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Curso

Elaboração de Projeto Básico

e Termo de Referência

Clemilton Oliveira Rodrigues Junior

 

Aula 4

 Condições de recebimento;

 Prazos;

 Sanções;

 Procedimentos de gestão;

 Fiscalização contratual;

 Aprovação.
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MENDES, 2012.

 

Condições de recebimento

Constitui a definição do conjunto de regras para o
recebimento dos bens e serviços.

Conferir, analisar, testar.

Item correlacionado com os prazos                
e o cronograma físico-financeiro.
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Base normativa:

 Arts. 73 e 76 da Lei no 8.666/1993.

 

Condições de recebimento

 Provisoriamente: pelo responsável por seu acompanhamento
e fiscalização, por meio de termo circunstanciado assinado, em até 15
(quinze) dias da comunicação escrita do contratado do término da
execução (entrega do bem ou prestação do serviço);

 Definitivamente: por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente, após o término do prazo de observação, ou vistoria, que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.
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a) Prazo de observação não poderá ser superior a noventa dias, salvo em
casos excepcionais, devida-mente justificados e previstos no ato
convocatório e/ou no contrato;

b) O recebimento do objeto será feito por meio de termo circunstanciado
quanto à aquisição de equipamentos de grande vulto, ou seja, de valor
superior a R$ 37.500.000,00. Para as demais aquisições,
o recebimento poderá ser feito mediante recibo;

 

c) O recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido para
modalidade Convite (R$ 176.000,00) deve ser confiado à comissão de,
no mínimo, três membros;

d) Todo contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, por conta própria, no todo ou em parte, objeto em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
de materiais empregados, ainda que tenha sido recebido
definitivamente o objeto do contrato. (BCTU, 4. ed.)
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Dispensa do recebimento provisório

 Gêneros perecíveis e alimentação preparada;

 Serviços profissionais;

 Obras e serviços de valor até o previsto no art. 23, inciso II, alínea “a”
(modalidade Convite), desta lei, desde que não se componham de
aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de
funcionamento e produtividade.

Observação: nesses casos, o recebimento será feito mediante recibo.

 

OBJETO INSTRUMENTO PROVISÓRIO DEFINITIVO RESPONSABILIDADE

Obras
e serviços,
em geral

Termo 
circunstanciado 
assinado pelas 

partes.

É necessário,
tem prazo de 15 dias 
para pronunciamento 

escrito do executor, 
após entrega da 

documentação da etapa. 
Dispensada,      se de 

valor até             R$ 

176.000,00.

É necessário, e a 
Administração tem prazo 

de 90 dias para 
pronunciamento ou 
emissão do termo 

circunstanciando, para 
contratada ou conforme 

edital ou TR. Se a 
Administração não se 
pronunciar, poderá a 
contratada dar como 

feito, se requereu 15 dias 
antes do fim do prazo  de 

recebimento.

Comissão ou servidor 
designados.

Compras
e locações

Recibo assinado 
pelas partes.

É necessário, para 
efeito de posterior 

verificação em 
conformidade com 

edital ou TR.

É necessário ser feito na 
data fixada no edital ou 

TR para entrega.

Comissão, se as compras 
consistirem em materiais e 
tiverem valor superior ao 

convite (R$ 176.000,00). 
Abaixo desse valor, receber por 

servidor designado.

Condições de recebimento
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OBJETO INSTRUMENTO PROVISÓRIO DEFINITIVO RESPONSABILIDADE

Gêneros 
perecíveis. 

Serviços 
profissionais. 

Obras e serviços, 
desde que as 

obras e os 
serviços tenham 

valor até             
R$ 176.000,00

Recibo assinado 
pelas partes.

Pode ser dispensado, 
se nada constar do 

edital ou TR e não se 
tratar de 

equipamento e 
instalações sujeitos     

a verificação de 
funcionamento e 

produtividade.

É necessário.
É de ser feito até a 

data fixada no edital e 
TR. Mas o contrato 

deve fixar. 

Servidor designado.

Equipamentos

Se de grande vulto, 
valor superior a               

R$ 37.000.000,00, 
termo 

circunstanciado. Se 
de valor inferior, 

recibo.

É necessário, para 
efeito de posterior 

verificação em 
conformidade com 

edital ou TR, devendo 
constar o prazo do 
edital         ou TR.

É necessário ser feito 
na data fixada no 
edital ou TR para 

entrega, mas o 
contratado deve 

oficiar à 
Administração. Se 

entregou, tendo prazo 
de 15 dias para fazê-

lo após a entrega.

Comissão, se os 
equipamentos tiverem valor 

superior ao convite             (R$ 
176.000,00). Abaixo desse 
valor, receber por servidor 

designado.

 

Responsabilidade após o recebimento

 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade
civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço nem ético-
profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato (art. 73,§ 2o).
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Exemplo (condições de recebimento)

Cláusula nona – Do recebimento

1 Os itens 1, 4 e 8 serão recebidos em duas etapas:

1.1 Etapa 1: recebidos provisoriamente, em até 10 (dez) dias após a sua
entrega, o que ensejará o pagamento de 50% do valor dos itens entregues.
Nesse momento será conferida a lista de itens entregues em relação
à proposta comercial da CONTRATADA e terá como pré-requisitos:

1.1.1 a entrega dos componentes de hardware dos equipamentos
da solução;

 

1.1.2 a entrega das licenças de software da solução;

1.1.3 a verificação da conformidade com as especificações constantes do
Edital e da proposta;

1.1.4 a validação do projeto executivo.

1.2 Caso sejam encontradas pendências, a CONTRATADA terá 30 (trinta)
dias para saná-las, quando novamente o TCU irá avaliar as condições de
recebimento provisório.

1.3 Etapa 2: recebidos definitivamente, pelo TCU, em até 15 dias após a
sua instalação (finalização dos itens 2, 5 e 9)...

TCU, 2018.
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Prazos

Constitui a delimitação dos prazos de fornecimento
dos bens e serviços.

Conferir, analisar, testar.

 

Base normativa:

 Arts. 57 da Lei no 8.666/1993.
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DURAÇÃO DOS CONTRATOS

ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS

Art. 57 da Lei no 8.666/1993
PRORROGAÇÃO DOS 
CONTRATOS

Art. 65 da Lei no 8.666/1993

 

ENAP, 2013.
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Exemplo (prazos)

11 Período de execução/vigência

11.1 Por tratar-se de serviços contínuos, o prazo de vigência do contrato
previsto neste Projeto será de 12 (doze) meses, com possibilidade de
prorrogações por períodos iguais e sucessivos, até o limite de 60
(sessenta) meses, a contar da data da assinatura.

EBSERH, 2014.

 

Sanções

Constitui a explicitação das ações e/ou omissões,
por parte da contratada, passíveis de sanção.

 Contraditório e ampla defesa.
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Base normativa:

 Arts. 73 e 76 da Lei no 8.666/1993.

 Decreto Distrital no 26.851/2006.

 

Sanções

ENAP, 2013.
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ENAP, 2013.

 

Sanções

Atraso no cumprimento do contrato

O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à
multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no
contrato.

(Art. 86 da Lei no 8.666/1993).
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ENAP, 2013.

 

ENAP, 2013.
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Exemplo (sanções)

13 Garantias e penalidades

13.1 Deverá ser exigida da ECT a apresentação de certidões que
comprovem sua regularidade junto ao FGTS e à Previdência Social.

13.2 Pelo inadimplemento das responsabilidades previstas neste Projeto
Básico, garantidos o contraditório e a ampla defesa, a ECT ficará sujeita
à aplicação das sanções previstas na Lei no 8.666/1993, no que couber.

EBSERH, 2014.
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Procedimentos de gestão e fiscalização contratual 

Refere-se à previsão da atividade obrigatória de
gestão/fiscalização da execução do objeto
contratual .

Fundamental para a concreção
da proposta mais vantajosa.

 

Base normativa:

 Art. 67 da Lei no 8.666/1993.

 Decretos Distritais nos 32.598/2010
e 36.063/2014.

 



16 
 

 

Decreto no 38.874/2018

Art. 1o Os   4o e 10. do art. 41 do Decreto no 32.598, de 15 de dezembro
de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 41. [...]

§ 4o É facultada a indicação de um mesmo executor ou supervisor para
mais de um contrato, não sendo vedada a designação de mais de um
executor ou supervisor para o mesmo convênio ou contrato. [...]

 

 10. Os contratos cujo valor global exceda R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais) terão como executor, preferencialmente, servidor
ocupante de cargo de provimento efetivo ou empregado permanente, ou
comissão por estes composta.
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Exemplo (procedimentos de gestão                      
e fiscalização contratual)

15 Do acompanhamento e fiscalização

15.1 A fiscalização da contratação será exercida por uma comissão
formalmente designada pela Administração, o que couber, a qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do
contrato, e de tudo dará ciência à Administração, na forma dos arts. 67 a
73 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e dos Decretos nos 32.598, de
15 de dezembro de 2010, e 32.753, de 04 de fevereiro de 2011;

[...]

AGEFIS, 2017.

 

Aprovação

Refere-se à aprovação, pela autoridade competente,
do PB/TR.

Item fundamental para a validade do ato
administrativo.
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Base normativa:

 Art. 7o, Inciso I, Parágrafo 2o, da Lei
no 8.666/1993.

 Decretos Distritais nos 32.598/2010
e 36.063/2014.

 

Aprovação

Lei no 8.666/1993

Art. 7o As licitações para a execução de obras e para a prestação de
serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte
sequência:

[...]

§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:

I. houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e
disponível para exame dos interessados em participar do processo
licitatório;
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Exemplo (aprovação)

Aprovação

Considerando os termos do Art. 7o,  2o, Inciso I, da Lei no 8.666/1993,
APROVAMOS o presente Termo de Referência (TR) e ratificamos a veracidade
de todas as informações exaradas, assim como afirmamos a ausência de
direcionamento de marca e/ou modelo do Objeto em tela.

Brasília/DF, 27 de outubro de 2017.

_______________ ________________

Ass. Ordenador Ass. Demandante

AGEFIS, 2017.

 

Exercício em grupo (4)
I. Tendo por base os exercícios desenvolvidos nas Aulas 1, 2 e 3,

preencher os seguintes campos do documento “Roteiro para
Elaboração de um Projeto Básico/Termo de Referência”:

1. Condições de recebimento;

2. Prazos;

3. Sanções;

4. Procedimentos de gestão e fiscalização contratual;

5. Aprovação.

TEMPO DE EXECUÇÃO

APRESENTAÇÃO

PREENCHIMENTO DE ITENS DO PB/TR 1 hora

20 minutos
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Encerrando
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