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a) objeto descrito de forma clara, concisa e objetiva;

b) justificativa motivando o interesse público para a contratação, origem da
estimativa da demanda e, caso haja necessidade de indicação de marca ou
especificações exclusivas, justificativa correspondente;

c) especificação detalhada do objeto contendo definição das unidades e
quantidades;

d) definição dos métodos de execução do serviço;
(explicar como fazer)

e) critério de aceitação da aquisição do produto;
(explicar como receber)
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f) Prazo de entrega/execução;
(explicar quando executar/receber)

g) garantia e assistência técnica (somente produto);

h) informar se será vedada/permitida subcontratação (somente serviço);

i) forma de pagamento e indicação de dotação orçamentária;

j) Aprovação do(a) Ordenador(a), data, assinatura e rubrica em todas as
páginas por todos os elaboradores e responsáveis.
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Mãos à obra!
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SÚMULA Nº 177 
A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui
regra indispensável da competição, até mesmo como
pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes,
do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que
envolve o conhecimento, pelos concorrentes potenciais das
condições básicas da licitação, constituindo, na hipótese
particular da licitação para compra, a quantidade
demandada uma das especificações mínimas e essenciais à
definição do objeto do pregão.



PREGÃO ELETRÔNICO

1. OBJETO

• 2. JUSTIFICATIVA : 

• 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS:
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• 5. LOCAL DE ENTREGA:

• 6. PRAZO DE ENTREGA: 

• 7. REQUISITOS DE ACEITABILIDADE DOS BENS: 
 arts. 73 a 76 da Lei nº 8.666/93

• 8. FORMA DE PAGAMENTO:
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• 9. GARANTIA/ VALIDADE DO BEM:

• 10. EXIGÊNCIAS: 
 Norma ABNT, INMETRO, Amostra, Catálogo

• 11. FISCALIZAÇÃO/ ACOMPANHAMENTO DA 
EXECUÇÃO:

 art. 67, “caput” da Lei nº 8.666/93

• 12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
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• 13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

• 14. SANÇÕES – Lei nº 10.520/02

– Lei nº 8.666/93

• 14. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 Subcontratação

BOAS COMPRAS!



MUITO OBRIGADA!
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