
Curso

Apresentação – Aula 2

Elaboração de Projeto Básico
e Termo de Referência



Governador do Distrito Federal

Ibaneis Rocha

Secretário de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão

André Clemente Lara de Oliveira

Diretor-Executivo da Escola de Governo do Distrito Federal

Alex Costa Almeida 

Escola de Governo do Distrito Federal

Endereço: SGON Quadra 1 Área Especial 1 – Brasília/DF – CEP: 70.610-610

Telefones: (61) 3344-0074 / 3344-0063

www.egov.df.gov.br



1 
 

 

Curso

Elaboração de Projeto Básico
e Termo de Referência

Alessandra do Valle Abrahão Soares

 

Aula 2

 



2 
 

 

 Especificação do objeto;

 Responsabilidade das partes.

 

Especificação do objeto

Constitui a descrição técnica, em nível detalhado,
do bem ou do serviço a ser adquirido.

Ter cuidado com as exigências desnecessárias.
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MENDES, 2012.

 

As oito leis de especificação

Primeira lei – Especificar as dimensões (com ou sem desenhos):

 quando forem necessárias muitas dimensões – é aconselhável
a elaboração de um desenho;

 margens e tolerâncias devem ser estabelecidas;

 sistema de medidas adotado e abreviaturas.
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Segunda lei – Especificar a forma (requer desenho):

 projeto de engenharia com detalhamento dos produtos;

 design.

 

Terceira lei – Especificar com as unidades de medida adequadas:

 o sistema de medidas;

 certificar-se que as medidas são as reconhecidas/ adotadas pelo
mercado.

Importante: a quantidade a ser contratada deve estar adequada à
justificativa/necessidade de contratação.
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Quarta lei – Especificar as cores:

 cada uma das diversas gradações de uma cor, cambiante, matiz, tom,
tonalidade; meio-tom;

 cores devem ser especificadas com a utilização de escalas aceitas pelo
mercado (Pantone-RGB).

Outros sistemas de cores: Sistema Munsell de cores (matiz, tonalidade ou
gama); Triângulo de Maxwell; Sistemas Ostwald e Hickthier e Diagram de
cores Wright.

 

Quinta lei – Especificar as fórmulas:

 matéria-prima, composto químico;

 podem ser usadas para aquisição de lubrificantes, tintas, remédios e
detergentes.
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Sexta lei – Especificar as embalagens:

 descrever com detalhes a embalagem em situações que exijam
armazenamento prolongado;

 caixas, engradados, entre outros.

 

Sétima lei – Especificar os testes e o exame da qualidade no recebimento:

 como será aferida a especificação?

 quais bens estarão em conformidade ou não?

 quais serão os métodos de mensuração, teste e análise dos produtos?
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Oitava lei – Especificar transporte/rota/prazo:

Logística de entrega e distribuição

 Deixar a cargo do fornecedor ou definir previamente?

 Em que circunstâncias?

 Tal medida afeta diretamente o preço final cobrado?

 O quantitativo pode ser entregue fracionado ou completo?

 Quais condições para os pedidos mínimos?

 

Especificação do objeto (vedações) 

Excessivas

Irrelevantes

Desnecessárias

= LIMITAÇÃO À COMPETITIVIDADE
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Especificação do objeto (vedações)

 Não pode direcionar o julgamento das propostas em favor ou desfavor
de um dos proponentes;

 A descrição incorreta, malfeita, obscura, pode levar a contratações
desnecessárias ou em desconformidade com a real demanda/
necessidade da Administração Pública.

 Demandas imprecisas ou demasiadamente amplas, cuja interpretação
possa levar à possibilidade de contratação de mais de uma obra, serviço ou
fornecimento, devem ser evitadas;

 Deve expressar os seus elementos intrínsecos e extrínsecos e permitir exata
compreensão de suas outras dimensões (ex.: quantitativas, econômicas,
entre outros).

 

É vedado aos agentes públicos:

 admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão
da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto
do contrato.
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Exemplo (especificação do objeto)

Especificação do objeto

Para cumprimento dos objetivos dos serviços, a empresa contratada
deverá apresentar um laudo emitido por profissional especialista em
sensoriamento remoto com formação acadêmica em uma das seguintes
áreas: engenharia ambiental, geografia, geologia, agronomia, engenharia
florestal, ou áreas afins. O referido laudo deve discriminar, para o conjunto
das áreas e também para cada uma das propriedades objeto da presente
contratação...

TCU, 2018.

 

Especificação do objeto

Base normativa:

 Arts. 7o e 15 da Lei no 8.666/1993.
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Responsabilidade das partes

Estabelece o conjunto de obrigações técnicas e
legais entre a Administração Pública e o futuro
contratado.

Podem ser complementadas pelo
instrumento convocatório.

 

Base normativa:

 Art. 54 da Lei no 8.666/1993.
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Obrigações da contratada (art. 3o, inciso I, da Lei 
no 10.520/2002 – cláusulas contratuais) 

 Informar as principais obrigações a serem atendidas pela empresa para
a execução do contrato;

 Art. 3o, I, da Lei no 10.520/2002 (cláusulas contratuais)– ajuda a definir
as cláusulas do futuro contrato, disposição expressa a respeito dos
prazos para o fornecimento de bens ou para a prestação dos serviços
(art. 55 da Lei no 8.666/1993).

 

Exemplos de obrigações da contratada

1. A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no edital,
seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente os seus riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos,
acompanhado da respectiva nova fiscal, na qual constarão as
indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e
prazo de garantia ou validade;
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1.2 o objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma
versão em português e da relação da rede de assistência técnica
autorizada, quando for o caso;

1.3 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de
acordo com os artigos 12, 13 e de 17 a 27 do Código de Defesa do
Consumidor (Lei no 8.078/1990);

1.4 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste
TR ou PB, o objeto com avarias ou defeitos;

 

1.5 comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecedem a data da entrega, os motivos que impossibilitem
o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

1.6 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

1.7 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
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Notas explicativas

 As indicações referentes ao objeto deverão ser aquelas exigidas no TR ou
PB. A garantia da qualidade (ou prazo de validade) do objeto deve
guardar conformidade com o prazo de garantia ou validade exigido no
edital ou com aquele ofertado pelo licitante na proposta, se for o caso;

 As cláusulas acima elencadas são as mínimas necessárias. As
peculiaridades da contratação podem recomendar a adoção de outras
obrigações.

 

Obrigações da contratante (art. 3o, inciso I, da Lei 
no 10.520/2002 – cláusulas contratuais)

 Informar as obrigações da Administração – normalmente são as de pagar
o preço, as de fiscalizar e de gerenciar o contrato.

 Inclui também as obrigações da Administração para a realização do
objeto (pré-requisitos e/ou condições para a contratada executar o
objeto).
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Exemplos de obrigações da contratante:

1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus
anexos;

2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do edital
e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

3. comunicar à contratada, por escrito, imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja
substituído, reparado ou corrigido;

 

4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada,
por meio de comissão ou servidor especialmente designado;

5. efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente
ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital
e seus anexos;

6. a Administração não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados
à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.
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Exemplo (responsabilidade das partes)

Além das disposições estabelecidas no edital, na proposta da empresa
vencedora, no contrato e na legislação que rege a matéria, compromete-se
a CONTRATADA a:

8.1. Apresentar garantia de 5% do valor do contrato, nas modalidades
permitidas pelo artigo 56 da Lei no 8.666/93, devendo ser renovada a cada
prorrogação efetivada daquele e somente será liberada ou restituída após
a execução do contrato;

 

8.3 Colocar à disposição da DPU todas as instalações físicas, recursos
materiais, como: mobiliário, materiais, peças de montagens,
equipamentos de instalações, veículos e equipamentos técnicos essenciais
à boa e fiel execução dos serviços requeridos nas Ordens de Serviço
respectivas;

8.12 Cumprir todas as orientações da Coordenação de Eventos da DPU,
para o fiel desempenho das atividades específicas;

DPU, 2017.
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Exercício em grupo (2)

I. Tendo por base os exercícios desenvolvidos na Aula
1, preencher os seguintes campos do documento
“Roteiro para Elaboração de um Projeto
Básico/Termo de Referência”:

1. Especificação do Objeto;

2. Responsabilidade das Partes/Justificativa.

TEMPO DE EXECUÇÃO

APRESENTAÇÃO

PREENCHIMENTO DE ITENS DO PB/TR 1 hora

20 minutos

 

Referências

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

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

“Não tenho um caminho novo.
O que eu tenho de novo é um jeito
de caminhar.”

Thiago de Mello

Alessandra do Valle Abrahão Soares

avalleas@gmail.com

 

http://egov.df.gov.br
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