
Curso

Apresentação – Aula 3

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 
 

 

 Estimativa de custos;

 Cronograma físico-financeiro.

 

Estimativa de custos

Constitui a comprovação de que os preços
estimados são compatíveis com os praticados no
mercado.

Ter cuidado com as fontes de informação.
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Base normativa:

 Arts. 7o, 14 e 15 da Lei no 8.666/1993.

 Decretos Distritais nos 36.220/2014
e 36.520/2015.

 

Estimativa de custos

Acórdão TCU no 2.960/2003 – 1a Câmara

[...] faça constar dos processos referentes a contratações por
inexigibilidade de licitação a justificativa de preço exigida pelo art. 26,
parágrafo único, inciso III, da Lei no 8.666/1993, inclusive com consulta a
outros órgãos, de modo a verificar o preço praticado no âmbito da
Administração Pública para o mesmo produto ou serviço [...].
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Estimativa de custos

SOBREPREÇO

ORÇAMENTO DA 
OBRA/SERVIÇO OU COMPRA 

ACIMA DO PREÇO DE MERCADO

DE PINHO FILHO, 2015.

 

SUPERFATURAMENTO
(PREÇO FATURADO > PREÇO DE MERCADO)

QUALIDADE
INFERIOR

QUANTIDADE
INFERIOR

PAGAMENTO E NÃO 
REALIZAÇÃO DA ENTREGA
DO OBJETO CONTRATUAL

DE PINHO FILHO, 2015.
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INEXEQUÍVEL

ORÇAMENTO DA 
OBRA/SERVIÇO OU COMPRA 

ABAIXO DO PREÇO DE 
MERCADO

 

Vídeo para reflexão

EGOV, 2018.
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Estimativa de custos

Pesquisa de preços

Quantidade de preços pesquisados

Fontes da pesquisa

Tratamento estatístico (média x mediana)

Validade dos preços e da pesquisa

Preço unitário e quantidade comprada  

 

Estimativa de custos

No contexto geral, não se sabe se a Administração Pública está obrigada a
um, dois ou três orçamentos estimativos, importa, em realidade, que o
orçamento revele no procedimento o desejado “preço de mercado”, para
que não se gaste além do devido.

Segundo o TCU, deverão ser pesquisadas, no mínimo, 3 (três) propostas
distintas, cuja média aritmética dos preços formará o valor médio do Termo
de Referência.
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Nem a Lei no 10.520/2002, tampouco a Lei no 8.666/1993 estabeleceram
rotinas específicas para a feitura do orçamento detalhado.

Com efeito, para realizar a pesquisa de mercado do bem ou serviço que
reflita a estimativa real de custo do objeto desejado, é possível utilizar um
dos seguintes procedimentos:

Decreto Distrital no 36.220, de 30/12/2014 – Dispõe sobre o
procedimento administrativo para realização de pesquisa de preços
na aquisição de bens e contratação de serviços em geral.

 

Art. 2o A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos
seguintes parâmetros:

I. preços públicos referentes a contratações similares obtidas no sistema
de compras da Subsecretaria de Licitações e Compras da Secretaria de
Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal ou Portal de
Compras Governamentais do Governo Federal
(www.comprasgovernamentais.gov.br);

II. contratações efetivadas por outros entes públicos, finalizadas durante
os 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa, ou em
execução;
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III. pesquisa publicada em mídia especializada, sítio eletrônico
especializado ou de domínio amplo, desde que contenha a indicação
do domínio consultado, data e hora de acesso; e,

IV. pesquisa junto a fornecedores, por meio de proposta escrita, com a
indicação da razão social e inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ) da empresa consultada, assinada por seu
representante legal.

 

Art. 3o O resultado da pesquisa será o menor valor entre a média e a
mediana de, no mínimo, 03 (três) preços obtidos.

Parágrafo único. Poderá ser admitido, justificadamente, como resultado da
pesquisa, apenas o menor dos preços obtidos.
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Estimativa de custos

Fonte: <http://paineldeprecos.planejamento.gov.br>.

 

Fonte: <http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais>.
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Fonte: <http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-servicos>.

 

Fonte: <http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-publico/sinapi/Paginas/default.aspx>.
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Fonte: <http://www.novacap.df.gov.br/tabela-de-precos-du/>.

 

BDI

É importante salientar que o demonstrativo da composição analítica da
taxa de Benefícios e Despesas Indiretas utilizada no orçamento-base da
licitação, a seguir exemplificado, também deve constar da documentação
do processo licitatório.

O BDI varia de acordo com o objeto a ser contratado. É importante
analisar as especificidades do objeto, sua legislação aplicada e as práticas
do mercado fornecedor.

Outra fonte de consulta para o BDI pode ser estudos técnicos como os
cadernos de serviços do Governo Federal e Estaduais, a exemplo:
CADTERC-BEC/SP.
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BDI

DE PINHO FILHO, 2015.

 

Item Porcentagem

Garantia/Risco/Seguro 1,18%

Despesas financeiras 0,59%

Administração Central 4,07%

Lucro 6,90%

COFINS 3,00%

PIS 3,62%

ISS 0,65%

TAXA DE BDI 22,05%

TCU, 2013.
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BDI

Súmula TCU no 253

Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do
objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de
fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que
possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e
diversas e que representem percentual significativo do preço global da
obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas
Indiretas (BDI) reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens.

 

Súmula TCU no 258

As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais
e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou
serviço de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e
das propostas das licitantes e não podem ser indicados mediante uso da
expressão ‘verba’ ou de unidades genéricas.
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Acórdão TCU no 2.369/2011 – Plenário

Exemplo: BDI – Fornecimento.

 

Exemplo: BDI – Obras de edificações.
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Acórdão no 1.010/2014 – Plenário (Relatório de Auditoria, 
Relatora Ministra Ana Arraes)

Licitação. Obra e serviço de engenharia. Remuneração variável.

A remuneração variável, tais como bônus, comissões e participação nos
lucros, é uma discricionariedade da empresa contratante, que não deve
ser considerada nos orçamentos de referência para obras públicas.

 

Estimativa de custos

 Art. 7o da Lei no 8.666/1993 – [...] § 2o As obras e os serviços somente
poderão ser licitados quando: [...] II – existir orçamento detalhado em
planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;

 Art. 14 da Lei no 8.666/1993 – 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
responsabi-lidade de quem lhe tiver dado causa;
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 Art. 40 da Lei no 8.666/1993 – [...] § 2o Constituem anexos do edital, dele
fazendo parte integrante: [...]

II. orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários.

 

A ausência de critério de aceitabilidade de preços unitários máximos pode
levar a problemas após a contratação, como o “jogo de planilha”. Tal
situação foi demonstrada no Acórdão no 762/2007 do Plenário do TCU.

Portanto, um zeloso gestor dos recursos públicos deve incluir critérios de
aceitabilidade de preços unitários máximos nos editais de licitação sob
sua responsabilidade.

TCU, 2013.
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Jogo de planilha

O jogo de planilha é verificado em virtude de várias circunstâncias
e causas diferentes, mas, principalmente, devido aos seguintes fatores:

 acréscimo de quantidades de itens originais com sobrepreços;

 decréscimo ou supressão de quantidades de itens originais com
subpreços;

 inclusão de itens novos com sobrepreços.

 

Jogo de planilha (exemplo)

CONDIÇÕES ORIGINAIS PÓS-ADITIVO

ITEM
QUANT. 
INICIAL

ORÇAMENTO
(Órgão)

CONTRATO
(Empresa)

QUANT. 
FINAL

ORÇAMENTO
(Órgão)

CONTRATO
(Empresa) 

UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL TOTAL UNIT.

1 100 25 2.500 30 3.000 300 7.500 9.000

2 200 20 4.000 30 6.000 400 8.000 12.000

3 300 10 3.000 20 6.000 300 3.000 6.000

4 400 25 10.000 10 4.000 200 5.000 2.000

Total 1.000 --- 19.500 --- 19.000 1.200 23.500 29.000

DESCONTO ORIGINAL 2,56%
SOBREPREÇO APÓS 

ALTERAÇÕES
23,40%
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Planilha-resumo

A pesquisa de preços deve ser apresentada com uma planilha-resumo,
assinada pelo responsável, que demonstre todos os preços pesquisados e
os tratamentos estatísticos realizados:

 média e mediana;

 exclusão dos preços inexequíveis e exorbitantes;

 compatibilidade do preço unitário e quantidade comprada (efeito da
“compra em escala”);

 ampla pesquisa (mínimo de preços pesquisados e fontes);

 validade dos preços e da pesquisa.

 

Ausência de preços válidos

Mesmo realizando exaustiva pesquisa de preços, pode ocorrer de a
Administração não conseguir reunir o mínimo de três preços válidos.

Nesses casos, deve-se:

 demonstrar os procedimentos realizados para a pesquisa (e-mails
solicitando cotações, print das telas pesquisadas no comprasnet etc.);

 resposta de fornecedores sobre o desinteresse em fornecer cotação à
Administração;

 justificativa para o descarte de preços “inválidos” (quantitativos/
especificidades inadequados, preços “vencidos”, inexequíveis/exorbitantes
etc.).
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Exemplo (especificação do objeto)

“ANEXO II – ORÇAMENTO ESTIMATIVO”

TCU, 2018.

Item Descrição Qtd.
Valor unitário

(R$)
Valor total

(R$)

1 Interface GBIC 16Gbps para Brocade 6510 80 1.274,00 101.920,00

2 Serviços de instalação para o item 1 80 17,00 1.360,00

3 Serviços de suporte técnico on-site para o item 1 960 150,00 144.000,00

4 Switch SAN Modular com 288 portas FC 16 Gbps 2 1.200.000,00 2.400.000,00

5 Serviços de instalação para o item 4 2 3.790,00 7.580,00

6

Serviços de substituição de peças e atualização de versão dos
softwares/firmwares e suporte técnico remoto do fabricante para
o item 4 24

11.852,62 284.462,88

7 Serviços de suporte técnico on-site para o item 4 24 6.500,00 156.000,00

8 Software de gerência 1 65.000,00 65.000,00

9 Serviços de instalação para o item 8 1 2.790,00 2.790,00

10
Serviços de atualização de versão dos softwares/firmwares e 
suporte técnico remoto do fabricante para o item 8 12

2.584,29 31.011,48

11 Serviços de suporte técnico on-site para o item 8 12 4.000,00 48.000,00

12 Serviços de treinamento para os itens 4 e 8 1 36.400,00 36.400,00

Valor total estimado 3.278.524,36

 

Cronograma físico-financeiro

Corresponde à delimitação do prazo(s) da(s)
entrega(s) relativas à execução do objeto
contratual.

Tempo é dinheiro!
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Base normativa:

 Arts. 7o da Lei no 8.666/1993.

 Decreto Distrital no 36.520/2015.

 

Cronograma físico-financeiro

O TR e o PB devem trazer ainda, quando cabível, o cronograma físico-
financeiro, ou seja, como se darão os pagamentos durante a execução do
respectivo contrato.

 O cronograma físico-financeiro deverá prever pagamentos a cada entrega
(nos contratos de fornecimentos) ou após a realização de cada parcela da
obra ou do serviço, devendo restringir-se sempre aos quantitativos ou
parcelas efetivamente entregues, construídos ou de serviços prestados.
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 Informar, por exemplo, se a entrega será integral, parcelada, fracionada,
por quantidade específica ou conforme necessidade. Informar, ainda,
o endereço, o horário e outras informações.

 Deverão ser observados os prazos médios do mercado para se obter
melhor satisfação no resultado final.

 Não esquecer a proibição de pagamento antecipado.

 

Requisitos gerais para prestação dos serviços

1. Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA tem 10 dias para agendar a
reunião de início de projeto, que tem por objetivo estabelecer cronograma
de marcos para os primeiros 120 dias de execução contratual.

1.1. A reunião deve ser realizada em até 20 dias após a assinatura do 
contrato.
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2. Na reunião de início de projeto, será definida a estratégia para
desenvolvimento do projeto executivo da solução, que deverá ser
aprovado pelo TCU.

2.1.O projeto executivo deve ser entregue em até 60 dias após a
assinatura do contrato.

TCU, 2018.

 

Cronograma físico-financeiro

Duração dos contratos

Alteração dos contratos

Art. 57 da Lei                             
no 8.666/1993

Prorrogação dos contratos

Art. 65 da Lei                                
no 8.666/1993
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Cronograma físico-financeiro

A definição da duração do contrato deve levar em consideração a
necessidade da Administração, a disponibilidade orçamentária e o objeto
a ser contratado.

Alguns serviços continuados podem ter os preços alterados em função do
prazo de amortecimento dos investimentos necessários para o início da
execução do objeto (ex.: fornecimento de bens/equipamentos ou obras).

Avalie sempre o prazo ordinário do contrato e a necessidade/interesse de
prorrogá-lo.

 

Exercício em grupo (3)

I. Tendo por base os exercícios desenvolvidos nas
Aulas 1 e 2, preencher os seguintes campos do
documento “Roteiro para Elaboração de um Projeto
Básico/Termo de Referência”:

1. Estimativa de custos (orçamento);

2. Cronograma físico-financeiro.

TEMPO DE EXECUÇÃO

APRESENTAÇÃO

PREENCHIMENTO DE ITENS DO PB/TR 1 hora

20 minutos
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Encerrando

“Tenho pensamentos que, se pudesse revelá-
los e fazê-los viver, acrescentariam nova
luminosidade às estrelas, nova beleza ao
mundo e maior amor ao coração dos homens.”

Fernando Pessoa

Alessandra do Valle Abrahão Soares

avalleas@gmail.com
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