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Objetivo do curso

Prover os cursistas de conhecimentos e de referenciais teóricos
fundamentais para a elaboração de projetos básicos e de termos de
referência.

 

Conhecendo-nos...

Informações pessoais

 Nome;

 Formação;

 Unidade de lotação;

 Experiência profissional;

 Expectativas em relação ao curso.
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Nível do curso

 Introdutório.

 

Método do curso

 Mesclar conhecimentos teóricos com a realização de atividades práticas.
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Método do curso

 Pirâmide de William Glasser.

GOOGLE, 2018.

 

Conteúdo do curso

AULA 1: introdução, estrutura do PB e TR, estudos preliminares, objeto e justificativa.

AULA 2: especificação do objeto e responsabilidade das partes.

AULA 3: estimativa de custos e cronograma físico-financeiro.

AULA 4: condições de recebimento, prazos, sanções, procedimentos de gestão e fiscalização
contratual e aprovação.

AULA 5: falhas mais comuns na elaboração de um PB/TR.

 



5 
 

 

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.

 

Aula 1

 Introdução;

 Estrutura do PB e TR;

 Estudos preliminares;

 Objeto;

 Justificativa.
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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).

 

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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Abrangência das normas em licitações

 Normas nacionais;

 Normas federais;

 Normas distritais.

 

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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MENDES, 2012.

 

MENDES, 2012.
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MENDES, 2012.

 

MENDES, 2012.
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MENDES, 2012.

 

MENDES, 2012.
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MENDES, 2012.

 

MENDES, 2012.
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 Independentemente do formato jurídico, a Administração 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).

 

Estrutura do PB/TR

EGOV, 2018.
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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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Estrutura do PB/TR

A distinção entre PB e TR não é juridicamente essencial...

Diário da Justiça do Estado do Paraná, em 1o/9/1999, AGA no
1999904010133909/PR – 3a Turma.

[...]

Projeto Básico – terminologia não essencial [...] É pácifico o entendimento
jurisprudencial no sentido de que o nome que se dá a determinado documento
não o caracteriza nem o desvirtua, importando, isto sim, o seu conteúdo. Do
exame dos elementos contidos no “Termo de Referência” conclui-se, na
verdade, trata-se de Projeto Básico, no qual foram detalhados,
minuciosamente, as construções a serem executadas pelo cessionário, bem
como os custos daí decorrentes. [...]

 

Estrutura do PB/TR

1. Definição do objeto;

2. Justificativas e objetivos da contratação;

3. Especificação do objeto e quantitativos;

4. Responsabilidades das partes;

5. Estimativa de custos;

6. Cronograma físico-financeiro;
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7. Condições de recebimento (provisório e definitivo);

8. Prazos de execução e de vigência;

9. Sanções;

10. Procedimentos de gerenciamento e fiscalização;

11. Aprovação.

 

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.
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Estudos preliminares

Plano 
Estratégico

Plano Diretor 
de Tecnologia 
da Informação

Demanda

Estudos 
preliminares Licitação

FINALIDADE
PÚBLICA

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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O exaurimento de atividades preliminares à elaboração                 
do projeto básico.

Quando a Lei determina que a exigência do projeto básico é indispensável,
isso não significa que tenha ignorado que o projeto básico pressupõe uma
pluralidade de atividades administrativas prévias e indispensáveis. Deve-
se reconhecer que nenhum documento (independentemente de sua
denominação) será qualificável prévio adequado e satisfatório para a sua
elaboração.

JUSTEN FILHO, 2010.

 

Acórdão TCU no 183/2002 – 2a Câmara.

Consideraram-se irregulares processos licitatórios sem elementos
técnicos essenciais (memoriais descritivos, especificações técnicas;
Projeto Básico e planilha descritiva do BDI), para o entendimento dos
licitantes acerca do propósito da Administração, não propiciando a
formulação de proposta de preços mais adequada à realidade do
empreendimento pretendido.
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Objeto

Constitui a indicação objetiva do que
se está pretendendo licitar.

Encerra uma finalidade/necessidade.

 

Base normativa:

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

 Art. 3o da Lei no 10.520/2002.
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Exemplos (Objeto)

Objeto e escopo da solução

Contratação de 80 interfaces GBIC para switches SAN Brocade 6510
(HP_SN6000B) e de duas unidades de switches SAN modulares com 288
portas FC, software de gerência e os respectivos serviços de instalação, de
substituição de peças e atualização de versão dos softwares/firmwares
com suporte técnico remoto do fabricante, serviços de suporte técnico on-
site e treinamento.

TCU, 2018.

 

Contratação de serviços de natureza continuada, por intermédio de
empresa especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo
Tribunal de Contas da União em todo o território nacional, sob demanda,
abrangendo planejamento operacional, organização, execução,
acompanhamento, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
transportes, apoio logístico, ornamentação e a confecção e fornecimento
de material de papelaria, brindes e impressos em geral, em regime de
empreitada por preço unitário, conforme especificações constantes deste
termo de referência.

TCU, 2016.
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Justificativa e objetivos da contratação

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.

 

Base normativa:

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

 Art. 3o da Lei no 10.520/2002.
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Justificativa e objetivos da contratação

STJ – Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança AgRg
no RMS 32437 MG 2010/0118191-3 (STJ)

Data de publicação: 16/3/2011.

Ementa: Administrativo. Exoneração por prática de nepotismo.

Inexistência. Motivação. Teoria dos Motivos Determinantes.

 

1. A Administração, ao justificar o ato administrativo, fica vinculada às
razões ali expostas, para todos os efeitos jurídicos, de acordo com o
preceituado na Teoria dos Motivos Determinantes.

A motivação é que legitima e confere validade ao ato administrativo
discricionário. Enunciadas pelo agente as causas em que se pautou,
mesmo que a lei não haja imposto tal dever, o ato só será legítimo se
elas realmente tiverem ocorrido.

 



22 
 

 

2. Constatada a inexistência da razão ensejadora da demissão do agravado
pela Administração (prática de nepotismo) e considerando a vinculação
aos motivos que determinaram o ato impugnado, este deve ser
anulado, com a consequente reintegração do impetrante. Precedentes
do STJ.

3. Agravo Regimental não provido.

 

Exemplo (justificativa)

Justificativa

Para alcançar os objetivos institucionais, a Defensoria Pública está buscando
se estruturar, seja na organização administrativa, aumento da eficiência nas
atividades finalísticas e de apoio, implantação do processo de planejamento
estratégico, intercâmbios e parcerias com outros atores de diversos
segmentos, o que possibilitará a instituição ter suas ações alinhadas aos
objetivos do Poder Judiciário e do Ministério Público.
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Há de se salientar, ainda, a necessidade de integração entre as Unidades da
Defensoria Pública da União nos estados e as Defensorias Públicas
Estaduais, onde a troca de experiência é essencial para o planejamento de
suas ações futuras.

 

Neste contexto, é de fundamental importância a realização de eventos,
sejam eles encontros, reuniões, seminários, mutirões de atendimento ao
público, oficinas de planejamento estratégico, com o objetivo de
contribuir para que a Defensoria Pública da União possa cumprir a sua
missão.

Nesse intuito, é primordial envidar esforços para contratar empresa
especializada com experiência comprovada na prestação de serviços de
organização de eventos.
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Dentre as ações para realização de eventos, realizados pela DPU, podemos
destacar:

a) elaboração, apresentação e implementação de projetos e estratégias
para a área de eventos;

b) prestação de serviços nas atividades de relações públicas, cerimonial;

c) documentação e registro, quais sejam: cobertura e documentação
fotográfica, gravações, filmagens, edição de imagens, atas, anais, vídeos
e publicações;

 

d) pesquisa e identificação de eventos nacionais conforme demanda da
DPU;

e) concepção, planejamento, montagem e transporte de materiais e de
publicações para eventos;

f) fornecimento de apoio logístico em eventos, compreendendo a locação
de equipamentos e a contratação de serviços;
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g) execução e monitoramento dos serviços de multiendereçamento de
mensagens, correspondências e material institucional, compreendendo
as ações de expedição e/ou transmissão, nacional e internacional, por
meio postal (com e sem protocolo), fax e correio eletrônico;
apresentação de relatórios contendo as listagens de emissão
acompanhadas das respectivas confirmações de recebimento.

 

Levando-se em consideração as atribuições da Defensoria Pública da
União, faz-se necessária a realização de eventos em todo o país. Decidiu-
se, assim, por agrupar as regiões em 2 lotes, compreendendo: Lote 1 –
Região Sudeste e DF; e Lote 2 – Região Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste
(com exceção do DF), tendo em vista o histórico de eventos realizados
pela DPU nos últimos anos, uma vez que a quantidade de eventos
realizados nas regiões compreendidas no Lote 2, em sua totalidade,
equivalem à soma do quantitativo realizado nos estados do Lote 1.
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Ademais, os eventos realizados nas localidades do Lote 2 costumam ser de
pequeno porte, enquanto os do Lote 1 variam entre pequeno e médio
porte, podendo chegar a grande porte. Por fim, as capitais que perfazem o
Lote 1 possuem, segundo o IBGE e a FIPE, maior renda per capita e maior
custo de vida, o que torna o valor total (dos itens orçados para o processo
licitatório) mais caro do que os mesmos itens no Lote 2.

 

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 e objetivos da contratação.

TEMPO DE EXECUÇÃO

APRESENTAÇÃO

PREENCHIMENTO DE ITENS DO PB/TR 1 hora

20 minutos
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Referências

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

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

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

Alessandra do Valle Abrahão Soares

avalleas@gmail.com
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