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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1. DO OBJETO 
 

O objeto deste Termo de Referência é o Curso de Formação e Atualização Sobre o 
Novo Pregão Eletrônico (Decreto 10.024 De 20/09/2019) para 02 (dois) servidores 
lotados na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. 

 
2. DA JUSTIFICATIVA 

 
O presente curso foi elaborado a partir das atualizações promovidas pelo recente 
decreto 10.024/2019, que regulamenta a modalidade pregão na forma eletrônica em 
âmbito federal. 

Apesar de se tratar de uma norma federal, o decreto prevê que estados e municípios, 
quando receberem recursos do governo federal por meio de convênios e contratos de 
repasse, deverão utilizar obrigatoriamente o pregão eletrônico. 

Sendo assim, torna-se indispensável capacitar os servidores que atuam na área, para 
que possam conduzir um pregão eletrônico de forma segura e eficiente, permitindo a 
eles cumprir com a determinação regulamentar e, assim, não comprometer a 
prestação de contas relativas às transferências voluntárias de verbas da União. 

 
3. DOS SERVIÇOS 

Inserir o participante no contexto das licitações públicas, por meio de exposição 
teórica acompanhada sempre de exemplos práticos aplicáveis ao dia a dia de quem 
atua na área de licitações e contratos. 

Ao final do curso, o participante estará apto a conduzir um Pregão Eletrônico no 
sistema Comprasnet, adotando todos os procedimentos necessários à divulgação do 
certame e à realização da sessão pública, com destaque para a operacionalização de 
atos relacionados à prevenção ou correção dos problemas mais frequentes ocorridos 
durante o Pregão. 

Além do conhecimento prático, o aluno também será capaz de analisar as regras 
presentes no edital de licitação, compreendendo adequadamente todos os requisitos 
fixados no documento como, por exemplo, exigências de habilitação, condições de 
participação, regime preferencial para as pequenas empresas, forma de 
apresentação da proposta, dentre outros assuntos. 

 
4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
Módulo I: Licitações em geral 

Dever constitucional de licitar. Exceções à regra (contratação direta). Contexto 
normativo. Modalidades de licitação. Princípios aplicáveis às licitações. Edital ou 
instrumento convocatório. 
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Módulo II: Entendendo a modalidade Pregão 

Conceito. Origem. Bens e serviços comuns. Serviços comuns e especiais (novo). 
Características. Inversão de fases. Etapa de lances. Unificação recursal. Pregoeiro: 
responsabilidades. A obrigatoriedade para estados e municípios – convênios e 
contratos de repasse (novo). Principais normas aplicáveis. Formas presencial e 
eletrônica. Exigência de estudo técnico preliminar (novo). Agentes do pregão. 
Pregoeiro. Requisitos. Atribuições. Responsabilidades. Equipe de Apoio. Autoridade 
Competente. Pregão do tipo “maior oferta”. Modos de disputa (novo). Aberto. 
Aberto/fechado. Fase de planejamento ou preparatória. Principais vícios/erros 
cometidos na fase interna. Fase externa do pregão. Publicação do aviso. A divulgação 
do pregão eletrônico (novo). Impugnações, esclarecimentos e avisos. O Prazo para 
impugnação (novo). Envio da proposta e dos documentos de habilitação. 
Apresentação simultânea da proposta e documentos (novo). Sessão pública. Exame 
preliminar das propostas. Etapa de lances. Consulta ao SICAF. Julgamento da 
proposta vencedora. Negociação. Dinâmica recursal. Adjudicação. Homologação. 
Recurso. Intenção recursal. Tempestividade. Motivação válida. Sanções 
administrativas. Suspensão Temporária e impedimento de licitar e contratar (art. 87, 
III, da Lei n.º 8.666/93). Impedimento de licitar e contratar (art. 7º da Lei n.º 
10.520/02). Tratamento diferenciado e favorecido para as pequenas empresas. Prazo 
de regularidade fiscal. Empate ficto. Licitação exclusiva. Reserva de cota.A 
Contratada deverá disponibilizar, em até 36 (trinta e seis) horas a contar da 
assinatura do contrato, login e senha de acesso ao sistema de pesquisa de preços 
ofertado, momento em que se dará o recebimento provisório dos serviços; 

Módulo III: Pregão para Registro de Preços 

Fundamento legal e regulamentação pelos entes federativos. Definição do sistema de 
registro de preços. Hipóteses de utilização. Vantagens e desvantagens. Tipos de 
licitação. Características da licitação para registro de preços. Planejamento da 
contratação e o SRP. Disponibilidade orçamentária. Procedimento prévio da Intenção 
de Registro de Preços – IRP. Prazo. Obrigatoriedade. Análise pelo gerenciador. 
Consolidação do quantitativo e da pesquisa de preços. Inclusão de participante após 
a IRP. Órgão gerenciador, órgão participante e órgão não participante. Ata de Registro 
de Preços. Vigência máxima da ata. Alteração quantitativa e qualitativa do objeto 
registrado. Adesões de órgãos/entidades não participantes (caronas). Os órgãos de 
controle e a evolução do instituto (visão atual). Limites global e individual. Requisitos 
previstos no Decreto Federal n.º 9.488/2018. Adesão vertical. Identidade entre o 
objeto registrado e aquele fornecido ao aderente. 

Módulo IV: Simulação de Pregão Eletrônico – Comprasnet 

Cadastramento do aviso. Vinculação da equipe do pregão. Operação da sessão 
pública. Aceitabilidade da proposta/habilitação. Etapa recursal. Adjudicação. 
  

5. DO LOCAL DO CURSO 
 

O serviço objeto deste Termo de Referência será realizado nos dias 27, 28 e 29 de 
janeiro de 2020 no Hotel Princesa Louçã, localizada na Av. Presidente Vargas, 882, 
Bairro:Campina,CEP66017-904.  
 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo 
descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.   
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6.2. Comunicar à Contratada toda e qualquer irregularidade referente à execução do 
Contrato; 

6.3. Promover o pagamento dentro do prazo estipulado para tal. 

6.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Contratada; 

6.5. Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas 
de natureza grave.  

6.6. Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a 
contratada. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

7.1. São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todos os tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), bem como 
todas as demais despesas que direta ou indiretas incidam sobre o objeto. 
 

7.2. Executar os serviços contratado, de acordo com as condições e prazos 
propostos, e demais especificações presente neste Termo de Referência. 

 

7.3. Cumprir as condições de prestação do objeto 
 

7.4. Responsabilizar-se pelo real cumprimento da obrigação, assim como pela sua 
qualidade; 

8. PENALIDADES  

8.1. Aplicar-se à para qualquer das partes celebrantes deste Termo, pelo 
descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer das cláusulas previstas 
neste instrumento, o pagamento de 50% (cinquenta pôr cento) sobre o valor total 
desta carta contrato sem prejuízo da responsabilidade civil incidente e da 
obrigação de ressarcir as perdas e danos a que der causa, e em caso de 
infringência contratual pôr parte da CONTRATADA, aplicar-se-á às sanções 
prevista na Lei 8.666/93 e demais legislação pertinente, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar.  

9. DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO 
 

O prazo de vigência do presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e 
terá vigência de 20/01/2020 à 20/02/2020, sendo o curso de capacitação 
realizado nas seguintes datas: 27 28 e 29 de janeiro de 2020. 

 
 
 

Marituba/PA, 08 de janeiro de 2020. 

 

 

 
Walter Willians da Silva Pereira 
Diretor Administrativo e Financeiro 

Portaria nº 001/2018-SEMADS/PMM 
 

 

APROVAÇÃO: 
 
 

Euzilene da Silva Nascimento 

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de 
Marituba/PA. 

Dec. nº 228/2018-PMM/GAB 
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