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Dicionário de Dados da divulgação das Contratações: 
Contrato de Gestão - COVID 

 
‘Dicionário de Dados’ dos conceitos utilizados nos campos da planilha de aquisição de bens e 
para contratação de obras e serviços emergenciais em resposta a COVID, doravante 
denominadas “contratações”.  
 

1. Em andamento: Status inicial da publicação, quando não há até o momento uma 
Empresa Vencedora. 

 
2. Encerradas: Status final da publicação, momento em que apresenta uma Empresa 

Vencedora após emissão do Pedido de Compras.  
 

3. Nacional: Proposta Comercial de fornecedor localizado dentro do Brasil. 
 

4. Internacional: Proposta Comercial de fornecedor localizado fora do Brasil 
(importação). 

 
5. Início: Data da publicação das contratações. 

 
6. Fim: Data do encerramento da publicação das contratações para recebimento de 

Proposta Comercial.  
 

7. Empresa Vencedora: Empresa que melhor se enquadrou para a contratação de acordo 
com a Especificação Técnica e critérios estabelecidos no Regulamento de Compras do 
CNPEM. 

 
8. Especificação Técnica: Informações detalhadas relativas às contratações, incluindo 

projeto básico, projeto executivo, plantas e cálculos, normas técnicas, padrões de 
qualidade, durabilidade e desempenho, podendo indicar marcas e/ou modelos de 
referência. 

 
9. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica - Número de identificação da empresa 

vencedora na Receita Federal. 
 

10. Objeto: Definição do tipo de contratação a ser fornecido pela contratada. 
 

11. Solicitação de Compra: Documento por meio do qual é feita a requisição das 
contratações. 

 
12. Pedido de Compra: Documento que estabelece o compromisso de entrega da 

contratação pelo contratado do CNPEM.  
 

13. Proposta Comercial: Documento contendo as informações comerciais, sendo, produto 
ou serviço a ser fornecido pela empresa, prazo de entrega, forma de pagamento, frete, 
valor e impostos. 
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14. Valor total: Valor cobrado pela Empresa contratada. 
 

15. Modalidade de compra: 
 

• Avaliação Competitiva: Contratação que exceda o valor de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais). 

 

• Avaliação Competitiva – Dispensa: Contratação que exceda o valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) e que, mediante comprovação, esteja enquadrado 
no Art. 22 do Regulamento de Compras do CNPEM. 

 

• Simples Cotação: Contratação cujo valor esteja entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mediante a obtenção de cotações junto a, 
pelo menos, 3 (três) fornecedores. 

 

• Simples Cotação – Dispensa: Contratação cujo valor esteja entre R$ 10.000,00 
(dez mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e que, mediante comprovação, 
esteja enquadrado no Art. 22 do Regulamento de Compras do CNPEM. 

 

• Compra Direta: Contratação cujo valor total não ultrapasse a importância de R$ 
10.000,00 (dez mil reais). 

 
16. Aditivação: Efetivação de prorrogação do contrato, acréscimo/supressões ao objeto 

contratado. 
 

17.  Inidoneidade: Contratada identificada no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas de 
Jurídicas Inidôneas e Suspensas ou ausência de Regularidade Jurídica, de acordo com o 
Regulamento de Compras do CNPEM. 


