1. TERMO DE REFERÊNCI A

O Termo de Ref erência é o principal documento do processo de
planejamento da contratação através do Pregão, devendo ref letir a
def inição do objeto de f orma precisa, suf iciente e clara, vedadas
especif icações que, por excessivas, ir relevantes ou desnecessár ias,
lim item ou f rustrem a competição ou a realização do f ornecimento.
Este documento deverá conter element os capazes de propiciar a
avaliação do custo pela Adm inistração, diante de orçamento detalhado,
considerando

os

pr eços

pr aticados

no

mercado,

a

def inição

dos

métodos, a estratégia de supr imento e o prazo de execução do contrato.

1.1. Estrutura indicada para o termo de referencia
a) def inição do objeto da prestação dos ser viços – descrição
sucinta e clara, suf icient e para ident if icar o que se está contratando
sem, no ent anto, apresentar o detalhamento da contrat ação que deverá
ser apresentada nos itens seguintes;
b) justif icativa – dentre outros elementos deverá ser apresent ado:
I – motivação da contratação
II – benef ícios diretos e indiretos;
III – ref erência a est udos preliminares, se houver.
c) locais da prestação do ser viço – considerar todos os aspectos
que inf luenciarão no custeio do ser viço a ser prest ado, como por
exemplo,

deslocamento

de

material

e

equi pamento,

equipamentos

especiais, transport e de empregados, insalubridade, risco de vida, etc.;
considerar, ainda, a possibilidade de ser necessária a visita e as
condições para tal;
d) horários da pr estação dos ser viços
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e)

descrição

dos

serviços

–

especif icações

detalhadas

e

suf icientes para o dimensionamento dos recursos necessários a serem
alocados pelo contr atado na prestação do ser viço; indicar quantidades,
critérios de medição, condições de recebimento quando necessário
reportar a document os compleme ntares;
f ) inf ormações relevantes par a o dim ensionamento da proposta
g) planilha de custos específ ica (se f or o caso)
h) obrigações e responsabilidades do contratado – acr escentar
obrigações adicionais às constantes na minuta de contrato dos modelos
padronizados;
i) produt ividade (se f or o caso) – coef iciente que relaciona a mão
de obra com a unidade de contratação (exem plo: 1/600m 2 );
j) f ornecimento de unif ormes, materiais e equipamentos (quando
houver);
k) obrigações e responsabilidades da contrata nte.
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