(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO)
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DESCRIÇÃO DO PROJETO
1.1 TÍTULO DO PROJETO:
Escrever o Título do Projeto
1.2 OBJETO:
Transcrever o objeto do convênio ao qual este Termo de Referência se
vincula.
1.3 CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA:
Descrever detalhadamente:
• O contexto específico do componente e do projeto a ser desenvolvido
com a aquisição de bens;
• articulação/dependência desse trabalho com outros, ou seja, se esse
trabalho é pré-requisito ou insumo para outro;
• justificativa da aquisição dos bens;
• outras informações relevantes.
1.4 OBJETIVOS:
Indicar, em termos concretos, o que se quer adquirir e/ou que resultados
deseja alcançar.
1.5 BENEFICIÁRIOS:
Indicar os beneficiários diretos e indiretos (público alvo do projeto);
1.6 LOCALIZAÇÃO:
Apontar aonde serão alocados os equipamentos ou aonde ocorrerão as
atividades do projeto,etc.
1.6 PARCEIROS:
Citar, se houver, parceiros para a execução do projeto. Por exemplo:
Associações, Cooperativas, SEBRAE, etc. Além disso, explicar o que o
parceiro irá fazer.

2. PRODUTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
2.1 AQUISIÇÃO DE BENS/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
a) Aquisição de Equipamentos/Materiais permanentes
Neste campo, deverá ser indicado os bens que se quer adquirir, as
respectivas quantidades e as especificações técnicas necessárias, sem
fazer referência a marcas específicas.

Tabela I

Equipamentos / Materiais Permanentes
Especificação
VALOR
UNIDADE QUANTIDADE
Técnica
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

b) Aquisição de Materiais de Consumo
Neste campo, deverá ser indicado os bens que se quer adquirir, as
respectivas quantidades e as especificações técnicas necessárias, sem
fazer referência a marcas específicas.
Tabela II
Materiais de Consumo
Especificação
Técnica

UNIDADE QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

c) Contratação de serviços de terceiros (Pessoa Física)
Neste campo, deverá ser indicado o perfil do profissional que se pretende
contratar, tipo de habilitação e experiência mínima exigida para a
contratação e os valores a serem pagos.
Tabela III
Serviços de Terceiros – Pessoa Física
PROFISSIONAIS QUE
SERÃO CONTRATADOS
VALOR VALOR
(Descrever
UNIDADE QUANTIDADE
MENSAL TOTAL
perfil/habilitação/experiências
exigidas)

d) Contratação de serviços de terceiros (Pessoa Jurídica)
Neste campo, deve ser indicado o tipo de serviço a ser contratado de firma
especializada para execução de serviços, obras, etc., e seus respectivos
valores.
Tabela IV
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
ESPECIFICAÇÃO DO
VALOR
UNIDADEQUANTIDADE
SERVIÇO
UNITÁRIO

EXEMPLO:

VALOR
TOTAL

Equipamentos / Material Permanente
Especificação Técnica

VALOR VALOR
UNITÁRIO TOTAL
UNIDADE QUANTIDADE
EM
EM
REAIS REAIS

Microcomputador com processador de
2.4 GHZ - placa de rede 10/100
(integrada); - placa de som (integrada);
- placa de vídeo (integrada); - memória
RAM de 256MB; disco rígido de 80GB;
- gravadora combo; - monitor 15"; driver 1.44; teclado PS/2; - mouse
óptico c/ scroll PS/2; - kit multimídia c/
caixas de som. Sistema operacional
Windows XP autêntico.

unid

2

1.500,00

3.000,00

2.2 PRÉ-REQUISITOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
• Indicar os pré-requisitos mínimos necessários.
Exemplo: Prazo de Garantia igual ou superior a 01 (um) ano, sem
custo adicional.
• Indicar as condições de entrega dos equipamentos, ou seja como
deverá ser essa entrega. Indicar, ainda, que a inadequação técnica
dos equipamentos e/ou serviços entregues implicará em não
pagamento.
2.3 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
• Indicar a responsabilidade pela administração e manutenção dos
equipamentos.
• Caso os equipamentos sejam cedidos pelo proponente durante ou
ao final do projeto, indicar o instrumento jurídico utilizado para a
cessão.
3. ESTRATÉGIA DE AÇÃO
3.1 METODOLOGIA DE SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Indicar o método de seleção e os critérios de avaliação do processo de
aquisição e/ou contratação, após o atendimento aos pré-requisitos, como
por exemplo: critério do menor preço, anos de experiência na área, etc.
3.2 PRAZO DE EXECUÇÃO
Período de vigência do projeto.
3.3 RESULTADOS ESPERADOS
Explicitar os resultados decorrentes e a situação esperada com as referidas
aquisições e/ou serviços.
4. GERENCIAMENTO DO PROJETO
4.1 RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Indicar o responsável pela execução do projeto, bem como um substituto.
Nome do responsável;
Função;
Órgão;

Endereço;
Telefone;
E-mail.
Nome do substituto;
Função;
Órgão;
Endereço;
Telefone;
E-mail.

4.2 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO
Indicar os métodos a serem utilizados no monitoramento e na avaliação da
execução do projeto. Apresentar os indicadores a serem utilizados no
acompanhamento do projeto e na indicação dos resultados, bem como a
forma de mensuração dos indicadores.
5. RECURSOS FINANCEIROS
5.1 QUADRO DE VALORES E FONTES

FONTE

INVESTIMENTO

VALORES
CUSTEIO

Governo Federal
Prefeitura Municipal

Total Geral
Cidade , ______ de___________de 2009.

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
__________________________________
Nome
Cargo
De acordo, --- /-------- / 2009.
PREFEITO / SECRETÁRIO
_______________________________________
Nome
Cargo

TOTAL

