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PRORROGAÇÃO 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2017 

O INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA–IPEA – e esta 

Pregoeira, designada pela Portaria IPEA nº 84, de 27 de julho de 2017, tornam público que 

realizarão credenciamento para contratação dos serviços especificados no item 2. Este 

procedimento, autorizado por meio do Processo nº 03001.003169/2017-56, será regido pela Lei n 

8.666/1993 e pelas condições constantes neste Edital, com publicação prevista para 17/11/2017. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE CREDENCIAMENTO  

De:  22/11/2017 a 12/12/2017. 

HORÁRIO: Das 09h às 18h (horário de Brasília). 

LOCAL: SBS Quadra 1, bloco “J” Edifício BNDES – Sala 517 – Brasília/DF. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente Edital tem por objeto o credenciamento de profissionais, empresas e 

instituições especializadas para a prestação de serviços de tradução e revisão em língua 

estrangeira de textos técnico-científicos nas áreas de conhecimento, idiomas, modalidades e 

regimes, exclusivamente a serviço a fim de atender às necessidades das diversas unidades do 

IPEA, em Brasília/DF, conforme especificações no Termo de Referência - Anexo I do Edital. 

 

2. DOS IDIOMAS 

2.1. Os CREDENCIADOS deverão ser aptos a traduzir textos do português para os idiomas 

inglês, espanhol, francês e outros idiomas; fazer versão desses idiomas estrangeiros para o 

português, bem como traduzir qualquer dos idiomas estrangeiros listados para outro também 

listado. 

2.2. Será admitido o credenciamento de um mesmo tradutor e/ou empresa para mais de um 

idioma, desde que o profissional cumpra os requisitos legais e do edital. 

 

3. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS 

3.1. As propostas de credenciamento serão recebidas no SBS Quadra 1, bloco “J” Edifício 

BNDES – Sala 517 – Brasília/DF – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, a partir do 

dia 07 de agosto de 2017. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. A solicitação de credenciamento, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica, 

deverá ser apresentada digitada, sem emendas, rasuras, entrelinhas, ou ambiguidade, juntamente 

com a documentação solicitada neste Termo de Referência, preferencialmente em papel timbrado 

do próprio proponente, conforme modelos constantes dos ANEXOS IV e V, do Edital atendendo 

aos prazos abaixo: 

I. Preencher e encaminhar ficha de cadastro com toda a documentação anexa no 

prazo máximo de quinze dias úteis a partir do dia 22 de novembro de 2017, 

podendo esse prazo ser prorrogável, a critério da instituição; 

II. Analise dos documentos será feita a partir do dia 13 de dezembro de 2017 pelo 

prazo de até quinze dias, prorrogável a critério da instituição. Os documentos 

devem ser encaminhados para o e-mail licitacoes-bsb@ipea.gov.br.   

III. Publicação da lista dos habilitados para o credenciamento será feita logo após a 

conclusão dos trabalhos de análise das propostas recebidas; 

IV. O candidato a credenciamento que não concordar com a ordem de classificação tem 
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o direito de recorrer em até dois dias úteis a contar da data de publicação da lista 

dos classificados. Caso decida pelo recurso, o candidato deve solicitar cópia dos 

documentos de credenciamento junto ao IPEA a fim de embasar o recurso; 

V. O prazo para resposta do recurso é de até cinco dias úteis após o recebimento dos 

documentos; 

Obs: os documentos encaminhados fora do prazo estipulado não serão objetos de 

análise. 

Documentos necessários para credenciamento de Pessoa física:  

a) Requerimento para credenciamento, conforme modelo contido no Anexo IV; 

b) Identificação do proponente, telefone(s) de contato, endereço residencial e/ou comercial, 

endereço eletrônico (e-mail) e dados bancários; 

c) Indicação do(s) serviço(s) ao(s) qual(is) se credencia, conforme códigos constantes nos 

ITEM 4 do Termo de Referência (anexo I); 

d) Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), autenticada por cartório ou por 

servidor da DVCOC; 

e) Cópia do documento de identidade, autenticada por cartório ou por servidor da DVCOC; 

f) Cópia da inscrição de contribuinte como profissional autônomo ou inscrição do Regime 

Geral da Previdência Social (INSS) e no cadastro de contribuintes do Imposto sobre 

Serviços (ISS); autenticada por cartório ou por servidor da DVCOC; 

g) Curriculum vitae do proponente, demonstrando experiência no(s) serviço(s) para o(s) 

qual(is) está solicitando credenciamento; 

h) Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove (m) a execução de serviço(s) de tradução e/ou revisão em língua 

estrangeira declarado(s) no currículo mencionado na alínea (g). 

h.1. O (s) atestado (s) deverá(ão) conter: 

 Identificação, endereço, telefone e e-mail da pessoa jurídica atestante; 

 Síntese do(s) serviço(s) prestado(s) ao atestante, incluindo o idioma; 

 Manifestação acerca da qualidade do(s) serviço(s); 

 Local, data e assinatura do atestante. 

i) Amostra(s), acompanhadas dos originais, de serviço(s) de tradução e/ou revisão em língua 

estrangeira declarado(s) no currículo mencionado na alínea (g), na quantidade de 1 (uma) 

por código de serviço(s) ao(s) qual(is) se credencia. A(s) amostra(s) deverá(ão) possuir as 

seguintes características: 

 Área do conhecimento conforme as opções constantes no inciso 6.1; 

 Padrão de qualidade condizente com os parâmetros estabelecidos no ITEM 5 - DO 

CONTROLE DE QUALIDADE DA REVISÃO E TRADUÇÃO. 

Documentos necessários para credenciamento de Pessoa jurídica: 

a) Requerimento para credenciamento, conforme modelo contido no ANEXO V deste Termo 

de Referência; 

b) Endereço e telefone da sede da empresa, bem como e-mail para contato com o responsável 

pelo credenciamento e indicação dos dias e horários de funcionamento; 

c) Indicação do(s) serviço(s) ao(s) qual(is) se credencia, conforme códigos constantes no 

item 6 deste termo de referência; 

d) Data e assinatura do representante legal; 
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e) Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado; 

f) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 

g) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (cnpj); 

h) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e, quando couber, estadual, 

relativo ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto do credenciamento; 

i) Prova de regularidade relativa à seguridade social (cnd); 

j) Prova de regularidade com o recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço 

(crf); 

k) Prova de regularidade trabalhista (inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 

trabalho, mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do título vii-a da 

consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei no 5.452, de 1o de maio de 

1943); 

l) Declaração de cumprimento do disposto no inciso xxxiii do art. 7º da constituição federal, 

de acordo com o previsto no inciso v do art. 27 da lei 8.666/1993; 

m) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da 

união, expedida pela secretaria da receita federal; 

n) Alvará de funcionamento; 

o) Histórico dos principais trabalhos de tradução e/ou revisão em língua estrangeira 

realizados pela empresa, demonstrando experiência no(s) serviço(s) para o(s) qual(is) está 

solicitando credenciamento; 

p) Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove(m) a execução de serviço(s) de tradução e/ou revisão em língua 

estrangeira declarado(s) no histórico mencionado na alínea (o). O(s) atestado(s) deverá(ão) 

conter: 

 Identificação, endereço, telefone e e-mail da pessoa jurídica atestante; 

 Síntese do(s) serviço(s) prestado(s) ao atestante; 

 Manifestação acerca da qualidade do(s) serviço(s); 

 Local, data e assinatura do atestante. 

q) Amostra(s), acompanhadas dos originais, de serviço(s) de tradução e/ou revisão em língua 

estrangeira declarado(s) no histórico mencionado na alínea (o), na quantidade de 1 (uma) 

por código de serviço(s) ao(s) qual(is) se credencia. A(s) amostra(s) deverá(ão) possuir as 

seguintes características: 

 Área do conhecimento conforme as opções constantes no inciso 6.1;  

 Padrão de qualidade condizente com os parâmetros estabelecidos no Termo de 

Referência anexo 

4.2. O requerimento apresentado de forma incompleta, rasurado ou em desacordo com o 

estabelecido neste Projeto será considerado inepto, podendo o interessado apresentar novo 

requerimento escoimado das causas que ensejaram sua inépcia. 

4.3. O requerimento vincula o proponente, sujeitando-o, integralmente, às condições deste 

credenciamento. 

4.4. O Ipea poderá consultar o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) e 

sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões para verificar requisitos de habilitação. 

a) Serão declarados credenciados todos os requerimentos que estiverem de acordo com este 

Termo de Referência; 
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b) Os pedidos de credenciamento serão analisados pela DVCOC com vistas à homologação 

ou não pelo Coordenador de Comunicação Institucional do Ipea. 

5. DO DESCREDENCIAMENTO 

5.1. O presente credenciamento tem caráter precário. A qualquer momento, o credenciado 

poderá solicitar descredenciamento caso não tenha mais interesse. Ademais, o credenciado ou o 

Ipea podem denunciar o credenciamento caso seja constatada qualquer irregularidade na 

observância e cumprimento das normas fixadas no Termo de Referência ou na legislação 

pertinente. 

5.2. O credenciado que desejar iniciar o procedimento de descredenciamento deverá solicitá-lo 

mediante aviso escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

5.3. O Ipea pode, a qualquer momento, solicitar um descredenciamento se: 

a) O credenciado não confirmar, por 2 (duas) vezes, recebimento, no prazo máximo de 1 

(um) dia útil, a contar da data e horário de envio, de mensagem da Coordenação de 

Comunicação Institucional do Ipea solicitando a execução de um serviço; 

b) Após haver confirmado recebimento de mensagem da Coordenação de Comunicação 

Institucional do Ipea solicitando a execução de um serviço, o credenciado deixar de 

executar o trabalho ou executá-lo em desacordo com os limites de prazo estabelecidos 

nos regimes de execução descritos na Ordem de Serviço; 

c) O credenciado se recusar, por 3 (três) vezes, a realizar um serviço solicitado pela 

Coordenação de Comunicação Institucional do Ipea; 

d) O credenciado não atender, por 2 (duas) vezes, ao controle de qualidade da Coordenação 

de Comunicação Institucional do Ipea, conforme ITEM 5 do Termo de Referência. 

e) Fica facultada a defesa prévia do credenciado, a ser apresentada no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contados da notificação de descredenciamento. 

6.  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. Os serviços devem compreender a realização de tradução e/ou revisão em língua 

estrangeira de textos disponibilizados pela Coordenação de Comunicação Institucional do Ipea, 

observando-se as premissas e condições elencadas nos quadros a seguir: 

6.2. Os serviços deverão ser cobrados pelo número total de palavras do texto original a ser 

traduzido ou revisto, contados eletronicamente por processador de texto. 

6.3. Considerando-se o sistema de rodízio para encaminhamento dos textos a serem traduzidos 

e/ou revisados em língua estrangeira, não há garantia quanto ao volume de trabalho que será 

solicitado a cada credenciado, tendo em vista que as demandas do Ipea não seguem um padrão 

fixo. 

6.4. Os serviços deverão ser apresentados à Coordenação de Comunicação Institucional do 

Ipea para aprovação, de acordo com o controle de qualidade apresentado (ITEM 5 - DO 

CONTROLE DE QUALIDADE DA REVISÃO E TRADUÇÃO). 

6.5. A Coordenação de Comunicação Institucional do Ipea acusará recebimento do serviço no 

prazo de 1 (um) dia útil de seu envio e se manifestará no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar 

dessa confirmação, quanto à sua aprovação ou reprovação, de acordo com o controle de qualidade 

constante item supracitado. 

6.6. As traduções e/ou revisões em língua estrangeira de textos deverão ser executadas no 

regime (normal, urgência ou extrema urgência) estabelecido pelo Ipea na Ordem de Serviços 

(ANEXOVI), conforme os parâmetros estabelecidos no quadro E (REGIMES DE EXECUÇÃO) 

do ITEM 4.1. 
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6.7. A convocação dos credenciados para a prestação dos serviços será procedida de forma 

rotativa, por ordem de credenciamento, ou seja, o primeiro credenciado será convocado 

primeiramente, e assim sucessivamente. 

6.8. A cada serviço solicitado, a Coordenação de Comunicação Institucional do Ipea atualizará 

a sequência de credenciados, passando para o final desta o credenciado que acabou de receber a 

solicitação; 

6.9. Qualquer novo credenciado entrará como último na sequência atualizada no momento de 

seu credenciamento. 

6.10. Quando a documentação do credenciado não estiver atualizada no momento da solicitação 

do serviço pela Coordenação de Comunicação Institucional do Ipea, o serviço será considerado 

recusado e o trabalho será enviado para o próximo da “fila”. 

6.11. As solicitações de serviços serão enviadas ao credenciado pela Coordenação de 

Comunicação Institucional do Ipea por meio de correio eletrônico, com a respectiva Ordem de 

Serviços (ANEXO VI), especificando, conforme os parâmetros estabelecidos no ITEM 4.1, 

quadros A, B, C, D e E (idioma do texto original, idioma para tradução/revisão, regime e prazo de 

execução, e número de palavras do texto original), sendo obrigatória a confirmação de 

recebimento por parte do credenciado, pelo mesmo meio de encaminhamento (correio eletrônico). 

Os serviços serão solicitados ao credenciado pela Coordenação de Comunicação Institucional do 

Ipea em dias úteis, entre 8h e 18h. 

6.12. Os serviços executados deverão ser encaminhados por correio eletrônico à Coordenação de 

Comunicação Institucional do Ipea para aprovação de acordo com o controle de qualidade 

constante no ITEM 5 - DO CONTROLE DE QUALIDADE DA REVISÃO E TRADUÇÃO, até 

as 18h do dia útil de entrega. 

6.13. O serviço de tradução ou revisão em língua estrangeira considerado não satisfatório, será 

reenviado ao credenciado para ser refeito, de acordo com os prazos estabelecidos na Ordem de 

Serviços. 

6.14. Caso a tradução/revisão refeita seja ainda considerada não satisfatória, ela será recusada e 

proceder-se-á ao descredenciamento do credenciado, conforme ITEM 7.3 do Termo de 

Referência. 

6.15. Uma vez iniciado o procedimento de descredenciamento pela Coordenação de 

Comunicação Institucional do Ipea, conforme as condições previstas no ITEM 7.3 deste Termo de 

Referência, o serviço entregue e rejeitado será repassado ao próximo credenciado da sequência 

para execução, ainda que esteja em andamento o processo de descredenciamento, inclusive na fase 

de apresentação de contraditório. 

6.16. O prazo para a entrega dos serviços começa a contar no dia útil seguinte à confirmação do 

recebimento da mensagem eletrônica pelo credenciado. 

6.17. A falta de confirmação do recebimento da mensagem em até 12 (doze) horas (no caso de 

regime normal), e em até 4 (quatro) horas (no caso de regime de urgência ou extrema urgência), 

após seu envio pela Coordenação de Comunicação Institucional do Ipea ao credenciado, será 

interpretada como recusa de realização do trabalho de tradução e/ou revisão em língua estrangeira 

do (s) texto (s) encaminhado (s). 

6.18. Para efeito de contagem de prazo de entrega e de pagamento do serviço solicitado pela 

Coordenação de Comunicação Institucional do Ipea ao credenciado, deverá ser levado em 

consideração o número total de palavras do original do texto a ser traduzido ou revisto e o regime 

de execução solicitado pela Coordenação de Comunicação Institucional do Ipea, conforme 

parâmetros descritos no item 4.2 e 4.6. 

6.19. A Coordenação de Comunicação Institucional do Ipea pode solicitar, a qualquer momento, 
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o descredenciamento de credenciados pelos motivos relacionados no ITEM 7.3. 

 

7.  DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

7.1. Ao CREDENCIADO cabe: 

a) Executar o serviço nas condições estipuladas neste instrumento, na solicitação de 

credenciamento e na Ordem de Serviços; 

b) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, observando as 

recomendações de boa técnica, normas e legislação;  

c) Cumprir os prazos previstos na requisição de serviços, respeitando-se as condições do 

Edital; 

d) Dar ciência à Coordenação de Comunicação Institucional do Ipea, com antecedência 

mínima de metade do prazo previsto para a entrega, dos motivos de ordem técnica que 

impossibilitem a execução dos serviços dentro do prazo previsto na Ordem de Serviços; 

7.d.1. Comunicar à Coordenação de Comunicação Institucional do Ipea, por escrito, 

quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar 

a perfeita prestação dos serviços; 

7.d.2. Emitir recibo/nota fiscal de prestação dos serviços de acordo com a tabela de 

preços constante no ITEM 9 – DOS PREÇOS do Termo de Referência; 

 

7.d.3. Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos serviços 

contratados; 

7.d.4. Responsabilizar-se pelo bom funcionamento do seu correio eletrônico bem 

como pelo recebimento e entrega dos documentos a serem traduzidos e/ou revisados em 

língua estrangeira; 

7.d.5. Executar os serviços no prazo correspondente ao regime de execução solicitado 

pela Coordenação de Comunicação Institucional do Ipea, conforme os parâmetros 

constantes nos ITENS 4 e 5 do Termo de Referência; 

7.d.6. Responsabilizar-se pela fidedignidade e manutenção do significado original dos 

textos traduzidos e/ou revisados em língua estrangeira; 

7.d.7. Criar um glossário específico com os termos usados na tradução e/ou revisão em 

língua estrangeira dos textos enviados pela Coordenação de Comunicação Institucional 

do Ipea; 

e) Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade ou 

subcontratação; 

7.e.1. No caso de credenciado pessoa física, as traduções e/ou revisões em língua 

estrangeira devem ser assinadas pelo próprio; 

7.e.2. Tratando-se de credenciado, pessoa jurídica, as traduções e/ou revisões em 

língua estrangeira devem ser assinadas pelo profissional que fez a tradução e/ou revisão 

em língua estrangeira. 

7.e.3. Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu 

controle, para a manutenção do sigilo relativo ao objeto contratado; 

7.e.4. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre 

qualquer assunto de interesse do Ipea ou de terceiros de que tomar conhecimento em 

razão da execução dos serviços; 

7.e.5. Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Ipea, 
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cujas reclamações se obriga a atender; 

f) Fornecer, sempre que solicitado pelo Ipea, a documentação enumerada no ITEM 4.8 do 

Termo de Referência. 

g) Em caso de pessoa jurídica: 

7.g.1. Ser responsável, em relação aos seus funcionários ou prepostos, por todas as 

despesas decorrentes da execução dos contratos, tais como salários, encargos sociais, 

taxas, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, hospedagem, 

alimentação e outros que possam representar custos para a execução do objeto do 

contrato de credenciamento; 

h) Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos vierem a causar 

ao patrimônio do Ipea ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, 

bem como proceder o imediato reparo ou indenização cabíveis. 

 

8.  DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE 

a) Emitir notas de empenho e ordens de serviços observando a tabela de preços definida 

no ITEM 9 do Termo de Referência; 

8.a.1. Colocar à disposição do credenciado todas as informações necessárias à execução 

dos serviços; 

8.a.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, com 

vistas ao seu perfeito cumprimento, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando 

em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ao credenciado as ocorrências de 

quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

8.a.3. Atestar a execução dos serviços, objeto do Termo de Referência, por meio de 

servidor(es) especificamente designado(s); 

 

8.a.4. Efetuar o pagamento dos serviços realizados pelo credenciado de acordo com as 

condições estabelecidas no Termo de Referência, especialmente a Tabela constante no 

ITEM 7, na Ordem de Serviços, e na legislação vigente; 

 

9. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

a) Considerar-se-á atendido o pronto exercício das funções de tradução e/ou revisão em 

língua estrangeira quando o serviço for executado em conformidade com os parâmetros 

estabelecidos nos ITENS 4 e 5 do Termo de Referência: 

Prazo para regime normal 
Tradução: 10 laudas por dia útil 

Versão: 10 laudas por dia útil 

Prazo para regime de urgência 

a) Tradução: de 11 (onze) a 20 (vinte) laudas por dia útil 

b) Versão: de 11 (onze) a 20 (vinte) laudas por dia útil 

Prazo para regime de extrema urgência 

a) Tradução: de 21(vinte e uma) a 30 (trinta) laudas por dia útil 

b) Versão: de 21 (vinte e uma) a 30 (trinta) laudas por dia útil 

Prazo para entrega de segunda versão de tradução/versão 

a) Tradução: metade do prazo dado para primeira versão 
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b) Versão: metade do prazo dado para a primeira versão 

b) O prazo para a entrega dos serviços começa a contar no dia útil seguinte à confirmação 

do recebimento da mensagem eletrônica pelo credenciado. 

c) Na definição do prazo de entrega e valor para pagamento, serão levados em 

consideração o número total de palavras do texto fonte e o regime de execução 

solicitado pela Coordenação de Comunicação Institucional do Ipea, conforme os 

parâmetros definidos no ITEM 4 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS do Termo de 

Referência. 

 

10. DAS SANÇÕES 

a) Durante a vigência do credenciamento, o credenciado deverá cumprir contínua e 

integralmente o disposto neste Regulamento e no contrato que firmar com o Ipea. 

b) O descumprimento das disposições de manutenção do credenciamento poderá acarretar 

as seguintes penalidades ao credenciado, garantido o contraditório e a ampla defesa e 

sem prejuízo de outras responsabilidades legais, com o registro no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF do que for possível: 

 

I - Advertência formal; 

II - Suspensão de participação em consignações; 

III - Descredenciamento e multa de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o 

valor remanescente do contrato, contado da comunicação oficial, quando der causa 

à rescisão do contrato (considera-se valor remanescente do contrato o valor do 

serviços que ainda estejam em posse da Consignatária). 

Parágrafo único. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará 

impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF e no 

cadastro de fornecedores do Ipea, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a 

ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas do contrato e demais cominações 

legais, o credenciado que: 

I - Apresentar documentação falsa; 

II - Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

III - Comportar-se de modo inidôneo; 

IV - Cometer fraude fiscal. 

c) A aplicação de penalidade ao credenciado deverá ocorrer por meio de processo 

administrativo, obedecidas as regras da Lei nº 8.666, de 1993, complementadas pela Lei 

nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

d) Compete à Comissão de Credenciamento conduzir o processo de apuração de 

responsabilidade e aplicar penalidade por meio de Decisão Administrativa 

fundamentada. 

e) O tipo de penalidade e sua gradação dependerá da gravidade da conduta do credenciado 

e dos resultados, observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 

f) Da Decisão Administrativa que resultar penalidade para o credenciado cabe recurso, 

nos termos da legislação pertinente. 

g) O descredenciamento será publicado no Diário Oficial da União. 

h) Na decisão e na publicação do descredenciamento no DOU será definido prazo no qual 

o interessado ficará impedido de apresentar ao Ipea novo pedido de pré-qualificação 

para o credenciamento ao qual estava anteriormente vinculado. 
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11. DO RECEBIMENTO 

a) Os serviços de tradução e/ou revisão em língua estrangeira serão recebidos por correio 

eletrônico no endereço licitações-bsb@ipea.gov.br , por servidor da Coordenação de 

Comunicação Institucional do Ipea previamente designado, que procederá à conferência 

e verificação da sua conformidade com as condições estabelecidas no Termo de 

Referência e na legislação de regência, observando-se os parâmetros de qualidade, 

prazos e preços estabelecidos no Termo de Referência e na Ordem de Serviços. 

b) Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado o respectivo recebimento 

através de mensagens de correio eletrônico. 

c) O recebimento dos serviços não exclui as responsabilidades civil e penal do 

Credenciado. 

 

12. DO PAGAMENTO 

a) O pagamento será efetuado, por tradução e/ou revisão em língua estrangeira realizada, 

mediante crédito em conta corrente do credenciado, por ordem bancária, em até 10 

(dez) dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente ao da atestação do 

documento de cobrança, desde que não haja fato impeditivo para o qual tenha 

concorrido o credenciado. 

b) Caso o credenciado seja registrado na Secretaria de Fazenda do DF como profissional 

autônomo, deverá apresentar cópia do comprovante de quitação do Imposto sobre 

Serviços (ISS) de autônomo e da respectiva Guia de Recolhimento da Previdência 

Social (GPS) para que não sejam efetuadas as respectivas retenções, bem como da 

contribuição relativa ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). 

c) Os valores pagos obedecerão à tabela de preços constante do ITEM 9 do Termo de 

Referência. 

d) Nenhum pagamento será efetuado ao credenciado enquanto qualquer obrigação estiver 

pendente de liquidação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços 

ou a atualização monetária. 

 

13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

a) A despesa decorrente deste Edital correrá à conta de recursos consignados ao Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA. 

 

14. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

a) Até 2 (dois) dias antes da data fixada para início do credenciamento, qualquer pessoa, 

física ou jurídica, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este 

Edital de credenciamento mediante petição a ser enviada exclusivamente para o 

endereço eletrônico licitacoes-bsb@ipea.gov.br ,  até as 18 horas, no horário oficial de 

Brasília-DF. 

b) Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

contado da confirmação do recebimento da mensagem eletrônica. 

c) Acolhida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a retificação 

desse procedimento. 

 

15. DA HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

a) O Diretor de Desenvolvimento Institucional realizará a homologação de cada 

credenciamento, após instrução da Pregoeira, devendo o IPEA encaminhar cópia do 

mailto:licitações-bsb@ipea.gov.br
mailto:licitacoes-bsb@ipea.gov.br
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termo de homologação para o CREDENCIADO. 

b) Todos aqueles que preencherem os requisitos constantes neste Edital terão seus 

requerimentos de credenciamento aprovados pela equipe de apoio, sendo submetidos à 

homologação do Diretor de Desenvolvimento Institucional. 

 

16. DOS RECURSOS 

a) Caberá recurso, sem efeito suspensivo, nos casos de habilitação ou inabilitação na pré-

qualificação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação do 

resultado do credenciamento. 

b) Os recursos serão recebidos no mesmo local da entrega da documentação do 

credenciamento e serão dirigidos à autoridade máxima do órgão ou entidade contratante 

por intermédio da Comissão de Credenciamento, o qual poderá reconsiderar sua 

decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 

devidamente informados; 

c) A autoridade superior, após receber o recurso e a informação da Comissão de 

Credenciamento, proferirá, também no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a sua decisão, 

devendo promover a sua respectiva publicação no Diário Oficial do Estado em até 2 

(dois) dias úteis. 

d) As autoridades competentes para julgamento de recurso quanto à pré-qualificação serão 

a Comissão Especial de Credenciamento, em primeira instância; a Divisão de Editorial 

e Publicações, em segunda instância; e a Assessoria de Imprensa e Comunicação do 

Ipea, em última instância. 

e) O recurso é dirigido à autoridade superior, porém, interposto por intermédio da que 

praticou o ato recorrido para que esta realize análise dos juízos de admissibilidade e 

retratação, após o que subirá à instância superior. 

f) A peça recursal e anexos serão recebidos no mesmo local da entrega da documentação 

do credenciamento. 

g) O prazo de recurso não se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com 

vista franqueada ao interessado. 

h) As instâncias superiores têm, a partir do recebimento do processo, 10 (dez) dias para o 

julgamento do mérito. 

 

17. DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

17.1. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal não tenha concorrido de alguma 

forma o CREDENCIADO, haverá incidência de atualização financeira sobre o valor devido, pela 

variação acumulada do Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela 

Fundação Getúlio Vargas, ocorrida entre a data final prevista para o pagamento até a data de sua 

efetiva realização. 

 

18. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

18.1. Cada interessado que tiver sua solicitação de credenciamento homologada será 

credenciado e assim permanecerá enquanto houver interesse por parte do Ipea. 

18.2. O presente credenciamento terá validade de 18(dezoito) meses a contar da sua 

homologação. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. O presente Edital, Termo de Referência e seus Anexos, bem como a documentação 
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apresentada pelo credenciado, farão parte integrante do Contrato, independentemente de 

transcrição. 

19.2. A critério da Comissão de Credenciamento o chamamento público poderá ser: 

19.3. Adiado, por conveniência exclusiva da Administração; 

19.4. Revogado, a juízo da Administração, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao 

interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta; 

19.5. Anulado, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado; 

19.6. Em qualquer fase, a Comissão de Credenciamento poderá promover diligências 

destinadas a esclarecer ou complementar a instrução de assunto relacionado ao presente 

procedimento. 

19.7. Outras informações sobre o presente procedimento e quaisquer dados necessários 

poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Credenciamento, no endereço SBS, Quadra 

01, Bloco J, Edifício do BNDES, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, telefone (61) 2026-

5361 ou através do e-mail licitacoes-bsb@ipea.gov.br. 

19.8. Os pedidos de esclarecimentos terão prazo de 10 (dez) dias úteis para o atendimento. 

19.9. Os casos controversos envolvendo a Comissão de Credenciamento deverão ser 

encaminhados para deliberação da autoridade competente, precedidos de parecer da Procuradoria 

Federal junto ao Ipea. 

19.10. Qualquer cidadão é parte legítima para denunciar irregularidades na prestação dos 

serviços ou no faturamento. 

19.11. Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei nº 8.666, 

de 1993, e nos princípios de Direito Público. 

19.12. A inscrição de interessados no credenciamento do Ipea implica a aceitação integral e 

irrestrita de todas as condições estabelecidas no Regulamento contido neste Termo de Referência 

e no Edital. 

19.13. A relação entre o credenciado e o Ipea é de contratantes independentes, não podendo 

em nenhuma circunstância ser interpretada como relação empregatícia, de representação 

comercial, de associação de pessoas jurídicas, de sociedade e qualquer título, ou de qualquer 

forma que não prevista no Contrato de Prestação de Serviços firmado entre o Ipea e o 

credenciado, respondendo cada uma, individual e isoladamente, pelas obrigações assumidas 

exclusivamente no referido acordo. 

19.14. O Ipea é isento de toda e qualquer responsabilidade perante os poderes públicos e 

terceiros, por encargos ou obrigações civis, tributárias, previdenciárias, trabalhistas, penais, e/ou 

quaisquer outras atribuídas ao credenciado. 

19.15. Nenhuma das partes poderá ceder ou de alguma forma transferir, no todo ou em parte, 

os direitos e obrigações decorrentes do Contrato de Prestação de Serviços firmado entre o Ipea e 

o credenciado. 

19.16. Toda e qualquer tolerância de quaisquer das partes quanto às condições estabelecidas no 

Contrato de Prestação de Serviços firmado entre o Ipea e o credenciado em relação a eventuais 

infrações das demais não importarão renúncia de qualquer direito. 

19.17. O foro para dirimir questões relativas ao presente Termo de Referência, ao Edital e 

Contrato de Prestação de Serviços será o da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, 

com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

mailto:licitacoes-bsb@ipea.gov.br


12  

20. DOS ANEXOS 

20.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

20.2. Anexo I – Termo de Referência 

20.3. Anexo II – Controle de Qualidade; 

20.4. Anexo III - Tabelas de Preços (tradução, revisão em língua estrangeira); 

20.5. Anexo IV - Modelo de Requerimento para Pessoas Físicas; 

20.6. Anexo V - Modelo de Requerimento para Pessoas Jurídicas; 

20.7. Anexo VI – Modelo de Ordem de Serviço 

20.8. Anexo VII - Modelo de Comprovante de Pagamento – Autônomo. 

20.9. Anexo VIII - Declaração de inexistência de empregado menor de 18 anos conforme 

disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

 

21. DO FORO 

21.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de 

Brasília/DF, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição 

Federal. 

Brasília / DF, 23 de outubro de 2017. 

 

 

Diretor de Desenvolvimento Institucional 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto o credenciamento de profissionais, 

empresas e instituições especializadas para a prestação de serviços de tradução e revisão em língua 

estrangeira de textos técnico-científicos nas áreas de conhecimento, idiomas, modalidades e 

regimes descritos neste Termo de Referência, para atender as demandas do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada – Ipea, regido pela lei nº 8.666/1993. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. O IPEA, por meio de suas atividades de pesquisa, fornece suporte técnico e institucional às 

ações governamentais para a formulação e reformulação de políticas públicas e programas para o 

desenvolvimento brasileiro; 

2.2. O processo se faz de forma articulada com a sociedade, envolvendo redes sociais, 

econômicas e políticas em todo o território nacional; 

2.3. A sua missão de aprimorar as políticas públicas essenciais ao desenvolvimento brasileiro 

por meio da produção e disseminação de conhecimentos e da assessoria ao Estado nas suas 

decisões estratégicas, se apoia nos diversos eventos promovidos continuamente. Após a 

comemoração de 50 anos do órgão, o IPEA apresenta a sociedade um retrato do país neste período, 

mostrando o que o Brasil tem investido e as metas alcançadas, que projetos de desenvolvimento 

escolheu quais os resultados obtidos e que regiões cresceram, além de apontar quais os desafios 

que estão colocados nos próximos períodos; 

2.4. A reflexão também será direcionada para o futuro, para os próximos 50 anos, e será 

concebido um pensamento pelas forças da sociedade brasileira; 

2.5. Além disso, o Instituto realiza estudos prospectivos aplicados; subsidia a elaboração de 

planos, políticas e programas governamentais; assessora processos decisórios de instituições 

governamentais; contribui para a ampliação da capacidade do governo e coopera com governos e 

entidades internacionais no seu campo de atuação e por fim desenvolve estudos e pesquisas. Parte 

considerável dos estudos e pesquisas desenvolvidos pelo IPEA se consolida em conhecimento que 

é disseminado para a sociedade brasileira por meio entrevistas coletivas, divulgação de documentos 

e publicação de artigos de seus técnicos em jornais, revistas, emissoras de rádio, televisão e em 

websites; 

2.6. Portanto, visto que o Instituto não dispõe de mão-de-obra própria necessária para o 

planejamento e realização dos serviços de tradução, faz-se necessária contratação de empresa 

especializada na execução, planejamento e organização dos serviços das pesquisas que o IPEA 

promove. 

3. DO EMBASAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

3.1. Motivação 

a) O Ipea é uma instituição que subsidia a elaboração de planos, políticas e programas 

governamentais; assessora processos decisórios de instituições governamentais; contribui para 

a ampliação da capacidade do governo; coopera com governos e entidades internacionais no 

seu campo de atuação e, por fim, desenvolve estudos e pesquisas.  

b) Parte considerável dos estudos e pesquisas desenvolvidos pelo Instituto se consolida em 

conhecimento que é disseminado para a sociedade brasileira por meio de eventos, divulgação 

de documentos e publicação de artigos de seus técnicos em jornais e revistas, emissoras de 

rádio e de televisão e em websites, além da própria divulgação das centenas publicações, como 
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livros, revistas, boletins, textos para discussão, notas técnicas e relatórios.  

c) O Ipea produziu, em 2016, 237 publicações que foram discutidas e divulgadas à sociedade 

por meio de 1.502 atividades como seminários, palestras, coletivas de imprensa, oficinas de 

trabalho e reuniões. Segue, abaixo, quadro ilustrativo da produção editorial do Ipea em 2016. 

Poucas são as instituições de pesquisa brasileiras que atingem esse nível de produção anual, 

tanto em termos editoriais, quando em relação aos eventos. 

3.2. PRODUÇÃO EDITORIAL DO IPEA (2016) 

 
Títulos Páginas 

Livros 35 11.489 

Revistas 12 2.464 

Boletins 20 1.987 

Notas técnicas 24 647 

Relatórios de pesquisa 29 2.150 

Relatórios institucionais 1 39 

Textos para discussão 116 6.430 

 
237 25.206 

3.3. Apesar da vasta produção editorial do instituto, como pôde ser verificado no quadro acima, 

essa produção é inacessível ao público externo estrangeiro. Em monitoramento realizado pela 

Assessoria de Imprensa do Instituto, o Portal Ipea recebeu, nos primeiros seis meses de 2017, mais 

de 30 mil novos usuários estrangeiros. Ou seja, cerca de 10% de todo o acesso ao Portal no 

período, apesar do interesse na vasta produção técnico-científica da instituição, não pode encontrar 

conteúdo traduzido e acessível em idiomas que não sejam o português. 

3.4. A atuação do Ipea ocorre por meio da realização de estudos e pesquisas que servem de 

subsídio à elaboração de planos, políticas e programas governamentais; acompanhamento e 

avaliação desses projetos; assessoramento a processos decisórios de instituições governamentais; 

realização de ações para a formação de quadros na gestão pública e cooperação com governos e 

entidades internacionais. 

3.5. É papel da Assessoria de Imprensa e Comunicação do Instituto pensar maneiras de cumprir 

a missão do instituto de disseminar esse conhecimento. A divulgação de conteúdos tem ocorrido de 

diversas formas: vídeos institucionais, de divulgação e cobertura dos mais variados eventos; 

material audiovisual da Agência Ipea – agência de notícias online do Ipea; conteúdo produzido 

especialmente para as redes sociais do Ipea; além dos produtos rotineiros de assessoria de 

imprensa, tais como matérias, eventos de lançamentos das publicações, disparo de releases sobre 

as pesquisas do Ipea à imprensa, ao público governamental e acadêmico, dentre outros. 

3.6. Assim, para disseminar o conhecimento produzido pelo Instituto para o público 

internacional, torna-se necessária a contratação de serviço especializado de revisão e tradução de 

textos em língua estrangeira. Não são poucos os palestrantes e visitantes internacionais que o Ipea 

recebe anualmente, além dos contatos via Assessoria de Imprensa, interessados na produção 

técnico-científica do Ipea. Garantir a expansão do acesso ao conhecimento produzido pelo 

Instituto, assim como assegurar que os atuais interessados possam ter acesso, em idiomas além do 

português, a esse material, se coaduna com a missão institucional desta Instituição, qual seja:  

“Aprimorar as políticas públicas essenciais ao desenvolvimento brasileiro por 

meio da produção e disseminação de conhecimentos e da assessoria ao Estado 

nas suas decisões estratégicas”. 
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4. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

4.1. Os serviços devem compreender a realização de tradução e/ou revisão em língua estrangeira 

de textos disponibilizados pela Assessoria de Comunicação Social do Ipea - ASCOM, observando-

se as premissas e condições elencadas nos quadros a seguir. 

A. IDIOMAS PARA TRADUÇÃO E REVISÃO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Idioma Código Abreviatura 

Português 1 POR 

Inglês 2 ING 

Espanhol 3 ESP 

Francês 4 FRA 

Outros idiomas  5 OUT 

 

B. ÁREAS DO CONHECIMENTO PARA TRADUÇÃO E REVISÃO EM LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

Área Classificação Decimal de Dewey (CDD) 

Ciências sociais 300 

Ciências aplicadas 600 

 

C. MODALIDADES DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO 

Código 

do 

serviço 

Idioma do texto original Idioma do texto traduzido 

T12 POR ING 

T13 POR ESP 

T14 POR FRA 

T21 ING POR 

T23 ING ESP 

T24 ING FRA 

T31 ESP POR 

T32 ESP ING 

T34 ESP FRA 

T41 FRA POR 

T42 FRA ING 

T43 FRA ESP 

T55 OUT OUT 

 

D. MODALIDADES DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Código 

do 

serviço 

Idioma do texto original Idioma do texto revisado 

R22 ING ING 

R33 ESP ESP 

R44 FRA FRA 

R55 OUT OUT 

 

E. REGIMES DE EXECUÇÃO (TRADUÇÃO E REVISÃO EM LÍNGUA 

ESTRANGEIRA) 

Regime Número mínimo de palavras 

traduzidas  

(por dia útil) 

Número mínimo de palavras 

revisadas em língua 

estrangeira  
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(por dia útil) 

Normal 1.750 3.500 

Urgência 3.500 5.250 

Extrema urgência 5.250 7.000 

4.2. Os serviços deverão ser cobrados pelo número total de palavras do texto original a ser 

traduzido ou revisto, contados eletronicamente por processador de texto. 

4.3. Considerando-se o sistema de rodízio para encaminhamento dos textos a serem traduzidos 

e/ou revisados em língua estrangeira, não há garantia quanto ao volume de trabalho que será 

solicitado a cada credenciado, tendo em vista que as demandas do Ipea não seguem um padrão 

fixo. 

4.4. Os serviços deverão ser apresentados à Assessoria de Comunicação Social do Ipea - 

ASCOM para aprovação, de acordo com o controle de qualidade apresentado no item 5, subitem 

5.1. 

4.5. A Coordenação de Comunicação Institucional do Ipea acusará recebimento do serviço no 

prazo de 1 (um) dia útil de seu envio e se manifestará no prazo de 5(cinco) dias úteis, a contar 

dessa confirmação, quanto à sua aprovação ou reprovação, de acordo com o controle de qualidade 

constante item supracitado. 

4.6. As traduções e/ou revisões em língua estrangeira de textos deverão ser executadas no 

regime (normal, urgência ou extrema urgência) estabelecido pelo Ipea na Ordem de Serviços 

(ANEXO VI), conforme os parâmetros estabelecidos no quadro E (REGIMES DE EXECUÇÃO) 

do ITEM 4.1. 

4.7. A convocação dos credenciados para a prestação dos serviços será procedida de forma 

rotativa, por ordem de credenciamento, ou seja, o primeiro credenciado será convocado 

primeiramente, e assim sucessivamente. 

a) A cada serviço solicitado, a Coordenação de Comunicação Institucional do Ipea 

atualizará a sequência de credenciados, passando para o final desta o credenciado que 

acabou de receber a solicitação; 

4.8. Quando a documentação do credenciado não estiver atualizada no momento da solicitação 

do serviço pela Coordenação de Comunicação Institucional do Ipea, o serviço será considerado 

recusado e o trabalho será enviado para o próximo da “fila”. 

4.9. As solicitações de serviços serão enviadas ao credenciado pela Coordenação de 

Comunicação Institucional do Ipea por meio de correio eletrônico, com a respectiva Ordem de 

Serviços (ANEXO VI), especificando, conforme os parâmetros estabelecidos no ITEM 4.1, 

quadros A, B, C, D e E (idioma do texto original, idioma para tradução/revisão, regime e prazo de 

execução, e número de palavras do texto original), sendo obrigatória a confirmação de recebimento 

por parte do credenciado, pelo mesmo meio de encaminhamento (correio eletrônico). Os serviços 

serão solicitados ao credenciado pela Coordenação de Comunicação Institucional do Ipea em dias 

úteis, entre 8h e 18h. 

4.10. Os serviços executados deverão ser encaminhados por correio eletrônico à Coordenação de 

Comunicação Institucional do Ipea para aprovação de acordo com o controle de qualidade 

constante no ITEM 5 - DO CONTROLE DE QUALIDADE DA REVISÃO E TRADUÇÃO, até as 

18h do dia útil de entrega. 

4.11. O serviço de tradução ou revisão em língua estrangeira considerado não satisfatório, será 

reenviado ao credenciado para ser refeito, de acordo com os prazos estabelecidos na Ordem de 

Serviços.  

a) Caso a tradução/revisão refeita seja ainda considerada não satisfatória, ela será 

recusada e proceder-se-á ao descredenciamento do credenciado, conforme ITEM 7.3 deste 
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Termo de Referência. 

4.12. Uma vez iniciado o procedimento de descredenciamento pela Coordenação de 

Comunicação Institucional do Ipea, conforme as condições previstas no ITEM 7.3 deste Termo de 

Referência, o serviço entregue e rejeitado será repassado ao próximo credenciado da sequência 

para execução, ainda que esteja em andamento o processo de descredenciamento, inclusive na fase 

de apresentação de contraditório. 

4.13. O prazo para a entrega dos serviços começa a contar no dia útil seguinte à confirmação do 

recebimento da mensagem eletrônica pelo credenciado. 

4.14. A falta de confirmação do recebimento da mensagem em até 12 (doze) horas (no caso de 

regime normal), e em até 4 (quatro) horas (no caso de regime de urgência ou extrema urgência), 

após seu envio pela Coordenação de Comunicação Institucional do Ipea ao credenciado, será 

interpretada como recusa de realização do trabalho de tradução e/ou revisão em língua estrangeira 

do (s) texto (s) encaminhado (s). 

4.15. Para efeito de contagem de prazo de entrega e de pagamento do serviço solicitado pela 

Coordenação de Comunicação Institucional do Ipea ao credenciado, deverá ser levado em 

consideração o número total de palavras do original do texto a ser traduzido ou revisto e o regime 

de execução solicitado pela Coordenação de Comunicação Institucional do Ipea, conforme 

parâmetros descritos no item 4.2 e 4.6. 

4.16. A Coordenação de Comunicação Institucional do Ipea pode solicitar, a qualquer momento, 

o descredenciamento de credenciados pelos motivos relacionados no ITEM 7.3. 

5. DO CONTROLE DE QUALIDADE DA REVISÃO E TRADUÇÃO 

5.1. Cada texto receberá o conceito satisfatório ou não satisfatório de acordo com os critérios a 

seguir. 

A. Tipos de erro 

Tipos de erro Número de ocorrências 

Satisfatório Não satisfatório 

Formatação 0 a 5 6 ou mais 

Conteúdo (geral) 0 a 2 3 ou mais 

Conteúdo (específico, nível 1) 0 a 3 4 ou mais 

Conteúdo (específico, nível 2) 0 a 5 6 ou mais 

 

B. Critérios de formatação 

Item 

 

Descrição 

Leiaute Excluídas as diferenças inerentes às convenções ortográficas dos idiomas em 

pauta, a tradução/revisão deverá respeitar a formatação do original nos 

seguintes aspectos: 

 

 Proporções de tamanho entre as fontes utilizadas; 

 Caixa alta e baixa; 

 Negritos, itálicos e sublinhados; 

 Sobrescritos e subscritos; 

 Numerações de seções e subseções; 

 Tabulações, recuos e espaçamentos entre parágrafos; 

 Localizações e numerações de ilustrações (imagens, tabelas, quadros, 

figuras, gráficos etc.) 

 

Elementos textuais Palavras e textos do original contidos em seções não editáveis de (por 
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não editáveis exemplo: imagens, tabelas, quadros, figuras, gráficos etc.) deverão ser 

traduzidos/revisados em forma de anexo, com a indicação clara e precisa da 

correspondência entre os termos originais e suas respectivas 

traduções/revisões, assim como de suas respectivas localizações no original. 

 

Referências 

bibliográficas 

As traduções/revisões de referências bibliográficas devem incluir a 

padronização mais amplamente utilizada no idioma alvo (para textos 

traduzidos para o português, devem ser utilizados os critérios da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), para o inglês, os do The Chicago 

Manual of Style, e assim por diante). 

 

 

C. Critérios de conteúdo (gerais) 

Item Descrição 

 

Estilo Respeitadas as diferenças devidas a características intrínsecas aos idiomas em 

pauta, a tradução/revisão deve respeitar o estilo do(s) autor(es) do texto original, 

preservando adequadamente registros de pessoa (primeira, terceira), voz (ativa, 

passiva), tom (formal, informal), escolha vocabular etc. 

 

Naturalidade A tradução/revisão não deve se limitar a uma transposição literal, palavra por 

palavra, da língua fonte para a língua alvo, ou seja, o texto traduzido/revisado 

deverá apresentar estruturas sintáticas e escolhas lexicais e idiomáticas que são 

típicas da língua alvo. 

 

 

D. Critérios de conteúdo (específicos) 

Item Descrição 

 

Erro de nível 1 1) erro de conjugação verbal;  

2) erro de concordância entre sujeito e verbo; 

3) erro no uso de pronomes; 

4) uso de falsos cognatos; 

5) uso de palavra inexistente na norma culta de acordo com a literatura 

especializada (e.g., dicionários, gramáticas e obras de uso de língua 

reconhecidas pelas instituições pertinentes, como Real Academia Espanhola, 

Academia Brasileira de Letras, Oxford English Dictionary etc.); 

6) erro de ortografia; 

7) falta de clareza na frase ou ambiguidade (se o sentido estiver claro no texto 

original, mas ambíguo na tradução/revisão, isso constituirá um erro); 

8) tradução/revisão excessivamente literal (palavra por palavra); 

9) tradução/revisão comprovadamente retirada, sem os necessários ajustes, de 

alguma ferramenta eletrônica de tradução da internet (Google Translator, por 

exemplo); 

10) uso de palavra de sentido diferente do usado no texto original; 

11) erro de sintaxe (a ordem das palavras e outros elementos de uma frase 

devem respeitar as regras gramaticais da língua para a qual se está traduzindo); 

12) falta de tradução/revisão de partes do texto original (títulos, legendas etc.); 

13) tradução de termos que não devem ser traduzidos (nomes próprios, por 

exemplo). 

 

Erro de nível 2 1) erro de pontuação;  



19  

2) erro de combinação de palavras (erro de collocation); 

3) erro no uso de preposições ou omissão de preposição; 

4) escolha de classe morfológica incorreta entre um grupo de palavras de 

mesma raiz (a raiz da palavra está correta, mas a classe morfológica escolhida 

está errada, e.g., safe no lugar de safety, ou economy no lugar de economic); 

5) adição de termos que não fazem parte do original em casos em que isso não 

seja absolutamente necessário (inclusão de paráfrase ou nota explicativa 

desnecessária, por exemplo); 

6) erro de escolha na tradução de termo por falta de conhecimento técnico do 

assunto. 

 

6. DAS CONDIÇÕES DE CREDENCIAMENTO 

6.1. O interessado que atender a todos os requisitos previstos no credenciamento será julgado 

habilitado e, portanto, credenciado. 

6.2. Não poderão participar as pessoas físicas e/ou jurídicas que sejam parte em: 

a) Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação;   

b) Que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração, Pública, Direta 

ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito, Federal, por meio de ato publicado 

no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o praticou, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.  

6.3. A solicitação de credenciamento, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica, deverá 

ser apresentada digitada, sem emendas, rasuras, entrelinhas, ou ambiguidade, juntamente com a 

documentação solicitada neste Termo de Referência, preferencialmente em papel timbrado do 

próprio proponente, conforme modelos constantes dos ANEXOS IV e V, deste Termo de 

Referência. 

6.4. Será admitido o credenciamento de um mesmo tradutor/revisor em língua estrangeira e/ou 

empresa de tradução/revisão em língua estrangeira para mais de uma área de conhecimento, 

idioma, modalidade e regime, desde que o profissional/empresa cumpra os requisitos legais e 

estabelecidos neste Termo de Referência.  

6.5. Os interessados poderão solicitar credenciamento a qualquer tempo, desde que cumpridos 

todos os requisitos e que, de acordo com o ITEM 15 – DA VIGÊNCIA DO 

CREDENCIAMENTO, esteja vigente o edital de credenciamento.  

6.6. Os credenciados deverão estar aptos a traduzir e/ou revisar textos nas áreas de 

conhecimento, idiomas, modalidades e regimes descritos nos ITEM 4 – DA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS. 

6.7. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

a) A documentação necessária para participar do processo de credenciamento deverá 

ser entregue a partir da data de publicação do aviso do edital de Credenciamento de 

tradutores e revisores, de segunda-feira a sexta-feira, no horário compreendido entre 9h00 e 

11h30 e entre 14h00 e 17h00; 

b) Será aceita documentação enviada via postal, atendendo-se às determinações 

constantes no ITEM 6.8. - DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO; 

c) Local de Entrega dos documentos: Ipea, em Brasília-DF, no SBS, Quadra 01, Bloco 

J, Lote 30 – Ed. BNDES, sala 517, CEP 70076-900. 

6.8. PRÉ-QUALIFICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO  
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a) A documentação exigida deverá ser apresentada em cópia autenticada e 

acompanhada do Requerimento para o cadastramento, conforme modelo apresentado nos 

anexos cabíveis apresentados abaixo.  

i. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada 

por Cartório Notarial ou publicação em órgão da imprensa oficial ou cópia simples 

acompanhada do respectivo original para conferência e autenticação por servidor da 

Comissão de Credenciamento do Ipea. 

ii. A documentação enviada via postal deverá vir, obrigatoriamente, 

autenticada em cartório notarial.  

iii. A autenticação da documentação só será feita mediante apresentação das 

vias originais que serão autenticadas. A não apresentação dos originais 

impossibilitará a autenticação e consequentemente impedirá a contratação. 

iv. Os documentos que não especificarem a data de validade não poderão ser 

com data de expedição anterior a 60 (sessenta) dias da data de entrega dos mesmos. 

b) As pessoas jurídicas deverão apresentar a documentação abaixo, no que couber: 

6.9. Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, no caso de empresário individual. 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas alterações ou 

consolidação, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso 

de sociedades abertas, acompanhado de documentos de prova de diretoria em exercício, 

cujo objeto seja similar ao da contratação. 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

6.10. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Declaração do regime tributário a que está incursa (forma de tributação do lucro), 

anexando na proposta o recibo de entrega na Receita Federal da Declaração de Informações 

Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ 2016 Ano-calendário 2015, sob pena de 

desclassificação. 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de 

Contribuintes (CGC). 

c) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual. 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei. 

f) Declaração, nos moldes do Anexo VIII do Edital, de que não emprega menores de 

dezoito anos; 

g) Para fins de qualificação, o Ipea verificará as certidões e declarações que 

comprovem a regularidade da empresa perante a fazenda federal, estadual e municipal de 

sua sede, e perante a previdência social e o FGTS, por meio de consulta simples no 
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Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, bem como verificará os registros 

necessários à pré-qualificação do credenciamento. 

i. Parágrafo único. É obrigatória a comprovação de regularidade perante o 

INSS, a Seguridade Social (CND) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). 

6.11. Qualificação Econômica – Financeira: 

a) Comprovação da qualificação econômico-financeira mediante a verificação dos 

índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e de Liquidez Corrente, que deverão ser iguais 

ou superiores a 1 (um); 

b) A verificação dos índices acima será feita no momento da habilitação, por meio do 

SIASG Módulo SICAF (Consulta Balanço Contábil). 

c) As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação e demonstrações: 

i.  Certidão negativa de falência ou concordata e certidão negativa de 

recuperação judicial e extrajudicial bem como certidão negativa de execução 

patrimonial, para o caso de empresário individual, expedidas pelo distribuidor da 

sede da empresa, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do 

prazo de validade expresso na própria certidão. 

ii.  As empresas com menos de um exercício social de existência devem 

cumprir a exigência em questão mediante a apresentação do Balanço de Abertura ou 

do último Balanço Patrimonial levantado; 

6.12. Demais informações: 

d) Serão verificados os seguintes registros: 

i. A existência de registros impeditivos da contratação no cadastro nacional de 

empresas inidôneas e suspensas/CGU, disponível no portal da transparência 

(http://www.portaltransparencia.gov.br); 

ii. Composição societária das empresas a serem credenciados no sistema 

SICAF, a fim de se certificarem se entre os sócios há servidores do próprio órgão 

contratante (http://www.comprasnet.gov.br); 

iii. A existência de registros impeditivos de contratação por improbidade 

administrativa no cadastro nacional de condenações cíveis por ato de improbidade 

administrativa disponível no portal CNJ (http://www.cnj.gov.br); 

iv. A existência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (http://www.tst.gov.br). 

e) Os candidatos deverão apresentar a documentação, no que couber: 

Pessoa física 

i. Requerimento para credenciamento, conforme modelo contido no Anexo IV; 

ii. Identificação do proponente, telefone(s) de contato, endereço residencial 

e/ou comercial, endereço eletrônico (e-mail) e dados bancários; 

iii. Indicação do(s) serviço(s) ao(s) qual(is) se credencia, conforme códigos 

constantes nos ITEM 6 deste Termo de Referência; 

iv. Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), autenticada por 

cartório ou por servidor da DVCOC; 

v. Cópia do documento de identidade, autenticada por cartório ou por servidor 

da DVCOC; 

http://www.portaltransparencia.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.cnj.gov.br/
http://www.tst.gov.br/
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vi. Cópia da inscrição de contribuinte como profissional autônomo ou inscrição 

do Regime Geral da Previdência Social (INSS) e no cadastro de contribuintes do 

Imposto sobre Serviços (ISS); autenticada por cartório ou por servidor da DVCOC; 

vii. Curriculum vitae do proponente, demonstrando experiência no(s) serviço(s) 

para o(s) qual(is) está solicitando credenciamento; 

viii. Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprove(m) a execução de serviço(s) de tradução e/ou 

revisão em língua estrangeira declarado(s) no currículo mencionado na alínea (g).  

f) O (s) atestado(s) deverá(ão) conter: 

i. Identificação, endereço, telefone e e-mail da pessoa jurídica atestante; 

ii. Síntese do(s) serviço(s) prestado(s) ao atestante, incluindo o idioma; 

iii. Manifestação acerca da qualidade do(s) serviço(s); 

iv. Local, data e assinatura do atestante. 

g) Amostra(s), acompanhadas dos originais, de serviço(s) de tradução e/ou revisão em 

língua estrangeira declarado(s) no currículo mencionado na alínea (g), na quantidade de 1 

(uma) por código de serviço(s) ao(s) qual(is) se credencia. A(s) amostra(s) deverá(ão) 

possuir as seguintes características: 

i. Área do conhecimento conforme as opções constantes no inciso 4.1; 

ii. Padrão de qualidade condizente com os parâmetros estabelecidos no ITEM 5 

- DO CONTROLE DE QUALIDADE DA REVISÃO E TRADUÇÃO. 

Pessoa jurídica 

a) Requerimento para credenciamento, conforme modelo contido no ANEXO V deste 

Termo de Referência; 

b) Endereço e telefone da sede da empresa, bem como e-mail para contato com o 

responsável pelo credenciamento e indicação dos dias e horários de funcionamento; 

c) Indicação do(s) serviço(s) ao(s) qual(is) se credencia, conforme códigos constantes 

no ITEM 6 deste Termo de Referência; 

d) Data e assinatura do representante legal; 

e) Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado; 

f) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova 

da diretoria em exercício; 

g) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (cnpj); 

h) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e, quando couber, 

estadual, relativo ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade 

e compatível com o objeto do credenciamento; 

i) Prova de regularidade relativa à seguridade social (cnd); 

j) Prova de regularidade com o recolhimento do fundo de garantia por tempo de 

serviço (crf); 

k) Prova de regularidade trabalhista (inexistência de débitos inadimplidos perante a 

justiça do trabalho, mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do título vii-a 

da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei no 5.452, de 1o de maio de 

1943); 
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l) Declaração de cumprimento do disposto no inciso xxxiii do art. 7º da constituição 

federal, de acordo com o previsto no inciso v do art. 27 da lei 8.666/1993; 

m) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da 

união, expedida pela secretaria da receita federal; 

n) Alvará de funcionamento; 

o) Histórico dos principais trabalhos de tradução e/ou revisão em língua estrangeira 

realizados pela empresa, demonstrando experiência no(s) serviço(s) para o(s) qual(is) está 

solicitando credenciamento; 

p) Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, que comprove(m) a execução de serviço(s) de tradução e/ou revisão em língua 

estrangeira declarado(s) no histórico mencionado na alínea (o). O(s) atestado(s) 

deverá(ão) conter: 

i. Identificação, endereço, telefone e e-mail da pessoa jurídica atestante; 

ii. Síntese do(s) serviço(s) prestado(s) ao atestante; 

iii. Manifestação acerca da qualidade do(s) serviço(s); 

iv. Local, data e assinatura do atestante. 

q) Amostra(s), acompanhadas dos originais, de serviço(s) de tradução e/ou revisão em 

língua estrangeira declarado(s) no histórico mencionado na alínea (o), na quantidade de 1 

(uma) por código de serviço(s) ao(s) qual(is) se credencia. A(s) amostra(s) deverá(ão) 

possuir as seguintes características: 

i. Área do conhecimento conforme as opções constantes no inciso 4.1; 

ii. Padrão de qualidade condizente com os parâmetros estabelecidos no ITEM 5  

6.13.  O requerimento apresentado de forma incompleta, rasurado ou em desacordo com o 

estabelecido neste Projeto será considerado inepto, podendo o interessado apresentar novo 

requerimento escoimado das causas que ensejaram sua inépcia. 

6.14. O requerimento vincula o proponente, sujeitando-o, integralmente, às condições deste 

credenciamento. 

6.15. O Ipea poderá consultar o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) e 

sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões para verificar requisitos de habilitação. 

6.16. Serão declarados credenciados todos os requerimentos que estiverem de acordo com este 

Termo de Referência. 

6.17. Os pedidos de credenciamento serão analisados pela DVCOC com vistas à homologação ou 

não pelo Coordenador de Comunicação Institucional do Ipea. 

7. DO DESCREDENCIAMENTO 

7.1. O presente credenciamento tem caráter precário. A qualquer momento, o credenciado 

poderá solicitar descredenciamento caso não tenha mais interesse. Ademais, o credenciado ou o 

Ipea podem denunciar o credenciamento caso seja constatada qualquer irregularidade na 

observância e cumprimento das normas fixadas neste Termo de Referência ou na legislação 

pertinente. 

7.2. O credenciado que desejar iniciar o procedimento de descredenciamento deverá solicitá-lo 

mediante aviso escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

7.3. O Ipea pode, a qualquer momento, solicitar um descredenciamento se: 
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a) O credenciado não confirmar, por 2 (duas) vezes, recebimento, no prazo máximo de 

1 (um) dia útil, a contar da data e horário de envio, de mensagem da Coordenação de 

Comunicação Institucional do Ipea solicitando a execução de um serviço; 

b) Após haver confirmado recebimento de mensagem da Coordenação de 

Comunicação Institucional do Ipea solicitando a execução de um serviço, o credenciado 

deixar de executar o trabalho ou executá-lo em desacordo com os limites de prazo 

estabelecidos nos regimes de execução descritos na Ordem de Serviço;  

c) O credenciado se recusar, por 3 (três) vezes, a realizar um serviço solicitado pela 

Coordenação de Comunicação Institucional do Ipea; 

d) O credenciado não atender, por 2 (duas) vezes, ao controle de qualidade da 

Coordenação de Comunicação Institucional do Ipea, conforme ITEM 5 deste Termo de 

Referência. 

7.4. Fica facultada a defesa prévia do credenciado, a ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, contados da notificação de descredenciamento. 

8. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

8.1. Considerar-se-á atendido o pronto exercício das funções de tradução e/ou revisão em língua 

estrangeira quando o serviço for executado em conformidade com os parâmetros estabelecidos nos 

ITENS 4 e 5 deste Termo de Referência. 

8.2. O prazo para a entrega dos serviços começa a contar no dia útil seguinte à confirmação do 

recebimento da mensagem eletrônica pelo credenciado. 

8.3. Na definição do prazo de entrega e valor para pagamento, serão levados em consideração o 

número total de palavras do texto fonte e o regime de execução solicitado pela Coordenação de 

Comunicação Institucional do Ipea, conforme os parâmetros definidos no ITEM 4 – DA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

9. DOS PREÇOS 

9.1. Os serviços de tradução e revisão serão pagos conforme o disposto no anexo III, tendo 

como referência os valores estipulados pelo Sindicato Nacional dos Tradutores. 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Ao credenciado cabe: 

a) Executar o serviço nas condições estipuladas neste instrumento, na solicitação de 

credenciamento e na Ordem de Serviços; 

b) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, observando as 

recomendações de boa técnica, normas e legislação; 

c) Cumprir os prazos previstos na requisição de serviços, respeitando-se as condições 

do Edital; 

d) Dar ciência à Coordenação de Comunicação Institucional do Ipea, com antecedência 

mínima de metade do prazo previsto para a entrega, dos motivos de ordem técnica que 

impossibilitem a execução dos serviços dentro do prazo previsto na Ordem de Serviços; 

e) Comunicar à Coordenação de Comunicação Institucional do Ipea, por escrito, 

quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar a 

perfeita prestação dos serviços; 

f) Emitir recibo/nota fiscal de prestação dos serviços de acordo com a tabela de preços 

constante no ITEM 9 – DOS PREÇOS; 

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos serviços contratados; 
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h) Responsabilizar-se pelo bom funcionamento do seu correio eletrônico bem como 

pelo recebimento e entrega dos documentos a serem traduzidos e/ou revisados em língua 

estrangeira; 

i) Executar os serviços no prazo correspondente ao regime de execução solicitado pela 

Coordenação de Comunicação Institucional do Ipea, conforme os parâmetros constantes nos 

ITENS 4 e 5 deste Termo de Referência; 

j) Responsabilizar-se pela fidedignidade e manutenção do significado original dos 

textos traduzidos e/ou revisados em língua estrangeira; 

k) Criar um glossário específico com os termos usados na tradução e/ou revisão em 

língua estrangeira dos textos enviados pelo Coordenação de Comunicação Institucional do 

Ipea; 

l) Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade 

ou subcontratação; 

i. No caso de credenciado pessoa física, as traduções e/ou revisões em língua 

estrangeira devem ser assinadas pelo próprio; 

ii. Tratando-se de credenciado pessoa jurídica, as traduções e/ou revisões em 

língua estrangeira devem ser assinadas pelo profissional que fez a tradução e/ou 

revisão em língua estrangeira. 

iii. Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu 

controle, para a manutenção do sigilo relativo ao objeto contratado; 

iv. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, 

sobre qualquer assunto de interesse do Ipea ou de terceiros de que tomar 

conhecimento em razão da execução dos serviços;  

v. Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo 

Ipea, cujas reclamações se obriga a atender; 

vi. Fornecer, sempre que solicitado pelo Ipea, a documentação enumerada no 

ITEM 6.8 deste Termo de Referência; 

vii. Em caso de pessoa jurídica:  

• Ser responsável, em relação aos seus funcionários ou prepostos, por todas as 

despesas decorrentes da execução dos contratos, tais como salários, encargos 

sociais, taxas, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, 

hospedagem, alimentação e outros que possam representar custos para a 

execução do objeto do contrato de credenciamento; 

• Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos 

vierem a causar ao patrimônio do Ipea ou a terceiros, decorrentes de ação ou 

omissão culposa ou dolosa, bem como proceder o imediato reparo ou 

indenização cabíveis.   

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1. O Ipea fica obrigado a: 

a) Emitir notas de empenho e ordens de serviços observando a tabela de preços 

definida no Anexo III deste Termo de Referência;  

b) Colocar à disposição do credenciado todas as informações necessárias à execução 

dos serviços; 

c) Promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, com vistas 

ao seu perfeito cumprimento, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em 
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registro próprio as falhas detectadas e comunicando ao credenciado as ocorrências de 

quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

d) Atestar a execução dos serviços, objeto deste Termo de Referência, por meio de 

servidor(es) especificamente designado(s); 

e) Efetuar o pagamento dos serviços realizados pelo credenciado de acordo com as 

condições estabelecidas neste Termo de Referência, especialmente a Tabela constante no 

Anexo III, na Ordem de Serviços, e na legislação vigente. 

12. DA ANTICORRUPÇÃO 

12.1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 

vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 

execução de contrato; 

12.2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar 

o processo de licitação ou de execução de contrato; 

12.3. “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 

com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 

preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

12.4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 

pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou 

afetar a execução do contrato; 

12.5. “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 

impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção 

seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover 

inspeção; 

12.6. A CONTRATADA declara ter ciência dos deveres de o IPEA conduzir os seus negócios de 

maneira legal, ética e transparente, conforme os requisitos das Normas Anticorrupção, incluindo, 

mas não se limitando à Lei Federal 12.846/2013, e de estender a todos os seus dirigentes, 

empregados, contratados e colaboradores, assim como a terceiros que a representem, a obrigação 

de cumprir estas diretrizes; 

12.7. O IPEA não tolerará qualquer ato que infrinja ou possa infringir as Normas Anticorrupção, 

comprometendo-se a CONTRATADA, em caráter irrevogável e irretratável, a: 

a) Tomar conhecimento das Normas Anticorrupção, especialmente a Lei Federal nº 

12.846/2013, e o Decreto 8420 de março de 2015, ambos, disponíveis em 

www.planalto.gov.br e a divulgá-las a seus acionistas/sócios, administradores, diretores, 

empregados, contratados, representantes e terceiros; 

b) Abster-se de praticar atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou 

estrangeiro, contra os princípios da administração pública ou contra os compromissos 

internacionais assumidos pelo Brasil, conforme definidos no artigo 5º, da Lei Federal 

12.846/2013; 

c) Não tolerar ou compactuar com qualquer comportamento considerado corrupto, 

como por exemplo: pagamento e/ou cooperação de qualquer forma com o pagamento de 

suborno, emissão ou aceitação de notas e faturas falsas, dentre outros; 

12.8. A CONTRATADA declara que nenhum valor pago a ela com base no presente Contrato foi 

ou será utilizado na prática de atos que infrinjam ou possam infringir as Normas Anticorrupção; 

12.9. A CONTRATADA deverá informar ao IPEA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

contados da sua ciência, qualquer ato praticado por si, seus acionistas/sócios, administradores, 

http://www.planalto.gov.br/
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diretores, empregados, contratados, representantes e/ou terceiros que, sendo relacionado com o 

IPEA ou com este Contrato, infrinja ou represente uma potencial infração às Normas 

Anticorrupção 

12.10. O IPEA ou na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por 

organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o 

organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas poderá, a qualquer tempo, auditar 

a CONTRATADA com a finalidade de assegurar o cumprimento das Normas Anticorrupção, 

incluindo, mas não se limitando, à análise e solicitação de documentos, à realização de inspeções e 

entrevistas e à aplicação de questionários. A CONTRATADA obriga-se a manter livros, contas, 

registros e faturas precisas, a colaborar com eventuais auditorias e a atender às solicitações do 

IPEA nos prazos que forem indicados; 

12.11. A CONTRATADA defenderá, protegerá, indenizará e isentará o IPEA, seus acionistas, 

administradores, empregados, contratados e prepostos de qualquer responsabilidade, reclamações, 

custos, reivindicações, processos, ações e direitos de ação de todo o tipo e natureza que surjam em 

decorrência da prática de uma infração às Normas Anticorrupção. 

13. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

13.1. Os serviços de tradução e/ou revisão em língua estrangeira serão recebidos por correio 

eletrônico no endereço licitacoes-bsb@ipea.gov.br, por servidor da Coordenação de Comunicação 

Institucional do Ipea previamente designado, que procederá à conferência e verificação da sua 

conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência e na legislação de 

regência, observando-se os parâmetros de qualidade, prazos e preços estabelecidos neste Termo de 

Referência e na Ordem de Serviços 

13.2. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado o respectivo recebimento 

através de mensagens de correio eletrônico. 

13.3. O recebimento dos serviços não exclui as responsabilidades civil e penal do credenciado. 

14. DAS SANÇÕES  

14.1. Durante a vigência do credenciamento, o credenciado deverá cumprir contínua e 

integralmente o disposto neste Regulamento e no contrato que firmar com o Ipea. 

14.2. O descumprimento das disposições de manutenção do credenciamento poderá acarretar as 

seguintes penalidades ao credenciado, garantido o contraditório e a ampla defesa e sem prejuízo de 

outras responsabilidades legais, com o registro no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores - SICAF do que for possível: 

i. Advertência formal; 

ii. Suspensão de participação em consignações; 

iii. Descredenciamento e multa de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o 

valor remanescente do contrato, contado da comunicação oficial, quando der causa à 

rescisão do contrato (considera-se valor remanescente do contrato o valor de capa dos 

livros multiplicado pelo número de exemplares que ainda estejam em posse da 

Consignatária).  

Parágrafo único. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará 

impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF e no 

cadastro de fornecedores do Ipea, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla 

defesa, sem prejuízo das multas previstas do contrato e demais cominações legais, o 

credenciado que:  

i. Apresentar documentação falsa;  

ii. Falhar ou fraudar na execução do contrato;  

mailto:licitacoes-bsb@ipea.gov.br
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iii. Comportar-se de modo inidôneo;  

iv. Cometer fraude fiscal.  

14.3. A aplicação de penalidade ao credenciado deverá ocorrer por meio de processo 

administrativo, obedecidas as regras da Lei nº 8.666, de 1993, complementadas pela Lei nº 9.784, 

de 29 de janeiro de 1999. 

14.4. Compete à Comissão de Credenciamento conduzir o processo de apuração de 

responsabilidade e aplicar penalidade por meio de Decisão Administrativa fundamentada. 

14.5. O tipo de penalidade e sua gradação dependerá da gravidade da conduta do credenciado e 

dos resultados, observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 

14.6. Da Decisão Administrativa que resultar penalidade para o credenciado cabe recurso, nos 

termos da legislação pertinente.   

14.7. O descredenciamento será publicado no Diário Oficial da União. 

14.8. Na decisão e na publicação do descredenciamento no DOU será definido prazo no qual o 

interessado ficará impedido de apresentar ao Ipea novo pedido de pré-qualificação para o 

credenciamento ao qual estava anteriormente vinculado. 

15. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO  

15.1. O prazo para os interessados apresentarem seus documentos para credenciamento será do 

período de 17/11/2017 a 08/12/2017. 

15.2. Cada interessado que tiver sua solicitação de credenciamento homologada será 

CREDENCIADO e assim permanecerá enquanto vigente o credenciamento desde que não tenha 

havido solicitação de descredenciamento por parte do prestador de serviço/empresa, nem prática de 

atos que gerem o descredenciamento punitivo por parte do Ipea.  

15.3. O presente credenciamento terá validade de 18 (dezoito) meses a contar da sua 

homologação. 

16. DO PAGAMENTO 

16.1. O pagamento será efetuado, por tradução e/ou revisão em língua estrangeira realizada, 

mediante crédito em conta corrente do credenciado, por ordem bancária, em até 10 (dez) dias úteis, 

contados do primeiro dia útil subsequente ao da atestação do documento de cobrança, desde que 

não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido o credenciado. 

16.2. Caso o credenciado seja registrado na Secretaria de Fazenda do DF como profissional 

autônomo, deverá apresentar cópia do comprovante de quitação do Imposto sobre Serviços (ISS) 

de autônomo e da respectiva Guia de Recolhimento da Previdência Social (GPS) para que não 

sejam efetuadas as respectivas retenções, bem como da contribuição relativa ao Instituto Nacional 

de Seguro Social (INSS). 

16.3. Os valores pagos obedecerão à tabela de preços constante do Anexo III deste Termo de 

Referência. 

16.4. Nenhum pagamento será efetuado ao credenciado enquanto qualquer obrigação estiver 

pendente de liquidação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a 

atualização monetária. 

17. DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO 

17.1. O processo de Credenciamento será conduzido por Comissão de Credenciamento, composta 

por servidores de cargo de provimento permanente e temporário designados pela autoridade 

competente, por portaria publicada em Diário Oficial, e terá como atribuições: 

a) Acompanhar todo o processo de credenciamento;  

b) Monitorar o cumprimento da Portaria e dos atos normativos complementares dela 
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decorrentes; 

c) Receber os pedidos de inscrições das interessadas;  

d) Conferir os documentos exigidos pelo Regulamento, em todas as etapas do 

credenciamento; 

e) Elaborar a lista de credenciamento e encaminhar para publicação; 

f) Proceder à avaliação de desempenho e ao descredenciamento das pessoas que 

descumpram as obrigações constantes do Regulamento;  

g) Receber as denúncias resultantes do controle social e adotar as providências 

administrativas para efetivar as consequências delas decorrente; 

h) Resolver os casos omissos. 

18. DAS ETAPAS DO CREDENCIAMENTO 

18.1. O credenciamento é um processo iniciado por meio da pré-qualificação, permanentemente 

aberto a todos os interessados que atendam aos requisitos do Edital de Credenciamento durante sua 

vigência. 

18.2. O credenciamento observará as seguintes etapas: 

a) Publicação do Regulamento; 

b) Inscrição das pessoas interessadas; 

c) Habilitação das inscritas; 

d) Convocação das credenciadas para prestação dos serviços; e 

e) Assinatura do Contrato. 

19. DO PROCESSO DE CHAMAMENTO  

19.1. A Comissão de Credenciamento em sessão pública no primeiro dia útil seguinte à data 

limite para o recebimento das propostas, fará o registro das propostas recebidas, procedendo à 

abertura dos envelopes, permitindo vistas aos documentos pelos presentes. Na oportunidade, 

divulgará a data limite para divulgação do resultado de pré-qualificação, que não poderá ultrapassar 

o prazo de 30 (trinta) dias. 

19.2. Na análise da documentação relativa à habilitação, pela Comissão de Credenciamento, 

exigir-se-á a estrita observância de todos os requisitos de pré-qualificação previstos no Edital. 

a) Caso necessário, serão solicitados esclarecimentos, retificações e complementações 

da documentação ao interessado.  

19.3. Da sessão pública de recebimento e abertura de propostas, será lavrada ata com assinatura 

dos presentes. 

19.4. O resultado da pré-qualificação será divulgado portal do Ipea na internet e, a partir da data 

desta publicação, passa a vigorar o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de recurso 

contra decisão de habilitação ou inabilitação. 

20. DOS RECURSOS  

20.1. Caberá recurso, sem efeito suspensivo, nos casos de habilitação ou inabilitação na pré-

qualificação, no prazo de 5(cinco) dias úteis, contados da data da publicação do resultado do 

credenciamento. 

20.2. Os recursos serão recebidos no mesmo local da entrega da documentação do 

credenciamento e serão dirigidos à autoridade máxima do órgão ou entidade contratante por 

intermédio da Comissão de Credenciamento, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados; 
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20.3. A autoridade superior, após receber o recurso e a informação da Comissão de 

Credenciamento, proferirá, também no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a sua decisão, devendo 

promover a sua respectiva publicação no Diário Oficial do Estado em até 2 (dois) dias úteis. 

20.4. As autoridades competentes para julgamento de recurso quanto à pré-qualificação serão a 

Comissão Especial de Credenciamento, em primeira instância; a Divisão de Editorial e 

Publicações, em segunda instância; e a Assessoria de Imprensa e Comunicação do Ipea, em última 

instância. 

20.5. O recurso é dirigido à autoridade superior, porém, interposto por intermédio da que praticou 

o ato recorrido para que esta realize análise dos juízos de admissibilidade e retratação, após o que 

subirá à instância superior. 

20.6. A peça recursal e anexos serão recebidos no mesmo local da entrega da documentação do 

credenciamento. 

20.7. O prazo de recurso não se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista 

franqueada ao interessado. 

20.8. As instâncias superiores têm, a partir do recebimento do processo, 10 (dez) dias para o 

julgamento do mérito. 

21. DA CONCESSÃO DO CREDENCIAMENTO 

21.1. O interessado que atender a todos os requisitos previstos no Edital de Credenciamento será 

julgado habilitado na pré-qualificação e, portanto, credenciado no órgão ou entidade contratante, 

encontrando-se apto a prestar os serviços aos quais se candidatou, com vigência igual à do referido 

Edital. 

21.2. O resultado da pré-qualificação será publicado no DOU e divulgado no sítio do Ipea. 

21.3. O interessado que atender a todos os requisitos previstos no edital de credenciamento será 

julgado habilitado e, portanto, credenciado. 

21.4. Uma vez publicado o credenciamento no DOU e no sítio do Ipea, o interessado encontra-se 

apto a prestar os serviços para os quais se candidatou, pelo prazo referido no Edital. 

21.5. O credenciamento não tem caráter exclusivo, ou seja, o Ipea poderá contratar mais de um 

credenciado para o mesmo serviço. 

21.6. É possível se credenciar a qualquer tempo, desde que dentro do período de avaliação dos 

pedidos estabelecidos no Edital de chamamento, de interessado, pessoa física ou jurídica que 

preencha as condições mínimas fixadas. 

21.7. Deverá ser assegurada a rotatividade entre todos os credenciados, sempre excluída a 

vontade da Administração na determinação da demanda por credenciado. 

22. DA MANUTENÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

22.1. Durante a vigência do credenciamento é obrigatória a manutenção da regularidade de todas 

as condições de habilitação, sob pena de descredenciamento. 

a) Obrigam-se os credenciados, independentemente da existência de contratos 

vigentes, a informarem toda e qualquer alteração na documentação referente à sua 

habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade 

fiscal. 

22.2. O credenciado poderá solicitar seu descredenciamento a qualquer tempo, mediante o envio 

de solicitação escrita ao Ipea, cujo deferimento deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias corridos. A medida não desobriga o credenciado do cumprimento de eventuais contratos 

assumidos e das responsabilidades dele derivadas, cabendo, em casos de irregularidade, as sanções 

definidas por Regulamento, pelo contrato que assinar com o Ipea e pela legislação pertinente. 
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22.3. A partir da data em que for convocado para apresentar a documentação atualizada, o 

credenciado terá até 05 (cinco) dias úteis para entregá-la pessoalmente ou, a critério do órgão ou 

entidade contratante, por via postal. 

23. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE, QUANDO HOUVER 

23.1. Não há necessidade, visto que a empresa ou seus empregados não executarão 

diuturnamente serviços no IPEA e sim, apenas fornecerão itens de serviço dos eventos. Além do 

mais, parte dos serviços de eventos será executada fora da sede do IPEA. De qualquer forma, 

consta da minuta de contrato que a CONTRATADA deverá “adotar, quando couber, durante a 

execução dos serviços, as práticas de sustentabilidade previstas no art. 6º da IN MPOG nº 1, de 

19/01/2010”. 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. O presente Termo de Referência, o Edital e seus Anexos, bem como a documentação 

apresentada pelo credenciado, farão parte integrante do Contrato, independentemente de 

transcrição. 

24.2. A critério da Comissão de Credenciamento o chamamento público poderá ser:  

a) Adiado, por conveniência exclusiva da Administração; 

b) Revogado, a juízo da Administração, se for considerada inoportuna ou inconveniente 

ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta; 

c) Anulado, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado;  

d) Em qualquer fase, a Comissão de Credenciamento poderá promover diligências 

destinadas a esclarecer ou complementar a instrução de assunto relacionado ao 

presente procedimento. 

24.3. Outras informações sobre o presente procedimento e quaisquer dados necessários poderão 

ser obtidas junto à Comissão Permanente de Credenciamento, no endereço SBS, Quadra 01, Bloco 

J, Edifício do BNDES, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, telefone (61) 2026-5671 ou 

através do e-mail licitacoes-bsb@ipea.gov.br.  

24.4. Os pedidos de esclarecimentos terão prazo de 10 (dez) dias úteis para o atendimento. 

24.5. Os casos controversos envolvendo a Comissão de Credenciamento deverão ser 

encaminhados para deliberação da autoridade competente, precedidos de parecer da Procuradoria 

Federal junto ao Ipea. 

24.6.  Qualquer cidadão é parte legítima para denunciar irregularidades na prestação dos serviços 

ou no faturamento.  

24.7. Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei nº 8.666, de 

1993, e nos princípios de Direito Público. 

24.8.  A inscrição de interessados no credenciamento do Ipea implica a aceitação integral e 

irrestrita de todas as condições estabelecidas no Regulamento contido neste Termo de Referência e 

no Edital. 

24.9. A relação entre o credenciado e o Ipea é de contratantes independentes, não podendo em 

nenhuma circunstância ser interpretada como relação empregatícia, de representação comercial, de 

associação de pessoas jurídicas, de sociedade e qualquer título, ou de qualquer forma que não 

prevista no Contrato de Prestação de Serviços firmado entre o Ipea e o credenciado, respondendo 

cada uma, individual e isoladamente, pelas obrigações assumidas exclusivamente no referido 

acordo.   

mailto:licitacoes-bsb@ipea.gov.br
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24.10. O Ipea é isento de toda e qualquer responsabilidade perante os poderes públicos e terceiros, 

por encargos ou obrigações civis, tributárias, previdenciárias, trabalhistas, penais, e/ou quaisquer 

outras atribuídas ao credenciado.  

24.11. Nenhuma das partes poderá ceder ou de alguma forma transferir, no todo ou em parte, os 

direitos e obrigações decorrentes do Contrato de Prestação de Serviços firmado entre o Ipea e o 

credenciado.  

24.12. Toda e qualquer tolerância de quaisquer das partes quanto às condições estabelecidas no 

Contrato de Prestação de Serviços firmado entre o Ipea e o credenciado em relação a eventuais 

infrações das demais não importarão renúncia de qualquer direito. 

24.13. O foro para dirimir questões relativas ao presente Termo de Referência, ao Edital e 

Contrato de Prestação de Serviços será o da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, 

com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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ANEXO II 

CONTROLE DE QUALIDADE 

Cada texto receberá o conceito satisfatório ou não satisfatório de acordo com os critérios a seguir: 

A. Tipos de erro 

Leiaute Excluídas as diferenças inerentes às convenções ortográficas dos idiomas em 

pauta, a tradução/revisão deverá respeitar a formatação do original nos 

seguintes aspectos: 

 Proporções de tamanho entre as fontes utilizadas; 

 Caixa alta e baixa; 

 Negritos, itálicos e sublinhados; 

 Sobrescritos e subscritos; 

 Numerações de seções e subseções; 

 Tabulações, recuos e espaçamentos entre parágrafos; 

 Localizações e numerações de ilustrações (imagens, tabelas, quadros, 

figuras, gráficos etc.) 

Tipos de 

erro 

Número de ocorrências 

Satisfatóri

o 

Não satisfatório 

Formataçã

o 

0 a 5 6 ou mais 

Conteúdo 

(geral) 

0 a 2 3 ou mais 

Conteúdo 

(específico

, nível 1) 

0 a 3 4 ou mais 

Conteúdo 

(específico

, nível 2) 

0 a 5 7 ou mais 

B. Critérios de formatação 

Item 

 

Descrição 

Elementos textuais 

não editáveis 

Palavras e textos do original contidos em seções não editáveis de (por 

exemplo: imagens, tabelas, quadros, figuras, gráficos etc.) deverão ser 

traduzidos/revisados em forma de anexo, com a indicação clara e precisa da 

correspondência entre os termos originais e suas respectivas 

traduções/revisões, assim como de suas respectivas localizações no original. 

 

Referências 

bibliográficas 

As traduções/revisões de referências bibliográficas devem incluir a 

padronização mais amplamente utilizada no idioma alvo (para textos 

traduzidos para o português, devem ser utilizados os critérios da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), para o inglês, os do The Chicago 

Manual of Style, e assim por diante). 

C. Critérios de conteúdo (gerais) 

Item Descrição 

 

Estilo Respeitadas as diferenças devidas a características intrínsecas aos idiomas em 

pauta, a tradução/revisão deve respeitar o estilo do(s) autor(es) do texto original, 

preservando adequadamente registros de pessoa (primeira, terceira), voz (ativa, 
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passiva), tom (formal, informal), escolha vocabular etc. 

Naturalidade A tradução/revisão não deve se limitar a uma transposição literal, palavra por 

palavra, da língua fonte para a língua alvo, ou seja, o texto traduzido/revisado 

deverá apresentar estruturas sintáticas e escolhas lexicais e idiomáticas que são 

típicas da língua alvo. 

D. Critérios de conteúdo (específicos) 

Item Descrição 

 

Erro de nível 1 1) erro de conjugação verbal;  

2) erro de concordância entre sujeito e verbo; 

3) erro no uso de pronomes; 

4) uso de falsos cognatos; 

5) uso de palavra inexistente na norma culta de acordo com a literatura 

especializada (e.g., dicionários, gramáticas e obras de uso de língua 

reconhecidas pelas instituições pertinentes, como Real Academia Espanhola, 

Academia Brasileira de Letras, Oxford English Dictionary etc.); 

6) erro de ortografia; 

7) falta de clareza na frase ou ambiguidade (se o sentido estiver claro no texto 

original, mas ambíguo na tradução/revisão, isso constituirá um erro); 

8) tradução/revisão excessivamente literal (palavra por palavra); 

9) tradução/revisão comprovadamente retirada, sem os necessários ajustes, de 

alguma ferramenta eletrônica de tradução da internet (Google Translator, por 

exemplo); 

10) uso de palavra de sentido diferente do usado no texto original; 

11) erro de sintaxe (a ordem das palavras e outros elementos de uma frase 

devem respeitar as regras gramaticais da língua para a qual se está traduzindo); 

12) falta de tradução/revisão de partes do texto original (títulos, legendas etc.); 

13) tradução de termos que não devem ser traduzidos (nomes próprios, por 

exemplo). 

Erro de nível 2 1) erro de pontuação;  

2) erro de combinação de palavras (erro de collocation); 

3) erro no uso de preposições ou omissão de preposição; 

4) escolha de classe morfológica incorreta entre um grupo de palavras de 

mesma raiz (a raiz da palavra está correta, mas a classe morfológica escolhida 

está errada, e.g., safe no lugar de safety, ou economy no lugar de economic); 

5) adição de termos que não fazem parte do original em casos em que isso não 

seja absolutamente necessário (inclusão de paráfrase ou nota explicativa 

desnecessária, por exemplo); 

6) erro de escolha na tradução de termo por falta de conhecimento técnico do 

assunto. 
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ANEXO III 

TABELA DE PREÇOS 1 - (TRADUÇÃO) 

Código do 

serviço 

Idioma do texto 

original 

Idioma do texto 

traduzido 

Valor unitário  

(por palavra) 

 

Regime 

normal 

(Em R$) 

Regime de 

urgência 

(Em R$)
1
 

Regime de 

extrema 

urgência 

(Em R$)
2
 

 

T12 POR ING 0,33 0,36 0,40 

T13 POR ESP 0,33 0,36 0,40 

T14 POR FRA 0,33 0,36 0,40 

T21 ING POR 0,26 0,29 0,31 

T23 ING ESP 0,34 0,37 0,41 

T24 ING FRA 0,34 0,37 0,41 

T31 ESP POR 0,26 0,29 0,31 

T32 ESP ING 0,34 0,37 0,41 

T34 ESP FRA 0,34 0,37 0,41 

T41 FRA POR 0,26 0,29 0,31 

T42 FRA ING 0,34 0,37 0,41 

T43 FRA ESP 0,34 0,37 0,41 

T55 OUT OUT 0,43 0,47 0,52 

Notas:  
1
 Valor acrescido de 10% em relação ao regime normal. 

 
2
 Valor acrescido de 20% em relação ao regime normal. 

TABELA DE PREÇOS 2 - (REVISÃO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA) 

Código do 

serviço 

Idioma do texto 

original 

Idioma do texto 

revisado 

Valor unitário 

 (por palavra) 

 

Regime 

normal 

(Em R$) 

Regime de 

urgência 

(Em R$)
1
 

Regime de 

extrema 

urgência 

(Em R$)
2
 

 

R22 ING ING 0,17 0,19 0,20 

R33 ESP ESP 0,17 0,19 0,20 

R44 FRA FRA 0,17 0,19 0,20 

R55 OUT OUT 0,21 0,23 0,25 

Notas:  
1
 Valor acrescido de 10% em relação ao regime normal. 

 
2
 Valor acrescido de 20% em relação ao regime normal 
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ANEXO IV 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA PESSOAS FÍSICAS 

 

Ao Senhor(a) Pregoeiro(a), 

Eu, [NOME COMPLETO DO REQUERENTE], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], 

residente e domiciliado na [ENDEREÇO COMPLETO], portador da carteira de identidade nº 

[NÚMERO] e do CPF nº [NÚMERO], tradutor, vem requerer a Vossa Senhoria sua habilitação no 

credenciamento nº XX/2017, com vistas à prestação de serviços de tradução e/ou revisão em língua 

estrangeira nas modalidades indicadas no quadro a seguir: 

 

Habilitações requeridas 

(utilizar os códigos constantes do ITEM 4 do Termo de Referência) 

TRADUÇÃO 

Código do serviço Idioma do texto original Idioma do texto traduzido 

   

   

REVISÃO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Código do serviço Idioma do texto original Idioma do texto revisado 

   

   

 

Motivo pelo qual faz constar as seguintes informações e documentos: 

a) Referência a este credenciamento, número de telefone fixo e celular, endereço comercial e 
residencial, dados bancários, endereço eletrônico (e-mail); 

b) Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF autenticada por cartório ou por 
servidor da Divisão de Compras e Contratos; 

c) Cópia do documento de identidade, autenticada por cartório ou por servidor da Divisão de 
Compras e Contratos; 

d) Cópia da inscrição de contribuinte como profissional autônomo ou inscrição do Regime Geral 
da Previdência Social – INSS e no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Serviços – ISS, 

autenticada por cartório ou por servidor da Comissão Especial de Licitação; 

e) curriculum vitae do proponente, demonstrando experiência como tradutor/revisor em língua 

estrangeira no(s) serviços(s) para o(s) qual(is) está solicitando credenciamento; 

f) atestado(s) de capacidade técnica fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado 
que comprove(m) a execução de serviço(s) de tradução e/ou revisão em língua estrangeira 
declarado(s) no currículo mencionado na alínea (e), contendo: 

i. A identificação, endereço, telefone e e-mail da pessoa jurídica atestante; 

ii. Uma síntese do(s) serviço(s) prestado(s) ao atestante; 

iii. Manifestação acerca da qualidade do(s) serviço(s); 

iv. Local, data e assinatura do atestante. 

g) amostra(s), acompanhadas dos originais, de serviço (s) de tradução e/ou revisão em língua 

estrangeira declarado(s) no currículo mencionado na alínea (e), na quantidade de 1 (uma) por 

código de serviço(s) ao(s) qual(is) se credencia, a(s) qual(is) possui(em) as seguintes 

características: 

i. Área do conhecimento conforme as opções constantes no ITEM 4 do Termo de 

Referência; 

ii. Padrão de qualidade condizente com os parâmetros estabelecidos no ITEM 5 do 

Termo de Referência. 
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Declara que prestará os serviços de tradução e/ou revisão de textos de acordo com 

as especificações, bem como se responsabiliza por atualizar as certidões e documentos necessários 

à prestação dos serviços. 

Nestes termos, pede deferimento 

Brasília, .......de ................... de ........... 

 

Nome – Tradutor 
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ANEXO V 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA PESSOAS JURÍDICAS 

 

Ao Senhor(a) Pregoeiro(a), 

A empresa [razão social e nome de fantasia, se houver], cadastrada no CNPJ/MF sob o nº 

[NÚMERO], com sede na [ENDEREÇO COMPLETO], representada neste ato por seu [CARGO 

DO SIGNATÁRIO], [NOME COMPLETO DO SIGNATÁRIO], vem requerer a Vossa Senhoria 

sua habilitação no Credenciamento nº XX/2017, com vistas à prestação de serviços de tradução 

e/ou revisão em língua estrangeira nas modalidades indicadas no quadro a seguir: 

Habilitações requeridas 

(utilizar os códigos constantes do ITEM 4 do Termo de Referência) 

TRADUÇÃO 

Código do serviço Idioma do texto original Idioma do texto traduzido 

   

   

REVISÃO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Código do serviço Idioma do texto original Idioma do texto revisado 

   

   

 

Motivo pelo qual faz constar as seguintes informações e documentos: 

a) Referência a este credenciamento, número de telefone fixo e celular, endereço, dados 
bancários, endereço eletrônico (e-mail); 

b) Endereço e telefone, bem como e-mail para contato com o responsável pelo credenciamento; 

c) data e assinatura do representante legal; 

d) Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado; 

e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 

f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica -CNPJ; 

g) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e, quando couber, estadual, relativo ao 

domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto do credenciamento; 

h) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - CND; 

i) Prova de regularidade com o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF; 

j) Prova de regularidade trabalhista (inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 

1943); 

k) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de 
acordo com o previsto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993; 

l) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

m) Alvará de funcionamento; 

n) Histórico dos principais trabalhos de tradução e versão realizados pela empresa, demonstrando 
experiência com traduções no(s) par(es) de língua(s) para o(s) qual(is) está solicitando 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
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credenciamento; 

o) Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove(m) a execução de serviço(s) de tradução e/ou versão declarado(s) no 

histórico mencionado na alínea “o”. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter: 

 

i. A identificação, endereço, telefone e e-mail da pessoa jurídica atestante; 

ii. Uma síntese do(s) serviço(s) prestado(s) ao atestante; 

iii. Manifestação acerca da qualidade do(s) serviço(s); 

iv. Local, data e assinatura do atestante. 

 

p) amostra (s), acompanhadas dos originais, de serviço(s) de tradução e/ou revisão em língua 

estrangeira declarado(s) no histórico mencionado na alínea (o), na quantidade de 1 (uma) por 

código de serviço(s) ao(s) qual (is) se credencia, a(s) qual (is) possui(em) as seguintes 

características: 

 

i. Área do conhecimento conforme as opções constantes no Item 4 do Termo de 

Referência; 

ii. Padrão de qualidade condizente com os parâmetros estabelecidos no Item 5 do 

Termo de Referência. 

 

Declara que prestará os serviços de tradução e/ou versão de textos de acordo com as 

especificações, bem como se responsabiliza por atualizar as certidões e documentos necessários à 

prestação dos serviços. 

 

Nestes termos, pede deferimento Brasília, .......de ................... de ........... 

 

 

 

Nome
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ANEXO VI 

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 

 

 

 

PROCESSO N.º 03001.003169/2017-56 

 

Número da OS: [NÚMERO]    Data de emissão: [DATA] 

 

Empresa CNPJ  

  

 

 Endereço Telefone E-mail 

    

    

                                                         
Autorizamos a prestação dos serviços discriminados abaixo:  

 

Título do texto  

  

Código do 

serviço 

Idioma do texto 

original 

Idioma do texto 

traduzido/revisado 

(A) 

Número de 

palavras 

 

(B) 

Preço 

unitário 

(Em R$) 

Total 

(A) x (B) 

(Em R$) 

      

 

Regime dos Serviços Número mínimo de palavras 

traduzidas  

(por dia útil) 

Número mínimo de palavras 

revisadas em língua estrangeira  

(por dia útil) 

Normal (         ) 1.750 3.500 

Urgência (        ) 3.500 5.250 

Extrema urgência (         ) 5.250 7.000 

 

Órgão solicitante   CNPJ 

Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 33.892.175/0001-00 

                            

Endereço de entrega Telefone Email 

Setor Bancário Sul, Edifício do Ipea/BNDES, 

Quadra 1, Bloco J, CEP 70076-900, Brasília, DF  

(61) 2026-5334 xxxx@ipea.gov.br 
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ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONTRATADA  

 

Termo de Concordância 

 

Declaramos nossa concordância em executar as atividades descritas nesta Ordem de Serviço de acordo 

com as especificações estabelecidas no contrato firmado com o Ipea. 

 

Brasília, _____ de _____________________ de 2017.                             

 

____________________________________ 

[CARIMBO E ASSINATURA AUTORIZADA] 

 

 

AUTORIZAÇÃO FINAL 

 

Autorizamos a execução da presente Ordem de Serviço. 

 

Brasília, _____ de _____________________ de 2017. 

 

 ____________________________________ 

[CARIMBO E ASSINATURA AUTORIZADA] 
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ANEXO VII 

MODELO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO – AUTÔNOMO 

 

Recibo de pagamento de prestação de serviços nº 

 

DADOS DO PAGADOR 

 

Tomador de serviço: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada  CNPJ: 33.892.175/0001-00 

Endereço: SBS Quadra 01, Bloco J, Lote 30, Sala 517 

Cidade – UF: Brasília – DF Telefone – (61) 2026-5361 

 

DADOS DO RECEBEDOR 
Atenção: preencha os dados a seguir, no lugar do que está escrito. 
Nome do prestador de serviço: Nome do Prestador de Serviço 

CPF: 000.000.000-00          RG/Órgão Expedidor: 0000000/XXX-XX 

Inscrição no INSS/PIS/PASEP/NIT: XXXXXXX – XX 

Número e Série da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS): 000000000000000000 

Categoria RAIS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CBO RAIS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Endereço (logradouro, bairro, cidade, UF e CEP): XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

E-mail: XXXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXX 

Cidade – UF: XXXXXXXXX – XX Telefone – Fax: (00) 0000 0000 

Data de nascimento: 00/00/0000 Inscrição CF/DF (se for o caso): XXXXXXXXXXXXXXX 

Descrição dos serviços prestados: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX. 

Período: de 00/00/0000 até 00/00/0000        Valor dos serviços prestados: R$ 0000,00 

Banco: XXXXX Agência: XXXXX Conta: XXXXXXX 

Eu, prestador do serviço acima identificado, recebi do Tribunal de Contas da União o pagamento da 

importância de R$  (  ),   referente   à 

execução do serviço de      

OS nº  , de XXX laudas, em regime (normal/urgência/extrema urgência). 

Declaro que ( ) recolhi ( ) não recolhi o INSS referente a este mês de pagamento (em caso positivo, 

anexar comprovante de recolhimento). 

Declaro que, como profissional autônomo, ( ) possuo ( ) não possuo cadastro fiscal do ISS no município 

onde sou domiciliado (em caso positivo, anexar comprovante de cadastro e recolhimento da taxa). 

XXXXXXXX, em  de  de 2017. 

 

 

Prestador do Serviço 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO 

 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

___________________________, inscrita no CNPJ nº ______________, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) __________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

____________ e do CPF nº  __________, DECLARA, sob as penas da lei e para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, inexistência em seu quadro de empregado 

menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de menor de dezesseis anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 

___________________________________ 

Data 

 

_____________________________________________ 

(Representante Legal) 

 


