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1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, XXIII, “A” E “I” DA LEI N. 14.133/2021).

1.1 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços con�nuados de cer�ficação
digital, com fornecimento de token, de acordo com as quan�dades, periodicidades, especificações,
obrigações e demais condições deste Termo de Referência e seus anexos:

Item Descrição/Especificação
Unidade

de
Medida

Quan�dade
Valor de

Referência
(unitário)

Valor de
referência

(total)

1

Serviço de emissão,
renovação e validação de
Cer�ficados Digitais do �po
A3, pessoa jurídica (e-
CNPJ), padrão ICP – Brasil,
com fornecimento de token
e validade de 3
anos, conforme descrição
complementar no Termo de
Referência. CATSER 27197
ND 339040-23

unid 30 R$86,66 R$2.599,80

1.2 O objeto da contratação tem a natureza de serviço comum e enquadram-se nos pressupostos
do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, cons�tuindo-se em a�vidades materiais acessórias,
instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às
categorias funcionais abrangidas por seu respec�vo plano de cargos.

1.3. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze meses), podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 120 (cento e vinte) meses, na forma dos ar�gos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 1º
de abril de 2021.

1.4. O serviço é enquadrado como con�nuado tendo em vista que sua u�lização é con�nua e renovável,
sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando a dificuldade de realização de diversos
processos de compras sempre que demandado tal serviço.

1.5 O quan�ta�vo mencionado acima é es�mado com base na demanda, não gerando obrigação da
Contratante de execução total durante a vigência do contrato. O quan�ta�vo foi definido apenas para
limitar e dimensionar a proposta dos licitantes.

 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA
‘B’ DA LEI N. 14.133/2021).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9507.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm


2.1. O Cer�ficado Digital é um documento eletrônico que possibilita comprovar a iden�dade de uma
pessoa, uma empresa ou um site, para assegurar as transações online e a troca eletrônica de
documentos, mensagens e dados, com presunção de validade jurídica.

2.2. O Governo Federal tem adotado a exigência de cer�ficação digital em várias inicia�vas, tais como o
sistema de compras do Governo Federal – ComprasNet (MPDG) e o Sistema de Concessão de Diárias e
Passagens – SCDP (MPDG), entre outros. Viabilizar execuções específicas em sistema do Governo, como
também o de Gestão de Pessoal (SIAPE), auten�cação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Até
então, os cer�ficados digitais u�lizados pelos servidores da UFF eram fornecidos pelo SERPRO.
Entretanto, o Ministério do Planejamento adotou uma nova estratégia de operação e execução da
cer�ficação dos sistemas estruturantes, elegendo um modelo de gestão descentralizado, deixando de
custear os cer�ficados, e passando a responsabilidade de aquisição e manutenção dos custos para os
órgãos da administração pública federal. Sendo assim, o obje�vo da contratação é atender a necessidade
de uso de cer�ficados digitais para os servidores da UFF. Essa inicia�va visa o�mizar os processos com
meios digitais, de forma mais segura do que por meios tradicionais, gerando uma segurança mais
refinada na auten�cação dos usuários e dos documentos eletrônicos elaborados pelos servidores por
meio da assinatura digital.

2.3. Além de garan�r a integridade, auten�cidade e segurança de documentos eletrônicos, atendendo às
regulamentações e legislações per�nentes.

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO (ART. 6º,
INCISO XXIII, ALÍNEA ‘C’)

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, XXIII, ALÍNEA ‘D’ DA LEI Nº 14.133/21)

4.1 A demanda prevista no presente certame foi es�mada, considerando a quan�dade informada pela
Reitoria e pelos campus, para atendimento das demandas com emissão e renovação dos cer�ficados
digitais para os servidores da UFF, que precisam acessar os sistemas do governo federal.

4.2.   Os serviços poderão ser solicitados nos municípios de Niterói, Volta Redonda, Angra do Reis, Nova
Friburgo, Petrópolis, Rio das Ostras, Macaé, Campos dos Goytacazes e Santo Antônio de Pádua.

4.3.   Além das especificações acima, deverão ser observadas as prescrições a seguir, as quais são
condicionantes para aceitação da Proposta de Preços e do recebimento do material licitado. Os serviços
também deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:

4.3.1. Não serão aceitos produtos em desacordo com as especificações constantes do presente Termo de
Referência;

4.3.2. Havendo divergência nas especificações entre o Edital e o SIDEC, o fornecedor deverá atender as
constantes no Edital;

4.3.3. Nenhum produto constante do presente Termo de Referência poderá ser remanufaturado,
recondicionado, reciclado ou de segunda mão;

4.3.4. Todo o material deverá ser novo, produzido por empresa especializada e legalmente estabelecida,
e sua procedência deverá ser facilmente aferida pela embalagem. Não serão aceitos produtos de
fabricação domés�ca;

4.3.5. Os bens deverão ser fornecidos, obrigatoriamente, de acordo com as especificações constantes da
proposta e o prazo de entrega obedecido rigorosamente;

4.3.6. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de
abertura das Propostas de Preços;



4.3.7. O prazo de garan�a do material não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, a contar da data de
emissão da Nota Fiscal;

4.3.8. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento defini�vo do objeto.

4.3.9. O serviço de credenciamento do Cer�ficado digital, como também disponibilização do token
deverá obrigatoriamente ser realizado nos municípios de Niterói, Volta Redonda, Angra dos Reis,
Petrópolis, Nova Friburgo, Rio das Ostras, Macaé, Campos dos Goytacazes, Santo Antônio de Pádua - RJ –
RJ, (Ou proximidades) podendo ser nas dependências da Contratada, ou na Contratante, através de
prévio agendamento.

4.4.   A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

4.4.1. O Prazo para o início do serviço se dará em até 5 dias, a contar do pedido da UFF, quando enviado
por endereço eletrônico ou portador, formulado por Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, cujo
recebimento deverá ser formalmente confirmado pela contratada no prazo de 24 horas.

4.5. Não será admi�da a subcontratação do objeto contratual.

4.6. Não haverá exigência da garan�a da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

 

5. VISTORIA

5.1 Considerando a natureza dos serviços, e que os mesmos não serão realizados nas dependências da
Contratante, não será exigido a vistoria por parte das licitantes.

 

6. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (ARTS. 6º, XXIII, ALÍNEA “E” DA LEI N. 14.133/2021).

6.1. O prazo de execução dos serviços será de 12 meses, com início na data de assinatura do Termo de
Contrato.

6.2. Trata o item 1 do presente termo de referência de serviço de emissão, renovação e validação de
Cer�ficados Digitais do �po A3, pessoa jurídica (e-CNPJ) padrão ICP – Brasil.

6.3. O disposi�vo ofertado deverá atender as seguintes condições (todos os itens):

6.3.1. Ser gerado e armazenado em disposi�vo portá�l �po Token USB, a ser fornecido para UFF;

6.3.2. Ser emi�do por autoridade cer�ficadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileiras - ICP-Brasil;

6.3.3. Possuir nível A3;

6.3.4. Possuir validade mínima de 03 (três) anos, contados a par�r da data de sua emissão;

6.3.5. Ser homologado e u�lizado nos serviços eletrônicos da Receita Federal e dos principais Órgãos da
Administração Pública Federal no processo de cer�ficação digital brasileira, como Presidência da
República, Ministério da Fazenda, do Planejamento e da Defesa, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
Banco Central do Brasil, Jus�ça Federal, SERPRO, Correios entre outros;

6.3.6. Atender a demanda de assinatura digital em sistemas da Administração Pública Federal (como é o
caso do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, Sigepe, ComprasNet, SisuGestão, SIASS,
dentre outros);

6.3.7. Ser aderente a Resolução nº 65 do Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras
(ICP-BRASIL), de 09 de junho de 2009.

6.4. Disposi�vos de operação e armazenamento de chaves criptográficas / Cer�ficados Digitais – Token
USB, devendo obedecer aos seguintes requisitos técnicos:

6.4.1. Token criptográfico USB, em modelo homologado conforme padrão ICP-Brasil e constante na lista
de homologação atual disponível no site do Ins�tuto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI);

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm


6.4.2. Possuir conector USB (Universal Serial Bus) �po “A” versão 2.0 ou superior, através de conexão
direta à porta, sem necessidade de interface intermediária para leitura;

6.4.3. Possuir total compa�bilidade com os cer�ficados digitais e-CNPJ, �po A3, com validade de 3 anos,
padrão ICP-Brasil;

6.4.4. Permi�r a criação de senha de acesso ao disposi�vo de no mínimo 6 (seis) caracteres, de acordo
com critérios da UFF;

6.4.5. Permi�r a geração de chaves, protegidas por PINs (Personal Iden�fica�on Number); f) Permi�r
inicialização e reinicialização do token mediante a u�lização de PUK (Pin Unlock Key);

6.4.6. Suportar aos principais browsers de mercado, entre os quais: Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Safari e Google Chrome;

6.4.7. Ser compa�vel e possuir documentação técnica, drivers, manuais de uso e de instalação dos
cer�ficados digitais nos sistemas operacionais, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Linux e Mac OS
em suas versões recentes;

6.4.8. Possuir so�ware de gerenciamento do disposi�vo no idioma português do Brasil, que permita o
gerenciamento das funcionalidades do disposi�vo, a visualização de cer�ficados armazenados e
desbloqueio.

6.5. A Contratante comunicará à Contratada, via e-mail a ser designado para esse fim, a iden�ficação de
servidores autorizados a receber cer�ficados digitais. Essa forma de comunicação poderá ser subs�tuída,
caso a Contratada possua sistema próprio que permita a UFF enviar os nomes de tais servidores.

6.6. A Contratada poderá disponibilizar Posto de Atendimento para validação presencial e emissão do
cer�ficado, nos municípios elencados no item 8.2 deste documento, cujo horário de funcionamento seja,
ao menos, das 10 (dez) às 17 (dezessete) horas, de segunda à sexta-feira, exceto feriados. No caso do
cadastramento prévio a ser solicitado pelo servidor da UFF, que será realizado por telefone ou pela
internet, os horários a serem disponibilizados pela empresa também deverão ser, pelo menos, os
supracitados.

6.6.1. Poderá ser admi�da a Modalidade remota, via internet, on-line por vídeo conferência para emissão
dos cer�ficados;

6.7. No momento do cadastramento, a Contratada deverá fornecer ao servidor da UFF uma lista com
todos os documentos necessários para a emissão do cer�ficado, a fim de evitar a necessidade de mais de
um comparecimento do servidor ao posto de atendimento para a conclusão do serviço.

6.8. A Contratada deverá orientar o �tular do cer�ficado, durante a validação, sobre as melhores prá�cas
de uso, evitando assim, o mau uso de cer�ficados digitais com seus respec�vos disposi�vos de
armazenamento e suas consequências.

6.9.  A Contratada deverá realizar a validação para emissão dos cer�ficados em, no máximo, 7 (sete) dias
úteis após o agendamento.

6.10. Até o quinto dia ú�l de cada mês, a Contratada enviará à Contratante, em forma digital, lista com os
nomes dos servidores da UFF que receberam cer�ficados digitais no mês anterior, especificando:

a) o �po de serviço prestado e o �po de serviço prestado, isto é: emissão de cer�ficado digital, e-CNPJ

b) data em que o serviço foi prestado.

6.11. Os disposi�vos de armazenamento (tokens criptográficos) deverão ser novos, de primeiro uso e em
perfeitas condições de u�lização, de forma a permi�r completa segurança por parte da Contratante, sob
pena do não recebimento defini�vo deles.

6.12. Nesse processo, não iden�ficou nenhum critério de sustentabilidade, mas como uma prá�ca
sustentável a unidade iden�ficou o aspecto econômico da aquisição.

 

7. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS



7.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, nas quan�dades es�madas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua subs�tuição quando necessário:

7.2. Disposi�vo portá�l �po Token USB, a ser fornecido para UFF, conforme item 6 do presente TR.

 

8. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

8.1. A demanda prevista no presente certame foi es�mada, considerando a quan�dade informada pela
Reitoria e pelos campus, para atendimento das demandas com emissão e renovação dos cer�ficados
digitais para os servidores da UFF, que precisam acessar os sistemas do governo federal.

8.2. Os serviços poderão ser solicitados nos municípios de Niterói, Volta Redonda, Angra do Reis, Nova
Friburgo, Petrópolis, Rio das Ostras, Macaé, Campos dos Goytacazes e Santo Antônio de Pádua.

 

9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (ART. 6º, XXIII, ALÍNEA “F” DA LEI Nº 14.133/21)

 

9.1. Ro�nas de Fiscalização Contratual

9.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as
normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total
ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

9.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de
execução será prorrogado automa�camente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias
mediante simples apos�la (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

9.1.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respec�vos subs�tutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

9.1.3.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do
contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados
(Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

9.1.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº
14.133/2021, art. 117, §2º).

9.1.4. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço
para representá-lo na execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118).

9.1.4.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou
en�dade, desde que devidamente jus�ficada, devendo a empresa designar outro para o exercício da
a�vidade (IN 5, art. 44, §1º)

9.1.5. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs�tuir, a suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

9.1.6. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros
em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

9.1.7. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

9.1.7.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não
transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do
contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).



9.1.8. As comunicações entre o órgão ou en�dade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admi�ndo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica
para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º).

9.1.9. O órgão ou en�dade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que
devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3º).

9.1.10. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou en�dade convocará o
representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização,
que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das
estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver,
do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros (IN 5/2017, art. 44, 31º).

9.1.11. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da empresa
junto ao SICAF.

9.1.12. Serão exigidos a Cer�dão Nega�va de Débito (CND) rela�va a Créditos Tributários Federais e à
Dívida A�va da União, o Cer�ficado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Cer�dão Nega�va de Débitos
Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.

 

9.2. Dos Critérios de Aferição e Medição para Faturamento

9.2.1. A avaliação da execução do objeto u�lizará o critério abaixo para aferição da qualidade da
prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as
a�vidades contratadas; ou

b) deixar de u�lizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u�lizá-los com
qualidade ou quan�dade inferior à demandada.

9.2.2.. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos: É
importante ressaltar alguns aspectos adicionais àqueles já presentes neste Termo de Referência,
parâmetros de avaliação do serviço prestado a serem u�lizados na aferição dos resultados. Esses
parâmetros são considerados também os Instrumentos de Medição de Resultados - IMR (Tabela 1), e o
seu descumprimento implicará em sanções de acordo com a Lei nº 14.133, de 2021.

 

ITEM OCORRÊNCIA PUNIÇÕES

Todos Atraso na disponibilização dos
tokens em até 3 dias

Sanções de acordo
com a Lei nº 14.133,
de 2021.

Todos
Atraso no atendimento aos
problemas reportados em
mais de 5 dias

Sanções de acordo
com a Lei nº 14.133,
de 2021.

Todos
Reincidência no atraso ao
atendimento reportado com
mais de 5 dias

Sanções de acordo
com a Lei nº 14.133,
de 2021.

Todos Atraso na disponibilização dos
tokens em mais de 5 dias

Sanções de acordo
com a Lei nº 14.133,
de 2021.

 

9.2.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 05, de 2017, será
indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das
sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

9.2.3.1. não produziu os resultados acordados;

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
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9.2.3.2. deixou de executar as a�vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima
exigida;

9.2.3.3. deixou de u�lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
u�lizou-os com qualidade ou quan�dade inferior à demandada.

 

9.3. Do Recebimento

9.3.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, contado do relatório de
prestação de serviços executados no mês, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do
contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter
técnico.

9.3.1.1. O contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a
finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisões finais que se fizerem necessários.

9.3.1.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico
do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

9.3.1.1.2. O Contratado fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs�tuir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a úl�ma e/ou única
medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisório.

9.3.1.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

9.3.1.2. No prazo supracitado para o recebimento provisório, cada fiscal ou a equipe de fiscalização
deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao
gestor do contrato.

9.3.1.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá
conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à
fiscalização técnica e administra�va e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-
los ao gestor do contrato para recebimento defini�vo.

9.3.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/subs�tuídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da no�ficação da contratada, às suas
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.3.3. Os serviços serão recebidos defini�vamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento
provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da
qualidade e quan�dade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo as
seguintes diretrizes:

9.3.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso
haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais per�nentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respec�vas correções;

9.3.3.2. Emi�r Termo Circunstanciado para efeito de recebimento defini�vo dos serviços prestados, com
base nos relatórios e documentações apresentadas; e

9.3.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento subs�tuto.



9.3.4. O recebimento provisório ou defini�vo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurança do serviço nem a responsabilidade é�co-profissional pela perfeita execução do contrato.

 

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR MEDIANTE O USO DO SISTEMA DE DISPENSA
ELETRÔNICA (ART. 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA ‘H’, DA LEI N. 14.133/2021)

10.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, na
forma eletrônica, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II da Lei nº 14.133, de 2021, que
culminará com a seleção da proposta de menor preço por item.

10.2. As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade dos
objetos, conforme disciplinado no Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica.

10.3. Os critérios de habilitação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

10.3.1. Comprovação de ap�dão para a prestação dos serviços similares de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item per�nente, por meio
da apresentação de cer�dões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

10.3.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracterís�cas mínimas:

10.3.1.2. Comprovação que já executou contrato(s) com um mínimo de 10% (dez por cento) do número
máximo es�mado, ou seja, mínimo de mínimo de 3 cer�ficados digitais �po A-3.

10.3.1.1.1. Será admi�da, para fins de comprovação de quan�ta�vo mínimo, a apresentação e o
somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

10.3.1.2. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

10.3.6. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legi�midade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

 

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento Geral da União.

11.1.1. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Gestão/Unidade: 150182;

Fonte de Recursos: 8100000000;

Programa de Trabalho: 150745;

Elemento de Despesa: 339040;

Plano Interno: M20RKG0101N;

11.2. A dotação rela�va aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei
Orçamentária respec�va e liberação dos créditos correspondentes, mediante apos�lamento.

 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
Joao Paulo Marques Moraes

Coordenação de Contratos/AD

APROVO O TERMO DE REFERÊNCIA

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm


DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
Vera Lúcia Lavrado Cupello Cajazeiras

Pró-Reitora de Administração
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