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TERMO DE REFERÊNCIA ANALÍTICO 

 O Termo de Referência (TR) a seguir apresentado tem por objetivo servir de guia 

para a elaboração, pelos órgãos da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, dos 

termos de referência que instruem os processos administrativos de contratação, a 

partir da análise de seus elementos essenciais. Após a explanação conceitual do que 

deve constar em cada item do documento, é oferecido um exemplo prático que servirá 

de modelo para o preenchimento de futuros termos de referência. 

I – CONCEITO 

É o instrumento através do qual a Administração Pública descreve de maneira 

clara, precisa e detalhada o que pretende obter no mercado, com vistas à satisfação de 

determinada necessidade administrativa.   

Através do Termo de Referência (TR), deve-se definir por que, para que e para 

quem se contrata determinada obra, bem ou serviço. 

Pode-se afirmar que o TR tem como funções primordiais: 

a) a demonstração das necessidades da Administração; 

b) orientar a correta elaboração da proposta pelo licitante/interessado; 

c) evitar aquisições irracionais e desnecessárias, pela delimitação do objeto; 

d) a determinação das diretrizes da execução do objeto; 

e) assegurar o respeito ao princípio da isonomia, pela fixação de parâmetros 

objetos de comparabilidade entre as propostas; 

f) avaliar o custo da contratação. 

Ao contrário do que se costuma pensar, há também necessidade de sua 

formalização em casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, tendo em vista que, 

nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, mesmo nas hipóteses de contratação 

direta, o Poder Público deve selecionar a proposta mais vantajosa, à luz das 

especificações contidas no Termo de Referência.   
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Há um conteúdo essencial mínimo que o instrumento deve conter, para que 

possa cumprir adequadamente as suas funções. Os Decretos nº 3.555/00 e nº 5.450/05, 

que regulamentam respectivamente o pregão presencial e o pregão eletrônico, tratam 

do Termo de Referência. Das suas disposições, extraem-se alguns elementos que 

devem constar obrigatoriamente no Termo de Referência. São eles: 

a) justificativa; 

b) objeto; 

c) especificações técnicas; 

d) modo de execução do objeto; 

e) deveres da contratante; 

f) deveres da contratada; 

g) fiscalização do contrato; 

h) estimativa do valor da contratação; 

i) prazo da contratação; 

j) penalidades. 

 

II. ELEMENTOS ESSENCIAIS DO TERMO DE REFERÊNCIA 

1.JUSTIFICATIVA 

Neste item, devem ser explicitados os motivos pelos quais se faz necessária a 

contratação do bem, da obra ou do serviço, isto é, qual a demanda administrativa a ser 

satisfeita por meio do contrato. 

Deve-se explicitar qual a finalidade do ato. Ou seja, o que a Administração 

pretende obter com o futuro contrato.   

Em outras palavras, aqui se deve buscar responder, de forma clara e precisa, por 

que e para que se contrata. 
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Assim sendo, deve ser apontada a destinação que se pretende conferir ao 

objeto a ser contratado, isto é, como ele será aproveitado direta ou indiretamente pela 

Administração Pública, enfim, quais utilidades/benefícios a Administração espera obter 

com a sua contratação. 

Trata-se de uma espécie de exposição de motivos, em que devem ser elencadas 

as razões fáticas e técnicas que dão ensejo à contratação. 

Em suma, nesse item devem ser indicados os motivos determinantes da 

abertura do procedimento licitatório, isto é, o interesse público a ser atendido por 

meio do contrato. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo:  

“A Fundação Municipal de Saúde busca, através da pretensa e futura 
contratação de locação de ambulâncias, fornecer transporte emergencial e 
inter-hospitalar de qualidade à população usuária do SUS, de forma segura, 
célere e consentânea com a Política Nacional de Humanização do Ministério 
da Saúde. 

Consoante cediço, organiza-se o Sistema Único de Saúde a partir de 
níveis crescentes de complexidade e de uma lógica assistencial estruturada 
em rede. Daí a frequente necessidade de transferência e remoção de 
pacientes em situações de emergência e também entre unidades de saúde da 
Região Metropolitana II, com vistas a assegurar a continuidade do processo 
de cuidado e a integralidade da assistência à saúde.    

Ressalta-se a necessidade da contratação em questão, tendo em vista o 
déficit de ambulâncias na rede municipal de saúde, bem como o sucateamento 
daquelas que o Município hoje possui em funcionamento, o que compromete a 
qualidade dos serviços prestados à população. 

Objetiva-se com a presente contratação prestar um serviço de 
qualidade à população, em consonância com a Política de Humanização do SUS. 

(…).” 
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2. OBJETO 

Neste item deve ser especificado o que se pretende contratar. 

Isto é, deve ser descrito de forma clara (sem obscuridades ou ambiguidades),  

precisa (não pode haver excessos) e completa (sem omissões) aquilo que a 

Administração Pública pretende obter no mercado, evitando-se especificações que, por 

excessivas ou impertinentes, limitem a competição além do estritamente necessário ao 

adequado cumprimento das obrigações contratuais. 

De acordo com os arts. 3º da Lei nº 8.666/93 e 37, XX, da CRFB/88, é vedada a 

inclusão, no ato convocatório, de cláusulas, condições ou circunstâncias irrelevantes 

para a adequada execução do objeto, que acabem por limitar a disputa, restringindo, 

de forma irrazoável, o universo de potenciais competidores, em violação ao princípio 

da isonomia. 

Tampouco são admitidas descrições confusas, prolixas ou complexas, que 

dificultem a compreensão do objeto por parte dos possíveis interessados.   

Em síntese, o objeto deve ser descrito de forma clara e precisa, para não dar 

margem a dúvidas e não render ensejo a ofertas díspares, que não possam ser 

avaliadas homogeneamente. Na descrição do objeto, já devem vir especificadas as 

quantidades do objeto a ser contratado, se for o caso. 

Neste sentido, a Súmula nº 177 do Tribunal de Contas da União: 

Súmula nº 177, TCU: “A definição precisa e suficiente do objeto 

licitado constitui regra indispensável da competição, até mesmo 

como pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes, do 

qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o 

conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições básicas 

da licitação, constituindo, na hipótese particular da licitação para 

compra, a quantidade demandada em uma das especificações 

mínimas e essenciais à definição do objeto do pregão.” 
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3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

Neste item, deverá ser feita a delimitação qualitativa do objeto, através de uma 

descrição pormenorizada das características do objeto a ser contratado. É preciso que o 

objeto seja satisfatoriamente identificado. Assim sendo, devem ser enumerados todos 

os atributos relevantes do objeto da contratação, os quais serão levados em 

consideração no momento do julgamento das propostas, como, por exemplo, a 

determinação do padrão de qualidade mínimo admissível. As exigências fixadas em 

normas técnicas oficiais que sejam inerentes ao adequado desempenho da prestação 

(ex.: ABNT/INMETRO/ANVISA/CTB/Legislação SUS etc.) também deverão vir 

especificadas no TR. 

Em outras palavras, deverão ser listadas as qualidades mínimas que o objeto 

deve possuir, reputadas imprescindíveis para a satisfação das necessidades 

administrativas. Ofertas de objeto com especificações diferentes das explicitadas no 

Termo de Referência não serão aceitas.   

Exemplo: 

“O presente Termo de Referência tem por objeto a prestação de 
serviços de Transporte em Ambulâncias Terrestres à Fundação 
Municipal de Saúde de Niterói. 

A Contratada disponibilizará 06 (seis) ambulâncias de tipo D, em 
perfeito estado de conservação e funcionamento, para o atendimento 
das Unidades Municipais de Saúde ___, a serem utilizadas no 
transporte de pacientes em emergências pré-hospitalares e/ou nas 
transferências inter-hospitalares de pacientes que necessitem de 
remoção sob condições especiais, em toda a Região Metropolitana II, 
conforme especificações constantes no presente Termo e na Portaria nº 
2.048/2012 do Ministério da Saúde”. 
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Enfim, o TR deve fornecer as características básicas da obra, do serviço ou do 

bem que se pretende contratar, à luz das necessidades da Administração. Vale dizer, 

devem ser apontadas as características relevantes do objeto, as quais propiciarão tanto 

a formulação de propostas de preços pelos particulares interessados, como também o 

julgamento objetivo da melhor proposta pela Administração. 

Assim, se o objeto é a compra de móveis (mesas para as repartições da FMS, 

por exemplo), deverão ser indicadas as características desses móveis (tamanho, 

número de gavetas, tipo de material etc.), elementos sem os quais os interessados não 

terão como elaborar suas propostas. 

Ressalte-se que, na descrição das especificações técnicas do objeto, aplicam-se 

as mesmas considerações feitas no item anterior, no sentido da vedação a 

particularizações impertinentes ou excessivas, que limitem, de maneira 

desproporcional, o universo de potenciais competidores, isto é, que restrinjam, além 

do necessário, o rol de particulares interessados em contratar com a Administração 

Pública. 

Por conseguinte, devem ser exigidas apenas especificações essenciais à garantia 

do adequado cumprimento das obrigações do futuro contrato (neste sentido, o art. 37, 

inc. XX, da CF). 

Em outras palavras, não é possível a exigência de requisitos além dos 

estritamente necessários à satisfatória execução do objeto, considerando-se os 

objetivos visados pela Administração Pública com a contratação (os quais terão sido 

delineados na Justificativa – Item 1 do TR). 

Isto não significa dizer, no entanto, que não possam ser inseridas no ato 

convocatório exigências restritivas à competição. O contratante não está impedido de 

estabelecer exigências que apenas possam ser atendidas por determinados 

particulares. O que se veda é a adoção de exigências desnecessárias ou inadequadas, 

que não apresentem relação com o objeto ou, ainda, que sejam nitidamente 

excessivas, cuja previsão seja orientada não a selecionar a melhor proposta para a 

Administração, mas a favorecer alguns particulares, típica hipótese de direcionamento, 

reprovado pelo ordenamento jurídico. 

A invalidade não está na restrição em si mesma, mas na sua incompatibilidade 

com o objeto da licitação. Assim, serão nulas especificações que estabeleçam restrições 
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que não sejam indispensáveis à garantia da adequada execução do objeto do contrato. 

Isto é, há invalidade na exigência sempre que não houver adequação entre a sua 

previsão e a necessidade administrativa ou quando se demonstrar nitidamente 

excessiva frente ao interesse que a Administração visa a satisfazer com a contratação. 

Se, porém, a restrição for necessária para atender ao interesse público, nenhuma 

irregularidade haverá em sua previsão. 

Em suma e para concluir o tópico: a adequada especificação do objeto previne a 

Administração do risco de celebrar contrato com quem não demonstre condições 

objetivas (técnicas e econômicas) de bem realizar a obra, o serviço ou o fornecimento 

desejado. Além do mais, permite que os interessados formulem ofertas homogêneas, 

passíveis de comparação entre si, viabilizando, assim, o julgamento das propostas pela 

Administração Pública contratante de modo equânime, a partir de um parâmetro 

único. Por fim, permite que a Administração contratante empreenda adequada 

pesquisa de preços. 
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Exemplo: 

“Os veículos destinar-se-ão ao atendimento e transporte de pacientes de 
alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou ao transporte inter-hospitalar 
de pacientes que necessitem de cuidados intensivos. 

A Contratada deverá fornecer veículos com ano de fabricação não 
inferior a 2013; 

As ambulâncias deverão ficar disponíveis nos seguintes horários e 
endereços: (…); 

 Cada uma das ambulâncias deverá conter: (vide Portaria n.º 2.048/2002 
do Ministério da Saúde); 

         Os condutores deverão ser maiores de 21 anos e estar habilitados, no 
mínimo, há dois anos na Categoria B, segundo o Código de Trânsito Nacional; 

        Os condutores deverão ter sido aprovados em curso especializado em 
transporte de emergência; 

Os veículos deverão possuir ainda as seguintes características básicas: 

– possuir seguro contra colisão, incêndio, roubo, furto, danos materiais a 
terceiros, danos estéticos a terceiros e danos morais; 

– trafegar com a vistoria do DETRAN compatível com o tipo de veículo; 

– ser de propriedade da pessoa jurídica concorrente; 

– ter ar-condicionado; 

– ter direção hidráulica; 

-  ter o símbolo designativo da Prefeitura Municipal de Niterói em sua 
parte externa; 

– outras exigências pertinentes ao caso concreto  

(...).” 
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 4. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

O TR deverá estabelecer com clareza e precisão o regime jurídico da 

contratação, ou seja, como o objeto deverá ser executado. Destarte, neste tópico 

deverá ser detalhado o modo como o objeto será realizado, isto é, todas as 

circunstâncias relacionadas ao adequado cumprimento das obrigações pelas partes. 

Assim, aspectos essenciais pertinentes à realização do objeto, tais como a 

forma, o local e o tempo de execução das prestações, devem ser detalhados neste item 

(prazo e local de entrega; forma de pagamento etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo: 

“O transporte deverá ser feito em qualquer local da Região 
Metropolitana II. 

 Em casos de avaria mecânica e acidente de trânsito, a Contratada 
deverá substituir o veículo acidentado/avariado no prazo máximo de 04 
(quatro) horas, por veículo reserva de características idênticas. 

 É vedada a utilização dos veículos locados para execução de serviços 
para terceiros. 

 É vedada a cobrança de qualquer tipo de contraprestação dos 
pacientes ou dos familiares, acompanhantes ou responsáveis legais dos 
pacientes transportados nas ambulâncias. 

 A equipe de saúde, composta por Médico e Enfermeiro, será 
fornecida pela Contratante, cabendo à empresa Contratada apenas a 
disponibilização do carro com as características acima citadas. O 
combustível e o motorista ficarão a encargo da Contratada, que deverá 
embutir os respectivos custos no preço da proposta. 

 (…).” 
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5. DOS DEVERES DA CONTRATANTE 

Neste item deverão ser elencadas as principais obrigações a encargo da 

Fundação Municipal de Saúde, peculiares ao objeto da contratação, nos termos do 

artigo 55 da Lei nº 8.666/93. 

As principais obrigações da Administração Pública consistem no recebimento do 

objeto, no pagamento do preço estipulado, na fiscalização da execução do contrato e 

na aplicação de sanções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo: 

“Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 
8.666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações da 
Contratante: 

– acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado; 

– atestar as faturas/notas fiscais; 

– efetuar os pagamentos devidos nos prazos estabelecidos; 

– prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela Contratada.” 
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6. DOS DEVERES DA CONTRATADA 

Neste tópico devem ser listadas as principais obrigações a encargo do particular. 

 O descrito neste tópico irá auxiliar na definição das cláusulas do futuro contrato, 

conforme o disposto nos incisos do art. 55 da Lei nº 8.666/93. A principal obrigação da 

contratada é a de executar o objeto do contrato, na forma em que foi definido no 

instrumento convocatório e no contrato.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Exemplo: 

“- Prestar o serviço conforme as especificações contidas neste 
Edital e seus anexos; 

  - a Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à 
Contratante ou a terceiros, usuários ou não dos serviços contratados, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
do contrato pela Contratante, com fulcro no art. 70 da Lei nº 8.666/93; 

- Responsabilizar-se pela manutenção das ambulâncias, que devem 
estar aptas para a devida prestação do serviço; 

- A Contratada permitirá a fixação de adesivos no 
veículo/ambulância, com o nome e o símbolo designativo da Prefeitura 
Municipal de Niterói, respondendo por todos os custos relativos à 
personalização do veículo; 

- A Contratada responsabilizar-se-á pela manutenção e reposição do 
carro e/ou equipamentos em caso de defeito; 

- (…).” 
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7. DA FISCALIZAÇÃO 

O art. 58, II, da Lei nº 8.666/1993 atribui à Administração Pública contratante o 

poder-dever de fiscalizar a execução do contrato. Não se trata de mera faculdade, mas 

de um dever que a lei impõe à Administração Pública. Presume-se que a fiscalização 

induzirá o contratado a executar de modo mais perfeito os deveres a seu encargo. 

Portanto, deverá ser designado um representante, denominado fiscal do contrato, ou 

constituída uma Comissão para acompanhar a atividade do outro contratante. 

Uma efetiva fiscalização contribui para: 

- entrega do objeto efetivamente contratado; 

- prestação de serviços de qualidade; 

- contenção de passivo trabalhista. 

Em especial, o artigo 67 do supracitado diploma legal dispõe que: 

“A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 

um representante da Administração especialmente designado, 

permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 

informações pertinentes a essa atribuição.” 

O recebimento do objeto do contrato é um dos principais momentos em que se 

verifica o exercício da fiscalização. Será avaliado se o objeto foi executado nos termos 

contratados ou não. De acordo com a natureza do objeto da contratação, a exigência 

de fiscalização poderá ser satisfeita no momento da entrega da prestação, sendo 

suficiente o controle de qualidade desenvolvido na ocasião de recebimento da 

prestação, como se verifica nas hipóteses de contratos de fornecimento de bens. Já em 

outros casos, como nos contratos de prestação de serviços, a fiscalização deverá ser 

realizada de forma contínua, enquanto perdurar o contrato. 

 Há necessidade de designação formal de comissão ou membro para fiscalização 

do contrato, por portaria ou registro no processo, em que conste nome, matrícula, 

atribuições, contratos e/ou serviços a que o fiscal do contrato ou a comissão 

fiscalizadora estão vinculados. 
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8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

As contratações públicas só podem ser efetivadas após a estimativa prévia do 

valor do contrato, que deve ser obrigatoriamente juntada ao processo administrativo 

de contratação. 

Referida estimativa resulta de pesquisa de preços a ser realizada pela 

Contratante ainda durante a fase interna da licitação. Trata-se de procedimento 

obrigatório e prévio à realização dos processos de contratação pública, voltado à 

verificação das condições de contratação vigentes no mercado fornecedor do objeto a 

contratar. 

A estimativa do valor da contratação tem por finalidades primordiais: 

a) determinar a escolha da modalidade licitatória, isto é, do modo pelo qual 

será processada a licitação, ou, eventualmente, fundamentar dispensa de licitação com 

base no valor (Lei 8.666, art. 24, I e II); 

b) verificar se há recursos orçamentários disponíveis e suficientes para fazer 

face à despesa gerada com a contratação no exercício financeiro em curso (vide arts. 7º 

e 14 da Lei nº 8.666/1993); 

c) servir de parâmetro objetivo para o julgamento das propostas apresentadas. 

Exemplo:  

“A Contratante deverá criar Comissão de Fiscalização que exercerá 
a fiscalização permanente do cumprimento do contrato e sobre o serviço 
prestado, atentando principalmente para as especificações técnicas do 
serviço, apontando todas as irregularidades verificadas. 

 A Contratada deverá prestar esclarecimentos, por escrito e no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que solicitada pela 
Contratante. 

 (…).”   
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O preço representa, em princípio, o principal fator para a seleção da proposta 

mais vantajosa para a Administração Pública, na medida em que o procedimento 

licitatório sempre visa a obter a melhor oferta pelo menor custo possível. A 

Administração tem o dever de buscar o menor desembolso de recursos, a fazer-se nas 

melhores condições possíveis. 

Sendo assim, a estimativa do valor da contratação é forma de se verificar o 

melhor preço dentre todas as propostas apresentadas. Porém, é importante esclarecer 

que o melhor preço não envolve apenas a consideração de valores absolutos e sim a 

apuração do menor preço real, ainda que não seja, aritmeticamente, o menor. 

Dito de outra maneira, para que seja determinado o melhor preço, deve-se 

levar em conta circunstâncias envolvidas na execução do objeto, como o prazo de 

entrega, o prazo de pagamento, as garantias oferecidas, dentre outras, e não apenas o 

menor valor absoluto. 

Como é evidente, os preços de referência devem se referir a objeto idêntico 

aquele a ser contratado e devem ser pesquisados tomando-se por base as mesmas 

exigências do processo licitatório a ser instaurado, vale dizer, à luz das peculiaridades 

relacionadas à execução do objeto. 

Em suma, a pesquisa de preços é procedimento prévio e indispensável à 

verificação de existência de recursos suficientes para cobrir despesas decorrentes de 

contratação pública. Serve de base também para confronto e exame das ofertas. Por 

último, a realização de pesquisa de mercado com fornecedores distintos possibilita a 

estimativa correta do custo do objeto a ser contratado e a contratação por valores 

condizentes com os praticados no mercado, conforme determinam os arts. 7º, § 2º, II, 

43, IV e 48, II, da Lei nº 8.666/1993. 

De acordo com o art. 48 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, as 

propostas que apresentem valores incompatíveis com os preços praticados no mercado 

ou que apresentem valores excessivos, superiores aquele fixado no ato convocatório 

como sendo o maior valor que a Administração está disposta a desembolsar, serão 

desclassificadas, acaso não haja a sua readequação.    

 O Tribunal de Contas da União já se manifestou diversas vezes sobre a 

obrigatoriedade de realização de prévia e ampla pesquisa de preços, a fim de se evitar 
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contratações com sobrepreço. Abaixo, seguem alguns trechos de decisões importantes 

sobre o tema: 

 

Acórdão 2361/2009: “A teor do art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993, 

a estimativa de custos para fins de licitação deve ser feita com base 

em efetiva pesquisa de preços no mercado, e não a partir da 

aplicação de índices inflacionários sobre os valores referentes a 

licitações similares anteriores”. 

 

Acórdão 2014/2007: “Não é possível licitar obras e serviços sem que 

o respectivo orçamento detalhado, elaborado pela Administração, 

esteja expressando, com razoável precisão quanto aos valores de 

mercado, a composição de todos os seus custos unitários, nos 

termos do art. 7º, §2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93, tendo-se 

presente que essa peça é fundamental para a contratação pelo 

preço justo e vantajoso, na forma exigida pelo art. 3º da citada lei” 

(grifos nossos). 

 

Acórdão 1097/2007: “Realize pesquisa de preços, atualizando a base 

de dados usada para seus orçamentos estimativos, a fim de evitar 

contratações com sobrepreço.” (grifos nossos). 

  

 De acordo com o TCU, para que se proceda à estimativa do valor da 

contratação, podem ser considerados, dentre outros, os seguintes parâmetros: 

a) valores praticados por outros órgãos/entidades da Administração para 

idêntico objeto, isto é, contratos de outros órgãos/entidades; 

b) valores constantes de Sistemas de Registro de Preços (v.g., ComprasNet- 

www.comprasnet.gov.br ); 
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c) preços fixados por órgãos oficiais (Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro - www.tce.rj.gov.br/web/guest/ata-de-registro-de-

preco;jsessionid=51EAB1C5E390102EA13F32BDBFF190A7.jvm2; Fundação Getúlio 

Vargas -

www.portalibre.fgv.br/main.jsp?lumChannelId=402880811D8E34B9011D92AF56810C5

7 - etc.); 

d) preços colhidos junto a empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, 

correntes no mercado onde será realizada a licitação. 

No caso da alínea “d” anteriormente mencionada, sempre que possível, devem 

ser verificados os preços fixados por órgão oficial competente, registrados nos sistemas 

de registro de preços ou, ainda, praticados por outros órgãos/entidades. O ideal é que 

a Administração busque preços em diversas fontes, como por exemplo, em outras 

licitações ou em tabelas oficiais de preços. O intuito é o de que se obtenha um valor 

mais próximo possível da realidade do mercado, a partir da diversificação das fontes de 

pesquisa. Com efeito, na estimativa de preços na fase interna da licitação, deve-se dar 

preferência a valores efetivamente praticados no mercado, obtidos prioritariamente a 

partir de pesquisas de preços realizadas pelas Administrações Públicas de todos os 

níveis federativos em processos licitatórios de ampla competição, como, por exemplo, 

pregões e registros de preços. 

Ademais, ainda no que diz respeito à alínea “d” supracitada, conforme 

manifestação do TCU no Acórdão 127/2007 a seguir colacionado, deve-se exigir a 

apresentação de, no mínimo, três orçamentos de empresas/fornecedores distintos. 

Confira-se: 

“Deve ser estabelecido procedimento padronizado de pesquisa de 

preços, em que seja exigido o mínimo de três propostas e 

completo detalhamento da proposta pelo fornecedor, em 

conformidade com o solicitado deve haver vinculação entre o valor 

indicado na proposta e o efetivamente contratado” (grifos nossos). 

Como se verifica, o entendimento do Tribunal de Contas da União sugere a 

busca de três preços para que se faça uma média ponderada.  

 No caso, entretanto, de não serem obtidos três diferentes orçamentos, poderá 

ser dado prosseguimento ao certame, desde que devidamente justificada a ausência 
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do número mínimo de cotações, o que pode ser feito a partir da demonstração da 

inexistência de resposta por parte de todos os potenciais fornecedores consultados. 

Nestes casos, porém, sempre que possível, devem ser buscadas outras fontes de preços 

(licitações de outros órgãos/entidades da Administração, tabelas oficiais de preços). 

Nesse sentido o Informativo de Jurisprudência sobre Licitações e Contratos nº 63 do 

Tribunal de Contas da União: 

 “No caso de impossibilidade de obtenção de preços referenciais, 

via sistemas oficiais, para a estimativa dos custos em processos 

licitatórios, deve ser realizada pesquisa contendo o mínimo de 

três cotações de empresas/fornecedores distintos, fazendo 

constar do respectivo processo a documentação probatória 

pertinente aos levantamentos e estudos que fundamentaram o 

preço estimado, devendo ser devidamente justificadas as 

situações em que não for possível atingir o número mínimo de 

cotações.” (grifos nossos) 

Ainda em relação ao orçamento estimado por pesquisa de preços, os 

comprovantes da pesquisa (propostas das empresas) deverão constar do processo 

licitatório, conforme dispõe o art. 38, inciso XII, da Lei 866/1993, de forma a permitir a 

verificação da data de sua realização (e, portanto, a atualidade dos preços), as 

empresas consultadas e os preços propostos. 

Ao serem utilizados quaisquer dos parâmetros supracitados para a realização da 

estimativa do valor da contratação, deve-se sempre verificar se a contratação 

apresenta alguma peculiaridade diferencial que conduza à impossibilidade de aplicação 

dos preços coletados no mercado e referidos a situações-padrão. Ou seja, se as 

circunstâncias do mercado forem diferentes daquelas previstas no ato convocatório, a 

disparidade não caracterizará preço excessivo, e sim o melhor preço para aquela 

contratação específica, o que deve ser devidamente justificado no processo 

administrativo. Haverá excesso, quando, em condições idênticas àquelas estipuladas no 

ato convocatório, fosse possível à Administração obter preços melhores do que os 

ofertados pelos interessados.   

Ademais, é importante tomar cuidado com preços máximos inexequíveis (por 

exemplo, quando o preço mínimo de mercado é transformado em preço máximo na 
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licitação) ou então superestimados (como no caso de consulta a um universo restrito 

de fornecedores). 

Em suma, à luz da jurisprudência iterativa dos Tribunais de Contas, é preciso 

que a Administração Pública empreenda, quando da realização de contratações, 

pesquisa de preços capaz de subsidiar a fixação de preço aceitável ou a justificativa, de 

maneira fundamentada, da impossibilidade de fazê-lo. A estimativa deve ser elaborada 

da forma mais cuidadosa possível, de forma a refletir os preços de mercado, para que a 

Administração tenha a segurança de estar contratando bens, serviços ou obras a preços 

justos. 

Através da pesquisa de mercado, estima-se o custo do objeto a ser contratado, 

são definidos os recursos orçamentários suficientes para a cobertura das despesas 

contratuais e, por fim, baliza-se a análise das propostas dos licitantes.   

 

9. PRAZO 

Neste item deve ser definido o período de duração do contrato, que em 

hipótese alguma pode ser confundido com o prazo de validade da licitação. O prazo de 

validade da licitação relaciona-se ao período dentro do qual ela produz efeitos, ao 

passo que o prazo de duração do contrato indica o prazo de vigência do ajuste, ou seja, 

o prazo previsto para que as partes cumpram as prestações que lhes competem. 

A Lei nº 8.666/93 dispõe sobre os prazos aplicáveis aos contratos 

administrativos, em seu art. 57. Do mesmo modo, a Lei nº 10.520/02, em seu  art. 3º, 

inciso I, determina a obrigatoriedade de fixação de prazos na fase preparatória do 

pregão. 

 Para fins de fixação do prazo de vigência, deve-se diferenciar os denominados 

contratos de execução instantânea (ou de escopo) e os contratos de execução 

continuada. Os primeiros impõem à parte contratada o dever de realizar uma prestação 

certa, específica. Uma vez cumprida a prestação, há o exaurimento do objeto 

contratual. Já os segundos impõem à parte o dever de realizar uma prestação que se 

renova ou se mantém no tempo. O objeto do contrato decompõe-se em tantas 

prestações de mesma natureza quantas possam ser realizadas durante o período de 

vigência do ajuste. 
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 Assim, enquanto no contrato de execução instantânea, o prazo de vigência se 

presta a delimitar o interstício temporal dentro do qual a parte contratada deverá 

cumprir a prestação a seu encargo (por exemplo: 10 dias para entregar as canetas, a 

contar da publicação do extrato), em um contrato de execução continuada, o prazo 

destina-se a estabelecer o período de tempo dentro do qual o contrato produzirá 

efeitos e a prestação deverá ser desempenhada (ex.: prestar o serviço de limpeza, de 

segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, nas repartições da FMS, pelo período de 12 

meses).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo: 

“O período de contratação será de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data indicada no contrato, desde que posterior à data de 
publicação do extrato do instrumento no D.O., valendo a data de 
publicação do extrato como termo de vigência, caso posterior à data 
convencionada. 

O contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, nos termos da legislação vigente, mediante termo aditivo”. 
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10. PENALIDADES 

Neste item devem ser indicadas as penalidades a serem aplicadas em caso de 

descumprimento pelo particular contratado das prestações e deveres a seu encargo. 

Isto é, as punições a que o Contratado estará sujeito em caso de inadimplemento das 

obrigações assumidas. 

 As sanções administrativas passíveis de imposição são apenas aquelas previstas 

no art. 87 da Lei nº 8.666/1993. No entanto, segundo parte da doutrina 

administrativista, não basta simplesmente a previsão em Lei para que haja a 

possibilidade concreta de imposição de sanções em caso de inadimplemento. O ato 

convocatório deverá indicar, expressamente, os pressupostos de imposição das 

sanções, isto é, quais as condutas que acarretarão sua incidência, bem como a 

extensão precisa da punição. Logo, é insuficiente a mera repetição literal do art. 87 da 

Lei 8.666/93. 

 Entende-se que o licitante tem de ter conhecimento prévio acerca do que se 

reputa como ato ilícito e das penalidades cominadas como consequência. 

 Especificamente em relação ao pregão, o art. 7º da Lei nº 10.520/02 determina 

que a multa deve estar prevista no edital e no contrato. Logo a previsão isolada em um 

ou outro documento não é suficiente. É prudente que o edital já estabeleça o valor ou 

o modo de apurar o valor das multas, bem como as hipóteses que darão ensejo à sua 

incidência. 
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Exemplo: 

 “No caso de descumprimento de cláusulas contratuais, a Fundação 
Municipal de Saúde poderá aplicar as sanções previstas em lei e 
descritas no Termo de Referência assim como no contrato. 

A penalidade de advertência será aplicada nas seguintes 
hipóteses: __; 

A multa será aplicada por __; 

O contrato será rescindido nos seguintes casos: __; 

(…).”   


