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2. Definições Prévias 

Adjudicar – na licitação, o ato de adjudicação é a atribuição ou concessão do direito de entregar algum bem, 

prestar algum serviço ou realizar alguma obra ao vencedor de uma licitação.  

Agente Público – pessoa física incumbida, definitiva ou transitoriamente, do exercício de alguma função 

estatal. 

Área Demandante – setor da UFOP usuário, solicitante ou responsável pelo acompanhamento e guarda dos 

serviços ou produtos objeto da contratação. Responsável pela elaboração do Termo de Referência ou Projeto 

Básico, Projeto Executivo e pela solicitação do Termo Aditivo. É também responsável pela indicação do Fiscal 

e pelo monitoramento de suas atividades. 

Autoridade Competente – pessoa responsável pela gestão dos recursos públicos dentro de uma unidade 

gestora. Deve ser designada por portaria publicada no DOU ou boletim interno da unidade. 

COMPRASNET – portal de Compras do Governo Federal 

Contratante – órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta da União que pactua a execução 

de programa, projeto, atividade ou evento, por intermédio de instituição financeira federal (mandatária), 

mediante celebração de contrato de repasse, OU SEJA, órgão ou entidade signatária de instrumento contratual. 

Contratado – pessoa física ou jurídica signatária de instrumento contratual com a Administração Pública, na 

condição de fornecedor de bens, executor de obra ou prestador de serviço. 

Contrato – todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que 

haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for 

a denominação utilizada. 

Compra - toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 

Cotação eletrônica – forma de obtenção de propostas para aquisições de pequeno valor, cujas despesas 

enquadrem-se na modalidade dispensa de licitação, fundamentada no inciso II do art. 24 da Lei no 8.666/1993.  

Dispensa de Licitação – procedimento licitatório para aquisição de produtos, contratação de serviços ou 

execução de obras de pequeno valor ou de hipóteses de contratação, independente de limite de valor, dentro 

das condições exaustivas estabelecidas na Lei de Licitações. 

Edital – lei interna da licitação, documento que enumera todas as condições que devem ser cumpridas pela 

Administração e pelos licitantes num processo licitatório. 
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Impugnação – situação em que algum interessado, licitante ou mesmo um cidadão protocola documento 

contestando o conteúdo do edital e seus dispositivos com o objetivo de anular ou desfazer suas alegações ou 

de impedir que promova ato processual demonstrado ou julgado injusto. 

Inexequível – aquilo que não se pode executar; irrealizável; impraticável; impossível. No processo licitatório, 

diz respeito à situação em que um proponente oferece valores ou condições demasiadamente inferiores aos 

valores de mercado. 

Inexistência de Fato Superveniente – declaração do fornecedor de que não existe nenhum fato impeditivo 

para sua participação no processo licitatório. 

Juízo de Admissibilidade – momento no qual o pregoeiro irá julgar, como procedente ou não, a 

manifestação de intenção de recurso feita pelo licitante. 

Licitação – procedimento administrativo formal em que a Administração Pública convoca, mediante 

condições estabelecidas em ato convocatório, empresas interessadas na apresentação de propostas para o 

oferecimento de bens e serviços. 

Nota de empenho – documento que cria para a administração a obrigação de pagamento. 

Ordenador de Despesa – toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, 

autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da Administração. Na UFOP, o ordenador de 

despesas é o Diretor de Orçamento e Finanças. 

Órgão – unidade de atuação que integra a estrutura da Administração Pública. 

Proposta para Aquisição de Materiais e Contratação de Serviços (PAMCS) – formulário por meio do 

qual é feita a solicitação de aquisição ou contratação de bens e serviços para Administração. 

Planilha de Custos e Formação de Preços – documento que o licitante apresenta, contendo o detalhamento 

dos custos que compõem seus preços. 

Preço – valor que se atribui a determinado bem, serviço ou execução de obra. 

Pregão – modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em 

sessão pública, por meio de propostas de preços escritas, lances verbais ou via internet. 

Pregoeiro – servidor designado para executar procedimento licitatório na modalidade pregão, credenciando os 

interessados, recebendo as propostas e os documentos de habilitação, examinando as propostas, conduzindo 

os procedimentos relativos à fase de lances, analisando a aceitabilidade dos preços, habilitando os licitantes e 

adjudicando o objeto ao vencedor. 
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Projeto Básico – descrição detalhada do objeto a ser contratado, dos serviços a serem executados, sua 

frequência e periodicidade, características do pessoal, materiais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados, 

procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina, gestão da qualidade, informações a serem 

prestadas e controles a serem adotados. 

Registro de Preços - uma forma simplificada de contratação, precedida de licitação nas modalidades 

Concorrência ou Pregão. 

SIASG – Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 

SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

SISG – Sistema Integrado de Serviços Gerais 

SISPP – Sistema de Preços Praticados 

SRP – Sistema de Registros de Preços 

Termo de referência – documento que deve conter elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela 

Administração, diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor 

estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico financeiro, se for o caso, critério 

de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento 

do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva. 

Termo aditivo: instrumento de alteração que ocorre em função de acréscimos ou supressões de prazo de 

execução ou quantidades do objeto contratual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


