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PREGÃO SRP Nº ....../20... 

(Processo Administrativo n.°..............................................................) 

(MINUTA) 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente termo de referência refere-se a eventual contratação de empresa para prestação 
do serviço de certificação digital para usuários e equipamentos, dentro das especificações e 
normas ICP-Brasil, incluindo o fornecimento de dispositivos para armazenamento de 
certificados digitais do tipo token USB, como objeto de REGISTRO DE PREÇOS, pelo prazo de 
12 meses, visando atender às necessidades da UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDOÔNIA - 
UNIR,  conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos 
órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas neste instrumento: 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTD 
01 Serviço de emissão de Certificado Digital A3, e-CPF, ICP-Brasil, Cert-Jus, fornecido 

em dispositivo token criptográfico com 3 (três) anos de garantia. Sob demanda. 
600 

02 Serviço de emissão de Certificado Digital A3, e-CPF, ICP-Brasil, Cert-Jus, com 3 (três) 
anos de garantia. Sob demanda. 

200 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Considerando os ofícios circular nº 300/2016-MP e 468/2016-MP que informam da necessidade do 
órgão planejarem a previsão orçamentária para emissão de certificados, com o prazo até 31 de 
dezembro de 2016, pois o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP deixará de custear 
os certificados digitais dos usuários dos sistemas estruturantes (SIASG, SICONV, SCDP, SIGEP e 
outros).  

2.2. Visando maior otimização dos recursos, além de eliminar os problemas inerentes à tramitação 
física dos instrumentos processuais, identificadas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 
2014/2018 que definiu como projeto estratégico a implantação do Sistema de Gestão Eletrônica de 
Documentos, objetivando a celeridade, transparência e redução de custos, estando alinhado ao Plano 
Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2015/2016. 

2.3. Para que ocorra essa informatização, é necessário dar segurança jurídica aos processos no que 
tange à autenticidade de documentos e respectivos autores, o que gera a necessidade de aquisição 
de certificados digitais. Além de dar autenticidade aos documentos, esses certificados digitais podem 
ser utilizados para outras finalidades e necessidades do órgão como: autenticação em sistemas, 
assinatura de e-mail, além de outras possíveis finalidades que a universidade possa vir a ter.  

2.4. Com relação a aquisição em lote, deve-se ao fato da visita técnica somente poder ser feita pela 
empresa que vai emitir os certificados digitais.  

2.5. O registro de preço justifica-se, pois, as entregas dos tokens são parceladas e a remuneração de 
serviços é por certificação. 

2.6. Os tokens e certificados digitais A3 deverão ser fornecidos pela mesma empresa, fato que se 
justifica devido às dificuldades encontradas com o fornecimento separado dos itens acarretando 
atrasos na emissão dos certificados. Além disso, com a entrega descentralizada, não existe garantia 
de compatibilidade entre os sistemas de emissão dos certificados e dos dispositivos de 
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armazenamento, consequentemente, poderá causar prejuízos aos serviços prestados pela DTI – 
Diretoria de Tecnologia da Informação e o uso de sistemas que precisam da certificação digital. 

2.7. O quantitativo de certificados digitais A3 e tokens se deve ao fato de termos cerca de 1200 
servidores, sendo que dos gestores temos 42 certificados, considerando os titulares e substitutos das 
unidades são usuários dos sistemas estruturantes. Deste quantitativo de pessoas que podem receber 
os dispositivos de certificados digitais, temos a expectativa de aumento do uso em virtude de estar 
em nosso planejamento, até final de 2017, a implantação do sistema eletrônico de documentos, 
auxiliando para assinaturas eletrônicas em documentos. Dessa forma, ainda temos uma estimativa 
de necessidade de emitir 600 certificados. 

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

3.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, 
constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de 
competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu 
respectivo plano de cargos. 

3.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 
subordinação direta. 

4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Os serviços serão executados conforme discriminado nos itens subsequentes. 

5. INFORMAÇÕES RELAVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

5.1. SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA 

5.1.1. Garantia de correção e atualização, motivadas por falhas técnicas e mudanças originadas 
de diretrizes ICP-Brasil. Emissão de um novo certificado digital em um novo dispositivo 
token no caso de não haver possibilidade de correção e atualização. 

5.1.2. Constatado defeito de funcionamento durante o prazo de garantia do dispositivo e/ou 
certificado, a Contratada deverá substituí-lo(s) por outro(s) igual(is) ou superior(es), no 
prazo definido no Item 5.2, a partir da abertura do chamado efetuada pelo titular do 
certificado digital ou da Equipe da instituição, sem qualquer ônus adicional. 

5.1.3. A Contratada deverá disponibilizar manuais em formato eletrônico informando, de forma 
objetiva, todo o processo de atendimento para suporte técnico e garantia e os contatos 
de telefone e e-mail para o atendimento. 

5.2. ATENDIMENTO E ABERTURA DE CHAMADO 

5.2.1. A Contratada deverá disponibilizar canais de atendimento com, no mínimo, telefone e e-
mail para abertura de chamado ao suporte técnico. Para cada chamado técnico realizado 
deverá ser gerado um número de identificação que será utilizado para acompanhamento do 
chamado. Sugere-se a utilização de um sistema web para abertura, controle e 
acompanhamento dos chamados. 
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5.2.2. Entende-se por “atendimento ao chamado” a primeira tentativa de solução do(s) 
problema(s), através de telefone, e-mail ou sistema, ou o entendimento de que o titular do 
certificado digital deverá se dirigir ao posto de atendimento da Contratada mais próximo para 
solucionar o problema; 

5.2.3. Os chamados deverão ser registrados através de um protocolo de atendimento, o qual será 
utilizado para controle e acompanhamento; 

5.2.4. O prazo máximo para atendimento ao chamado é de 4 (quatro) horas úteis; 

5.2.5. Caso o titular do certificado não consiga executar todos os procedimentos de atendimento 
por telefone, e-mail ou sistema, o atendimento deverá, imediatamente, ser transferido para 
atendimento presencial no posto de atendimento mais próximo da Contratada; 

5.2.6. Define-se como “resolução do chamado” a identificação e adoção de medidas de solução 
do(s) problema(s), possibilitando a normal utilização do certificado digital; 

6. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS E DESCONTOS APLICADOS POR ATRASO 

7. O prazo máximo para resolução do chamado abaixo: 

DESCRIÇÃO TEMPO DE SOLUÇÃO PERCENTUAL DE DESCONTO 
(Por Evento) 

 

 

Agendamento 
recebimento do 
certificado no posto 
atendimento 

Até 7 dias úteis** Zero 

De 8 até 9 dias úteis** 15 % do valor de um certificado 

De 10 até 11dias úteis** 25 % do valor 
de um certificado 25 % do valor de um certificado 

De 12 até 14 dias úteis** 35 % do valor de um certificado 

A partir de 15 dias úteis** 
50 % do valor de um certificado+ 1% 
do valor de um certificado por dia de 
atraso. 

**Ou a critério da disponibilidade de agendamento do titular do certificado digital. Esta extensão de 
prazo solicitada pelo titular do certificado deve ser documentada através de e-mail. 

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

5.2.7. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e 
qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário. 

5.2.7.1. Os locais de entrega dos itens estão previstas no ENDEREÇO DA ENTREGA DO 
OBJETO 

5.2.7.2. As entregas poderão também ser realizadas nas instalações da universidade. Sendo 
as visitas com datas pré-agendadas e 5 visitas extraordinárias em caso de 
necessidade. 

5.2.7.3. Visita técnica para emissão de certificado digital aos servidores. 

5.2.7.4. As visitas técnicas do poderão ser realizadas em todos os campi. 
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5.2.7.5. Compreende a visita técnica a emissão de, no mínimo, 05 certificados digitais. 
Podendo a Contratada ajustar a quantidade de emissões em comum acordo com o 
Contratante. 

5.2.7.6. O tempo médio para a emissão de 1 (um) certificado digital, através da visita técnica, 
será de, em média, 40(quarenta) minutos. 

5.2.7.7. Como referência para cálculo do total de emissões diárias por agente, através de visita 
técnica, será considerado o prazo de 40 (quarenta) minutos para cada emissão, 
considerando o número mínimo de 05 (cinco) emissões. Para cada agente necessário 
para atender à demanda diária de certificados solicitada, será contabilizada uma visita 
técnica, observando-se a quantidade mínima de emissões por servidor. 

5.2.7.8. Este prazo será utilizado como base para definição do número de agentes necessários 
para emissão dos certificados, através de visita técnica demandadas pelo órgão. 

5.2.7.9. Havendo a necessidade de emissão de mais de 05 (cinco) certificados por dia, a 
CONTRATADA deverá disponibilizar quantos agentes forem necessários para atender 
a agenda do dia, observando o prazo estipulado neste item para cada emissão. 

5.2.7.10. O Contratante proverá espaço físico para a realização das visitas técnicas, bem como 
a estrutura do ambiente como, energia elétrica, mesas e cadeiras. Os endereços dos 
locais se encontram no deste Termo de Referência. 

5.2.7.11. É responsabilidade da Contratada prover, sem ônus para a universidade, os 
equipamentos e serviços de Internet necessários para a realização da visita técnica, 
ou qualquer serviço necessário para o pleno atendimento, além de arcar com todas as 
despesas necessárias ao deslocamento e hospedagem do agente técnico para 
emissão dos certificados digitais. 

5.2.7.12. Eventualmente, o Contratante poderá prover, quando houver disponibilidade, 
equipamentos como computador, impressora e scanner e serviço de internet para a 
realização das visitas técnicas. Caberá a Contratada consultar a UNIR, previamente à 
visita técnica agendada, sobre a disponibilidade de equipamentos e internet. No caso 
em que houver a possibilidade do Contratante prover serviço de internet, a Contratada 
deverá seguir os procedimentos de acesso e segurança à rede.  

5.2.7.13. É de exclusiva responsabilidade da Contratada a plena execução das emissões de 
certificado digital mesmo que utilize, de forma opcional, serviços de internet e 
equipamentos do Contratante. 

5.2.7.14. É de responsabilidade do Contratante solicitar a(s) visita(s) técnica(s) para a 
Contratada através de Ordem de Serviço, com no mínimo 05 dias de antecedência. A 
Contratada deverá, após receber a Ordem de Serviço, realizar todos os procedimentos 
necessários para a realização da(s) visita(s) técnica.  

5.2.7.15. O Contratante poderá, a seu critério, por problemas de ordem administrativas ou 
técnicas, cancelar as visitas técnicas agendadas, observando uma antecedência 
mínima de 1 dia útil. Este cancelamento deverá ser solicitado formalmente pelo 
Contratante através de e-mail ou ofício enviado diretamente à contratada. 

5.2.7.16. A(s) Visita(s) Técnica(s) deverão ser realizadas no período de 8:00h às 18:00h, 
respeitando os horários de funcionamento da instituição. 
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5.2.7.17. Na impossibilidade de comparecimento do servidor, no dia e horário agendado para 
a visita técnica, o serviço será considerado como prestado pela Contratada. 

5.3. ITEM 1 – EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 COM FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO 
CRIPTOGRÁFICO TOKEN: 

5.3.1.1. Certificado nível A3. 

5.3.1.2.  Entregar o certificado em um dispositivo criptográfico de armazenamento do tipo 
Token, para entradas USB; 

5.3.1.3. Emitido por autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira (ICP-Brasil), e compatível com os sistemas estruturantes. 

5.3.1.4. Validade de, pelo menos, 3 (três) anos contados da data de emissão do certificado. 

5.3.1.5. Deve permitir sua utilização para assinatura de e-mails, autenticação de cliente e 
realizar login na rede. 

5.3.1.6. Ser aderente às normas do Comitê Gestor da ICP-Brasil. 

5.3.1.7. O presente item engloba o respectivo serviço de autoridade de registro. 

5.3.1.8. Deverá fornecer em conjunto com o Certificado Digital um dispositivo de 
armazenamento do certificado digital do tipo token (para cada certificado) totalmente 
compatível e com as seguintes especificações técnicas: 

5.3.1.8.1. Deverá ser capaz de armazenar certificados, chaves e cadeias de certificados 
aderentes às normas do Comitê Gestor da ICP-Brasil e compatível com sistemas 
estruturantes. 

5.3.1.8.2. Totalmente compatível com as especificações do certificado digital do tipo A3. 

5.3.1.8.3. Possuir conector USB (Universal Serial Bus) tipo A versão 2.0 (ou superior e 
compatível com 2.0). 

5.3.1.8.4. Permitir conexão direta na porta USB, sem necessidade de interface 
intermediária para leitura. 

5.3.1.8.5. Seguir as regras estabelecidas para o nível 3 (ou superior) de segurança do 
padrão FIPS 140-2 e também ser aderente às demais normas do Comitê Gestor 
da ICP-Brasil. 

5.3.1.8.6. Possuir capacidade de armazenamento de certificados e chaves privadas de, no 
mínimo, 64 Kbytes. 

5.3.1.8.7. Permitir conexão direta na porta USB, sem necessidade de interface 
intermediária para leitura. 

5.3.1.8.8. Seguir as regras estabelecidas para o nível 3 (ou superior) de segurança do 
padrão FIPS 140-2 e também ser aderente às demais normas do Comitê Gestor 
da ICP-Brasil. 

5.3.1.8.9. Ter suporte à tecnologia de chaves pública/privada (PKI), com geração onboard 
do par de chaves RSA de, no mínimo, 2048 bits. 

5.3.1.8.10. Possuir carcaça resistente à água e à violação. 
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5.3.1.8.11. Fornecer driver e programa de gerenciamento para o sistema operacional Linux 
(Kernel 2.6 e versões superiores). 

5.3.1.8.12. Fornecer driver e programa de gerenciamento para o sistema operacional 
Microsoft Windows XP, 7 e versões superiores. 

5.3.1.8.13. Fornecer driver e programa de gerenciamento para o sistema operacional Mac 
OS 10.7 ou superiores. 

5.3.1.8.14. Possuir compatibilidade com as especificações ISO 7816, partes 1, 2, 3 e 4. 

5.3.1.8.15. Permitir a exportação automática de certificados armazenados no dispositivo 
para o Certificate Store do ambiente Microsoft Windows 2008 e versões 
superiores. 

5.3.1.8.16. Permitir criação de senha de acesso ao dispositivo de, no mínimo, 6 (seis) 
caracteres. 

5.3.1.8.17. Permitir criação de senhas com caracteres alfanuméricos. 

5.3.1.8.18. Permitir geração de chaves, protegidas por PINs (Personal Identification 
Number), compostos por caracteres alfanuméricos. 

5.3.1.9. Permitir gravação de chaves privadas e certificados digitais que utilizam a versão 3 do 
padrão ITU-T X.509 de acordo com o perfil estabelecido na RFC 2459. 

5.3.1.10. Armazenar chaves privadas em repositório de dados próprio, controlado pela 
solução. 

5.3.1.11. Permitir inicialização e reinicialização do token mediante a utilização de PUK (Pin 
Unlock Key). 

5.3.1.12. Suportar, pelo menos, os seguintes navegadores: Microsoft Internet Explorer (versão 
7.0 e superiores), Firefox (versão 15.0 e superiores) e Google Chrome (versão 35 ou 
superior). 

5.3.1.13. Possuir ativação de funções que utilizem as chaves privadas, que somente possam 
ser realizadas após autenticação da identidade do titular do dispositivo. 

5.3.1.14. Implementar troca obrigatória da senha padrão no primeiro acesso. 

5.3.1.15. Bloquear o dispositivo após cinco tentativas de autenticação com códigos inválidos. 

5.3.1.16. Avisar o titular do dispositivo, a cada vez que uma função for ativada, utilizando a sua 
chave privada. Nesse caso, deverá haver autenticação para liberar a utilização 
pretendida. 

5.3.1.17. Bloquear a exportação da chave privada, condicionando as transações que forem 
utilizadas dentro do token. 

5.3.1.18. O software de gerenciamento do dispositivo deverá estar no idioma Português do 
Brasil e deve permitir: 

5.3.1.18.1. Gerenciamento do dispositivo. 

5.3.1.18.2. Exportação de certificados armazenados no dispositivo. 

5.3.1.18.3. Importação de certificados em formato PKCS#7 para área de armazenamento 
do dispositivo, de acordo com a RFC 2315. 
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5.3.1.18.4. Importação de certificados em formato PKCS#12 para área de armazenamento 
do dispositivo. 

5.3.1.18.5. Visualização de certificados armazenados no dispositivo. 

5.3.1.18.6. Remoção de chaves e outros dados contidos no dispositivo após autenticação 
do titular. 

5.4. ITEM 2 – EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3:  

5.4.1.1. Certificado nível A3. 

5.4.1.2. Emitido por autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira (ICP-Brasil), e compatível com os sistemas estruturantes. 

5.4.1.3. Validade de, pelo menos, 3 (três) anos contados da data de emissão do certificado. 

5.4.1.4. Deve permitir sua utilização para assinatura de e-mails, autenticação de cliente e 
realizar login na rede. 

5.4.1.5. Ser aderente às normas do Comitê Gestor da ICP-Brasil. 

5.4.1.6. O presente item engloba o respectivo serviço de autoridade de registro. 

5.4.1.7. Deverá fornecer em conjunto com o Certificado Digital um dispositivo de 
armazenamento do certificado digital do tipo token (para cada certificado) totalmente 
compatível e com as seguintes especificações técnicas: 

5.4.1.7.1. Deverá ser capaz de armazenar certificados, chaves e cadeias de certificados 
aderentes às normas do Comitê Gestor da ICP-Brasil e compatível com sistemas 
estruturantes. 

5.4.1.7.2. Totalmente compatível com as especificações do certificado digital do tipo A3. 

5.4.1.7.3. Possuir conector USB (Universal Serial Bus) tipo A versão 2.0 (ou superior e 
compatível com 2.0). 

5.4.1.7.4. Permitir conexão direta na porta USB, sem necessidade de interface 
intermediária para leitura. 

5.4.1.7.5. Seguir as regras estabelecidas para o nível 3 (ou superior) de segurança do 
padrão FIPS 140-2 e também ser aderente às demais normas do Comitê Gestor 
da ICP-Brasil. 

5.4.1.7.6. Possuir capacidade de armazenamento de certificados e chaves privadas de, no 
mínimo, 64 Kbytes. 

5.4.1.7.7. Permitir conexão direta na porta USB, sem necessidade de interface 
intermediária para leitura. 

5.4.1.7.8. Seguir as regras estabelecidas para o nível 3 (ou superior) de segurança do 
padrão FIPS 140-2 e também ser aderente às demais normas do Comitê Gestor 
da ICP-Brasil. 

5.4.1.7.9. Ter suporte à tecnologia de chaves pública/privada (PKI), com geração onboard 
do par de chaves RSA de, no mínimo, 2048 bits. 

5.4.1.7.10. Possuir carcaça resistente à água e à violação. 
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5.4.1.7.11. Fornecer driver e programa de gerenciamento para o sistema operacional Linux 
(Kernel 2.6 e versões superiores). 

5.4.1.7.12. Fornecer driver e programa de gerenciamento para o sistema operacional 
Microsoft Windows XP, 7 e versões superiores. 

5.4.1.7.13. Fornecer driver e programa de gerenciamento para o sistema operacional Mac 
OS 10.7 ou superiores. 

5.4.1.7.14. Possuir compatibilidade com as especificações ISO 7816, partes 1, 2, 3 e 4. 

5.4.1.7.15. Permitir a exportação automática de certificados armazenados no dispositivo 
para o Certificate Store do ambiente Microsoft Windows 2008 e versões 
superiores. 

5.4.1.7.16. Permitir criação de senha de acesso ao dispositivo de, no mínimo, 6 (seis) 
caracteres. 

5.4.1.7.17. Permitir criação de senhas com caracteres alfanuméricos. 

5.4.1.7.18. Permitir geração de chaves, protegidas por PINs (Personal Identification 
Number), compostos por caracteres alfanuméricos. 

5.4.1.8. Permitir gravação de chaves privadas e certificados digitais que utilizam a versão 3 do 
padrão ITU-T X.509 de acordo com o perfil estabelecido na RFC 2459. 

5.4.1.9. Armazenar chaves privadas em repositório de dados próprio, controlado pela solução. 

5.4.1.10. Permitir inicialização e reinicialização do token mediante a utilização de PUK (Pin 
Unlock Key). 

5.4.1.11. Suportar, pelo menos, os seguintes navegadores: Microsoft Internet Explorer (versão 
7.0 e superiores), Firefox (versão 15.0 e superiores) e Google Chrome (versão 35 ou 
superior). 

5.4.1.12. Possuir ativação de funções que utilizem as chaves privadas, que somente possam 
ser realizadas após autenticação da identidade do titular do dispositivo. 

5.4.1.13. Implementar troca obrigatória da senha padrão no primeiro acesso. 

5.4.1.14. Bloquear o dispositivo após cinco tentativas de autenticação com códigos inválidos. 

5.4.1.15. Avisar o titular do dispositivo, a cada vez que uma função for ativada, utilizando a sua 
chave privada. Nesse caso, deverá haver autenticação para liberar a utilização 
pretendida. 

5.4.1.16. Bloquear a exportação da chave privada, condicionando as transações que forem 
utilizadas dentro do token. 

5.4.1.17. O software de gerenciamento do dispositivo deverá estar no idioma Português do 
Brasil e deve permitir: 

5.4.1.17.1. Gerenciamento do dispositivo. 

5.4.1.17.2. Exportação de certificados armazenados no dispositivo. 

5.4.1.17.3. Importação de certificados em formato PKCS#7 para área de armazenamento 
do dispositivo, de acordo com a RFC 2315. 
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5.4.1.17.4. Importação de certificados em formato PKCS#12 para área de armazenamento 
do dispositivo. 

5.4.1.17.5. Visualização de certificados armazenados no dispositivo. 

5.4.1.17.6. Remoção de chaves e outros dados contidos no dispositivo após autenticação 
do titular. 

9. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO  

6.1. A CONTRATADA emitirá, mensalmente, fatura dos serviços realizados, sendo acompanhada de 
relação nominal dos servidores e autoridades habilitados que receberam certificados naquele mês.  

6.2. O fiscal do contrato comunicará à CONTRATADA lista com identificação de autoridades e 
servidores autorizados a receber certificados digitais nível A3. 

6.3. O recebimento definitivo se dará em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, após 
verificação de que os equipamentos foram entregues de acordo com as condições e as especificações 
deste Termo de Referência.  

6.4. Os serviços serão pagos somente para os certificados emitidos conforme relação contida na 
fatura a ser emitida. 

6.5. A execução dos serviços será iniciada com a emissão da Ordem de Serviço. 

6.6. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05(cinco) dias, pelo (a) responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

6.7. 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/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem 
prejuízo da aplicação de penalidades. 

6.8. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e 
materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

6.8.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia 
do esgotamento do prazo. 

6.9. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

10. ENDEREÇO DA ENTREGA DO OBJETO 

Cidade Unidade Endereço Contato 

Porto 
Velho 

Campus José 
Ribeiro Filho 

BR-364, km 9,5, sentido Rio AC, Zona 
Rural 
CEP: 76.808-695 – Porto Velho/RO 

Telefones: (69) 2182-
2176 

Guajará 
Mirim 

CAMPUS 
UNIR/GUAJARÁ-
MIRIM 

BR 425 – km 2,5 – Jardim das 
Esmeraldas 
CEP: 76.850-000 – Guajará-Mirim/RO 

Telefones: (69) 3541-
2078/5564 
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Presidente 
Médici 

CAMPUS UNIR 

Rua da Paz, nº 4376 – Bairro Lino Alves 
Teixeira 
CEP: 76.916-000 - Presidente 
Médici/RO 

Telefone: (69) 8432-7716 

Rolim de 
Moura 

CAMPUS 
UNIR/ROLIM DE 
MOURA 

Av. Norte Sul, nº 7.300 – Bairro Nova 
Morada 
CEP: 76.940-000 – Rolim de Moura 

Telefones: (69) 3442-
1128/1119 

Cacoal 
CAMPUS 
UNIR/CACOAL 

Rua da Universidade, 920 – Bairro 
Brizon 
CEP: 76.962-384 – Cacoal/RO 

Telefones: (69) 3441-
2628/4495 

Porto 
Velho 

UNIR CENTRO 
Av. Presidente Dutra, 2965 – Centro 
CEP: 76.801-059 – Porto Velho/RO 

Telefones: (69) 2182-
2018/2020  

Vilhena 
CAMPUS 
UNIR/VILHENA 

Av. Marcos Henrique, s/nº - Centro 
CEP: 76.980-000 – Vilhena/RO 

Telefones: (69) 3321-
3072/3957 

Ariquemes 
CAMPUS 
UNIR/ARIQUEMES 

Avenida Tancredo Neves, nº3450 – 
Setor Industrial 
CEP: 76.872-862 – Ariquemes/RO 

Telefone: (69) 3535-3563 

Ji-Paraná 
CAMPUS UNIR/JI-
PARANÁ 

R. Rio Amazonas, nº 351 - Jardim dos 
migrantes 
CEP: 76.900-726 

Telefones: (69) 3421-
5188/3595 

11. DA VISTORIA 

8.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante deverá realizar vistoria nas 
instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, 
de segunda à sexta-feira, das ..... horas às ...... horas, devendo o agendamento ser efetuado 
previamente pelo telefone (....) .......... 

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

8.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis; 

8.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 
dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

8.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos; 

8.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela 
contratada. 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a 
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 
quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 
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9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração; 

9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 
Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos 
à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 
em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

9.6. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além 
de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 

9.7. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão 
o órgão para a execução do serviço; 

9.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
Contratante; 

9.9. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações 
relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 

9.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração; 

9.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 
não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante 
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

9.12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 

9.13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.14.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

9.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 
arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
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14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

11.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução 
do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

12.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes 
da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do 
art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

12.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução dos serviços e do contrato. 

12.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 
previstos neste Termo de Referência. 

12.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de 
controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, quando for o caso. 

12.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, 
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

12.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de 
acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas 
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

12.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e 
na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 
80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.9. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de 
Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, 
aplicável no que for pertinente à contratação. 

12.10. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior 
e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, 
a Contratada que: 

13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 
da contratação; 

13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

13.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

13.1.5. Cometer fraude fiscal; 

13.1.6. Não mantiver a proposta. 

13.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

13.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

13.2.2. Multa moratória de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
parcela inadimplida, até o limite de ...... (.......) dias;  

13.2.3. Multa compensatória de ......% (....... por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 
de inexecução total do objeto; 

13.2.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual 
do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

13.2.4.  Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 
até dois anos; 

13.2.5. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

13.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

13.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada 
que: 

13.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

13.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

13.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto 
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
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13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado 
o princípio da proporcionalidade. 

13.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

 

 

Equipe de Planejamento da Contratação 
I n t e g r a n t e  

T é c n i co  

I n t e g r a n t e  

R e q u i s i t a n t e  

I n t e g r a n t e  

Ad m i n i s t r a t i v o  
 
 
 
______________________ 

< N o m e >  
M a t r í c u l a :  <M a t r. >  

 
 
 

______________________ 
< N o m e >  

M a t r í c u l a :  <M a t r. >  

 
 
 

______________________ 
< N o m e >  

M a t r í c u l a :  <M a t r. >  
 
 
Aprovo. Encaminha-se à Diretoria de Compras, Contratos e Licitações - DCCL para abertura de 
processo administrativo e iniciação de procedimento licitatório, segundo o art. 38 da Lei n° 8.666, de 21 
de junho de 1993. 

 
 

______________,____ de___________________ de 20_____. 
 
 
 
 
 
 

Autoridade Competente 
 

______________________ 
< N o m e >  

M a t r í c u l a :  <M a t r. >  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


