
Uma Análise aos Requisitos para 
Compras Públicas Geridas pela 

FUNEPU.



Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

Lei de Licitações e Contratos da Administração 

Pública e suas alterações

Legislação

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 

que instituiu a modalidade de licitação 

denominada pregão, seus regulamentos e 

alterações

Decreto Federal nº 8.241, de 21 de maio de 

2014 dispoe sobre a aquisição de bens e a 

contratação de obras e serviços pelas 

fundações de apoio nos termos da Lei nº 

8.958/1994



Da importância do Termo de Referência e/ou Projeto Básico

O Termo de Referência ou Projeto Básico é um instrumento

obrigatório para toda contratação (seja ela por meio de

licitação, dispensa, inexigibilidade e adesão à ata de

registro de preços), sendo elaborado a partir de estudos

técnicos preliminares e devendo reunir os elementos

necessários e suficientes, com nível de precisão adequado

para caracterizar o objeto, bem como as condições da

licitação e da contratação.



Como Definir o Instrumento

Diagnóstico da 
Demanda

Confecção do Termo
de Referência ou
Projeto Básico

Licitação, Dispensa ou
Inexigibilidade.

Emissão da ARP, AF ou 
Contrato.

Será utilizado TERMO DE REFERÊNCIA

se a modalidade licitatória for o pregão

(presencial ou eletrônico) nos termos do

Decreto Estadual n. 44.786/08 e Decreto

Federal n. 5.450/05, bem como nas

compras diretas, dispensas e

inexigibilidade de licitação.

Se a modalidade licitatória for o Convite, a

Tomada de Preços ou a Concorrência,

caberá ao requisitante confeccionar o

PROJETO BÁSICO.

OBS: Em síntese, os instrumentos trazem os mesmos dados técnicos, ressalvados as particularidades que a modalidade licitatória exige.



Do Planejamento e Confecção do Termo de Referência 
ou Projeto Básico

• O dever de planejar está intrinsecamente constituído no Princípio da Eficiência. Para tanto, o
“requisitante” deve responder os seguintes questionamentos, que darão suporte à justificativa da
contratação:

 O que contratar?

 Por que contratar?

 Quanto contratar?

 Quando contratar?

 Há recursos suficientes? (Avaliação da

Autoridade Concedente dos Recursos).



O Que Deve Conter no Termo de Referência ou no Projeto 
Básico?

1) Indicação do objeto; 

2) Justificativa (motivação) da contratação; 

3) Especificação/Descrição dos itens; 

4) Critérios de aceitabilidade da proposta (no caso de 

amostra, folder e catálogo); 

5) Critérios de aceitabilidade do objeto (recebimento do 

objeto); 

6) Estimativa de valor da contratação e dotação 

orçamentária e financeira para a despesa; 

7) Condições de execução (métodos, estratégias e 

prazos de execução e garantia); 

8) Obrigações especiais (de acordo com a característica 

do objeto, se for o caso); 

9) Fiscalização dos serviços ou responsável por 

acompanhar a licitação e receber o produto; 

10) Vigência do contrato, quando for o caso; 

11) Orçamento detalhado estimado em planilha com 

preço unitário e valor global; 

12) Cronograma físico-financeiro (se for o caso).



Confecção inadequada do Termo de Referência ou Projeto 
Básico reflete nas seguintes consequências:

Incertezas e pontos controversos 
sobre o objeto a ser cotado, 

ocasiona  a expedição de pedido 
de correção, alteração da 

descrição, etc. 

• Na Fase Interna de 
Cotações.

Impugnações ao objeto e suas 
condições descritas no Termo de 
Referência, gerando atrasos ao 

procedimento de compra.

• Na Fase Externa do
Procedimento Licitatório.

Imprevistos técnicos, (licitação 
deserta e  fracassada) quando 

guardam relação com o objeto e 
condições exigidas, etc.

• Na Fase Externa, após a etapa de
lances do Procedimento
Licitatório, recursos.



Do Objeto

Lei 8.666/93

“Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a

adequada caracterização de seu objeto e

indicação dos recursos orçamentários para seu

pagamento, sob pena de nulidade do ato e

responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.”



Visão Geral sobre a Confecção do Termo de Referência e/ou Projeto Básico

Termo de 
Referência

Clara 
descrição do 
objeto e suas 

condições

Objetivo 
alcançado 
idêntico ao 
esperado

Termo de 
Referência

Descrição 
inadequada do 
objeto e suas 

condições

Objetivo não  
alcançado ou 

não 
condizente 

com o 
esperado



“Nós somos aquilo que fazemos repetidamente.

Excelência portanto não é um ato, mas um Hábito.”

Aristóteles
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