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ELABORAÇÃO	  DE	  EDITAIS	  

Carga	  Horária:	  16	  horas	  

PROGRAMA	  

I	  PRELIMINARES	  

1. PROCESSO	  DE	  CONTRATAÇÃO	  

2. PRESSUPOSTOS	  DA	  LICITAÇÃO	  

3. TÉCNICOS	  -‐	  OBJETO	  SUCINTO	  E	  CLARO	  

3.1. TERMO	  DE	  REFERÊNCIA,	  PROJETO	  BÁSICO	  E	  PROJETO	  EXECUTIVO	  

4. ECONÔMICO-‐FINANCEIRO	  

4.1. PESQUISA	  DE	  PREÇOS	  

4.2. COMPOSIÇÃO	  DE	  PREÇOS	  A	  PARTIR	  DE	  BANCO	  DE	  PREÇOS	  OFICIAIS	  

4.3. ORÇAMENTO	  DA	  ADMINISTRAÇÃO	  -‐	  PLANILHAS	  

5. IMPORTÂNCIA	  DO	  OBJETO	  NA	  CONTRATAÇÃO	  

5.1. DESCRIÇÃO	  COMPLETA	  -‐	  VEDADA	  A	  INDICAÇÃO	  DE	  MARCA	  

5.2. AMOSTRAS	  

6. MODALIDADES	  

7. PARCELAMENTO	  E	  FRACIONAMENTO	  

8. TIPOS	  DE	  LICITAÇÃO	  

9. REGIME	  DE	  EXECUÇÃO	  

10. O	  EDITAL	  

11. FASE	  DE	  HABILITAÇÃO	  

12. PROPOSTA	  E	  JULGAMENTO	  

13. MARGEM	  DE	  PREFERÊNCIA	  -‐	  LEI	  INDUTORA	  DE	  POLÍTICAS	  PÚBLICAS	  
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14. MICRO	  EMPRESA	  E	  EMPRESA	  DE	  PEQUENO	  PORTE	  –	  BENEFICIOS	  ASSEGURADOS	  

15. CONTRATO	  

15.1. PRAZO	  

15.2. PAGAMENTO	  

15.3. RESPONSABILIDADE	  FISCAL	  

15.4. SUBCONTRATAÇÃO	  

15.5. REAJUSTAMENTO	  DE	  PREÇOS	  

15.6. FISCALIZAÇÃO	  

15.7. RECEBIMENTO	  DO	  OBJETO	  

15.8. SANÇÕES	  

II	  O	  EDITAL	  

1. PREÂMBULO	  

2. TEXTO	  

2.1. OBJETO	  DA	  LICITAÇÃO,	  EM	  DESCRIÇÃO	  SUCINTA	  E	  CLARA;	  

2.2. PRAZOS;	  

2.3. SANÇÕES	  PARA	  O	  CASO	  DE	  INADIMPLEMENTO;	  

2.4. COMO	  OBTER	  O	  EDITAL;	  

2.5. CONDIÇÕES	  PARA	  PARTICIPAÇÃO	  NA	  LICITAÇÃO,	  EM	  CONFORMIDADE	  COM	  
OS	  ARTS.	  27	  A	  31	  DA	  LEI	  8666/93;	  

2.6. FORMA	  DE	  APRESENTAÇÃO	  DAS	  PROPOSTAS;	  

2.7. CRITÉRIO	  PARA	  JULGAMENTO,	  COM	  DISPOSIÇÕES	  CLARAS	  E	  PARÂMETROS	  
OBJETIVOS;	  

2.8. CONDIÇÕES	  EQUIVALENTES	  DE	  PAGAMENTO	  ENTRE	  EMPRESAS	  BRASILEIRAS	  
E	  ESTRANGEIRAS,	  NO	  CASO	  DE	  LICITAÇÕES	  INTERNACIONAIS;	  
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2.9. O	  CRITÉRIO	  DE	  ACEITABILIDADE	  DOS	  PREÇOS	  UNITÁRIO	  E	  GLOBAL	  

2.10. CRITÉRIO	  DE	  REAJUSTE	  

2.11. LIMITES,	  PARA	  PAGAMENTO	  DE	  INSTALAÇÃO	  E	  MOBILIZAÇÃO	  

2.12. CONDIÇÕES	  DE	  PAGAMENTO	  

2.13. EXIGÊNCIA	  DE	  SEGUROS,	  QUANDO	  FOR	  O	  CASO;	  

2.14. INSTRUÇÕES	  E	  NORMAS	  PARA	  OS	  RECURSOS;	  

2.15. CONDIÇÕES	  DE	  RECEBIMENTO	  DO	  OBJETO	  DA	  LICITAÇÃO;	  

2.16. OUTRAS	  INDICAÇÕES	  ESPECÍFICAS	  OU	  PECULIARES	  DA	  LICITAÇÃO;	  

3. SIGNATARIO	  DO	  EDITAL	  

4. ANEXOS	  DE	  EDITAL	  

4.1. O	  PROJETO	  BÁSICO	  E/OU	  EXECUTIVO,	  COM	  TODAS	  AS	  SUAS	  PARTES,	  
DESENHOS,	  ESPECIFICAÇÕES	  E	  OUTROS	  COMPLEMENTOS;	  

4.2. ORÇAMENTO	  ESTIMADO	  EM	  PLANILHAS	  DE	  QUANTITATIVOS	  E	  PREÇOS	  
UNITÁRIOS;	  

4.3. A	  MINUTA	  DO	  CONTRATO	  A	  SER	  FIRMADO	  ENTRE	  A	  ADMINISTRAÇÃO	  E	  O	  
LICITANTE	  VENCEDOR;	  

4.4. AS	  ESPECIFICAÇÕES	  COMPLEMENTARES	  E	  AS	  NORMAS	  DE	  EXECUÇÃO	  
PERTINENTES	  À	  LICITAÇÃO.	  

5. EDITAL	  DE	  CONCORRÊNCIA	  –	  PARTICULARIDADES	  

6. EDITAL	  DE	  TOMADA	  DE	  PREÇOS	  –	  PARTICULARIDADES	  

7. EDITAL	  DE	  CONVITE	  –	  PARTICULARIDADES	  

8. EDITAL	  DE	  PREGÃO	  –	  PARTICULARIDADES	  

9. EDITAL	  DE	  OBRAS	  –	  PARTICULARIDADES	  

10. EDITAL	  DE	  SERVIÇOSCONTÍNUOS	  –	  PARTICULARIDADES	  
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III	  –	  O	  CONTRATO	  -‐	  ELEMENTOS	  DO	  TERMO	  CONTRATUAL	  

1. PREÂMBULO	  

2. TEXTO	  (CORPO	  DO	  CONTRATO):	  CLÁUSULAS	  OBRIGACIONAIS.	  OBJETO	  E	  ELEMENTOS	  
CARACTERÍSTICOS	  DO	  SERVIÇO;	  

2.1. REGIME	  DE	  EXECUÇÃO;	  

2.2. PREÇO,	  

2.3. CONDIÇÕES	  DE	  PAGAMENTO;	  

2.4. REAJUSTE	  -‐	  CRITÉRIOS,	  PERIODICIDADE,	  DATA-‐BASE;	  

2.5. PRAZOS	  DE	  EXECUÇÃO;	  PRAZO	  DE	  RECEBIMENTO	  DO	  OBJETO	  DO	  CONTRATO;	  

2.6. DIREITOS,	  OBRIGAÇÕES	  E	  RESPONSABILIDADES	  DAS	  PARTES;	  

2.7. CONDIÇÕES	  DE	  EXECUÇÃO	  DO	  CONTRATO;	  

2.8. PREVISÃO	  ORÇAMENTÁRIA;	  

2.9. GARANTIAS;	  

2.10. PENALIDADES;	  

2.11. HIPÓTESES	  DE	  RESCISÃO;	  

2.12. FORO.	  

3. ENCERRAMENTO	  

4. CONTRATO	  DE	  OBRAS	  –	  PARTICULARIDADES	  

5. CONTRATO	  DE	  SERVIÇOSCONTÍNUOS	  –	  PARTICULARIDADES	  


