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SBS Quadra 1, Bloco J, Ed. BNDES - Brasília-DF, CEP 70076-900
Telefone: (61) 2026-5671 - www.ipea.gov.br

 

TERMO DE REFERÊNCIA
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM MÃO OBRA EXCLUSIVA

 
CREDENCIAMENTO Nº ....../2021

(Processo Administrativo n.° 03001.002672/2020-90)
1. DO OBJETO
1.1. Credenciamento de tradutores com a finalidade de manter uma lista de profissionais comprovadamente
habilitados no trabalho de tradução e revisão (do inglês para o português e do português para o inglês), com base nos
preço da lauda propostos na tabela do item 22.1, visando atender as demandas deste Instituto que surgirem no decorrer
de cada ano, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento:

 
Item 1

Descrição dos Subitens Estimativa Anual
de Laudas

Sub
Item Tradução

3.000

1.1 Serviços de tradução de texto - Regime normal (Português x Inglês)
1.2 Serviços de tradução de texto - Regime de urgência (Português x Inglês)
1.3 Serviços de tradução de texto - Regime de extrema urgência (Português x Inglês)
Sub
Item VersãoF

1.4 Serviços de versão de texto - Regime normal (Inglês x Português)
1.5 Serviços de versão de texto - Regime de urgência (Inglês x Português)
1.6 Serviços de versão de texto - Regime de extrema urgência (Inglês x Português)

Item 2

Sub
Item Revisão

3.0002.1 Serviços de revisão de texto - Regime normal
2.2 Serviços de revisão de texto - Regime de urgência
2.3 Serviços de revisão de texto - Regime de extrema urgência

 

1.2. A quantidade de laudas proposta é uma mera estimativa de quantidade com base em dados do última
credenciamento do IPEA, isso significa dizer que o IPEA não tem a obrigação de contratar todas elas, uma vez que o
princípio do credenciamento é a execucção dos serviços com base na demanda e na disponibilidade orçamentária do
órgão.

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DO CREDENCIAMENTO
2.1. A Justificativa e objetivo da credenciamento encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
4.1. O objeto a ser contratado caracteriza-se como serviços técnicos profissionais especializados de natureza
singular, ou seja, os padrões de desempenho e qualidade não podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado, nos termos do parágrafo único, art. 1º, da Lei nº 10.520, de 2002.
4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997,
constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do
órgão credenciante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.
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4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Credenciada e a
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
4.4. Do requerimento de Credenciamento:

4.4.1. O requerimento de credenciamento deverá ser digitado, sem emendas, rasuras, entrelinhas, ou
ambiguidade, acompanhado da documentação solicitada neste Edital, preferencialmente em papel timbrado próprio
do proponente, conforme modelos constantes do Anexo III e IV, em que constará:

4.4.1.1. Pessoa física:
a) Requerimento para credenciamento, conforme modelo constante no Anexo III;
b) Identificação do interessado, referência a este credenciamento, número de telefone fixo, celular,
endereço residencial e comercial, dados bancários, indicação de endereço eletrônico (e-mail);
c) Indicação da tradução ou revisão dos serviços a que se credencia: tradução do português para o
inglês ou do inglês para o português ou os dois; de acordo com a tabela constante no item 1 do Termo
de Referência;
d) Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
e) Cópia do documento de identidade;
f) Cópia da inscrição de contribuinte como profissional autônomo ou inscrição do Regime Geral da
Previdência Social – INSS e do cadastro de contribuintes do Imposto sobre Serviços – ISS;
g) Curriculum vitae do proponente, demonstrando experiência como tradutor no(s) par(es) de língua(s)
para o(s) qual(is) está solicitando credenciamento;
h) Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove a execução de serviço(s) de tradução, revisão e/ou versão declarado(s ) no currículo
mencionado na alínea “g ”;

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

A identificação, endereço, telefone e e-mail da pessoa jurídica atestante;
Uma síntese do(s) serviço(s) prestado(s) ao atestante;
Manifestação acerca da qualidade do(s) serviço(s);
Local, data e assinatura do atestante.

i) 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;
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) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
expedida pela Secretaria da Receita Federal;
l) Certidão Consolidada do TCU ( https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br);
m)Analisada toda a documentação dos itens anteriores, caso seja aceita, o IPEA disponibilizará ao
tradutor, pessoa física-PF, um texto entre 3 e 5 páginas para ser traduzido. A tradução do texto deve ser
feita para a(s) ligua(s) ao(s) qual(is) a PF esteja concorrendo. Feito isso, o texto deve ser devolvido
para análise dos membros técnicos da equipe de planejamento da contratação com base com base na
alinea c2. do subtitem 4.5.1. e no item 7 deste Termo de Referência.

4.4.1.2. Pessoa jurídica:
a) Requerimento para credenciamento, conforme modelo constante no Anexo IV;
b) Endereço, telefone do local onde mantém sede ou representação, bem como e-mail para contato com
o responsável pelo credenciamento;
c) Indicação dos dias e horários de funcionamento;
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;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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h) 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;
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 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);
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) https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br
o) Alvará de funcionamento;
p) Histórico dos principais trabalhos de tradução, revisão e versão realizados pela empresa,
demonstrando experiência com traduções no(s) par(es) de língua(s) para o(s) qual(is) está solicitando
credenciamento;
q) Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove a execução de serviço(s) de tradução, revisão e/ou versão declarado(s ) no histórico
mencionado na alínea “o ” ;

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

A identificação, endereço, telefone e e-mail da pessoa jurídica atestante;
Uma síntese do(s) serviço(s) prestado(s) ao atestante;
Manifestação acerca da qualidade do(s) serviço(s);
Local, data e assinatura do atestante.

r) Analisada toda a documentação dos itens anteriores, caso seja aceita, o IPEA disponibilizará
a pessoa juridica-PJ um texto entre 3 e 5 páginas para ser traduzida pelo(s) tradutor(es) a ela vinculada.
A tradução do texto deve ser feita para a(s) ligua(s) ao(s) qual(is) a PJ esteja concorrendo. Feito isso, o
texto deve ser devolvido para análise dos membros técnicos da equipe de planejamento da
contratação com base na alinea c2. do subtitem 4.5.1. e no item 7 deste Termo de Referência.

4.5. Os interessados em participar do presente credenciamento deverão seguir os procecimentos descritos no
Edital e seus Anexos.

4.5.1. A avaliação final dos requerimentos, será realizada da seguinte forma:
a) Fomação mínima exigida:

Para a análise de títulos será utilizada a tabela abaixo, que dispõe sobre um comparativo de vários
títulos de proeficiência em inglês afim de verificar se o candidato possui a proeficiência mínima
desejada:

 
Pontuação e classificação por títulos de proficiência em lingua inglesa

Nível de
Formação

 
TOEFL

 
TOEIC

 
 

IELTS
 
 

Cambridge Commom
European

Framework 
Paper

 
Computer

 
Internet

 
CPE

 
CAE

 
Após 2015

 A 665-677 290-300 118-120 985-990 9 A  209+  
 B 653-663 280-287 115-117 965-980 8,5 B  205-208 C2
 C 637-650 270-277 110-114 935-960 8  A 200-204  
D 610-633 257-267 102-109 875-930 7,5 C  191-199 C1
E 587-607 240-253 94-101 820-870 7  B 185-190  

*CPE: Certificate of Proficiency English
*CAE: Certificate of Advanced English
 
Fontes:
A equivalência entre o TOEFL e o IELTS é fornecedia pela ETS, a companhia que cria os testes TOEFL
http://www.higheredme.com/2017/04/11/english-test-comparison/
https://line.17qq.com/articles/pqqqppnwy.html
https://www.cambridgeenglish.org/scale-score-converter/
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
http://www.higheredme.com/2017/04/11/english-test-comparison/
https://line.17qq.com/articles/pqqqppnwy.html
https://www.cambridgeenglish.org/scale-score-converter/
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a1. Deverão ser entregues cópias dos títulos de proeficiência em língua inglesa para fins de
comprovação e avaliação;

a2. Será considerado apto a seguir no processo o candidato que atingir o nível de classificação "E"
ou superior da tabela acima.

a3. O IPEA divulgará em seu sítio oficial (www.ipea.gov.br) lista com os candidatos habilitados
para a análise da experiência, de que trata a alínea "b" abaixo;

a4. O IPEA encaminhará email a todos os candidatos habilitados para a análise da experiência de
que trata a alínea "b" do subitem 4.5.1, para fins de comunicação;

b) Análise da experiência (síntese dos trabalhos realizados):
 b1. Só será avaliado pela equipe (a síntese dos trabalhos realizados), o candidato que apresentar
no mínimo três trabalhos executados sobre economia, políticas públicas e gestão pública, tendo
como propósito as atividades do IPEA

b2. Será considerado apto a seguir no processo o cadidato que apresentar trabalhos considerados
"satisfatórios" nos termos do anexo I deste Edital;

b3. O IPEA divulgará em seu sítio oficial (www.ipea.gov.br) lista com os candidatos habilitados
para a análise da tradução de texto que trata a alínea "c" abaixo;

b4. O IPEA encaminhará email a todos os candidatos habilitados para a análise da tradução de
texto de que trata a alíena "c" do subitem 4.5.1., para fins de comunicação;

c) Análise da tradução de texto de que tratam as alíneas "m" do subitem 4.4.1.1 e "r" do subitem
4.4.1.2.:

c1. Após a divulgação de que trata a alínea "b3" do item 4.5.1., o IPEA encaminhará, em no
mínimo 5 (cinco) dias úteis, texto que conterá de 3(três) a 5(cinco) laudas para realização de
tradução ou versão para os candidatos habilitados;
c2. Os candidatos terão o prazo de até 24(vinte e quatro) horas da publicação do texto no site do
IPEA para enviarem a tradução do texto para o e-mail licitacoes-bsb@ipea.gov.br;

c3. As informações detalhadas a respeito da análise da alínea "c",  serão encaminhadas por email
para os candidatos habilitados para a análise da tradução de texto que trata a alínea "c" do item
5.2, e também serão divulgadas no site www.ipea.gov.br;

c4. Será considerado apto a seguir no processo o cadidato que apresentar texto considerado
"satisfatório" nos termos do item 7 deste Termo de Referência, e do anexo I do Edital;

d) O candidato que optar pelo serviço de revisão se submeterá a todas as análises constantes nas alíneas
"a", "b" e "c" do item 4.5.1. deste Edital.
e) Caso o candidato opte por participar de ambos os serviços(tradução/versão e revisão), bastará
apenas a realização de um procedimento de avaliação.

4.5.2. Os credenciados serão classificados em ordem de apresentação dos requerimentos (data e hora de
encaminhamento por e-mail).

a) Para o caso de pessoas jurídicas, considerar-se-á o nome fantasia utilizado no ato constitutivo da
empresa.
b) Para o caso de pessoas jurídicas que têm o nome iniciado por um algarismo, considerar-se-á a ordem
numérica crescente antes da ordem alfabética, sendo o número 0 precedido do número 1.

5. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRADUÇÃO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos do credenciamento abrangem o seguinte:

5.1.1. Os serviços serão cobrados por laudas, considerando-se uma lauda 1.000 (mil) caracteres contados
eletronicamente pelo processador de texto Microsoft Word, descontados os espaços em branco.
5.1.2. Para efeito de pagamento, o cálculo da quantidade de laudas considerará os seguintes critérios:
5.1.3. Quantidade de caracteres (descontados os espaços em branco) dividido por 1.000 (mil);
5.1.4. Caso a divisão resulte em um número fracionado, serão consideradas as duas casas decimais dessa
fração.

https://processoeletronico.ipea.gov.br/sei/licitacoes-bsb@ipea.gov.br
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5.1.5. Considera-se que as funções de tradução e/ou versão de textos são atendidas em regime normal
quando o serviço for executado à proporção de 10 (dez) laudas por dia útil.
5.1.6. Considera-se que as funções de tradução e/ou versão de textos são atendidas em regime de urgência,
quando o serviço for executado à proporção de 11 (onze) a 20 (vinte) laudas por dia útil.
5.1.7. Considera-se que as funções de tradução e/ou versão de textos são atendidas em regime de extrema
urgência, quando for executado à proporção de 21 (vinte e uma) a 30 (trinta) laudas por dia útil.
5.1.8. A convocação dos CREDENCIADOS para prestação dos serviços será realizada em sistema de
rodízio, obedecendo ordem definida no item 4.5.2.
5.1.9. Homologado o credenciamento, será divulgada, por meio de planilha publicada no Portal do IPEA, a
lista de CREDENCIADOS;
5.1.10. Para o caso de pessoas jurídicas, considerar-se-á o nome fantasia utilizado no ato constitutivo da
empresa.
5.1.11. Para o caso de pessoas jurídicas que têm o nome iniciado por um algarismo, considerar-se-á a ordem
numérica crescente antes da ordem alfabética, sendo o número 0 precedido do número 1.
5.1.12. O primeiro classificado na lista será convocado para a realização do primeiro serviço e assim
sucessivamente, durante a vigência do CREDENCIAMENTO disposta no Termo de Referência.
5.1.13. A cada serviço solicitado, o Serviço Editorial da Assessoria de Comunicação atualizará a sequência
de CREDENCIADOS, passando para o final da lista o CREDENCIADO que recebeu a última solicitação.
5.1.14. Considerando o sistema de rodízio para encaminhamento dos textos a serem traduzidos, não há
garantia quanto ao volume de serviço que será solicitado a cada CREDENCIADO.
5.1.15. Quando a documentação do CREDENCIADO não estiver atualizada no momento da solicitação do
serviço pelo CREDENCIANTE, o serviço será enviado para CREDENCIADO subsequente na lista.
5.1.16. As solicitações de serviços serão enviadas ao CREDENCIADO pelo Serviço Editorial da
Assessoria de Comunicação do IPEA, das 8 às 18 h, de dias úteis, por meio de mensagem de correio eletrônico,
proveniente do endereço traducao@ipea.gov.br, sendo obrigatória a confirmação do recebimento
pelo CREDENCIADO.
5.1.17. As solicitações serão enviadas com a respectiva Ordem de Serviço, na qual constará o número de
laudas do texto fonte, a identificação da parte beneficiária, o documento a ser traduzido, o idioma de especialização,
o regime de execução (normal, urgência ou extrema urgência) e o prazo máximo para entrega da tradução ou
versão, observada a legislação pertinente.
5.1.18. A falta de confirmação do recebimento da mensagem eletrônica nos prazos estabelecidos será
interpretada como recusa na realização do serviço de tradução e/ou versão do(s) texto(s) encaminhado(s).
5.1.19. Os serviços executados deverão ser apresentados ao Serviço Editorial da Assessoria de Comunicação
do IPEA, pelo mesmo meio que foram recebidos.
5.1.20. Os mesmos procedimentos acima se aplicam ao serviço de revisão de textos, que não poderá ser
realizado pelo contratado que está realizando o serviço de tradução, devendo-se, caso o mesmo esteja no topo das
listas  para realizar os serviços de tradução/versão e de revisão, optar por um destes;
5.1.21. Conforme caso descrito acima, será convocado o contratado subsequente do banco de serviços do
qual o contratado que teve de optar declinou;
5.1.22. O  contratado que declinou de um serviço para execução de outro, conforme descrito acima, manterá
seu nome no topo da lista do serviço ao qual optou por não realizar naquele momento;
5.1.23. Quando da execução do serviço de revisão de texto, o contratado deverá informar ao Ipea caso o
serviço de tradução/versão realizado contenha laudas que não atendam ao Modelo de execução do Objeto
definido no Item 7 deste Termo de Referência, demonstrando, conforme critérios estabelecidos neste, as
incoerências textuais apresentadas pelo contratado do serviço de tradução/versão.
5.1.24. O Serviço Editorial da Assessoria de Comunicação do IPEA manifestar-se-á quanto à aprovação ou
desaprovação dos serviços executados, de acordo com o Modelo de execução do Objeto definido no Item 7 deste
Termo de Referência.

5.1.24.1. Eventuais regras adicionais de controle de qualidade dos serviços a serem executados serão
tratadas pelo Serviço Editorial da Assessoria de Comunicação do IPEA.

O Serviço Editorial deverá aplicar o serviço de revisão em todas as traduções antes de suas
respectivas conclusões;
O pagamento estará condicionado a aprovação das tradução/versão por meio da revisão;

mailto:traducao@ipea.gov.br
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5.1.24.2. Tendo em vista a singularidade dos trabalhos realizados pelo IPEA, que possuem prazos
para publicação e podem perder sua eficácia, os credenciados que realizarem serviços de tradução, revisão e
versão considerados não satisfatórios serão descredenciados.

5.1.25. Iniciado o procedimento de descredenciamento, o serviço será repassado ao
próximo CREDENCIADO da lista para execução, ainda que esteja em andamento o processo de
descredenciamento, inclusive na fase de apresentação de contraditório.
5.1.26. O quantitativo de serviço a ser demandado corresponderá, no mínimo, a 10 (dez) laudas de tradução
ou versão.
5.1.27. Os textos originais serão enviados pelo CREDENCIANTE em documentos do Microsoft Word,
planilhas do Microsoft Excel, apresentações do Microsoft PowerPoint, ou, ainda, em PDF.
5.1.28. O CREDENCIADO deve devolver o texto traduzido no mesmo software em que foi enviado o texto
original.
5.1.29. No caso de originais em PDF, o texto traduzido deve ser devolvido em documento do Microsoft
Word.
5.1.30. No caso de traduções de imagens, as traduções ou versões devem ser feitas logo abaixo das imagens,
em texto editável.

6. VISTORIA PARA O CREDENCIMANTO
6.1. A vistoria é dispensada para o credenciamento proposto.
7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
7.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

7.1.1. Cada texto traduzido receberá o conceito “satisfatório” ou “não satisfatório”;
7.1.2. Será considerado "não satisfatório" se incluir, em qualquer de suas laudas:

a) Quatro ou mais erros básicos; ou
b) Dois erros básicos e mais de cinco erros complementares; ou
c) Nenhum básico e oito ou mais erros complementares.

7.1.3. Será considerado "satisfatório" caso o número de erros seja inferior aos limites acima;
7.1.4. Serão considerados erros básicos:

a) Erro de conjugação verbal;
b) Erro de regência verbal
c) Erro de regência nominal;
d) Erro de concordância nominal;
e) Erro de concordância verbal;
f) Erro no uso de pronomes;
g) Uso de falsos cognatos;
h) Erro de combinação de palavras (erro de “collocation”);
i) Uso de palavra e/ou expressão e/ou estrutura gramatical 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);
j) Erro de ortografia;
k) Falta de clareza na frase ou ambiguidade (se o sentido estiver claro no texto original, mas ambíguo
na tradução ou versão, isso constituirá um erro);
l) Tradução excessivamente literal (palavra por palavra) ou aquela que não respeitar a estrutura
gramatical;
m)Tradução ou versão comprovadamente retirada de alguma ferramenta de tradução da internet
(exemplo: fragmento de texto com tradução do Google Translator);
n) Uso de palavra e/ou frase de sentido diferente da usada no texto original;
o) 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);
p) Falta de tradução ou versão de parte substancial do texto original, títulos, frases;
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q) Escolha incorreta de conjunções.
7.1.5. São considerados erros complementares:

a) Erro de pontuação;
b) Erro no uso de preposições ou omissão de preposição;
c) Erro no uso de artigos ou omissão de artigo;
d) 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”);
e) Erro no uso de maiúsculas e/ou minúsculas;
f) Adição de texto e/ou palavras não claramente incluídos no original nos casos em que isso não seja
necessário para transmissão da ideia original;
g) Uso de termo inadequado no contexto, de acordo com as convenções da língua alvo;
h) Ausência de paralelismo.

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
8.1. Não se aplica.
9. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
9.1. Não se aplica.
10. OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE
10.1. Ao CREDENCIANTE cabe:

10.1.1. Emitir a Nota de Empenho observando-se a Tabela de Preços definida no Item 22 deste Termo de
Referência.
10.1.2. Colocar à disposição do CREDENCIADO todas as informações necessárias à execução dos
serviços;
10.1.3. 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;
10.1.4. Atestar a execução do objeto por meio de servidor(es) especificamente designado(s) para esse fim;
10.1.5. Efetuar o pagamento dos serviços realizados pelo CREDENCIADO de acordo com as condições
estabelecidas neste Edital, especialmente a Tabela constante do Anexo II, e na legislação vigente.

11. OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO
11.1. Ao CREDENCIADO cabe:

11.1.1. Executar o serviço, conforme as condições estipuladas neste Termo de Referência, no Edital de
Credenciamento, no requerimento de credenciamento e na nota de empenho;
11.1.2. Prestar serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com observância às recomendações
de boa técnica, normas e legislação;
11.1.3. Cumprir os prazos previstos na solicitação de serviços, respeitando-se as condições deste Termo de
Referência e do Edital de Credenciamento;
11.1.4. Dar ciência ao CREDENCIANTE, 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
solicitação de serviços;
11.1.5. Comunicar ao CREDENCIANTE, por escrito, quando verificar condições inadequadas ou
iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços;
11.1.6. Emitir recibo de prestação dos serviços de acordo com a Tabela de Preços constante do Item 22.
deste Termo de Referência;
11.1.7. Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos serviços contratados;
11.1.8. Responsabilizar-se pelo bom funcionamento do seu correio eletrônico bem como pelo recebimento e
entrega dos documentos a serem traduzidos;
11.1.9. Executar os serviços no prazo correspondente ao regime de execução solicitado pelo
CREDENCIANTE;
11.1.10. Responsabilizar-se pela fidedignidade dos textos traduzidos, sem alterar o significado do texto
original;
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11.1.11. Criar um glossário específico com os termos usados nos textos enviados pelo IPEA;
11.1.12. Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade ou
subcontratação;

11.1.12.1. No caso de o CREDENCIADO ser pessoa física, as traduções ou versões devem ser assinadas
pelo próprio;
11.1.12.2. No caso de o CREDENCIADO ser pessoa jurídica, as traduções, revisão ou versões devem
ser assinadas pelo profissional que realizou o serviço proposto.

11.1.13. Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a
manutenção do sigilo relativo ao objeto contratado;
11.1.14. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre qualquer assunto de
interesse do CREDENCIANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução dos serviços;
11.1.15. Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CREDENCIANTE, cujas
reclamações se obriga a atender;
11.1.16. Fornecer a qualquer momento, se solicitada pelo CREDENCIANTE, e manter atualizada a
documentação exigida Termo de Referência e no Edital de Credenciamento;.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO 
12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Credenciada com/em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência
expressa da Administração à continuidade do contrato.
14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade
da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes do Credenciante, especialmente designados,
na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.2. O representante do Credenciante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle
da execução dos serviços e do contrato.
14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos
neste Termo de Referência.
14.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a
adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores
contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento do(a) Credenciado(a) que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.
14.6. O representante do Credenciante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da
Lei nº 8.666, de 1993.
14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pelo(a)
Credenciado(a) ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação
vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no
exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não
comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
14.9. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o
Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo XXX, ou outro instrumento
substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que o(a) Credenciado(a):

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as
atividades contratadas; ou
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b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los
com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

14.10. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos
serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer ao(à) Credenciado(a) a correção das faltas, falhas
e irregularidades constatadas.
14.11. O fiscal técnico deverá apresentar ao Credenciado ou preposto da Credenciada a avaliação da execução do
objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
14.12. Em hipótese alguma, será admitido que o(a) próprio(a) Credenciado(a) materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
14.13. O(A) Credenciado(a) poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência,
resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
14.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções ao(à) Credenciado(a) de acordo com as regras previstas no ato
convocatório.
14.15. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
14.16. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente ao(à) credenciado.
14.17. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do(a) Credenciado(a),
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
corresponsabilidade do Credenciante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.
15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO  
15.1. Os serviços de tradução, revisão e/ou versão de textos serão recebidos por correio eletrônico, no endereço
traducao@ipea.gov.br, por servidor do Serviço Editorial do IPEA, previamente designado, que procederá à conferência e
verificação da sua conformidade com as condições estabelecidas neste Edital e na legislação de regência, observando-se
o Controle de Qualidade e a Tabela de Preços, constantes nos itens 7. e 22 .  deste Termo de Referência.
15.2. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado o respectivo recebimento por meio de
mensagem de correio eletrônico.
15.3. O recebimento dos serviços não exclui as responsabilidades civil e penal do CREDENCIADO.
16. DO PAGAMENTO
16.1. Para efeito de pagamento, deverão ser levados em consideração o número de laudas do texto traduzido, o
regime de execução e a Tabela de Preços constante do Item 22.
16.2. O CREDENCIANTE realizará o pagamento no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados do 1º
(primeiro) dia útil subsequente ao da atestação do recebimento dos serviços e apresentação do documento fiscal
correspondente, desde que não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido o CREDENCIADO.
16.3. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente do
CREDENCIADO.
16.4. 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 autônomo e da respectiva GPS –
Guia de Recolhimento da Previdência Social, para que não seja efetuada a retenção do Imposto sobre Serviço - ISS, e da
contribuição relativa ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.
16.5. Nenhum pagamento será efetuado ao CREDENCIADO enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação.
16.6. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
16.7. No caso de atraso de pagamento, desde que o CREDENCIADO não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serão devidos pelo CREDENCIANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao
ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
16.8. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios
devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de
compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
17. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO

mailto:traducao@ipea.gov.br
mailto:serint.traducoes@tcu.gov.br
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17.1. Não se aplica
18. REAJUSTE
18.1. Os preços unitários dos serviços objeto deste Termo de Referência, desde que observado o interregno
mínimo de 12 (doze) meses da data abertura do Credenciamento n.º 01/2021, poderão ser reajustados utilizando-se a
variação do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mantido pelo IBGE – Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, adotando-se a seguinte fórmula:

Pr = P + (P x V)
Onde:
Pr = preço reajustado, ou preço novo;
P = preço atual (antes do reajuste);
V = variação percentual obtida na forma do item 18.1 desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou
decréscimo de preço decorrente do reajuste.

18.2. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito dos
CREDENCIADOS, nos termos da condição anterior.
18.3. O percentual final do reajuste não poderá ultrapassar o percentual limite de crescimento da despesa
pública para o exercício, fixado nos termos do novo regime fiscal instituído pela Emenda Constitucional nº 95, de
15/12/2016.
19. GARANTIA DA EXECUÇÃO
19.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

19.1.1. Trabalho a ser executado por demanda;
19.1.2. Pagamento a ser executado por meio de Nota de Empenho.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1. O CREDENCIADO, no caso de infrações ou de falta de exatidão no cumprimento de seus deveres, assim
considerado pelo IPEA, ficará sujeito às penalidades e sanções previstas na Lei 8.666/93, na Lei n. 12.846/2013, sem
prejuízo das responsabilidades civil e criminal.
20.2. Nos termos do art. 86, da Lei n. 8.666/1993, poderá ficar o CREDENCIADO, em caso de atraso
injustificado na execução da demanda, sujeito à multa moratória de 0,33% ao dia, limitada a dez por cento do valor
estimado para o serviço.

20.2.1. O valor da multa aplicada, após regular procedimento administrativo, será descontado dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CREDENCIANTE, recolhidos via GRU ou cobrados judicialmente.

20.3. O disposto nos itens anteriores não prejudicará a aplicação de outras penalidades, nos termos dos artigos
87 e 88 da Lei n. 8.666/1993, dentre elas:

a) advertência, nos termos do inciso I do artigo 87;
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos termos do inciso III do artigo 87;
c) declaração de inidoneidade, nos termos do inciso IV do art. 87;
d) multa compensatória de 15% (quinze por cento), sobre o valor total da ordem de serviços frustrada.

20.4. O IPEA pode solicitar o descredenciamento sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, se:
20.4.1. O CREDENCIADO não atender ao controle de qualidade, conforme Anexo I deste Edital.
20.4.2. Após haver confirmado o recebimento da mensagem da Divisão de Compras e Contratos-
DVCOC do IPEA solicitando a execução de um serviço e ter afirmado sua execução, o CREDENCIADO deixar
de executá-lo;
20.4.3. O CREDENCIADO descumprir, por 2 (duas) vezes, o prazo estipulado para entrega do serviço;
20.4.4. O CREDENCIADO não cumprir as disposições mencionadas no Termo de Referência e neste Edital;
20.4.5. O CREDENCIADO se recusar, por 3 (três) vezes, seguidas ou não, a realizar um serviço.

20.5. Todas as sanções previstas neste instrumento somente serão aplicadas observando-se:
a) o direito ao contraditório e à ampla defesa;
b) os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao bis in idem;
c) as causas atenuantes ou excludentes de culpabilidade.

20.6. Fica facultada a defesa prévia do credenciado, a ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados
da notificação de descredenciamento ou de aplicação de outra penalidade.
21. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.
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21.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
21.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.
21.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

21.3.1. Análise dos atestados de capacidade técnica;
21.3.2. Analisada toda a documentação dos itens anteriores, caso seja aceita, o IPEA disponibilizará ao
tradutor, pessoa física-PF, um texto entre 3 e 5 páginas para ser traduzido. A tradução do texto deve ser feita para
a(s) ligua(s) ao(s) qual(is) a PF esteja concorrendo;
21.3.3. Analisada toda a documentação dos itens anteriores, caso seja aceita, o IPEA disponibilizará
a pessoa juridica-PJ um texto entre 3 e 5 páginas para ser traduzida pelo(s) tradutor(es) a ela vinculada. A tradução
do texto deve ser feita para a(s) ligua(s) ao(s) qual(is) a PJ esteja concorrendo.

22. PREÇOS REFERENCIAIS.
22.1. Tabela de preços a serem praticadas:

 

Item
1

 
Descrição dos subitens

Sub
Item Tradução Custo da Lauda R$

1.1 Serviços de tradução de texto - Regime normal (Português x Inglês) R$42,00
1.2 Serviços de tradução de texto - Regime de urgência (Português x Inglês) R$66,00
1.3 Serviços de tradução de texto - Regime de extrema urgência (Português x Inglês) R$80,00
Sub
Item Versão  

1.4 Serviços de versão de texto - Regime normal (Inglês x Português) R$42,00
1.5 Serviços de versão de texto - Regime de urgência (Inglês x Português) R$66,00
1.6 Serviços de versão de texto - Regime de extrema urgência (Inglês x Português) R$80,00

Item
2

Sub
Item Revisão  

2.1 Serviços de revisão de texto - Regime normal R$ 21,00
2.2 Serviços de revisão de texto - Regime de urgência R$ 33,00
2.3 Serviços de revisão de texto - Regime de extrema urgência R$ 40,00

23. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
23.1. A disponibilidade orçamentária será a cada trabalho que for sendo demandado de modo a não
comprometer um valor alto do orçamento conforme estimado no ETP:

23.1.1. Unidade Gestora: 113601
23.1.2. Gestão: 11302
23.1.3. Fonte: 010000000
23.1.4. Elemento de Despesa: 
23.1.5. PTRES: 168.782 - Administração da Unidade: 100ADMINIBR - Brasília.

 
 

Integrante Requisitante: MARIA CECÍLIA COSTA PEREZ matrícula: 127677;

Integrante Técnico: BERNARDO ALVES FURTADO matrícula: 1702898;

Integrante Técnico: JOAO CARLOS RAMOS MAGALHÃES matrícula: 1094818;

Integrante Técnico: ANDRE GUSTAVO DE MIRANDA PINELI ALVES matrícula: 1717237;

Integrante Técnico: CLÁUDIO ROBERTO AMITRANO matrícula: 1705471;

Integrante Técnico: ANA LUIZA MACHADO DE CODES matrícula: 1535886;

Integrante Técnico: CHRISTIAN VONBUN matrícula: 1460945;

Integrante Administrativo: MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO matrícula: 1143070.
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Aprovo o termo de referencia no termos em que se encontram.
Encaminhe-se a DVCOC para proceguimento do processo.

 
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR

Diretor de Desenvolvimento Institucional
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