Elaboração de Termo
de Referência e
Projeto Básico

PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017

Unidade Planejamento - Seplag

PERÍODO

Inscrições até 1 de Junho

HORÁRIO/CARGA HORÁRIA

5 a 8.06; 12 e 13.6; 19
a 22.6.2017

13h às 17h - Tarde
40 Horas

1. APRESENTAÇÃO
O procedimento licitatório possui, basicamente, duas fases: a interna e a externa. Durante
muito tempo, juristas e administradores públicos dedicaram estudo e atenção primordialmente à fase
externa da licitação, porém a fase interna merece cuidado tão meticuloso, senão maior, que a fase
externa. É neste momento que a Administração Pública define o objeto, estabelece os parâmetros da
obra ou do serviço que se deseja contratar ou do bem que se deseja adquirir. Para elaborar projetos
básicos e termos de referência, a Administração Pública precisa se valer de técnicos suficientemente
capacitados para especificar o objeto que se almeja contratar. São eles que conseguirão definir os
contornos daquilo que se deseja obter, estabelecendo inclusive a qualidade da obra, do serviço ou do
bem.

2. PÚBLICO ALVO
Destina-se aos servidores públicos do Executivo do Estado de Alagoas que atuam na
área administrativa, de assessoramento jurídico, bem como os servidores envolvidos,
direta ou indiretamente, nas solicitações para aquisição de produtos/bens e para a
prestação de serviços na sua atuação profissional.

3. REQUISITOS

Não possui.

4. OBJETIVO GERAL

Capacitar os Servidores Públicos do Poder Executivo do
Estado de Alagoas na elaboração de termos de
referência, projetos básicos, identificando os métodos e
ferramentas de elaboração.

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
As regras essenciais das compras e contratações;
A Lei 8.666/93: os princípios fundamentais;
A descrição correta dos bens;
Exigências da Lei 8.666/93, para a Definição do Objeto nas Compras Públicas;
O princípio da padronização;
Distinção entre Termo de Referência e Projeto Básico (Lei 8.666/93);
Elaboração do projeto básico;
Planejamento e legislação específica;
Especificação e exigências para seletividade;
Obras e serviços de engenharia;
Roteiro para elaboração de projeto básico;
Elaboração do Termo de Referência;
Definição e estrutura do termo de referência;
Especificação de materiais e serviços – A quem cabe a atribuição?
Descrição e identificação do objeto;
Estrutura do termo de referência e exigência da PGE;
Termo de referência com direito de preferência às ME’s e EPP’s;
Requisição do bem ou serviço a ser licitado: conteúdo;
Divisibilidade do objeto – lote ou item - parcelamento obrigatório - análise de acórdãos do TCU;
Modelos de especificações de difícil aquisição;
Amostras – Decisões TCU;
Elaboração de Edital e modalidades de licitação;
Registro de Preços.

