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1. INTRODUÇÃO: 

 
A Gerência de Suprimentos (GESUP) da Fundação COPPETEC trabalha com o objetivo de regular e auxiliar o 
processo de aquisições de bens e a contratação de obras e serviços para projetos, visando a garantir os princípios 
constitucionais impessoalidade, da moralidade, da probidade, da publicidade, da transparência, da eficiência, da 
competitividade, da busca permanente de qualidade e durabilidade, e da vinculação ao instrumento 
convocatório, de acordo com a legislação aplicável. 

 
2. OBJETIVO:  
 
Regular e auxiliar o processo de aquisição de bens e a contratação de obras e serviços no mercado nacional, por 
meio da contratação de fornecedores cadastrados e devidamente qualificados. 
 
3. PÚBLICO ALVO:  
 
Coordenadores e gerentes de projetos e programas, nas unidades operacionais da Fundação COPPETEC e na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 
4. DAS CONTRATAÇÕES: 
 

4.1. A contratação pertinente a obras, serviços, compras, locações, dentre outras, da Fundação COPPETEC 
será feita sempre em acordo com as normas da presente Resolução. 
 
4.2. O cumprimento das normas da presente Resolução destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa 
(menor preço, o de maior desconto, o de técnica e preço, o de melhor adequação técnica ou o de maior 
oferta de preço) para os Projetos conduzidos pela Fundação COPPETEC, mediante julgamento objetivo das 
propostas dos interessados. 
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4.3. Toda pessoa jurídica eventualmente contratada pela Fundação COPPETEC para execução de obras, 
serviços e compras deverá estar obrigatória e regularmente inscrita no cadastro de fornecedores da GESUP. 
 
4.4. No caso de reforma ou construção em terreno da UFRJ, é necessário que a Coordenação do projeto 
demandante encaminhe previamente à GESUP o conjunto mínimo de documentos que inclui: (i) 
Formulário de Solicitação de Compras (Anexo I); (ii) Anteprojeto de Engenharia e/ou Projetos Básico 
e/ou Executivo; (iii) Termo de Referência (Anexo II); (iv) cópia do Formulário de Apresentação de 
Projetos e Solicitação de Autorização de Obras e Instalações da Pró-Reitoria de Gestão e Governança – 
PR 6, devidamente preenchido (Anexo IV) e (v) cópia do Boletim da UFRJ com a cessão do terreno para a 
construção. 
 

5. DO CADASTRAMENTO: 
 

5.1. Para fins de cumprimento de diferenciados dispositivos legais, a Fundação COPPETEC mantém 
registros das empresas contratadas, por intermédio de um cadastro específico de fornecedores e prestadores 
de serviços mantidos pela GESUP. 
 
5.2 O cadastro tem validade de 24 (vinte e quatro) meses, cabendo aos interessados a responsabilidade pelo 
encaminhamento da renovação no final do período. 
 
5.3. A solicitação para inscrição ou renovação do cadastro deve ser feita no sítio eletrônico da Fundação 
COPPETEC (www.coppetec.coppe.ufrj.br) pelas próprias empresas interessadas em participar de qualquer 
tipo de contratação pela Fundação COPPETEC. O preenchimento de todos os campos do cadastro é 
obrigatório. A documentação necessária que deve ser apensada ao cadastro inclui o Contrato Social e 
Certidões de regularidade junto ao INSS e a Receita Federal.  
 
5.4. Os coordenadores e gerentes de projetos e programas, nas unidades operacionais da Fundação 
COPPETEC e na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tenham interesse em encaminhar a 
contratação de pessoas jurídicas poderão pesquisar a relação de fornecedores e prestadores de serviços 
cadastrados na Fundação COPPETEC no mesmo sítio eletrônico. 
 

6. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS NATIVAS 
 

6.1. As microempresas e empresas de pequeno porte de base tecnológica, criadas no ambiente das 
atividades de pesquisa da COPPE/UFRJ, poderão efetuar o credenciamento como empresa nativa, em 
conformidade com a norma operacional que trata especificamente do tema, disponível do sítio eletrônico da 
Fundação COPPETEC (www.coppetec.coppe.ufrj.br). 

 
6.2. Para fins de credenciamento, a empresa deve se enquadrar no objeto da norma de credenciamento de 
empresa nativa da COPPE/UFRJ, disponível no sitio da Fundação COPPETEC. 

 
6.3. Deve haver, no quadro societário das empresas nativas: a) alunos, de mestrado ou doutorado da 
COPPE/UFRJ; e/ou b) ex-alunos, de mestrado ou doutorado da COPPE/UFRJ; e/ou c) participantes do 
programa de pós-doutorado da COPPE/UFRJ. 

 
6.4. Como nos demais casos, a empresa deve estar devidamente regular no cadastro da Fundação 
COPPETEC, incluindo suas obrigações fiscais e legais. 
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6.5. A empresa candidata ao credenciamento deverá apresentar à GESUP um conjunto mínimo de 
documentos que inclui: (i) Declaração do Programa da COPPE/UFRJ, reconhecendo que a empresa se 
trata de microempresa ou de empresa de pequeno porte de base tecnológica, criada no ambiente das 
atividades de pesquisa da COPPE/UFRJ, denominada empresa nativa; (ii) Curricula dos Sócios da 
empresa; (iii) Comprovante de Capacidade Técnica da empresa e dos sócios; e (iv) comprovante de 
Cadastro na Fundação COPPETEC. 

 
6.6. As empresas deverão apresentar requerimento para credenciamento e exame de documentos à 
Fundação COPPETEC, por intermédio do Formulário de Solicitações de Compras e Prestação de 
Serviço. 

 
6.7. As empresas credenciadas firmarão acordo para cooperação e intercâmbio cientifico e tecnológico com 
a COPPE/UFRJ, com a interveniência da Fundação COPPETEC. 

 
6.8. O prazo de duração do credenciamento será de 03 (três) anos. 

 
6.9. A empresa nativa deverá atender ao disposto na norma de credenciamento de empresa nativa da 
COPPE/UFRJ durante todo o prazo do credenciamento, sob pena de descredenciamento automático. 
  

7.  CONTRATAÇÃO DIRETA DAS COMPRAS E SERVIÇOS: 
 

7.1. Para obras e serviços de engenharia com valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), desde que 
não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço nem a obras e serviços da mesma natureza e no 
mesmo local, que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;  
 
7.1.1. A contratação deverá conduzida pela equipe da GESUP, devendo ser apresentada a documentação 
mínima que inclui: (i) Formulário de Solicitação de Compras (Anexo I) (com informações sobre a rubrica 
e o item); (ii) Termo de Referência (Anexo II); (iii) Proposta da Empresa a ser Contratada; e (iv) 
Justificativa com as Razões Técnicas da Escolha do Fornecedor e do Preço, assinada pelo coordenador 
do projeto; 
 
7.2. Para outros serviços e compras com valor inferior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), desde que 
não se refiram a parcelas de um mesmo serviço ou compra de maior vulto, que possa ser realizada de uma 
única vez;  
 
7.2.1. A contratação deverá ser conduzida pela equipe da GESUP, devendo ser apresentada a documentação 
mínima que inclui: (i) Formulário de Solicitação de Compras (Anexo I) (com informações sobre a rubrica 
e o item); (ii) Termo de Referência (Anexo II), (iii) Proposta da Empresa a ser Contratada; e (iv) 
Justificativa com as Razões Técnicas da Escolha do Fornecedor e do Preço, assinada pelo coordenador 
do projeto. 

 
7.2.2. No caso da realização de despesas fracionadas, os valores acumulados de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia, e de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), no caso 
de outros serviços e compras, não poderão ser ultrapassados para a contratação do mesmo objeto, 
para serviços demandados por cada projeto, conforme previsto na respectiva rubrica e item. 
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7.3. Para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte de base tecnológica 
criadas no ambiente das atividades de pesquisa das IFES e demais ICT, desde que o preço seja 
compatível com o praticado no mercado e de acordo com a norma de contratação de empresas nativas; 
 
7.3.1. A contratação deverá ser conduzida pela equipe da GESUP, devendo ser apresentada a 
documentação mínima que inclui: (i) Formulário de Solicitação de Compras (Anexo I) (com 
informações sobre a rubrica e o item); (ii) Termo de Referência (Anexo II); (iii) Proposta da Empresa 
a ser Contratada; (iv) Cópia da Aprovação de Credenciamento da Empresa como Nativa; (v)  
Justificativa com as Razões Técnicas da Escolha do Fornecedor e do Preço, assinada pelo 
coordenador do projeto e comprovação de preço compatível com o mercado. 

 
7.4. Para os demais casos em que a contratação direta é admitida por dispensa ou inexigibilidade 
de licitação, em conformidade com as regras aplicáveis à administração pública federal. 
 

8. DA SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES: 
 

8.1. O processo de seleção pública de fornecedores será conduzido pela GESUP, por intermédio do setor de 
compras nacionais, que realizará ou conduzirá pesquisa de mercado que estabelecerá os valores de 
referência e logo após realizará a seleção pública de fornecedores. 

 
8.2. Para a realização da seleção pública de fornecedores, os seguintes documentos deverão ser 
encaminhados à GESUP pela equipe de Coordenação de Projeto/Programa/unidade da UFRJ: (i) 
Formulário de Solicitação de Compras (Anexo I) (com informações sobre a rubrica e o item); (ii) Termo 
de Referência (Anexo II); e (iii) Processo de Pesquisa de Mercado, caso o equipe de Coordenação de 
Projeto/Programa/unidade da UFRJ já tenha realizado uma pesquisa de mercado. 

 
8.2.1. Em caso de obras e serviços de engenharia, deverão ser entregues juntamente com os documentos 
listados no item 8.2 o (iv) Anteprojeto de Engenharia e/ou Projetos Básico e/ou Executivo, o (v) 
Formulário de Apresentação de Projetos e Solicitação de Autorização de Obras e Instalações da Pró-
Reitoria de Gestão e Governança – PR 6 (Anexo IV), devidamente preenchido e (v) cópia do Boletim da 
UFRJ com a cessão do terreno para a construção. 

 
 
8.3. No modo de disputa fechado, as propostas orçamentárias e documentos de habilitação deverão ser 
encaminhados pelas empresas interessadas para a Fundação COPPETEC em envelopes lacrados, que só 
deverão ser abertos na presença do coordenador do projeto ou membro de comissão técnica indicado por 
ele, que dará ciência formal do processo, obedecendo o dia e horário e condições estabelecidas em 
instrumento convocatório da seleção pública de fornecedores. 
 
8.4. No modo de disputa aberto, os fornecedores apresentarão suas propostas em sessão pública por meio de 
lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado, sendo 
permitido que o instrumento convocatório estabeleça intervalos mínimos de diferença de valores entre os 
lances, que incidirão tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a 
melhor oferta. 
 
8.5. O Termo de Referência deverá mencionar de forma clara e detalhada o serviço a ser prestado ou a 
especificação detalhada do equipamento ou material a ser adquirido, sendo necessário preencher todos os 
campos do formulário. 
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9. DAS DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÕES: 
 

9.1. A modalidade Dispensa de Licitação é utilizada para contratação de compras, serviços comuns, obras 
e serviços de engenharia, cujos valores são inferiores a R$ 8.000,00 para compras e R$ 15.000,00 para 
serviços de engenharia, para projetos com recursos públicos e demais situações previstas no art. 24 da Lei 
8.666/93; 
 
9.2. A modalidade Inexigibilidade de Licitação é utilizada para contratação de empresa exclusiva, de 
notória especialização e profissional de setor artístico, para qualquer valor, cujos recursos são públicos e 
regidos pelo art. 25 da Lei 8.666/93; 
 
9.2.1. A Exclusividade é o caso em que somente uma empresa disponível no mercado pode fornecer o bem 
ou serviço demandado. Nesse caso, é necessário que a GESUP abra um processo de inexigibilidade de 
licitação, apresentando um conjunto mínimo de documentos que inclui: (i) o Formulário de Solicitação de 
Compras (Anexo I); (ii) a Proposta do Fornecedor Exclusivo; (iii) o Termo de Referência (Anexo II); 
(iv) a Carta de Exclusividade do fornecedor emitida pelo sindicado, confederação, associação, junta 
comercial ou demais instituições fornecedoras do bem ou serviço mencionado; e (v) a Declaração assinada 
pelo coordenador do projeto ou programa na unidade administrativa da Fundação COPPETEC ou da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 
9.2.2. A Notória Especialização é o caso em que a pessoa jurídica ou física presta serviços especializados 
de natureza singular. Nesse caso, é necessário que a Gerência de Suprimentos (GESUP) abra um processo 
de notória especialização, apresentando um conjunto mínimo de documentos que inclui (i) o Formulário de 
Solicitação de Compras (Anexo I), (ii) a Proposta do Fornecedor Exclusivo, (iii) o Termo de 
Referência (Anexo II), (iv) o Currículo  da pessoa física ou jurídica responsável pelo fornecimento 
demandado, (v) o Atestado de Capacidade Técnica da pessoa jurídica, fornecido por autoridade ou por 
técnico habilitado, (vi) o Registro da pessoa jurídica ou da pessoa física no órgão profissional competente, 
(vii) a Justificativa do Preço e Razão da Escolha do fornecedor ou executante. (conforme prevê o artigo 
26, item II e III) e (viii) a Justificativa para Contratação assinada pelo coordenador do projeto. 
 

10. DOS CONTRATOS: 
 

10.1. A GESUP é responsável pela realização e gerenciamento dos contratos realizados com pessoas 
jurídicas pela Fundação COPPETEC, pela verificação e acompanhamento de incidentes relativos a 
pagamentos, pelo acompanhamento de questões relacionadas à documentação, pelo controle dos prazos de 
vencimentos e de prorrogação dos contratos, sendo o controle realizado de forma pró-ativa e preventiva, 
observando o cumprimento, pela contratada, das regras previstas no instrumento contratual, buscando 
sempre obter os resultados esperados e trazer benefícios e economia para os programas e unidades da 
administração envolvida. 
 
10.2. Considera-se como Contrato todo e qualquer ajuste feito de comum acordo entre órgãos ou entidades 
da administração pública ou privada, por meio do qual haja um acordo de vontades para formação de 
vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, independentemente da denominação utilizada (assistência 
técnica, garantia do fornecedor, manutenção ou instalação de material ou equipamento, colaboração técnica, 
dentre outros). 
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10.3. O Termo de Contrato é o instrumento utilizado para contratação de compras, serviços, obras e 
locações, regidos pela Lei 8.666/93, pela Lei 10.406/2002 e por outros instrumentos jurídicos pertinentes e 
complementares. 
 
10.4. A Ordem de Compra e Serviço substitui o termo de contrato na compra de entrega imediata e 
prestação de serviços que não resultem em obrigações futuras, como no caso de compras sem entrega 
parcelada, sem instalação e sem previsão de manutenção de equipamento, e na prestação de serviços sem 
parcelamento, conduzida de forma não contínua.  

 
10.5. O Instrumento de Contrato é obrigatório em todas as contratações, independentemente do valor, nos 
casos de prestação de serviços contínuos, obras, locações, compra imediata e integral de bens adquiridos 
dos quais resultem obrigações futuras, tais como parcelamento de pagamentos, contratação com prazos 
superiores a 01 (um) mês, prorrogação contratual, manutenção de equipamentos e materiais, garantias 
excedidas, assistência técnica, dentre outras. 
 

11. DOS PRAZOS DOS CONTRATOS: 
 

11.1. Os contratos terão vigência determinada pelo período de tempo necessário para conclusão da avença e 
o prazo original poderá ser prorrogado por termo aditivo, no interesse da contratante, mediante a devida 
justificativa. 
 
11.2.Os acréscimos ou supressões no objeto do contrato serão definidos por acordo entre as partes, 
observado o estabelecido no instrumento convocatório. 
 
11.3. A emissão do Termo de Aceite das Obras (Anexo III) é obrigatória no final da vigência do contrato, 
devendo ser assinado pelo responsável pela fiscalização e acompanhamento do contrato ou serviço. 

 
12. DA EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO: 
 

12.1. Nas contratações de compra direta de materiais e serviços em geral e de dispensa de licitação, é 
necessário encaminhar: 
 
I – Formulário de Solicitação de Compras e Prestação de Serviços: formulário exigido para solicitação de 
todo tipo de contratação (obras, serviços, compras, locações, etc.) (Anexo I); 
 
II - Termo de Referência: formulário exigido para solicitação de todo tipo de contratação (obras, serviços, 
compras, locações, etc.) (Anexo II), disponível em 03 (três) modelos; 
 
III – Mínimo de 03 (três) propostas, em caso de pesquisa de mercado realizada pela equipe de Coordenação 
de Projeto/Programa/unidade da UFRJ; 
 
IV – Justificativa em casos excepcionais, mencionando as razões técnicas da escolha do fornecedor e a 
justificativa do preço; 
 
V – Termo de Aceite Definitivo no final de vigência de todos os contratos (Anexo III); 
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VI - Projeto Básico ou Executivo com quantidades de itens e estimativas de preços, cronogramas físico e 
financeiro, planta da obra e demais itens previstos na legislação vigente, em todos os casos de obras e 
serviços de engenharia; 

 
VII – Formulário da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento – PR6, devidamente preenchido, em 
todos os casos de obras e serviços de engenharia (Anexo IV); 
 
VIII – Atestado de Exclusividade, em caso de empresa exclusiva, emitida por órgão do comércio local ou, 
em caso de obras e serviços, pelo sindicato, federação ou confederação patronal, ou ainda, pelas entidades 
equivalentes; 
 
IX – Currículo (acervo) da pessoa jurídica a ser contratada, no caso de caracterização de empresa com 
notória especialização, em conformidade com a Lei 8.666/93; 
 
X – Registro da Pessoa jurídica e da Pessoa Física no órgão Profissional Competente, no caso de 
caracterização de empresa com notória especialização, em conformidade com a Lei 8.666/93; 
 
XI – Currículo do Responsável Técnico (pessoa física) da Empresa, no caso de caracterização de empresa 
com notória especialização, em conformidade com a Lei 8.666/93; 
 
XII - Justificativa do Preço Praticado e da escolha da pessoa jurídica e/ou pessoa física, no caso de 
caracterização de empresa com notória especialização, em conformidade com a Lei 8.666/93; 
 
XIII - Proposta da Empresa a ser Contratada, no caso de caracterização de empresa com notória 
especialização, em conformidade com a Lei 8.666/93. 
 

13. ANEXOS 
 

Anexo 1- Solicitação de Compras e Serviços Nacionais 
(Formulário obrigatório para todo tipo de contratação. Inicia o processo da contratação das obras, 
serviços, compras, locações, etc.); 
 
Anexo 2- Termo de Referência 
(Formulário exigido para todo tipo de contratação. Subsidia dados relativos ao objeto, valor, prazo, 
responsável.), modelos A, B e C. 
 
Anexo 3- Termo de Aceite Definitivo 
(Preenchimento obrigatório usado no término da vigência de todo contrato com a finalidade de registrar o 
aceite e/ou pormenores advindo do contrato. Deverá ser assinado pelo responsável por seu 
acompanhamento e/ou fiscalização.); 
 
Anexo 4 - Formulário de Apresentação de Projetos e Solicitação de Autorização de Obras e 
Instalações da Pró-Reitoria de Gestão e Governança – PR 6 
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14. AVISOS IMPORTANTES 
 
Nota 1: Após o recebimento da compra direta ou serviços, as notas fiscais devem ser encaminhadas à Fundação 
COPPETEC, devendo estar devidamente preenchidas com os dados da Fundação COPPETEC e com o atesto no 
verso sobre a eficácia do produto ou serviço. A nota fiscal deverá ser encaminhada ao setor de Protocolo da 
Fundação COPPETEC como anexo do formulário de pedido de pagamento, assinado pelo coordenador do 
projeto ou programa na unidade administrativa da Fundação COPPETEC ou da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. 
 
Nota 2: Dados para preenchimento da NF 
Razão Social: FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS 
TECNOLOGICOS – COPPETEC CNPJ: 72.060.999/0001-75 / Endereço: AV MONIZ ARAGAO s/n – 
EDIFICIO DO CGTEC- CIDADE UNIVERSITARIA - ILHA  DO FUNDÃO - RIO DE JANEIRO.( No corpo 
da nota fiscal deverá constar os seguintes dados: número do projeto/fundo, do contrato e contatos do 
representante legal tais como: telefone, email, etc...). 
 
Nota 3: Não é permitida a realização de despesas em projetos que não possuam saldo disponível em conta 
corrente, bem como pagamentos cuja empresa não esteja com a documentação de cadastro regularizada. 

 
Nota 4: Todos os contratos tem sua vigência limitada ao prazo do projeto ou em caso de Fundo de Programa, 
pelo exercício vigente à época da contratação.  
 
Nota 5: Ao não cumprir os termos desta resolução operacional, os projetos assumem todos os riscos prováveis 
da negociação. 

 
Nota 6: A GESUP, por intermédio do setor de compras nacionais, realizará a seleção pública de fornecedores 
através da sua Comissão de Seleção. 

 
Nota 7: As notas fiscais devem ser emitidas e pagas dentro da vigência do convênio e/ou contrato.  
 
Nota 8: Os pagamentos a fornecedores e prestadores de serviço devem ser efetuados conforme consta no termo 
contratual, mencionando na nota fiscal o número do contrato e parcela correspondente. Qualquer alteração na 
forma de pagamento deve ser informada à Gerência de Suprimentos (GESUP) para que a mesma possa realizar 
a alteração através de apostilamento. Para isto deverá ser enviado o formulário de solicitação de compras 
mencionando a nova forma de pagamento. 
 
Nota 9: Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução Operacional nº. 006/2008, 
expedida em 19/06/2008. 
 
Nota 10: As solicitações de compras e serviços poderão ser acompanhadas pelo COPPETEC On-Line. 
 
15. GLOSSÁRIO 

1. IFES: Institutos Federais de Ensino Superior  

2. ICT: Instituto de Ciência e Tecnologia 

3. Cadastro: é o registro de habilitação cadastral, realizada através do sítio eletrônico da Fundação 
COPPETEC (www.coppetec.coppe.ufrj.br), por meio do qual se faz o encaminhamento da 
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documentação (contrato social e Certidões INSS e Receita Federal) para inclusão no cadastro 
específico de fornecedores e prestadores de serviços da COPPETEC. 

4. Compras: toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 

5. Contrato: é todo e qualquer ajuste entre a COPPETEC e as empresas (fornecedores e prestadores 
de serviços), em que há um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de 
obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. O contrato estabelece a relação de 
igualdade formada, de um lado, pelas obrigações assumidas pelo contratado no momento da 
celebração do ajuste e, de outro lado, pela compensação econômica que lhe corresponderá. 

6. Dispensa: é quando é dispensável a licitação  nas contratações, como previsto no art. 24 incisos I a 
XXIV da Lei 8.666/93: 

7. Exclusividade: é a contratação para aquisição de materiais, equipamentos, gêneros ou serviços que 
só possam ser fornecidos ou prestados por empresa exclusiva, vedada a preferência de marca. 
(Atestado deve ser fornecido pelo órgão de registro do comércio local em que se realizaria a 
licitação ou a obra ou o serviço, pelo sindicato, federação, confederação patronal, ou ainda 
entidades equivalentes) 

8. Inexigibilidade de Licitação: quando é inviável a competição para estabelecer critérios para 
licitação nas contratações, como previsto no art. 25, incisos I a III da Lei 8.666/93.  

9. Seleção Pública de Fornecedores: é o procedimento prévio realizado pelas fundações de apoio, 
para a aquisição de bens ou execução de obras e serviços necessários ao atendimento de suas 
necessidades.  

10. Notória especialização: é a contratação de profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua 
especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, 
aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita 
inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do 
objeto a ser contratado, como elencado no art. 13 da Lei 8666/93. 

11. Obras: é toda construção, reforma,  fabricação, recuperação ou ampliação de um bem público, a ser 
realizada de forma direta ou indireta. 

12. Ordem de Compra e/ou serviços:  é o termo que substitui o contrato nas compra de entrega 
imediata e prestação de serviços das quais não resultem obrigações futuras. 

13. Profissional do setor artístico: é a contratação de artista diretamente ou através de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela crítica ou pela opinião pública. 

14. Reforma: trata da execução de melhoramento nas construções, colocando o objeto em condições 
normais de uso ou  funcionamento, sem alterar ou ampliar a sua capacidade ou medidas originais. 

15. Serviços: é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 
administração, tais como demolição, conserto, montagem, instalação, operação, conservação, 
reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos 
técnico-profissionais. 

16. Serviços de Engenharia: são os serviços que só podem ser prestados por profissional ou empresa 
devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, e atendam às 
disposições da Lei Federal nº 5.194/66, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, 
Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo. 
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17. Termo de Aceite: formulário obrigatório usado no término da vigência de todo contrato, com a 
finalidade de registrar o aceite e demais pormenores resultantes do contrato. 

18. Termo de Referência: é o documento que contém os elementos necessários e suficientes, com 
nível de precisão adequado, para identificar o bem, obra ou serviço, inclusive de engenharia, a ser 
contratado, acompanhados das especificações técnicas que propiciam a avaliação do custo da 
contratação e orientam a execução e a fiscalização contratual. 

19. Comissão de Seleção: é a comissão constituída pela fundação de apoio, responsável por executar as 
seleções públicas de fornecedores, composta por no mínimo três pessoas, sendo uma destas um 
comprador da fundação de apoio. 

20. Contratação Integrada: é o regime de execução indireta de obras e serviços de engenharia, que 
compreende a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras 
e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações 
necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. 

21. Anteprojeto de Engenharia: é o documento elaborado por profissional com a devida qualificação 
técnica, que contempla: (i) os documentos técnicos que possibilitam a caracterização da obra ou do 
serviço de engenharia executado no regime de contratação integrada, incluídas a demonstração e a 
justificativa do programa de necessidades, a visão global dos investimentos e as definições quanto 
ao nível de serviço desejado; (ii) as condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de 
entrega; (iii) a estética do projeto arquitetônico; e (iv) os parâmetros de adequação ao interesse 
público, à economia na utilização, à facilidade na execução, aos impactos ambientais e à 
acessibilidade. 


