entrega futura e de execução de obras e serviços". 

11.2 — ESTIMATIVA DE VALOR: 
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"A estimativa de valor levará em conta todo o período de vigência do contrato a ser firmado." 

As contratações públicas somente poderão ser efetivadas após estimativa prévia do seu valor, que 
deve obrigatoriamente ser juntada ao processo de contratação e, quando for o caso, ao edital ou 
convite. O valor estimado da contratação será o principal fator para escolha da modalidade de 
licitação a ser realizada, exceto quanto ao pregão. A estimativa levará em conta todo o período de 
vigência do contrato a ser firmado, consideradas ainda todas as prorrogações previstas para a 
contrafação, no caso de compras, a estimativa total considerará a soma dos preços unitários 
(multiplicados pelas quantidades de cada item); no caso de obras / serviços a serem contratados, a 
estimativa será detalhada em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários, ou 
seja, em orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários e deve ser elaborada 
com base nos preços correntes no mercado onde será realizada a licitação — local, regional ou 
nacional. Pode ser feita também com base em preços fixados por órgão oficial competente ou com 
os constantes do sistema de registro de preços, ou ainda preços para o mesmo objeto vigentes em 
outros órgãos, desde que em condições semelhantes. Serve para verificar se existem recursos 
orçamentários suficientes para pagamento da despesa com a contratação. Serve de parâmetro 
objetivo para julgamento das ofertas desconformes ou incompatíveis e conseqüente declaração de 
inexeqüibilidade das propostas etc. 

"Preço médio é o elaborado com base em 
pesquisa onde será realizada a contratação 

e deve refletir o preço de mercado." 

"Preço estimado é o parâmetro de que dispõe a 
Administração para julgar licitações 

e efetivar contratações, desde que 
reflita o preço de mercado." 

"Preço de mercado é o corrente 
na praça pesquisada." 

"Preço praticado é o que a administração 
contratante paga ao contratado." 

"Preço registrado é o constante do Sistema de Registro de 
Preços, ofertado em licitações 

realizadas para o SRP." 

"Preço unitário é o correspondente a 
cada item contratado." 
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"Preço global é o correspondente a um só item 
ou ao somatório dos itens contratados." 

11.2.1 — COMO FAZER UMA PESQUISA DE PREÇOS: 

Vulgarizou-se no meio jurídico a prática de obtenção de três propostas de fornecedores do 
bem ou serviço pretendido para o cálculo da média de mercado. Entretanto, tal amostragem 
pode se mostrar insuficiente ou inadequada, não sendo raras as situações de conluio entre 
fornecedores, ou de excesso nas propostas encaminhadas. 

Logo, o ideal é a Administração contar com o maior número de referências. Segundo o TCU 
(ac.868/2013- Plenário): "para a estimativa do preço a ser contratado, é necessário consultar as 
fontes de pesquisa que sejam capazes de representar o mercado", as quais podem ser, por 
exemplo, as enunciadas no próprio julgado: "Esse conjunto de preços ao qual me referi como 
"cesta de preços aceitáveis" pode ser oriundo, por exemplo, de pesquisas junto a fornecedores, 
valores adjudicados em licitações de órgãos públicos — inclusos aqueles constantes no 
Comprasnet -, valores registrados em atas de SRP, entre outras fontes disponíveis tanto para os 
gestores como para os órgãos de controle — a exemplo de compras/contratações realizadas por 
corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes àquelas da Administração Pública - 
. desde que, com relação a qualquer das fontes utilizadas, sejam expurgados os valores que, 
manifestamente, não representem a realidade do mercado". 

Em resumo as fontes de consulta devem ser as mais amplas. Uma vez obtida amostragem relevante, 
devem ser desconsiderados no cálculo da média os valores exorbitantes e também os irrisórios, que 
se afastem demasiadamente da realidade. 

Recomenda-se a utilização do "passo-a-passo", praticamente esgotando a questão, divulgado no 
sitio eletrônico oficial www.comprasgovernamentais.gov.briarquivos/caderno/pesquisa_precos-02-
09.pdf  

11.3 - O EDITAL DE LICITAÇÃO: O Edital de licitação é um instrumento no qual a 
Administração consigna as condições e exigências licitatórias para a contratação de fornecimento de 
produtos ou contratação de serviços. O edital deve definir claramente o objeto a ser licitado, a 
experiência e abrangência necessárias ao fornecedor do produto ou serviço a ser adquirido. Também 
fazem parte dos editais, os anexos como: Termos de Referência, Projeto Básico ou Projeto 
Executivo, Minuta de Contrato. Modelo de Declarações e Documentos complementares, Local de 
entrega do produto, local de execução dos serviços, etc. Qualquer modificação no Edital exige 
divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo incialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 

"Prazo suficiente deverá ser definido no 
ato convocatório para apresentação 

das amostras ou protótipos." 
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11.4 - APROVAÇÃO JURÍDICA DE MINUTAS DE EDITAIS, CONTRATOS, ACORDOS, 
CONVÊNIOS OU AJUSTES: 

As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem 
ser previamente examinados e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. 

11.5 REALIZAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO — ETAPAS: 

11.6 DEFINIÇÃO PRÉVIA: 

a)- Memorando de Solicitação de Compra ou Serviço 

É o documento emitido pelo interessado (setor requisitante) contemplando o motivo, a finalidade e 
a descrição, esta contendo a especificação detalhada do material ou serviço, acompanhado de no 
mínimo três (03) orçamentos, dentro do preço de mercado; 

A Direção Autárquica deliberará conforme informações prestadas pelo setor requisitante acerca da 
realização ou não do procedimento licitatório, e se positivo, definirá, ouvida a assessoria jurídica, a 
modalidade e tipo do certame. 

Autorizado o certame, a autoridade administrativa, determinará o encaminhamento de tal 
determinação ao Departamento de Processos da autarquia, que autuará, instruirá e coordenará a 
tramitação do mesmo pelos setores envolvidos, de acordo com as características que determinarão a 
forma de aquisição, que poderá ser: 

a) por dispensa de licitação ou inexigibilidade, em casos e condições específicas; ou 
b) por licitação, em modalidade adequada. 

b)— Processo Administrativo Licitatório para aquisição de material ou de contração de serviço. 

"O original do edital deverá ser datado, rubricado 
em todas as folhas e assinado pela autoridade que o 

expedir, permanecendo no processo de licitação. Dele 
serão extraídas cópias integrais ou resumidas, para 

divulgação e fornecimento aos interessados." 

"O recolhimento prévio de taxas ou emolumentos 
relativos ao fornecimento do edital e seus elementos 

constitutivos, e somente em relação a estes, 
deve estar limitado ao valor do custo efetivo de 

reprodução gráfica e da documentação fornecida." 
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"Para os órgãos e entidades integrantes do Sistema de 
Serviços Gerais - SISG, independentemente do valor 
estimado, a íntegra do edital será disponibilizada por 

meio eletrônico, na Internet, 
na página www.comprasnet.gov.br." 

O processo de LICITAÇÃO pode ser definido como o conjunto de procedimentos documentado e 
circunstanciado por despacho escrito assinado e datado por agente público designado. em 
obediência estrita á legislação específica e aos Princípios da Administração Pública, organizado em 
ordem cronológica, com numeração crescente, encadernado com capa de cor específica. 

EDITAL 

O processo deverá conter os atos da Administração desde a solicitação do setor requisitante, 
disponibilidade orçamentária para a realização da despesa, autorização da Diretoria Executiva para 
a realização do certame, publicações de todos os atos, adjudicação e homologação do certame 
seguida da assinatura do contrato e publicação do respectivo extrato na imprensa oficial. 

Uma das finalidades da formalização do processo é servir de prova documental dos atos praticados 
pela Administração e seus agentes. Os autos do processo permitem deste modo a análise dos atos e 
identificação dos agentes, na ordem em que aconteceram, por parte dos órgãos de controle interno 
e externo e da sociedade em geral. 

11.7 - ELABORAÇÃO DO PEDIDO 

Todo processo administrativo de compras se inicia e se fundamenta no memorando de compras e 
seus eventuais anexos. O êxito do processo depende das circunstâncias e termos em que foram 
realizados os procedimentos de descrição, condições de entrega e estimativa de preço do objeto a 
ser adquirido. 

a) - Solicitação de Material 
O responsável pelo setor interessado, verificando em seu planejamento a necessidade de aquisição 
de materiais a fim de manter as condições adequadas de atividade do setor, deve verificar a 
inexistência ou insuficiência do material. 
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Constatada a necessidade de realização da despesa, o responsável pelo setor deve emitir um 
memorando a Diretoria executiva, para autorização da aquisição de materiais ou serviços, 
justificando sua necessidade e indicando o valor estimado do gasto. 

c) — Descrição do Objeto. 
A descrição do objeto deve contemplar especificações técnicas detalhadas e precisas. Sua 
fidelidade é fator preponderante para a cabal realização da despesa pública dentro dos parâmetros 
morais e legais da Administração, haja vista que a impessoalidade deve permear todo o processo de 
compra, vedando a utilização de critério técnico seleção de proposta que não esteja expressamente 
previsto no memorando de compra ou em seus anexos. 

A questão da descrição é fundamental, porque " as melhores compras começam pela descrição 
detalhada do produto na sua solicitação, resultando na aquisição de bens de qualidade, melhor 
oferta de preços e adequação às necessidades do órgão solicitante."1 

Exemplos de especificação: 

Item Discriminação Unidade Quantidade Preço 
Unitário 

Preço total 

01 Bebedouro 	de 	coluna, 	para 
garrafáo de 20 litros, com duas 
torneiras, sendo uma para água 
em temperatura natural e outra 
para 	água 	gelada, 	com 
desempenho 
mínimo de 3,5 litros de água 
gelada por hora, cuba com 
capacidade de pelo menos 5 
litros, bandeja coletora de 
água removível, baixo consumo 
de energia, tensão 220 
Volts. 	Garantia 	de 	um 	ano. 
Prestação de Assistência 

Atenção: 

1 - Não indicar marca nem modelo de um determinado fabricante; exceto quando se tratar da 
identificação de um equipamento, cuja manutenção ou peças de reposição constituam o objeto da 
despesa pretendida; 
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2 — Fazer um pedido para cada grupo de material (ex.: suprimento de informática, equipamento de 
informática, material de expediente, etc). 
3 - A especificação completa (sem determinação de marca ou modelo) do material ou serviço com o 
padrão de desempenho e de qualidade é fundamental para que se receba exatamente o que se 
necessita. 
4 — Pedidos de natureza complexa ou específica devem ser elaborados ou, pelo menos, 
supervisionados por um profissional competente. No caso de obra ou serviço de engenharia é 
imprescindível a participação circunstanciada de um engenheiro; equipamento e suprimento de 
informática, de um analista de sistemas; quem deve saber do que um setor precisa é o requisitante (e 
profissional competente) responsável por suas atividades; 

11.8— ETAPAS DO PROCESSO DE COMPRAS 

TRÂMITE PROCESSUAL 

ETAPA SETOR AÇÃO PRAZO 

01 Interessado/ 
requisitante 

Verifica a necessidade ou ausência de 
determinado material ou serviço e 
solicita, 	de 	forma 	detalhada, 	a 
aquisição/contratação por meio 	do 
"Pedido de Compras" ou "Pedido de 
Contratação de Serviços". 

OBS: Na hipótese da necessidade de 
aquisição/contratação não partir de 
um setor especifico mas da Direção 
Autárquica, o -Pedido de Compras" 
ou 	"Pedido 	de 	Contratação 	de 
Serviços" deverá ser elaborado por 
empregado designado pela Diretoria 
Executiva, 	preferencialmente 	um 
componente da CPL. 

DE ACORDO COM A 
DEMANDA 	DO 
REQUISITANTE 

Em até 10 dias úteis. 

02 ADMNISTRADOR/ 
COORDENADOR/ 
CHEFE DE SETOR 

Recepciona a solicitação motivada 
pelo 
Requisitante, 	confere 	se 	está 
acompanhado 	dos 	respectivos 
orçamentos e por mero 	despacho 
encaminha à Assessoria Jurídica para 
orientação sobre a modalidade/tipo de 
licitação cabível 

DE IMEDIATO 
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03 Diretoria Executiva Deliberação em ata de Reunião de 
Diretoria 	Executiva 	acerca 	do 
deferimento/indeferimento 	da 
solicitação do requisitante e demais 
deliberações 	administrativas 
concernentes 	(disponibilidade 
orçamentária.) 

De 	acordo 	com 	a 
demanda da pauta 

04 Setor de Processos Instauração, Autuação do Processo 
Administrativo 	Licitatório 	e 
encaminhamento 	a 	Comissão 
Permanente de Licitação no rito da 
Lei 8.666/93 e atualizações ou à (ao) 
Pregoeiro (a) designado (a) no rito da 
Lei 10.520/02 

Em até 07 dias 

05 CPL/PREGÃO Solicitar 	a 	regularidade 	fiscal 	e 
habilitação jurídica e efetuar média de 
preço de mercado quando se tratar de 
dispensas 	ou 	inexigibilidades 	de 
licitação 	ou 	prosseguimento 	do 
certame 	na 	modalidade/tipo 	de 
certame aprovado. 

OBS: QUANDO SE TRATAR DA 
MODALIDADE 	PREGÃO, 	AO 

PRAZO 	MÍNIMO 
PARA OS CASOS DE 
DISPENSA 	E 
INEXIGILIDADE: 30 
DIAS 	OU 	DE 
ACORDO COM A 
COMPLEXIDADE 
DO 
OBJETO/SERVIÇO 

PARA AS DEMAIS 
MODALIDADES/TIP 
OS: 60 DIAS OU DE 
ACORDO COM A 
COMPLEXIDADE 
DO 
OBJETO/SERVIÇO 

PREGOEIRO 	E 	RESPECTIVA 
EQUIPE DE APOIO CABERÃO OS 
PROCEDIMENTOS 	 DE 
SOLICITAÇÃO DE PREÇO DE 
MERCADO 	COM 	INÍCIO, 
DESENVOLVIMENTO 	E 
FINALIZAÇÃO DO CERTAME. 

06 ASSEJUR ANÁLISE 	E 	PARECER 	DA 
MINUTA 	DO 	EDITAL 	E 
RESPECTIVOS 	ANEXOS 
CONFORME LEGISLAÇÃO. 

PRAZO MÁXIMO: 07 
DIAS. 

07 CPUPREGA0 PUBLICACÃO 	DO 	EDITAL, 
REALIZAÇÃO 	DA 	FASE 
EXTERNA 	DO 	CERTAME, 
ADJUDICAÇÃO 	QUANDO 	SE 
TRATAR 	DE 	PREGÃO 	E 
HOMOLOGAÇÃO QUANDO SE 
TRATAR 	 DOS 
TIPOS/MODALIDADES DA LEI 
8.666/93 E ATUALIZAÇÕES, COM 

NA 
CONFORMIDADE 
DA 	 LEI 
PERTINENTE. 
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OBSERVÂNCIA 	DOS 	PRAZOS 
RECURSAIS. 

08 PRESIDÊNCIA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME 
E 	ENCAMINHAMENTO 	A 
ASSESSORIA JURIDICA PARA 
ELABORAÇÃO DO CONTRATO. 

PARA 
ELABORAÇÃO DO 
CONTRATO: 	05 
DIAS A CONTAR DO 
RECEBIMENTO 

09 SECRETARIA 
GERAL 

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 
CONTRATO 	NO 	D.O.U., 
INSERÇÃO NO SITE DO CONTER, 
COM JUNTADA AOS AUTOS E 
FINALIZAÇÃO DO CERTAME 

11.9 - RECEBIMENTO DO MATERIAL & ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Todo material adquirido será entregue no setor, onde permanecerá á disposição do interessado. No 
ato do recebimento será observado se o material confere com as especificações formalizadas no 
processo de compras, momento em que será atestado o recebimento pelo setor responsável ou 
almoxarifado. Tratando-se de equipamento ou material permanente, é necessário o tombamento do 
bem pela Coordenação de Patrimônio. Quando se tratar de equipamento que depende de instalação 
por parte do fornecedor, a entrega será diretamente ao Interessado, na presença do fiscal do contrato 
ou empregado designado pela administração, o interessado atesta a Nota Fiscal e a encaminha 
imediatamente para que seja processada a entrada do material, a respectiva incorporação do bem ao 
acervo patrimonial e o pronto pagamento ao fornecedor. 

11.9.1 — PROJETO BÁSICO: 

Cuida- se de documento obrigatório para serviços (quaisquer) e obras, dependente de aprovação 
formal e motivada pela autoridade competente. 

Nas licitações realizadas sob a modalidade Pregão, utiliza-se a denominação: Termo de Referência. 

"Projeto básico é o conjunto de elementos necessários 
e suficientes, com nível de precisão adequado, para 

caracterizar a obra ou serviço, ou 
complexo de obras ou serviços." 

"Deve ser elaborado com base nas indicações 
de estudos técnicos preliminares." 

"Em qualquer licitação de obras e serviços, se 
o projeto básico for falho ou incompleto, a 
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licitação estará viciada e a contratação não 
atenderá aos objetivos da Administração." 

"Pela leitura da legislação, é possível deduzir que 
a exigência de projeto básico refere-se apenas à 

contratação de obras e serviços de engenharia. Mas este 
não tem sido o entendimento dos tribunais, porque a 

lei incluiu qualquer tipo de serviço a ser 
prestado, sem fazer distinção." 

11.10 - REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO — ETAPAS: 

1) acesso ao comprasgovernamentais/serviços do governo; 
2) transferência de edital; 
3) agendamento do pregão eletrônico; 
4) vinculação da equipe do pregão; 
5) inclusão de impugnações/esclarecimentos/avisos (se for houver) 
6) realização da sessão pública do pregão eletrônico; 
7) operação do sistema 
8) etapa de lances; 
9) visualização da proposta; 
10) aceitação de propostas; 
11) habilitação de fornecedores; 
12) Abertura de intenção de recurso — fazer juízo de admissibilidade caso haja recurso; 
13) encerramento da sessão pública; 
14) análise e decisão do recurso (se houver); 
15) adjudicação do pregão; 
16) homologação do pregão. 

LEI 10.502/02 - E ATUALIZAÇÕES VIGENTES — BENS E SERVIÇOS COMUNS: 

MODALIDADE LIMITE DE PREÇO 
PREGÃO SEM LIMITE DE PREÇO 

* Art, 3° da lei 8248/91: Os Órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta ou 
indireta, as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e as demais organizações sob o 
controle direto ou indireto da União darão preferência, nas aquisições de bens e serviços de 
informática e automação, observada a seguinte ordem, a: (Redação dada pela Lei n° 10.176/2001 I — 
bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; (Redação dada pela Lei n° 10.176/2001 II — 
bens e serviços produzidos de acordo com processo produtivo básico, na forma a ser definida pelo 
Poder Executivo (Redação dada pela Lei n° 10.176/2001). 
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*Art. 1° da Lei 8.666/93 — Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e 
locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
*MODALIDADE é o procedimento (concorrência, Tomada de Preços, convite, concurso, leilão, 
pregão); TIPO é o critério de julgamento (menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance 
ou oferta). 

12 — QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DA CPL DO(A) S PREGOEIRO (A)S E EQUIPE DE 
APOIO 

CPL PREGOEIRO EQUIPE DE APOIO 
PREGÃO 	NA 	FORMA Caberá à equipe de apoio. 

a) Coordenar 	o 	processo 
licitatório (Presidente); 

ELETRÔNICA: dentre outras atribuições, 
auxiliar o 	pregoeiro 	em 

b) Promover 	as 	medidas a) Coordenar 	o 	processo todas as fases do processo 
necessárias 	 ao licitatório; licitatório. 
procedimento e julgamento b) Coordenação dos trabalhos da 
das licitações (Presidente); equipe de apoio; 

c) Convocar 	reunião 	da c) Elaboração 	do 	Edital 	e 	seus 
Comissão 	presidindo-as anexos, 	tais 	como: 	Termo 	de 
(Presidente); referência; minuta de contrato, 

d) Decidir acerca de impugnações e 
consultas ao edital; 

d) Revisão 	da descrição 	do e) Conduzir 	a 	sessão 	pública 	na 
objeto e elaborar o Projeto internet; 
Básico; O Dirigir a etapa de lances; 

g) Verificar 	a 	conformidade 	da 

e) 	Elaboração do Edital e seus proposta 	com 	os 	requisitos 

anexos 	e 	Minuta 	do estabelecidos 	no 	instrumento 

Contrato; convocatório; 
h) Verificar e julgar as condições de 
habilitação; 

O 	Publicação do Edital e do i) Receber, 	examinar e 	decidir os 
Aviso de Licitação; recursos encaminhando à Autoridade; 

competente 	quando 	mantiver 	sua 
decisão; 

g) Decidir acerca de consultas • j) Indicar o vencedor do certame; 
e impugnações; k) Adjudicar o objeto quando não 

houver recurso; 

h) Credenciamento 	dos 1) Encaminhar 	o 	processo 

licitantes; devidamente instruido à Autoridade 
superior e propor a homologação. 
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i) Recebimento dos envelopes 
com 	as 	propostas 
comerciais e os documentos 
de habilitação; 

Abertura dos envelopes 
com as documentos de 
habilitação; 

k) Conduzir a sessão pública, 
verificar e jugar as 
condições de habilitação; 

1) Verificar as condições das 
propostas com as condições 
do 	 instrumento 
convocatório; 

m) Análise da aceitabilidade da 
melhor proposta; 

n) Habilitação do licitante 
detentor 	da 	melhor 
proposta; 

o) Indicar o vencedor do 
certame; 

p) Receber, examinar e decidir 
os recursos; 

q) Encaminhamento 	do 
processo 	devidamente 
instruído, com o resultado 
do julgamento para 
adjudicação e homologação 
da 	 Autoridade 
administrativa; 

PREGÃO NA FORMA 
PRESENCIAL: 
a) Coordenar o processo licitatório; 
b) Coordenação dos trabalhos da 
equipe de apoio; 
c) Elaboração do Edital e seus 
anexos, tais como: Termo de 
referência e minuta de contrato; 
d) Credenciamento dos licitantes; 
e) Receber a declaração prevista no 
artigo 4, do inciso VII da Lei 
10.502/02 
f) Recebimento dos envelopes com as 
propostas comerciais e os documentos 
de habilitação; 
g) Abertura dos envelopes com as 
propostas comerciais; 
h) Classificação 	das 	propostas 
comerciais; 
e)Coordenação da etapa de lances; 
O Análise da aceitabilidade da 

melhor proposta; 
g) Negociação com o licitante 
detentor da melhor proposta; 
h) Habilitação do licitante detentor da 
melhor proposta; 
i) Declaração do vencedor do 
certame; 
j) Recebimento, exame e decisão 
sobre os recursos; 
k) Adjudicação, ou não, do objeto do 
certame; 
1) Elaboração da ata; e 
m)Encaminhamento do processo 
devidamente instruido, após a 
adjudicação, à autoridade superior, 
visando à homologação e à 
contratação 
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13. - CERTIFICADOS DE REGISTROS CADASTRAIS PARA LICITAÇÕES: 

Consideram-se registros cadastrais o conjunto de dados relativos ao perfil do licitante, com enfoque 
nos aspectos jurídicos, técnicos, econômico-financeiro e fiscais. Tem por finalidade simplificar os 
procedimentos de habilitação, poupando a Administração e os licitantes de burocratizar e encurtar o 
certame licitatório. 

O Registro cadastral permite que toda a documentação prevista para a fase de habilitação seja 
substituída pelo Certificado de Registro Cadastral — CRC, expedido pelo órgão encarregado do 
controle destes dados. Esse certificado, periodicamente deve ser atualizado na repartição de sua 
expedição e controle, pois comprova a aptidão do interessado para contratar com a Administração 
Pública, que pode a qualquer tempo, ser suspenso ou cancelado se o inscrito deixar de atender às 
exigências para a habilitação no processo licitatório. 

Muitas licitações pedem como exigência na fase de habilitação a apresentação do CRC emitido pelo 
órgão público, com base na Lei 8.666/93. Este certificado tem o objetivo de eliminar a Habilitação 
Jurídica. Uma consideração muito favorável a este tipo de caso em alguns órgãos públicos é a 
utilização de tais cadastros para licitações na modalidade Convite e nas Dispensas de Licitações, 
pois o Órgão tem a empresa cadastrada em seu banco de dados, podendo assim a qualquer momento 
efetuar consultas ou convidá-las para participar em uma destas modalidades de licitação. 

14— SICAF - SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES 

O cadastro no SICAF se tomou muito fácil, bastando o licitante efetuar o cadastro comprasnet 
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/  

"O SICAF constitui o registro cadastral do Poder 
Executivo Federal mantido pelos órgãos e entidades 
que compõem o Sistema de Serviços Gerais - SISG, 

nos termos do Decreto 3.722, de 9 de janeiro de 2001, 
alterado pelo Decreto 4.485, de 25 de novembro de 
2002, e do Decreto 1.094, de 13 de março de 1994. 

Informações a respeito do SICAF poderão ser obtidas 
junto ao Departamento de Logística e Serviços 

Gerais do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão ou pelo site http://www.comprasgovernamentais.qov.br/ " 
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topâu 
00w Sbn Rolo • esp., ,07,13 

Conforme o TCU: É vedada a exigência de prévia inscrição no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores — SICAF para efeito de habilitação em licitação (Súmula 274 do TCU)> 

15.— SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS — Regulamentada pelo Decreto 7.892/2013: Não 
se trata de uma modalidade de licitação e sim de um procedimento especial de licitação que se 
efetiva utilizando-se as modalidades de licitações de Concorrência Pública e Pregão (eletrônico ou 
presencial), o qual seleciona a proposta mais vantajosa com observância fiel do princípio da 
isonomia, pois sua compra é projetada para uma Mura contratação. A Administração Pública firma 
um compromisso por meio de uma ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, onde se precisar de 
determinado produto registrado, o Licitante vencedor estará obrigado ao fornecimento dentro do 
prazo de validade da referida ATA. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não poderá 
ser superior a 1 (um) ano, computadas neste as eventuais prorrogações. 

Trata-se de forma de contrafação cabível para as seguintes hipóteses (art. 3° do Decreto 
7.892/2013): 
I — quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contrafações frequentes; 
II — quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação 
de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; 
III — quando 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 
IV — quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser 
demandado pela administração. 

O Sistema de Registro de Preços é extremamente vantajoso para os casos acima, pois o órgão só 
realiza as contratações estritamente necessárias às suas necessidades, prevenindo excessos e 
desperdícios. 

O Sistema ainda tem a vantagem adicional de não tornar necessária a indicação de dotação 
orçamentária já na realização da licitação, eis que está só se faz necessária na assinatura do contrato. 
Cite-se, a propósito, o art. 70  §2°, do Decreto n° 7.892/2013: §2° - Na licitação para registro de 
preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a 
formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 

16. — PEGANDO CARONA NO MELHOR PREÇO: Os preços ofertados poderão ter validade 
de até 12 meses, período no qual os respectivos produtos ou serviços poderão ser adquiridos ou 
contratados pelos órgãos públicos gerenciadores e os órgãos participantes do SRP (Sistema de 
Registro de Preços). Outros Órgãos públicos também podem "PEGAR CARONA" nestes preços, 
bastado para isso, pertencer à mesma esfera administrativa. 
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'som' 
Obsl: Vale asseverar que "É vedada aos órgãos públicos gerenciadores e os órgãos e entidades da 
administração pública federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade 
municipal, distrital ou estadual." (art. 22, §8° do Decreto n° 7.892/2013). 

Obs 2: Não há possibilidade de acréscimo de até 25% dos quantitativos máximos registrados em 
Ata de Registro de Preços. 

17— FRACIONAMENTO DE DESPESA - VEDAÇÃO 

O fracionamento de despesa se caracteriza quando se divide a despesa para utilizar modalidade de 
licitação inferior à recomendada pela legislação para o total da despesa, ou para efetuar contrafação 
direta. Por exemplo, a lei impede a utilização da modalidade convite para parcelas de uma mesma 
obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços de idêntica natureza e no mesmo local que possam 
ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o 
caso de tomada de preços. Da mesma forma, a utilização de várias tomadas de preços para se abster 
de realizar concorrência. Em outras palavras, é vedada a utilização de modalidade inferior de 
licitação quando o somatório do valor a ser licitado caracterizar modalidade superior. Por exemplo: 
• convite, quando o valor determinar tomada de preços ou concorrência; ou • tomada de preços, 
quando o valor for de concorrência. Em resumo, se a Administração optar por realizar várias 
licitações ao longo do exercício financeiro, para um mesmo objeto ou finalidade, deverá preservar 
sempre a modalidade de licitação pertinente ao todo que deveria ser contratado. Vale dizer, 
ilustrativamente: se a Administração tem conhecimento de que, no exercício, precisará substituir 
1.000 cadeiras de um auditório, cujo preço total demandaria a realização de tomada de preços, não é 
lícita a realização de vários convites para compra das cadeiras, fracionando a despesa total prevista 
em várias despesas menores que conduzem a modalidade de licitação inferior à exigida pela lei. A 
legislação não considera fracionamento a contratação de parcelas de natureza específica que possam 
ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diferente daquela do executor da obra ou 
serviço. Muitas vezes o fracionamento ocorre pela ausência de planejamento do quanto vai ser 
efetivamente gasto no exercício para a execução de determinada obra, ou a contratação de 
determinado serviço ou ainda a compra de determinado produto. O planejamento do exercício deve 
observar o princípio da anualidade do orçamento. Logo. não pode o agente público justificar o 
fracionamento da despesa com várias aquisições ou contratações no mesmo exercício, sob 
modalidade de licitação inferior àquela exigida para o total da despesa no ano, quando decorrente da 
falta de planejamento. 
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"É vedado o fracionamento de despesas para adoção 
de dispensa de licitação ou modalidade de licitação 

menos rigorosa que a determinada para a totalidade 
do valor do objeto a ser licitado." 

FRACIONAMENTO refere-se à despesa, 
ou seja, à divisão do valor da despesa." 

18— CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM LICITAÇÃO: 

Após concluída a licitação, ou os procedimentos de dispensa ou inexigibilidade, A Administração 
adotará as providências para celebração do respeito contrato ou nota de empenho da despesa, 
mediante recibo, ou da ordem de execução do serviço, ou da autorização de compra, ou de 
documento equivalente. No contrato deem estar estabelecidas com clareza e precisão as cláusulas 
com os direitos, obrigações e responsabilidades da Administração e do particular. 

Vale lembrar que o conteúdo de um Contrato Administrativo deverá ser unicamente o que consta no 
Edital de Licitação e na proposta comercial do licitante, sendo o Edital a base do Contrato 
Administrativo. Todo e qualquer anexo do Edital de Licitações faz parte do Contrato, tais como 
especificações detalhadas, planilhas, cronogramas, cálculos e qualquer outro anexo existente no 
edital de licitação. 

19- GARANTIAS CONTRATUAIS EM LICITAÇÕES 

Uma exigência comum da Administração para assinatura de contratos é a garantia contratual, que se 
limita por Lei em 5% (cinco por cento) do valor total do contrato a ser assinado. Para obras, 
serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros 
consideráveis o limite de garantia poderá ser elevado para até 10% (dez por cento) do valor do 
contrato. As garantias podem ser apresentadas sob 3 (três) formas: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
b) Seguro Garantia; 
c) Fiança Bancária. 

20— LICITAÇÃO DESERTA E LICITAÇÃO FRACASSADA 

LICITAÇÃO DESERTA: é aquela em que nenhum proponente interessado comparece ou por 
ausência de interessados na licitação. Nesse caso, torna-se dispensável a licitação, hipótese em 
Administração pode contratar diretamente , desde que demonstre motivadamente existir prejuízo na 
realização de uma nova licitação e de que sejam mantidas todas as condições preestabelecidas no 
Edital. 
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LICITAÇÃO FRACASSADA: Ocorre quando nenhum proponente é selecionado em decorrência 
de inabilitação ou de desclassificação das propostas. Nos processos de licitações que apresentarem 
estas situações, aplica-se o disposto no artigo 48, §3° da lei 8.666/93. 

"O estabelecimento de condições a que apenas um 
licitante possa atender, leva ao direcionamento da 

licitação ou a um procedimento licitatório 
deserto ou fracassado." 

21— QUEM DEVE LICITAR: 

O dever de licitar decorre diretamente da exigência contida no artigo 37, XXI da CRFB, da visa, 
entre outras finalidades, permitir/obrigar que a Administração selecione o negócio mais vantajoso, 
protegendo o interesse público. 

Toda a Administração Pública direta, e indireta, está obrigada a licitar por imperativo dos princípios 
constitucionais que a regem. 

22— QUEM NÃO PODE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO: 

Não podem participar, direta, ou indiretamente, da licitação, da execução da obra da prestação dos 
serviços e do fornecimento de bens necessários à obra ou serviços: 

a) O autor do projeto básico ou executivo, pessoa fisica ou pessoa jurídica; 
b) A empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração de projeto básico ou 

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, acionista ou detentor demais de 5% 
(cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsável técnico o 
subcontratado; 

c) O empregado, o servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsáveis pela 
licitação. 

Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou jurídica, e o licitante 
ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e 
serviços a estes necessários. Esse entendimento é extensivo aos membros das comissões de 
licitações. 

É permitida ao autor do projeto a participação na licitação de obra ou serviços, ou na execução, 
apenas na qualidade consultor técnico, desde nas funções de fiscalização, supervisão ou 
gerenciamento, e exclusivamente a serviço da administração. 
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23. — TERMOS COMUNS E USUAIS: 

Administração Pública Direta: é o conjunto de órgãos que fazem parte da estrutura do Poder 
Executivo, como os Ministérios e Secretarias do Estado. 

Administração Pública Indireta: é o conjunto de entidades que detém personalidade jurídica 
própria, como as Autarquias, fundações e sociedades de economia mista. 

Autarquia: é a entidade criada por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita própria, 
para executar atividades típicas da Administração Pública que requeiram gestão administrativa e 
financeira descentralizada. 

Comissão de Licitação: é responsável por toda a licitação. Deve ser formada, por, no mínimo, três 
servidores do órgão licitante. É a responsável pelo julgamento das propostas apresentadas durante a 
licitação e decidirá quem é o vencedor 

Adjudicação: é o ato em que é anunciado o vencedor da licitação. 

Homologação: Declaração do vencedor da licitação. 

Fase externa: é a fase pública da licitação, cujo acesso é permitido a todos os interessados. 

Fase interna: é a fase inicial da licitação que consiste em determinar a necessidade da licitação, a 
garantia de verbas para a compra do bem ou serviço e a elaboração do edital coma definições das 
condições da licitação. 

Impugnação: é o ato de contestar um edital durante o processo de licitação, que pode ou não ser 
aceito pela comissão de licitação ou pregoeiro. 

Objeto da licitação: é o produto, serviço ou obra que a Administração Pública quer adquirir 
mediante a licitação. 

Recurso Administrativo: é o questionamento formal feito pela empresa ou cidadão a um órgão 
público para solucionar uma dúvida ou divergência. 

Recurso hierárquico: é um tipo de recurso administrativo utilizado para contestar uma licitação. 

Representação: é um tipo de recurso administrativo utilizado para contestar uma decisão 
relacionada ao objeto da licitação. 

Pedido de Reconsideração: tipo de recurso administrativo que solicita reconsideração diante de 
uma decisão desfavorável adotada pela Administração Pública. " 
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Pregoeiro (a)  : responsável pela condução da modalidade licitatória Pregão, seja presencial ou na 
forma eletrônica. 

Probidade administrativa:  moralidade, somada a eficácia do administrador público. 

Sanção:  é a penalidade imposta pelo descumprimento de normas estabelecidas em lei. 

Sessão Pública:  é o ato em que as empresas participantes e a comissão de licitação se reinem para 
começar o processo de escolha da melhor proposta. 

24. — AUDIÊNCIA PÚBLICA OU CHAMADA PÚBLICA: 

É a forma de juntar possíveis licitantes para que todos deem suas opiniões para um certame que será 
proposto. O objetivo maior de uma audiência pública é ouvir a opinião da maior parte possível. 
Sempre deverá haver Audiência Pública nos casos de contratações de grande vulto, de similaridade 
entre objetos e frequência de compra. Conforme artigo 39 da Lei 8.666/93, sempre que o valor 
estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for 
superior a 150 milhões de reais, o processo licitatório será iniciado, obrigatoriamente, com uma 
audiência pública concedida pela autoridade responsável com antecedência mínima de 10 (dez) dias 
úteis de sua realização, pelos mesmos meios previstos para a publicidade da licitação, à qual terão 
acesso e direito a todas as informações pertinentes e a se manifestar todos os interessados. 
Consideram-se licitações simultâneas aquelas com objetivos similares e com realização prevista 
para intervalos não superiores a trinta dias e licitações sucessivas aquelas em que, também com 
objetos similares, o edital subsequente tenha uma data anterior a cento e vinte dias após o término 
do contrato resultante da licitação antecedente. 

25- AVISOS DE LICITAÇÕES: 

No intuito de atribuir às contratações públicas maior transparência e efetividade, a Lei 8.666/93 
veio estabelecer normas gerais sobre o procedimento licitatório. O principio da Publicidade 
estabelece que qualquer interessado deve ter acesso às licitações públicas e seu controle, mediante 
divulgação dos atos praticados pelos administradores em todas as fases da licitação. Tal principio 
assegura a todos os interessados a possibilidade de fiscalizar a legalidade dos atos. 

É importante enfatizar que a publicidade é alcançada não somente pela publicação dos atos, mas, 
sobretudo, pela viabilização do amplo acesso de todos os interessados aos processos e atos que 
integram a licitação. 

Como a participação dos fornecedores no certame está condicionada aos conhecimento prévio de 
sua existência, o anúncio inicial da ocorrência do procedimento licitatório e das informações 
necessárias para participação, deverá ser publicado por meio do Aviso de Licitação ou instrumento 
convocatório na forma e nos meios estabelecidos no artigo 21 da Lei 8.666/93. 
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O Aviso publicado conterá a indicação do local em que os interessados poderão ler e obter o texto 
integral do edital a data de abertura e entrega doas propostas, modalidade da licitação, número do 
edital, dados do órgão ou empresa licitante e um resumo do objeto da licitação. 

26- EXTRATOS DE CONTRATO: 

Os extratos de contratos resultantes dos certames licitatórios, de Dispensa e de Inexigibilidade 
deverão ser levados à publicação na Imprensa Oficial. 

27 — DAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS 

Como regra, a licitação e os contratos administrativos têm por objetivo a obtenção da solução 
contratual economicamente mais vantajosa para a Administração Pública. Desta forma, um dos 
requisitos para a prorrogação dos contratos administrativos de prestação de serviços de natureza 
continua é que sejam vantajosos para a Administração Pública. 

Os critérios para renovação contratual serão analisados pela autoridade administrativa, com base no 
posicionamento do fiscal do contrato acerca da satisfação dos serviços prestados e deverão observar 
o limite financeiro da modalidade da licitação escolhida, com orientação de realização de pesquisa 
de preços para verificação se o contrato continua vantajoso para a Administração acompanhado da 
justificativa para a prorrogação e nova dotação orçamentária. 

28- BIBLIOGRAFIA: 

Lei. 8.666/93 e atualizações vigentes; 
Lei 10.502/02 e atualizações vigentes; 
Decreto 7.892/2013 — Sistema de Registro de Preços — SPR; 
TCU — Licitações e contratos — orientações Básicas — 3' Edição, Revista, atualizada e ampliada — 
www.tcu.gov.br; 
www.comprasgovemamentais.gov.br/arquivos/cademo/pesquisa_precos-02-09.pdf.  
A importância do planejamento para as contratações públicas: www.tcu.gov.br. 

29- ANEXOS: 

I — Modelo de planejamento da Administração para compras e serviços; 
II — Modelo de Memorando do setor requisitante; 
III — Modelo do Projeto Básico; 
IV — Modelo do Termo de Referência; 
V — Modelo do contrato, 
VI- Procedimentos para renovação de contrato. 
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ANEXO 1- MODELO DE PLANEJAMENTO DA ADMINIS 	RAÇÃO PARA COMPRAS E 
SERVIÇOS 

Solicitante 
Setor Solicitante 
Responsável pela Solicitação 

REFERENTE AO QUE ESTA SENDO PEDIDO INFORMO: 
Almoxarifado que constatou a não existência de estoque. SIM ( ) NÃO ( ) 

1. OBJETO: Descrição do objeto. 

1.1. DETALHAMENTO DO OBJETO: 
1.1.1. LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS: Descrever o locar de entrega; 
1.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Caracterização do objeto, descrição suficiente para 
atendimento à demanda sem restrição ao caráter competitivo da licitação (em caso de 
inexigibilidade, ou seja, inviabilidade de competição, comprovar com justificativa e 
documentação); 

Item MATERIAL DE CONSUMO 
• 

Qtde Unidade Valor 
Unit. 

01 Ex: Creches com carretilhas 

	

I Com abertura superior em PVC 	cristal 
• formato 	vertical 	80X120 	mm, 	com 
carretilhas para crachá com fio extensor 
Roller Clipes na cor azul petróleo, com fio 
retrátil e prendedor de metal 	no verso, 
personalizado com a logomarca CONTER, 
com alça transparente (espessura mínima de 
1 mm) 

15.000 UNIDADE 

1.3. PRAZOS DE ENTREGA DOS MATERIAIS. Recebimento dos materiais e ou da prestação 
dos serviços, entre outros Ex: tendo em vista a indisponibilidade dos materiais e a necessidade de 
seu emprego imediato os mesmos deverão ser entregues no prazo de 3 (três) dias uteis a contar da 
Emissão da Nota de Empenho; 

2. JUSTIFICATIVA: Neste campo o interessado deve detalhar da melhor forma possível a 
justificativa para a aquisição do objeto, pois a partir destes dados será possível a elaboração do Pré-
Projeto básico pelo departamento requisitante. Caso seja necessária a indicação de marca ou 
fabricante é imprescindível justificar o motivo. 
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3. METAS FÍSICAS: Quantificação do serviço e resultados esperados (Exemplo de quantificação: 
os materiais objeto deste pedido serão aplicados, conforme a indicação constante no rótulo da 
embalagem, por um período de 6 (seis) semanas); 

4. VALOR TOTAL ESTIMADO: Caso a área tenha condições, apresentar o custo total previsto, 
baseado em pesquisa de mercado, podendo ser utilizado uma cesta de preços aceitáveis, ou seja: 
pesquisa de mercado, pesquisa em órgãos públicos, entre outras fontes (Ex: o custo dos materiais 
objeto deste pedido foram obtidos através de pesquisa de mercado, conforme planilha de cotação de 
preço em anexo). 

5. OBRIGAÇÃO DAS PARTES: além das especificas da contratação, pode-se exigir uso de 
uniforme, crachá, garantias estendidas, manutenção on-site etc. 

6. HABILITAÇÃO ESPECIFICA: documentação necessária, sem restringir a competição. 

Brasília/DF, de de 

Nome do interessado 
Responsável pela solicitação 
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ANEXO II- MODELO DE MEMORANDO DO SETOR REQUISITANTE 

MEMORANDO ° 

Brasilia DF, 
Destinatário 

1. OBJETO: Descrição do objeto. 

1.1. DETALHAMENTO DO OBJETO: 

1.1.1. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Descrever o local que a prestação de serviço 
será realizada. 

1.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Caracterização do objeto, descrição suficiente para 
atendimento à demanda sem restrição ao caráter competitivo da licitação (em caso de 
inexigibilidade, ou seja, inviabilidade de competição, comprovar com justificativa e 
documentação). 

ITEM SERVIÇO QNTE R$ UNIT. R$ TOTAL 

01 COPIA 
CHAVES 
SIMPLES 

DE 40 R$3,90 R$156,00 

TOTAL 

1.3. PRAZOS: Prazos de entrega do objeto ou execução dos serviços 
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2. JUSTIFICATIVA: Neste campo o interessado deve detalhar da melhor forma possível a 
justificativa para a contratação do serviço, pois a partir destes dados será possível a elaboração do 
Projeto básico pelo setor requisitante. Caso seja necessária a indicação de empresa é imprescindível 
justificar o motivo. 

3. METAS FÍSICAS: Quantificação do serviço e resultados esperados. 

4. VALOR TOTAL ESTIMADO: Caso a área tenha condições, apresentar o custo total previsto, 
baseado em pesquisa de mercado, podendo ser utilizado uma cesta de preços aceitáveis, ou seja: 
pesquisa de mercado, pesquisa em órgãos públicos, entre outras fontes (Ex: o custo dos materiais 
objeto deste pedido foram obtidos através de pesquisa de mercado, conforme planilha de cotação de 
preço em anexo). 

5. OBRIGAÇÃO DAS PARTES: além das específicas da contratação, pode-se exigir uso de 
uniforme, crachá, garantias estendidas, manutenção on-site etc. 

6. HABILITAÇÃO ESPECIFICA: documentação necessária, sem restringir a competição. 

Brasília, de 	de 

Nome do interessado — 
Responsável pela solicitação 

‹ND) 
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ANEXO III- PROJETO BÁSICO 

FORNECIMENTO 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE 

NOME DO FISCAL DE 
CONTRATO 

1- IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
NOME DO PROJETO: 
INSTITUIÇÃO PROPONENTE: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
FAX: 
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO PROPONENTE 
NOME: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
FAX: 
E-MAIL: 
RESPONSÁVEL PELO PROJETO 
NOME: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
FAX: 
E-MAIL: 
2- JUSTIFICATIVA DO PEDIDO 
Fundamentar neste campo a pertinência e relevância do projeto como resposta a um problema 
ou necessidade identificados de maneira objetiva. Deve haver ênfase em aspectos qualitativos e 
quantitativo, evitando-se dissertações genéricas sobre o tema. 
3- CARACTERÍSTICA DO OBJETO 
3.1 ESPECIFICAÇÃO 
EXEMPLO: Crachás com carretilhas 

formato vertical 80X1 20 mm, com carretilhas para 
cor azul petróleo, com fio retrátil e prendedor de metal 

CONTER/DF, com alça transparente (espessura 

Com abertura superior em PVC cristal 
crachá com fio extensor Roller Clipes na 
no verso, personalizado com a logomarca 
mínima de 1 mm). 

3.2 QUANTIDADES 
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EXEMPLO: Crachás com carretilhas: 30.000 (trinta mil). 
4- REGIME DE EXECUÇÃO OU FORMA DE FORNECIMENTO 

5. REQUISITOS A SEREM EXIGIDOS NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

6.RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES A SEREM EXIGIDAS DA 
EMPRESA A SER CONTRATADA 

7. DA RELAÇÃO EMPREGATICIA E DOS ENCARGOS SOCIAIS 

8. EXECUÇÃO DO CONTRATO 

9. PRAZOS 

10. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

11. GARANTIAS 

12. VIGÊNCIA 

13. DO PAGAMENTO 

14. DA RETENÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 

15. INDICAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO 
Indicar neste campo o servidor da unidade responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 
execução do presente ajuste, procedendo ao registro de eventuais ocorrências e adotando as 
providências necessárias ao seu fiel cumprimento. 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

DATA: 	 Assinatura do responsável pela elaboração 
APROVAÇÃO 
DATA: 	 Assinatura do responsável pela elaboração 

ANEXO IV - TERMO DE REFERÊNCIA 

49 



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE 

NOME DO FISCAL DE 
CONTRATO 

RAMAL 

MATRICULA 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO FINAL PRETENDIDO PELA 
ADMINISTRAÇÃO 

DENOMINAÇÃO: 

DESCRIÇÃO: 

ESPECIFICAÇÕES: 

OBJETIVO! JUSTIFICATIVA! NECESSIDADE / DESTINAÇÃO 

QUANTIDADE A SER 
ADQUIRIDA: 

TEMPO DE EXECUÇÃO: 

HISTÓRICO DE CONSUMO MENSAL E ESTOQUE ATUAL 

PREÇO ESTIMADO E AVALIAÇÃO DO CUSTO 

FORNECEDOR 
CONSULTADO 

QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO 
(PREÇO MÉDIO) 

VALOR 
GLOBAL 

VALOR TOTAL ESTIMADO 
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METODOLOGIA UTILIZADA PARA AVALIAÇÃO DO CUSTO 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

ELEMENTOS / DOCUMENTOS / CERTIFICADOS 

AMOSTRA DO PRODUTO / SERVIÇO E REQUISITOS DE VERIFICAÇÃO 

DA ENTREGA DO PRODUTO/ SERVIÇO/ OBRA 

FORMA DE FORNECIMENTO/ EXECUÇÃO: 

PRAZO: LOCAL DE ENTREGA: 

CONDIÇÕES ESPECIAIS 
PARA ENTREGA: 

TRANSPORTE A SER UTILIZADO: 

PRAZO DE GARANTIA DO 
PRODUTO / SERVIÇO: 

PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA: 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

FATURAMENTO OU VALOR MÍNIMO ESTIMADO: 

PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO 

DEVERES DO CONTRATADO 

DEVERES DO CONTRATATANTE 
DEMAIS 

DEMAIS CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTOOU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DATA: Assinatura 	e 	matriculado 	responsável pela 
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elaboração 

APROVAÇAO 

   

DATA: 

 

Assinatura e matriculado responsável pela 
elaboração  
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ANEXO V- MODELO DO CONTRATO 

MODELO DE MINUTA DE CONTRATO PREGÃO COMPRAS 

Nota explicativa 1: Os itens desta peça destacados em vermelho negritado devem ser preenchidos 
pelo órgão de acordo com sua discricionariedade, tendo-se o cuidado de reproduzir as mesmas 
definições constantes nos itens equivalentes das demais peças Nota explicativa 1: Os itens desta 
peça destacados em vermelho negritado devem da licitação (Termo de Referência, edital, minuta de 
Contrato, etc.), para que cada peça não traga previsões contraditórias em relação às demais. 

Nota explicativa 2: A maioria das notas explicativas foi excluída dos modelos de Contratos para 
evitar repetições desnecessárias. Caso o órgão tenha alguma dúvida sobre item específico, basta 
consultar os modelos completos de Editais e Termos de Referência, nos quais as notas permanecem. 

Nota explicativa 3: Os itens em destaque azul poderão ser exigidos ou não. Caso não exigível, 
excluir o item. 

Nota explicativa 4: As notas explicativas, em destaque amarelo, devem ser excluídas quando da 
utilização do modelo. 

ANEXO XXXX 

MINUTA DO CONTRATO 

PROCESSO N° XXXX 

CONTRATO N° XXXX/XXXX 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE XXXX QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A (NOME DO ÓRGÃO LICITANTE), E 
A EMPRESA XXXX. 

A (NOME DO ÓRGÃO LICITANTE), com sede no XXXX, inscrito no CNPJ sob o n° XXXX, 
neste ato representado pelo (NOME DA AUTORIDADE E CARGO), nomeado pela Portaria n° 
XXXX, de XX/XX/XXXX, publicada em XX/XX/XXXX, e em conformidade com as atribuições 
que lhe foram delegadas pelo Ato Governamental n° XXXX, de XX/XX/XXXX, publicado em 

doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa XXXX, 
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inscrita no CNPJ n° XXXX, com 	sede na XXXX, CEP XXXX, no Município de )000C, 
denominada CONTRATADA, neste 

ato representada pelo Senhor )00CX, portador da Cédula de Identidade n° XXXX e CPF n° XXXX, 
tendo em vista o que consta no Processo n° XXXX, e o resultado final do Pregão n° XXXX/XXXX, 
com fundamento na Lei n° 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o 
presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes: 

1. 	CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O contrato tem como objeto a aquisição de XXXX, visando atender às necessidades do 
(NOME DO ÓRGÃO LICITANTE), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no 
Termo de Referência e no Edital e seus Anexos. 

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão n° 
XXXX/XXXX, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA. 

r •ffF CLÁUSULA SEGUND - DO LOCAL, DA QUANTIDADE E DO PRAZO DE 
ENTREGA DO MATERIAL 

2.1. 	O material deverá ser entregue conforme discriminado abaixo: 

ITE 
M 

DESCRIÇAO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

LOCA 
L 

QUANTIDAD 
E 

PRAZO 	DE 
ENTREGA 

1 

2 

3 

... 

2.1.1. O prazo de entrega do material será contado a partir da data de assinatura do presente 
contrato, ou do recebimento da nota de empenho ou ordem de fornecimento. 

3. 	CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. A CONTRATADA obriga-se a: 
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3.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da 
respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, 
procedência e prazo de garantia; 

3.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com 
uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

3.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 

3.1.2.1. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, 
remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o 
produto com avarias ou defeitos; 

3.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 
presente licitação; 

3.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

3.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

3.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

3.1.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

3.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

Nota explicativa: As cláusulas acima são as mínimas necessárias. Conforme as necessidades 
peculiares do órgão e as especificações do objeto da aquisição, pode ser necessário que se arrolem 
outras obrigações a cargo da Contratada, com detalhes mais aprofundados. 
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4. 	CLÁUSULA QUARTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

4.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

4.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivos; 

4.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 

servidor especialmente designado; 

4.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

5.1. Os bens serão recebidos: 

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 
especificações constantes do Edital e da proposta. 

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital 
e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará no prazo fixado no Termo de Referência. 

5.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas. 

6. 	CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO 

6.1. O valor do contrato é de R$ XXXX (XXXX) 

6.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 
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1.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$   	 ), na 
modalidade de 	 , correspondente a 	% ( 	por cento) de seu valor total, 
no prazo de 	 observadas as condições previstas no Edital. 

OU 

1.1. A CONTRATADA, na assinatura deste Termo de Contrato, prestou garantia no valor de R$ 
	 ), na modalidade de 	 , correspondente a 	 
	por cento) de seu valor total, observadas as condições previstas no Edital. 

Nota Explicativa: A exigência da garantia no Termo de Contrato é possível desde que exigida no 
Edital e na forma nele estipulada. Pode ser exigida a comprovação da prestação da garantia após a 
assinatura do Termo de Contrato ou como condição para sua assinatura. Excluir esta cláusula caso 
não tenha sido prevista a exigência no Edital. 

7. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

7.1. O prazo de vigência do contrato será de XX (XXXX) dias, a partir da data da assinatura do 
instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

8. CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

8.1. O prazo para pagamento será de no máximo XX (XXXX) dias, contados a partir da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA. 

8.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, condicionado à verificação da conformidade da 
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações 
assumidas. 

8.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

8.4. Antes do pagamento, a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da 
Contratada, especialmente quanto à regularidade fiscal, que poderá ser feita em sites oficiais, 
devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 
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Nota explicativa: Atente-se para a posição do TCU (Acórdão n° 1.438/2009 — Plenário): "9.5.2. 
faça constar dos processos de contratação consultas sobre a regularidade fiscal da empresa, 
efetuadas antes da contratação e antes de quaisquer pagamentos com recursos públicos;" 

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

8.5.1. Será retido 1,5% sobre o valor total da fatura para o Fundo Empreender Paraíba, em 
atendimento ao inciso II, do art. 8°, da Lei n° 9.335/2011, alterado pela Lei n° 9.355/2011 e 
regulamentado pelo Decreto n°32.086/2011. 

8.5.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

8.6. O pagamento será efetuado por meio de Autorização de Pagamento, mediante depósito em 
conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio 
previsto na legislação vigente. 

8.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data 
do efetivo pagamento. à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido  I =  índice de 
atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 
1= 	(6 / 100) 

365 

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

VP = Valor da Parcela em atraso 

9. CLÁUSULA DÉCIMA — DO REAJUSTE 

9.1. XXXXXXX 

10. CLÁUSULA ONZE - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. XXXXXXXXX 
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11. CLÁUSULA DOZE - DA FISCALIZAÇÃO 

11.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da Administração, 
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará 
ciência à Administração. 

11.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONIRATANTE ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

11.3. O gestor do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

12. CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 
1993. 

12.2. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, nos termos dos parágrafos 10  e 2° do art. 65, da Lei n° 
8.666/93. 

13. CLÁUSULA C,ATQRÃE, - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. A CONTRATADA que, no decorrer da contrafação, cometer qualquer das infrações 
previstas na Lei n° 8.666, de 1993, e na Lei n° 10.520, de 2002, sem prejuízo da responsabilidade 
civil e criminal, ficará sujeita às seguintes sanções: 

a. advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 

b. multa: 

b.1 . moratória de até XX% (XXXX por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
contratação, até o limite de XX (XXXX) dias; 
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b.2. compensatória de até XX% (XXXX por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, 
desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato. 

c. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o (NOME DO ÓRGÃO LICITANTE), 
pelo prazo de até dois anos; 

d. impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual e 
descredenciamento do Registro Cadastral do Estado, pelo prazo de até cinco anos; 

e. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Estadual. 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos causados; 

13.1.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

13.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se no que couber as disposições da Lei 
n°8.666, de 1993. 

13.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o principio da proporcionalidade. 

13.4. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CON I RATANTE serão deduzidos dos valores 
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Estado da Paraíba, ou deduzidos da garantia, ou ainda, 
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Estado e cobrados judicialmente. 

13.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

14. 	CLÁUSULA QUINZE - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

14.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato os elencados no art. 78 da Lei n°8.666, de 
1993, que obedecerá às disposições dos artigos 79 e 80. da Lei n°8.666/93. 

14.2. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia 
contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela 
devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos 
causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento. 
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14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei n°8.666, de 1993. 
14.4. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

14.4.3. Indenizações e multas. 

15. 	CLÁUSULA DEZESSETE - DOS CASOS OMISSOS 

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos 
pela CONTRATANTE, segundo as disposições comidas na Lei n° 10.520, de 2002, no Decreto 
Estadual n° 24.649, de 2003, na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei 
Complementar n° 123, de 2006, e na Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente. bem como nos demais 
regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, 
independentemente de suas transcrições. 

~CLÁUSULA DEZOITO -DA PUBLICAÇÃO 

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato, no Diário 
Oficial do Estado, nos termos do § Único, do art. 61 da Lei 8.666/93. 

17. 	CLÁUSULA DEZENOVE - DO FORO 

17.1. Fica eleito o foro da Seção Judiciária de XXXX , com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a 
seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na 
presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

Local XXXX, XX de XXXX de XXXX. 

Pela CONTRATANTE 

61 



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

Pela CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

Nome: CPF n°: 
Identidade n°: 

Nome: CPF n°: 
Identidade n°: 
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ANEXO VI- PROCEDIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DE CONTRATO (CPL) 

PA Tf: 
MODALIDADE: 

TRAMITAÇÃO PROCESSUAL PRAZOS DATA VISTO 

1.  MEMORANDO AO FISCAL PARA 
MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA QUANTO A 
SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. 

2 DIAS 

2.  EXPEDIENTE Á EMPRESA SOLICITANDO 
POSICIONAMENTO QUANTO A RENOVAÇÃO E 
VALOR DE REAJUSTE. 

2 DIAS - 
PRAZO DA 
EMPRESA 5 

DIAS 
3.  PESQUISA (3) DE MERCADO E RELATÓRIO DA 

CPL/CONSULTA REGULARIDADE. 
7 	DIAS 

4.  APÓS RESPOSTA REFERENTE AO ITEM 2, 
ENCAMINHAMENTO AO SETOR DE 
CONTABILIDADE PARA VERIFICAÇÃO 
QUANTO REAJUSTE (CASO A EMPRESA 
APRESENTE REAJUSTE MAIOR QUE O INDICE 
APLICADO, SOLICITAR ANÁLISE TANTO DO 
SETOR CONTABIL E ASSEJUR.) E SOLICITAR 
INFORMAÇÕES SE HÁ DISPONIBILIDADE 
FINANCEIRA. 

2 DIAS 

5.  MEMORANDO À ASSEJUR ENCAMINHANDO O 
PA PARA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO 
QUANTO Á POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO 
CON 	IRATUAL 

2 DIAS 

6.  SOLICITAR A DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO JURÍDICA (ANALISAR SE 
POSSUI TODOS OS DOCUMENTOS EM DIA) 

2 DIAS 

êpt 
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1.  APÓS CONFIRMAÇÃO, ENCAMINHAMENTO A 2 DIAS 
RDE PARA APROVAÇÃO DO REAJUSTE SE 
FOR O CASO. 

2.  ENCAMINHAMENTO A ASSEJUR PARA 2 DIAS 
CONFECÇÃO DE CONTRATO. 
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