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Cursos TCM/GO aos jurisdicionados 

Curso de Formação em Controle Interno 

MÓDULO II 

Controle da Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços 

TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II 

 

DETALHAMENTO DOS  ELEMENTOS  

DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. Objeto * 

2. Motivação * 

3. Prazo, local e condições de entrega ou execução * 

4. Prazo e condições de garantia 

5. Condições e prazos de pagamento 

6. Responsável pelo recebimento (email e telefone) * 

7. Obrigações da contratante 

8. Obrigações da contratada 

9. Qualificação técnica 

10. Critério de avaliação das propostas * 

11. Valores referenciais de mercado 

12. Sanções  

 
Modelo de Termo de Referência desenvolvido pela Procuradoria-Geral de justiça 
do Rio Grande do Sul. 
Os campos marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório para 
qualquer espécie de compra. 
Os campos são exemplificados, podendo o solicitante, conforme o objeto a ser 
comprado ou contratado, indicar, modificar ou eliminar alguns deles. 
www.mp.rs.gov.br/areas/licitacao/arquivos/termo_sugestoes.docSimilares  

http://www.mp.rs.gov.br/areas/licitacao/arquivos/termo_sugestoes.docSimilares
http://www.mp.rs.gov.br/areas/licitacao/arquivos/termo_sugestoes.docSimilares
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1 – OBJETO * - descrição sucinta do bem/serviço a se contratado/comprado. 

Descrição deve ser precisa, suficiente e clara. 

2 – MOTIVAÇÃO * - expor as razões pelas quais a aquisição/contratação irá suprir 

a necessidade da Administração. A motivação é obrigatória. 

3 – PRAZO, local e condições de entrega ou execução * - especificar o(s) prazo(s), 

o(s) local (is) e as condições de entrega ou execução do objeto. 

4 – PRAZO e condições de garantia – especificar o(s) prazo(s) e condições (se 

houver) de garantia do objeto – como um todo ou dos seus componentes, conforme 

o caso. 

5 – CONDIÇÕES e prazos de pagamento – contra nota de empenho de despesa, 

ou outra forma, se for o caso, e número de parcelas e outros critérios de pagamento 

(mensal, quinzenal, mediante entrega, parcelado, parcela única, por medição de 

serviço etc.).  

6 – RESPONSÁVEL pelo recebimento, endereço eletrônico e telefone * -  informar 

o nome, endereço eletrônico e telefone do responsável pelo recebimento do bem 

ou pelo acompanhamento da execução do serviço (fiscal do contrato). 

7 – OBRIGAÇÕES da contratante – informar as obrigações da Administração. 

Normalmente são as de pagar o preço, as de fiscalizar e gerenciar o contrato 

(liberar a área para entrega do bem ou execução do serviço).  

8 – OBRIGAÇÕES da contratada – informar as principais obrigações a serem 

atendidas pela empresa para a execução do objeto (entregar o produto na forma 

especificada no TR). Remeter aos itens de exigência sobre o produto, 

serviço/objeto. 

9 – QUALIFICAÇÃO técnica – informar se há necessidade de apresentação de 

documento demonstrativo de capacidade técnica, como por exemplo, atestado (s) 

de capacidade técnica para que o licitante comprove desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, prazos e/ou quantidades com o objeto 

a ser licitado. 
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10 – CRITÉRIOS de avaliação das propostas – informar o tipo de julgamento das 

propostas: menor preço por item ou menor preço global. Cumpre esclarecer que, 

no caso de item único, o critério é o de menor preço. 

Súmula 247 – TCU 

IN 005/10 – TCM/GO  

11 – VALORES referenciais de mercado – considerando as especificações e 

quantitativos estabelecidos para o objeto, informar, sempre que possível, os preços 

das últimas aquisições/contratações (se tiver havido), bem como os preços 

praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública (art. 15, 

inciso V, da Lei 8.666/93), os apresentado, se possível, em planilha anexa, 

mencionando o número de procedimento licitatório e o órgão respectivo, OU 

juntando ao termo de referência as atas das sessões ou notas fiscais. (valor 

máximo) 

12 – SANÇÕES – indicar e justificar as penalidades a serem aplicadas por 

descumprimento de particularidades consideradas relevantes na entrega do bem 

ou na execução do serviço (multa – percentual de multa com base no valor total do 

contrato). 

13 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 


