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Histórico – Revisões 

 

Data Versão Descrição Autor 

26/06/2019 1.0 Elaboração do documento Murilo/STI 

19/07/2019 2.0 Revisão e alteração do documento Eduardo/STI 

29/10/2020 3.0 Revisão e alteração do documento Murilo/STI 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

 

1 – OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

Aquisição de fonte de alimentação, headset, patch panel, placa-mãe e racks para rede e 
servidor. para serem utilizados na manutenção do parque computacional e da rede de 
computadores do IGM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
instrumento: 
 

GRUPO ITEM 
 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

IDENT 
CATMAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 

QTD 
MARGEM DE 

PREFERÊNCIA 

MARGEM DE 
PREFERÊNCIA 

ADICIONAL 

17 1  Fonte ATX 

110/220V de 

240W ou 

superior 

0041580 Unidade 15 N/A N/A 

17 2  Headset (fone 

de ouvido)  

0020583 Unidade 20 N/A N/A 

17 3  Patch painel 24 

portas  

129763 Unidade 43 N/A N/A 

17 4  Patch painel 48 

portas 

53198 Unidade 22 N/A N/A 

17 5  Placa-mãe 
compatível com 
HP ELITEDESK 
800 G1 SFF 

123722 Unidade 15 N/A N/A 

17 6  HD, SAS, 2,5'' 
7200 rpm, 2TB, 
com gaveta  

22810 Unidade 4 N/A N/A 

17 7  CARTUCHO 
DE FITA 
ADESIVA 9MM 

62197 Unidade 10 N/A N/A 

17 8  FILTRO DE 
LINHA BIVOLT 

0041629 Unidade 50 N/A N/A 

 

 

2 – JUSTIFICAVA DA CONTRATAÇÃO 

Os materiais solicitados são necessários para manter em funcionamento os desktops, 
notebooks e a rede de computadores do IGM, sem os quais fica comprometida a 
disponibilidade dos serviços de TI acessíveis através da rede de computadores, como os 
sistemas disponibilizados na Intranet do IGM, os sistemas da FIOCRUZ hospedados na sede 
da organização, no Rio de Janeiro, e os sistemas do Governo Federal, cuja utilização é 
obrigatória.   
 
A manutenção desses diferentes equipamentos de TI do IGM é constante e é realizada tanto 
de forma preventiva quanto corretiva, e não pode ser realizada sem os itens ora solicitados.  
 

 

3 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TI 

Descrição 

Tratam-se de bens comuns nos termos do parágrafo único do art. 1º, da Lei 10.520, de 2002. 
 

Bens e/ou Serviços  

 Item Bem/Serviço 

 1.  FONTE PARA COMPUTADOR DESKTOP HP ELITEDESK 800 G1 SFF, PART NUMBER 702308-002, 

ENTRADA BIVOLT 110/240V 
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 2.  HEADSET SUPRA  AURICULAR COM MICROFONE EMBUTIDO E 2 FONES DE OUVIDO, PARA USO EM 

COMPUTADOR 

 3.  PATCH PAINEL 24 PORTAS RJ45 PADRÃO CAT 5E, COM 1U DE ALTURA, PARA INSTALAÇÃO EM RACK 19 

POLEGADAS 

 4.  PATCH PAINEL 48 PORTAS RJ45 PADRÃO CAT 5E, COM 2U DE ALTURA, PARA INSTALAÇÃO EM RACK 19 

POLEGADAS 

 5.  PLACA-MÃE COMPATÍVEL COM HP ELITEDESK 800 G1 SFF 

 6.  HD, SAS, 2,5'' 7200 RPM, 2TB 

 7.  CARTUCHO DE FITA ADESIVA 9MM, PRETO SOBRE BRANCO PARA USO NA ETIQUETADORA BROTHER 

P-TOUCH EDGE MODELO PT-7600. 

 8.  FILTRO DE LINHA BIVOLT (127/220 V) COM 8 (OITO) ENTRADAS PARA TOMADAS TRIPOLARES PADRAO 

ABNT 
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4 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  

Especificações Técnicas da Solução de TI 

 
 
Item 1 -  Fonte atx 110/220v 240w ou superior. A fonte deve ser compatível com o computador 
HP Elitedesk 800 G1 SFF. Part Number: 702308-002; spare part hp:751885-001; modelo: 
epa90; certificação: 80 plus gold; 
 
Item 2 -  Headset (fone de ouvido) supra auricular com microfone embutido e 2 fones de 
ouvido, para uso em PC com conector P2, com controle de volume, frequência de 9 a 23 KHz, 
impedância de 32 Ohm, sensibilidade de 103 dB 
 
Item 3 -  Patch painel 24 portas RJ45 padrão CAT 5e, com 1U de altura, para instalação em 
rack 19 polegadas, com guia traseiro para fixação individual de cabos, com porta etiquetas de 
acrílico para identificação de portas e compatível com norma EIA/ECA-310E, com estrutura de 
aço e painel frontal plástico na cor preta, com parafusos de fixação, braçadeiras plásticas, 
capas protetoras para contatos IDC e 72 ícones igualmente divididos em três cores diferentes, 
com pintura resistente a corrosão. 
 
Item 4 -  Patch painel 48 portas RJ45 padrão CAT 5e, com 2U de altura, para instalação em 
rack 19 polegadas, com guia traseiro para fixação individual de cabos, com porta etiquetas de 
acrílico para identificação de portas e compatível com norma EIA/ECA-310E, com estrutura de 
aço e painel frontal plástico na cor preta, com parafusos de fixação, braçadeiras plásticas, 
capas protetoras para contatos IDC e 144 ícones igualmente divididos em três cores 
diferentes, com pintura resistente a corrosão 
 
Item 5 -  Placa-mãe compatível com HP Elitedesk 800 G1 SFF Número do Produto 
C8N25AV 

 
Item 6 -  DISCO RÍGIDO HD, SAS, 2,5'' 7200 rpm, 2TB, acompanhado de gaveta compatível 
com servidor IBM Lenovo SR530 

 
Item 7 -  Cartucho de fita adesiva 9mm, preto sobre branco para uso na etiquetadora brother 
P-TOUCH EDGE modelo PT-7600. Referência do cartucho TZE-S221 

 
Item 8 -  Filtro de linha bivolt (127/220 V) com 8 (oito) entradas para tomadas tripolares 
padrão ABNT, com potência máxima em 127 V de 1270 VA e em 220 V de 2200 VA, com 
fusível de proteção possível de ser substituído sem necessidade de abrir o filtro de linha e 
com fusível sobressalente. 
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5 – DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 

1.  
nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para 
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 

2.  receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

3.  verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos itens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo; 

4.  aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis; 

5.  liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro do prazo e forma 
estabelecidos no Edital e seus anexos; 

6.  comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento 
da Solução de Tecnologia da Informação; 

7.  realizar no momento da licitação e sempre que possível diligências e/ou Prova de 
Conceito com o licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, para fins de 
comprovação de atendimento das especificações técnicas; 

8.  Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem 
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 
seus empregados, prepostos ou subordinados; 

9.  acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado. 

 

6 – DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

1.  indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à contratante, que deverá 
responder pela fiel execução do contrato; 

2.  reparar quaisquer danos diretamente causados à contratante ou a terceiros por culpa ou 
dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da 
relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o 
acompanhamento da execução dos serviços pela contratante; 

3.  propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da Solução de 
Tecnologia da Informação pela contratante, cujo representante terá poderes para sustar o 
fornecimento, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a 
medida necessária; 

4.  manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação; 

5.  cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda: efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, 
conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, 
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: 
marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

6.  substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

7.  fornecer garantia mínima de 03(três) anos tanto para os equipamentos quanto os seus 
componentes, em caso de bens permanentes. Para itens de consumo, deve ser utilizada 
a garantia dentro do prazo previsto em lei. O fabricante deverá informar a(s) 
Assistência(s) Técnica(s) Autorizada(s) que realizarão os atendimentos pela central 0800 
com ligação gratuita para telessuporte e abertura de chamado. O licitante deverá 
comprovar a relação entre o fabricante e a assistência técnica autorizada através do 
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contrato entre as partes, isto é, fabricante e assistência técnica autorizada e fabricante 
por ele. Caso a empresa seja de origem em outro país e o contrato esteja em outro 
idioma, deverá o mesmo está traduzido por tradutor juramentado e sua cópia, 
independentemente da origem, deverá ser estar autenticada. 

 

8 – MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

Rotinas de Execução 

Os itens deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado, no horário de segunda a sexta, 
das 08h30min às 12h30min e das 13h: 30min às 16h: 30min, cujo atendimento será por 
servidor lotado no Almoxarifado, quando da data da entrega do produto, a saber: Sr. Denilson 
Nascimento ou Sra. Maria do Livramento Queiroz. 
  
A entrega deverá ser previamente agendada junto a Seção de Almoxarifado através dos Tels. 
(71) 3176-2342; 3176-2268. 
 
A Seção de Almoxarifado fica localizada no Pavilhão Aluízio Prata, situado na Rua Waldemar 
Falcão, 121 – Candeal - Salvador - Bahia - CEP 40296-710. 

 

Mecanismos Formais de Comunicação entre a Contratada e a Administração 

Toda e qualquer comunicação com a Administração deve ser realizada através do e-mail 
almoxarifado@bahia.fiocruz.br ou através dos telefones (71) 3176-2342; 3176-2268. 

 

 

9 – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

 

ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOOBJETO 

1. O prazo de entrega dos itens é de 30 (trinta) dias corridos, contados do pedido da 

FIOCRUZ, quando enviado por fax, endereço eletrônico ou ao portador, formulado por 

Nota de Empenho, cujo recebimento deverá ser formalmente confirmado pela 

contratada no prazo de até 24 (vinte e quatro) hora, em remessa única, nos endereços 

conforme o item 7. Deste Termo; 

2. Os materiais deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a 

permitir completa segurança durante o transporte; 

3. Os itens serão recebidos provisoriamente no prazo de cinco dias úteis, 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; 

4. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de sete dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades; 

5.  Os itens serão recebidos definitivamente no prazo de cinco dias, contados do 

mailto:almoxarifado@bahia.fiocruz.br
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recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado; 

6.  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; 

7.   O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

a.  

Metodologia/Formas de Avaliação da Qualidade e Adequação da Solução às 
especificações funcionais e tecnológicas 

 
Os itens terão suas qualidades verificadas a partir da adequação às especificações deste 
Termo de Referência, bem como do pleno funcionamento ao serem testados. 
 

 

8. DO PAGAMENTO 

1. O pagamento será realizado no prazo de até 05(cinco) dias úteis, contados a partir da 
data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, 
para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos 
termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 
competente na nota fiscal apresentada. 

4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 

5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá 
ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 
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à contratada a ampla defesa. 

10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 
regularize sua situação junto ao SICAF.   

11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público 
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a 
contratada inadimplente no SICAF. 

12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

a. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, alterada pela LC nº 147, de 2014, não sofrerá 
a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação 
de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 

VP = [0,0001666667 x n] + 1 x VM 
VP = VALOR DA PARCELA A SER PAGA 
N = NÚMERO DE DIAS ENTRE A DATA PREVISTA PARA O PAGAMENTO 
E A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO 
VM = VALOR MENSAL DO CONTRATO 

0,0001666667 = COEFICIENTE DIÁRIO DE JUROS. 

 
 

 

9 - PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES 

 

1.  Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, 

de 2002, a Contratada que: 

1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

1.3. fraudar na execução do contrato; 

1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

1.5. cometer fraude fiscal; 

1.6. não mantiver a proposta. 

2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

2.2. multa moratória de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de ...... (.......) dias; 

2.3. 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; 
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2.4. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

2.5. 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; 

3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

3.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

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. 

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 Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

 

10 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A aquisição do equipamento está prevista no PDTI/FIOCRUZ e no Planejamento Anual da 
Unidade, nas seguintes programações: 
 
Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz 
Finalidade: 057 – Ampliação e Fortalecimento da Infraestrutura da FIOCRUZ 
Projeto: 003.7674.057.15146 - Modernização da Infraestrutura de Tecnologia da Informação 
Setor: Serviço de Tecnologia da Informação-STI 
 
Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz 
Finalidade: 057 – Ampliação e Fortalecimento da Infraestrutura da FIOCRUZ 
Projeto: 003.7674.057.15051 - Atualização de Softwares Corporativos 
Setor: Serviço de Tecnologia da Informação-STI 
 
Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde 
Finalidade: 132 - Apoio à Gestão da Ação 
Projeto: 2015.8315.132.18820 - Manutenção de Equipamentos de TI. 
Setor: Serviço de Tecnologia da Informação-STI 
 
 

 

11 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

REGIME DE EXECUÇÃO (    ) Empreitada (  x  ) Preço Global ( ) Preço Unitário 

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO  (    ) Global (    ) Por Lote ( x ) Por Item 

Critérios de Seleção 

 

• Modalidade de Licitação 
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Pregão  

• Tipo de Licitação 

Pregão Eletrônico Menor preço 

• Justificativa para Aplicação (ou não) do Direito de Preferência – Decreto nº 
7.174/2010 – Lei complementar nº 123/2006 

Será assegurada preferência na contratação, nos termos do disposto no art. 3º da Lei 
nº 8.248, de 1991, regulado pelo art. 5º, do Decreto nº 7.174/2010, para 
fornecedores e bens e serviços, observada a seguinte ordem: 
1. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o 
Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal; 
2. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e 
3. Bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder 
Executivo Federal. 

• Descrição de forma de Aplicação (ou não) da Margem de Preferência – Decreto 
nº 7.903/2013, Decreto nº 8.184/2014, Decreto nº 8.186/2014 e Decreto nº 
8.194/2014 

 
Será aplicada a Margem de Preferência, nos termos do disposto nos Decretos nº 
7.903/2013, Decreto nº 8.184/2014, Decreto nº 8.186/2014 e Decreto nº 8.194/2014 
e conforme tabela disposta no item 1. do presente Termo. 

• Critérios de Habilitação – Qualificação Técnica (Art. 30 – Lei 8.666/93) 

Critério Justificativa 

1. NÃO SE APLICA  

...   

Licitações tipo Técnica e Preço 

• Critérios Técnicos Obrigatórios 

Critério Justificativa 

1. NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA 

...   

• Critérios Técnicos Pontuáveis 

ID Critério Técnico Pontuável Pontuação % Justificativa 

1. NÃO SE APLICA   NÃO SE APLICA 

Total =    

• Critérios de Aceitabilidade de Preços Unitários e Globais 

Critério Justificativa 

1. Análise das especificações do produto 
ofertado com o exigido no Termo de 
Referência 

Atender às especificações do Edital e Termo 
de Referência 

• Critérios de Julgamento 

Critério Justificativa 

1. Menor preço global por item  Pregão Eletrônico Comum 
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EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

Integrante Técnico Integrante Requisitante Integrante Administrativo 

 
 
 

______________________ 
Antônio Eduardo de 
Albuquerque Junior 

 

 
 
 

______________________ 
Murilo Freire Araujo 

 

 
 
 

______________________ 
Eduardo Fialho Silva 

 

 
 
Aprovo. Encaminha-se ao Serviço de Compras 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. 
 
 
 

Autoridade Competente 
 
 

__________________________ 
 
 
 
 

______________________________,______de_____________________de 20_____ 


