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Curso 
Elaboração de Projeto Básico

e Termo de Referência

Vanderly Caiana de Caldas

 

Conhecendo-nos...
Nome;

Formação;

Unidade de lotação;

Experiência profissional;

Expectativas em relação ao curso.
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Método do curso
Pirâmide de William Glasser.

GOOGLE, 2018.

 

Objetivo do curso
Prover os cursistas de conhecimentos e de referenciais
teóricos fundamentais para a elaboração de projetos
básicos e de termos de referência.
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Método do curso
Mesclar conhecimentos teóricos com a realização de
atividades práticas.

 

Avaliação
Os cursistas serão agregados em quatro grupos;

Cada grupo realizará as atividades diárias determinadas
pelo instrutor, entre o 1o e o 4o dia do curso;

A nota do trabalho avaliativo será obtida durante a
oficina prática de elaboração de PB/TR:

» 50% da menção referem-se ao trabalho escrito a ser
entregue no 4o dia do curso;

» 50% da menção referem-se à apresentação, que deve
ser executada por, ao menos, três integrantes do
grupo – um grupo sorteado a cada dia, do 1o ao 4o dia.
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Aula 1
Introdução;

Estrutura do PB e TR;

Estudos preliminares;

Objeto;

Justificativa.

 

Introdução
As aquisições governamentais são essenciais para a
execução das políticas públicas;

As compras governamentais impactam de modo
acentuado todo o sistema econômico;

Grupos de interesse tentam continuamente “capturar”
os compradores governamentais;

O processo de aquisição dos governos é submetido
ao regime jurídico-administrativo;

Os órgãos de controle estão atentos ao gasto do
dinheiro público (legalidade e eficiência/efetividade).
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Introdução

AGÊNCIA BRASÍLIA, 2018.

 

Introdução
Constituição Federal – Art. 37, inciso XXI

[...] ressalvados os casos especificados na legislação,
as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública
que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações.
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Introdução
Abrangência das normas em licitações

Normas nacionais;

Normas federais;

Normas distritais.

 

Introdução
Regimes  jurídicos

Lei no 8.666/1993 (tradicional);

Lei no 10.520/2002 (bens comuns);

Lei no 8.987/1995 (concessão e permissão);

Lei no 11.079/2004 (PPP);

Lei no 12.232/2010 (publicidade);

Lei no 12.462/2011 (RDC);

Lei no 13.303/2016 (Estatuto da Empresa Pública);

Licitação internacional.
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Introdução

MENDES, 2012.

 

MENDES, 2012.

Introdução
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MENDES, 2012.

Introdução

 

Introdução
Independentemente do formato jurídico, a Adminis-
tração Pública deve ser capaz de explicitar ao mercado
as especificações técnicas dos bens e serviços que
deseja adquirir (objeto, custo, prazo, local de entrega,
entre outros) e, ao mesmo tempo, atender os requisitos
legais (legalidade, igualdade de condições, entre outros).
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Conceitos do PB/TR
Projeto Básico é um conceito oriundo da Lei                     
no 8.666/1993.
[...]

Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se:

IX. Projeto Básico – conjunto de elementos necessários e
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a
obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra
e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo
conter os seguintes elementos: [...]

 

Conceitos do PB/TR
Termo de Referência é um conceito oriundo          
do Decreto Federal no 3.555/2000.

[...]
Art. 8o A fase preparatória do pregão observará as seguintes
regras:
[...]
II. o termo de referência é o documento que deverá conter

elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela
Administração, diante de orçamento detalhado, considerando
os preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a
estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato;
[...]
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Termo (do latim terminu) – Expressa fim, remate ou
conclusão no espaço ou no tempo. Expressa um ponto
final.

Referência (do latim referentia) – Denota a fonte de
onde podem ser colhidas informações, alusão ou
indicação.

Logo:

Termo de Referência – Trata-se de um documento
que circunscreve limitadamente um objeto e serve de
fonte para fornecimento das informações existentes
sobre ele.

Esse conceito pode ser aplicado para o Projeto Básico.

 

MENDES, 2012.
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MENDES, 2012.

 

MENDES, 2012.
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Estrutura do PB/TR

1. Objeto;

2. Justificativa;

3. Especificação do objeto;

4. Responsabilidades das partes;

5. Estimativa de custos;

6. Cronograma físico-financeiro;

 

7. Condições de recebimento (provisório e definitivo);

8. Prazos de execução e de vigência;

9. Sanções;

10. Procedimentos de gerenciamento e fiscalização;

11. Aprovação.
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Estudos preliminares

ESTUDOS PRELIMINARES

Art. 6 da Lei no 8.666/1993

Art. 14 da Lei no 8.666/1993

Art. 3 da Lei no 10.520/2002

[...]

DE PINHO FILHO, 2015.

 

Estudos preliminares

Os estudos preliminares de uma licitação têm o objetivo
de identificar necessidades, escolher a melhor alternativa
para a sociedade e estimar os recursos necessários para
a implantação do empreendimento (TCU/SECOB, 2009).
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Estudos preliminares

Plano Estratégico
Plano Diretor de 

Tecnologia da 
Informação

Demanda

Estudos 
preliminares Licitação

FINALIDADE
PÚBLICA

DE PINHO FILHO, 2015.

 

MENDES, 2012.
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Objeto

Constitui a indicação objetiva do que se está
pretendendo licitar.

Encerra uma finalidade/necessidade.

 

Objeto

Base normativa:

Arts. 6o e 14 da Lei no 8.666/1993.

Art. 3o da Lei no 10.520/2002.
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Exemplo (0bjeto)

1 Do objeto

1.1 Contratação de empresa especializada para aquisição
de estações de trabalho avançadas (workstations), a fim
de atender à Agência de Fiscalização do Distrito Federal
(AGEFIS), de acordo com as condições estabelecidas
neste Termo, conforme discriminados e quantificados
a seguir.
AGEFIS, 2017.

 

Justificativa

É a explicitação da necessidade da contratação:
contextualização (situação atual e histórica),
justificação, objetivos que serão atingidos e
motivação do ato administrativo.

Defina o problema, possíveis soluções e
justificativa para a solução adotada.

A correta justificativa é fundamentação
para a configuração do interesse público.
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Justificativa

Base normativa:

Arts. 4o e 6o da Lei no 8.666/1993.

Art. 3o da Lei no 10.520/2002.

 

Exemplo (justificativa)
2 Da justificativa

2.1 As estações de trabalho encontram-se previstas no Plano
Estratégico, ciclo 2017/2020, e no Plano Diretor de Tecnologia
da Informação (PDTI), ciclo 2017/2020, ambos da AGEFIS, e
justifica-se pela necessidade de equipamentos tecnológicos
com recursos avançados para a equipe técnica responsável
por efetuar auditorias urbanísticas, processamento de dados e
imagens e gerar informações georreferenciadas com base no
imageamento por satélite fornecido pelo SISPLAN com vista a
atender ao Objetivo Estratégico do GDF: "Promover o
planejamento, ordenamento e regularização territorial de
forma integrada e sustentável" (Plano Estratégico
Governamental, ciclo 2016/2019);
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2.2 Registra-se que os atuais equipamentos em uso na
UNITE/SUGEP não podem ser considerados "verdes",
uma vez que o consumo médio de energia dos
processadores dos equipamentos em uso é superior aos
processadores de nova geração disponíveis no mercado,
entregando menos performance, contrariando requisitos
de sustentabilidade previstos no art. 7o da Lei Distrital
no 4.770/2012, que dispõe sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na
contratação de obras e serviços pelo Distrito Federal;

 

2.3 Atualmente, as estações de trabalho [...] possuem
recursos tecnológicos insuficientes por serem de perfil
de usuários de escritório, sendo equipamentos
obsoletos, desatualizados tecnologicamente e sem
garantia de funcionamento que têm impossibilitado,
pelos técnicos da área técnica, atendimento das
atividades de sua competência de cunho urgente e/ou
de necessidade de fornecimento imediato pelas atuais
estações demandarem mais tempo e menor qualidade
no atendimento das demandas [...];
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2.4 A substituição das atuais estações de trabalho básicas
por estações de trabalho avançadas (workstations)
renovará o parque tecnológico, buscando a modernização e
a adequação da infraestrutura de Tecnologia da Informação
(TI), possibilitando condições de trabalho necessárias [...],
inibindo tentativas de corrupção, diminuindo custos
operacionais e garantindo maior eficiência e eficácia nas
ações da Agência, instrumento governamental para
garantir o correto uso e ocupação do solo, a correta
deposição de resíduos sólidos e a legalidade nas atividades
econômicas, ações que contribuem para a sustentabilidade
do desenvolvimento do Distrito Federal;

 

2.5 Por fim, entre os benefícios diretos e indiretos das
aquisições desejadas, estima-se os seguintes resultados
esperados:
Continuidade das atividades da UNITE/SUGEP com o menor
impacto possível nos serviços prestados por aquela unidade
administrativa da AGEFIS;
Dotar o estado de recursos computacionais próprios, de alta
qualidade e padronizados;
Melhorar a prestação de serviços que exigem recursos de
Tecnologia da Informação (TI) adequados e necessários para
melhor servir ao cidadão; e,
Economicidade na utilização dos recursos públicos, observada
a utilização de equipamentos energeticamente mais eficientes
e sustentáveis.

AGEFIS, 2017.
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Exercício em grupo (1)

I. Definir um bem ou serviço a ser adquirido;

II. Preencher os seguintes campos do
documento “Roteiro para Elaboração de
um Projeto Básico/Termo de Referência”:

1. Definição do objeto;

2. Justificativa.

TEMPO DE EXECUÇÃO

APRESENTAÇÃO

PREENCHIMENTO DE ITENS DO  PB/TR 1 hora

20 minutos

 

Referências

DE PINHO FILHO, Lúcio Carlos. Formação para SUAG: 
planejamento. EGOV: Brasília, 2016.

FREEPIK. Disponível em: <https://br.freepik.com>.

MENDES, Renato Geraldo. O processo de contratação 
pública: fases, etapas e atos. Curitiba: Zênite, 2012.

Processo SEI no 00361-00053412-2017-18 (AGEFIS).
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Encerrando

“O talento ganha partidas, porém o
trabalho em equipe e a inteligência
ganham campeonatos.”

Vanderly Caiana de Caldas
vanderly.caldas@gmail.com

 

 


