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Código: 

 

PROPLAD165 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE SOBRE PESQUISAS DE PREÇO 

Eu, (nome do servidor), (função/cargo), (Nº SIAPE), declaro estar ciente de que a busca por propostas de 

fornecedores para instruir pedido de contratações junto à PROPLAD/UFC não pode ser realizada por terceiros 

sem vínculos funcionais com a instituição. As empresas interessadas no processo de contratação podem 

participar da pesquisa, sendo vedada a responsabilização destas pela coleta de propostas de outros eventuais 

interessados em participar do processo seletivo para a celebração de ajustes administrativos. 

Conforme o art. 4º-E, § 1º, VI da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, declaro que a pesquisa de preço 

teve como fonte(s): 

 O Portal de Compras do Governo Federal; 

 Pesquisa publicada em mídia especializada; 

 Sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;          

 Contratações similares de outros entes públicos; 

 Pesquisa realizada com os potenciais fornecedores. 

A metodologia utilizada para estimar o valor informado no Termo de Referência se deu por:          

 Menor preço      

 Média        

 Mediana         

 Outros* 

* No caso da opção “outros”, esta deve ser justificada, conforme §3º do art. 2º da IN SLTI/MPOG nº 5, de 27 de junho de 

2014. 

Atesto ainda, que, a(s) proposta(s) (informar nº dos documentos no SEI no caso de pesquisa com 

fornecedores) confere(m) com a(s) recebida(s) por e-mail. 

 

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 

 

Para a aquisição/contratação de (especificar demanda), justifica-se a escolha do fornecedor (Informar 

Fornecedor a ser contratado), CNPJ nº (informar CNPJ), por: (informar detalhadamente os motivos da escolha 

do fornecedor).  

O preço praticado pelo fornecedor (Informar Fornecedor a ser contratado) é compatível com o valor de 

mercado conforme (informar tipo de comprovante: pesquisa de preço, nota de empenho etc.) anexada ao 

Processo (informar nº documento SEI do comprovante).  



(Caso não seja possível a obtenção de, no mínimo três comprovantes, informar o motivo dessa 

indisponibilidade e comprometer-se que apesar deste motivo, o valor praticado pela empresa em questão está 

de acordo com os preços praticados no mercado). 

Assumo, pois, a responsabilidade quanto às informações prestadas e documentos que instruem o 

processo de pedido de contratação; firmando o presente Termo de Responsabilidade, de livre e espontânea 

vontade. 

 

 

 

Fortaleza, _____/_____/________     

 

______________________________________________________ 

(Nome, cargo e nº do SIAPE do servidor responsável) 


