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engenharia, poderá ser adotado o Termo de Referência mencionado no
caput deste artigo, sem prejuízo da elaboração de projeto básico
exigido em lei.

Art. 2º - A Diretoria Administrativa – DIRAD adotará todas as
providências necessárias para implantação, acompanhamento e, se
necessária, a atualização dos procedimentos para consecução do objetivo
da presente Portaria, utilizando-se dos meios e instrumentos
administrativos existentes na Câmara dos Deputados.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Em 19/10/2009 - SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA, Diretor-
Geral.

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 117/2009
TERMO DE REFERÊNCIA

Este documento deverá constar do processo e ser carregado no
sistema Sigmas. Caso o espaço provido não seja suficiente, indique as
folhas do processo no qual se encontram as informações completas.

Deverá ser observado o disposto no Manual de Aquisições da
Câmara dos Deputados.

Versão 1.7 

 1   ESPECIFICAÇÃO CONVENIENTEMENTE CADASTRADA COMO PEDIDO NO
SIGMAS:

                      DATA                                   FL. DO PROCESSO

2      ÓRGÃO(S) REQUISITANTE(S) (lei 10.520/02, art. 3º, I, c/c Portaria DG 103/05, art.
1º)

3      ÓRGÃO(S) RESPONSÁVEL(IS) PELA ESPECIFICAÇÃO (lei 10.520/02, art. 3º, I e
III, c/c Portaria DG 103/05, art. 1º)

Seção/Órgão Contato Ponto Ramal

Seção/Órgão Contato Ponto Ramal

/ /
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4 OBJETO (lei 10.520/02, art. 3º, II – RPL, art. 8º, I, e art. 15)
Descrição sucinta do objeto a ser licitado, destacando-se as
características mais relevantes da contratação. Ex.: Aquisição de
mamógrafo digital, com instalação e manutenção técnica preventiva e
corretiva pelo período de 12 (doze) meses.

5 HOUVE CONTRATAÇÃO ANTERIOR?          NÃO       SIM (preencher os
campos abaixo)

5.1. N. CONTRATO VIGENTE/EXPIRADO

5.2. N. LICITAÇÃO DO CONTRATO 5.3. N. PROCESSO DA LICITAÇÃO

6   INSTRUMENTO DA CONTRATAÇÃO A SER CELEBRADA:

      SOMENTE NOTA DE EMPENHO     CONTRATO     ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7   JUSTIFICATIVA (lei 10.520/02, art. 3º, I e III – RPL art. 2º XVII,
a, art. 8º, I, Portaria 103/2005 DG art. 2º, I a IV e art. 3º I e II)
- fundamentação da necessidade da contratação, explicitando o critério
de escolha desta entre outras alternativas disponíveis;
- relação entre a demanda prevista e a quantidade a ser contratada;
- resultados a serem alcançados em termos de economicidade e melhor
aproveitamento dos recursos.

8  DETALHAMENTO***  (RPL, art. 8º, I e art. 2º, XVII, a, b, c, d, e, e
art. 16 § 7º, I, e Lei 10.520/02, art. 3º, II)
*** IMPORTANTE: Definição precisa, suficiente e clara do objeto
vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem a competição.

8.1. Material confeccionado em MADEIRA?     NÃO   SIM (Observar
Lei n. 9.605/98)

8.2. Material de INFORMÁTICA?     NÃO    SIM (Observar Lei nº
8.248/91)
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8.3. Requisitos ambientais: a escolha do objeto considerou critérios
ambientais no processo de produção, extração, beneficiamento,
embalagem, descarte, dentre outros? (principalmente se material
radioativo, baterias, agrotóxicos, resíduos hospitalares, óleos
lubrificantes e pneus)

       NAO         SIM (detalhar)

8.4. Definição e especificação precisa e completa do objeto (RPL art.
8º, I, art. 16, §7º, II)
- Incluindo, no mínimo, prazo para contratação, quantidade a ser
contratada, unidades de medição, indicação de regime de fornecimento
(integral ou parcelado), normas técnicas, potência, qualidade, cor (se
necessário), dimensões, composição, materiais.

8.5.Prazo de entrega do objeto: (art. 3º, I da lei 10.520/02)

8.5.1. Cronograma de entrega: aplica-se aos casos de fornecimento
parcelado.

8.6. Serviços de Instalação:            NÃO            SIM (detalhar)

8.7. Rotina de execução (frequência, periodicidade, procedimentos,
metodologias, critério de medição de desempenho, etc.):

8.8. Inclusão de arquivos nos sistema SIGMAS: plantas, fotografias,
desenhos, etc.

                                                      NÃO                 SIM
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8.9. Marca e modelo (LGL, art. 15, I, art. 7º, §5º – RPL, art. 16, I,
art. 16, §7º, I)
Somente poderá haver exigência de marca para atender ao princípio da
padronização, ou quando tecnicamente justificável. Em qualquer caso,
desde que não limite injustificadamente a competitividade do certame,
poderá haver indicação de marcas para fins de referência de
comparação, de modo a assegurar padrão mínimo de especificação de
qualidade do objeto.

8.9.1.   NÃO HÁ INDICAÇÃO DE MARCA/MODELO  (serão aceitas quaisquer
marcas que atendam integralmente às especificações):

8.9.2.   HÁ INDICAÇÃO DE MARCA/MODELO SOMENTE COMO REFERÊNCIA PARA
COMPARAÇÃO (caráter meramente indicativo, podendo ser aceitas
quaisquer marcas que atendam integralmente às especificações, sugerem-
se no mínimo 3 marcas de referência):

8.9.3.     HÁ EXIGÊNCIA DE MARCA OU MODELO (a marca indicada deve,
necessariamente, ser oferecida pelas licitantes)

8.10. Justificativa para a exigência de marca:

9    CONDIÇÕES DE GARANTIA / ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO (lei
10.520/02, art. 3º, III – RPL, art. 8º, I)
prazos de garantia, validade, fornecimento de peças ou materiais e
demais condições.
SOMENTE GARANTIA DA FÁBRICA É SUFICIENTE?       NÃO (Justificar)
SIM (Justificar)

10 VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (LGL art. 40, §2º, II, Lei 10.520/02,
art. 3º, III – RPL art. 6º, § 2º, II, art. 8º, I – LGL art. 15, V –
Portaria/DG 103/05 art. 5º e art. 2º IV)
Informação dos preços estimados para a contratação, detalhados em seus
custos unitários e totais, bem como da fonte dos dados que os
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subsidiaram (orçamento analítico elaborado por órgão da Casa; consulta
dos preços praticados por pelo menos três fornecedores ou prestadores
de serviços; contratações similares dentro do prazo de validade da
proposta; adoção de valores constantes de indicadores setoriais,
tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas
públicas ou outros equivalentes), cuja documentação comprobatória deve
constar dos autos. OBS.: Verificar se as especificações dos objetos
estimados conferem com exatidão com o solicitado.

11  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO (LGL, art. 40, XVI, art. 73 e
art. 74 – RPL art. 24 XIII, art. 16, §7º, III)
-necessidade de o objeto possuir informações no rótulo/embalagem e/ou
ser entregue juntamente com manuais técnicos (inclusive qual(is) o(s)
idioma(s) exigido(s) em tais informações);
-prazos para recebimento provisório e recebimento definitivo do
material ou serviço pela contratante, se for o caso;
-forma de acondicionamento do objeto (tipo de embalagem, quantidade
por embalagem etc.);
-condições especiais de guarda e armazenamento e condições de
deterioração;
-outras condições necessárias para o recebimento do objeto.

12  LOCAL(AIS) DE ENTREGA E/OU INSTALAÇÃO (RPL art. 16, §8º)
Endereço completo e outras informações consideradas necessárias.

13  ÓRGÃO(S) FISCALIZADOR(ES) OU COMPETENTE(S) (LGL, art. 67 – RPL,
art. 24 XIV)
Indicação do(s) órgão(s) responsável(is) pelo recebimento dos bens ou
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serviços ou pelos procedimentos de fiscalização do contrato.
(informações mínimas: endereço, telefone, servidor designado e horário
disponível para atendimento)

14   AMOSTRAS (LGL, art. 43, § 3º) NÃO   SIM (detalhar)
Prazo de apresentação, local de apresentação, contato para
apresentação de protótipos. Indispensável assinalar critérios
objetivos de avaliação de conformidade, inclusive testes, ensaios e
provas necessárias.

15  LAUDO TÉCNICO (LGL, art. 43, § 3º)
Será necessária a apresentação de:
Laudo Técnico durante o processo licitatório para comprovação das
características técnicas exigidas no edital e/ou
Laudo Técnico quando do fornecimento do objeto da licitação, com
indicação da periodicidade da apresentação deste.
Em ambos os casos, indicar quais os critérios de aceitabilidade do
laudo: informações obrigatórias, normas técnicas aplicáveis,
laboratórios emitentes, etc.

16   VISTORIA DA LICITANTE (LGL, art. 43, § 3º)
      NÃO   OBRIGATÓRIA (detalhar)  FACULTATIVA (detalhar)
Telefones e funções das pessoas que farão o agendamento de vistoria,
vedada a indicação de nomes completos. Indicação de itens a serem
observados obrigatoriamente, detalhes de declaração de vistoria, se
couber, demais disposições pertinentes.

17 DEMAIS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA / ADJUDICATÁRIA (lei 10.520/02,
art. 3º, I)
Cláusulas do contrato com especificação das obrigações da contratada
necessárias ao efetivo cumprimento do objeto contratual.
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18  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (lei 10.520/02, art. 3º, I – RPL art.
24, XII)

19  CONDIÇÕES ESPECIAIS DE HABILITAÇÃO (lei 10.520/02, art. 3º, I, II
e III; art. 4º, III – RPL art. 24, VI) – OBS.: Somente admitidas se
não restringirem o caráter competitivo da licitação.
- Além daquela do Art. 4º, XIII da Lei 10.520/02.
- atestado (descrição completa e objetiva);
- registro em conselhos de classe;
- outra documentação de habilitação.
- Necessidade de patrimônio líquido, ou de índices de liquidez.
- utilize este espaço também para indicar a necessidade de DECLARAÇÕES
prestadas pela licitante vencedora.

20 TABELA DE MULTAS (somente no caso de contratos) (lei 10.520/02,
arts. 3º, I, e 7º – RPL art. 24, III)
Relação das hipóteses de infração das disposições editalícias e/ou
contratuais e suas respectivas sanções administrativas, abrangendo, no
caso da aplicação de multas, seu percentual e respectiva base de
cálculo. Em especial considerar os percentuais de multa diária por:
atraso injustificado; inexecução parcial; inexecução total; deixar de
atender a outras obrigações contratuais.

21 GARANTIA CONTRATUAL (somente no caso de contratos) (LGL, art. 56,
§§ 1º a 5º - RPL, art. 16, I, art. 24, XII, “e”, art. 93 caput)
- Limite máximo 5% sobre o valor contratado.
- outras garantias contratuais.
- é necessário justificar a necessidade.
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22 EXISTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO? (lei Complementar
101/00, art. 16 – RPL art. 8º, II, art. 6º, § 2º, III, art. 15º ).
       NÃO       SIM (informar valor, programa de trabalho e natureza
da despesa)

23 TREINAMENTO
Caso exista treinamento como acessório ao bem ou serviço principal,
tal como treinamento de uso, ou manutenção detalhar o critério de
avaliação do instrutor, condições de recondução do treinamento, carga
horária e conteúdo mínimo, material didático e provisão ou não de
salas de aula.

24 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES (LGL, art. 40, XVII – RPL art. 24,
XV)
Outras indicações específicas ou peculiares da licitação, tais como
editais ou registros de preços de outros órgãos.

25

REFERÊNCIAS LEGAIS
LGL - Lei 8.666/93, Lei Geral das Licitações.
RPL - Ato da Mesa 80 de 2001, Regulamento dos Procedimentos
Licitatórios da Câmara dos Deputados.
Lei 10.520/02 – Lei do pregão.
Portaria-DG 103/05.

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

DATA   /   /     ASSINATURA   ______________________________________
NOME  ______________________________________________________
PONTO  ___________         LOTAÇÃO   ___________RAMAL  _________
CHEFIA IMEDIATA:

ASSINATURA   __________________________________________
NOME _______________________________________________________
PONTO ___________             CARGO   _____________


