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RESUMO 

Este trabalho tem por finalidade orientar os funcionários públicos, 

notadamente da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, quanto 

aos procedimentos destinados à definição do objeto a ser contratado pelo 

Poder Público, um dos aspectos mais importantes do sucesso das contratações, 

ao lado das regras da disputa (edital) e acompanhamento da execução 

contratual (fiscalização). Originou-se para apresentação em evento 

denominado III Treinamento de Fiscais de Contratos Administrativos, 

organizado pela Coordenadoria de Administração para toda a Pasta Paulista. A 

experiência prática do Poder Executivo de São Paulo foi fundamental para 

abordar aspectos teóricos e tópicos que devem conter o documento destinado 

à definição do objeto licitatório, inclusive com exemplificações. Além disso, 

fundamentou-se em citações de todos os trabalhos mencionados nas 

referências. São apresentadas, diante de tudo que é considerado, sugestões 

para aprimorar as práticas administrativas. 
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básico; memorial descritivo; termo de referência; especificação de objeto. 

  



1 INTRODUÇÃO 

A ideia de escrever sobre a definição do objeto a ser contratado surgiu 

em razão de diversos casos vivenciados no âmbito da Administração Pública 

Paulista. 

Percebeu-se, sobretudo, que os funcionários que trabalham não só na 

área administrativa (especificamente em contratações públicas), mas também 

aqueles que dependem do sucesso de um certame para que suas atividades 

finalísticas sejam realizadas merecem e precisam de constantes treinamentos 

e explicações. 

Diversos procedimentos são realizados de acordo com a cultura 

enraizada no órgão e os costumes dos funcionários, sem haver qualquer 

reflexão sobre as razões e formas que foram concebidos ou mesmo sobre sua 

real necessidade. 

O enfoque pretendido inicialmente destinava-se exclusivamente à prática 

vivenciada no Estado de São Paulo. Porém, em seu desenvolvimento percebeu-

se que se trata de uma decorrência do arcabouço jurídico brasileiro relacionado 

às contratações públicas. 

Em um passado não muito distante da história da Administração Pública 

brasileira, é fácil a constatação de pitorescos e escandalosos casos de abuso 

no uso da máquina pública quando se trata de contratações. 

Isso também foi percebido pelo legislador pátrio, que acabou definindo 

regras rígidas em razão de não poder contar com o bom senso e honestidade 

de certos administradores. 

Surge, então, o regramento legal das contratações públicas, o qual, por 

muitas vezes, é utilizado como justificativa para o não atendimento das 

pretensões dos administradores. 

É realidade que as regras licitatórias, embora atualmente objeto de 

constantes estudos para seu aprimoramento (como é o caso da criação da 

modalidade licitatória do pregão ou a inversão de fases nas modalidades 

comuns), são severas. Todavia, em todos os casos, também oferecem, 

mediante um planejamento, dedicação e atenção do administrador, solução 

para se alcançar com perfeição a vontade e necessidade da Administração. 

Um desses instrumentos, destinado ao sucesso de qualquer contratação 



pública, evitando-se, por exemplo, impugnações do certame, questionamentos 

dos órgãos de controle e a busca do Poder Judiciário para sanar 

irregularidades, é a correta definição de seu objeto. 

 

 

  



2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A legislação licitatória estabelece que qualquer compra ou contratação de 

obra ou de prestação de serviço (doravante tratada como “aquisição”) deve ser 

precedida de uma correta definição do que pretende a Administração Pública. 

Isto pode ser elementar para muitos. Porém, para tantos outros, como 

se vê costumeiramente no cotidiano do Poder Público, há ainda uma descrença 

(ou mesmo ignorância e/ou preguiça, sob toda a sorte de justificativas e 

pretextos) na necessidade de se definir detalhadamente o objeto pretendido, 

mesmo que isso represente o sucesso (ou, sobremaneira, o fracasso!) de uma 

licitação. 

Por outro lado  e ainda com falta de bom senso de qualquer homem 

comum , mesmo não se fazendo a descrição precisa do que se pretendia 

contratar, são recorrentes as reclamações acerca da aquisição de bens e da 

prestação de serviços que não atendem as necessidades almejadas. 

E tais reclamações ocorrem de todas as formas imagináveis (e até, 

algumas vezes, de formas que ninguém poderia sequer pensar, tamanha a 

criatividade do ser humano): em todos os níveis (desde o nível operacional ao 

nível estratégico), atribuindo-se a responsabilidade pelo descumprimento de 

certa obrigação a outros órgãos (por diversas vezes e, na maioria delas, 

injustamente aos órgãos jurídicos consultivos), aduzindo que a legislação 

licitatória impede uma boa administração etc. 

A solução, todavia, não está distante e tampouco não foi prevista. Basta, 

para se elevar significativamente o sucesso de qualquer contratação pública, 

seja feita uma boa definição do objeto pretendido. 

Mas, posto isto, fica aqui uma pergunta para reflexão: Pode-se exigir 

algo que não foi solicitado ou não estava previamente bem definido? 

A resposta é óbvia. Assim como também é a solução. Aplica-se 

ordinariamente no dia a dia particular o que deve ser feito na Administração, 

ou seja, define-se criteriosamente o que se quer, para não ser surpreendido 

com a aquisição de algo que não atenda as expectativas e/ou necessidades. 

Para isso, mostra-se essencial a elaboração, com atenção e presteza, de 

documento que sirva para descrever o que a Administração Pública almeja, 

buscando-se atender aos princípios da Administração Pública elencados no art. 



37 da Constituição Federal, notadamente o princípio da eficiência (que é 

decorrência do aperfeiçoamento das regras licitatórias, eis que incluído em 

1998). 

Tal documento pode receber diversos nomes, tais como “projeto básico”, 

“termo de referência”, “memorial descritivo”, entre tantos outros. Contudo, o 

que realmente importa é o seu conteúdo (no ambiente jurídico se diz que 

importa a natureza jurídica de algo  seu conteúdo  e não a nomenclatura 

que a ele se dá). 

De qualquer forma, passa-se a uma breve diferenciação de 

nomenclaturas, apenas para fins de entendimento, especificamente no que 

tange a obras, prestação de serviços e compras, não sendo enfocadas as 

alienações, locações ou prestação de serviços públicos. 

 

 

  



3 NOMENCLATURAS 

Embora a importância prática de tal diferenciação de nomenclaturas 

possa parecer de menor relevância, em detrimento ao conteúdo que deva 

possuir o documento que defina o querer da Administração, apresenta-se, a 

seguir, um breve e despretensioso arrazoado. 

 

3.1 PROJETO BÁSICO 

A Lei federal 8.666/93 (Estatuto Federal Licitatório), tido como pilar 

basilar dos procedimentos licitatórios, estabelece apenas o conceito de “projeto 

básico”, porém o relacionando unicamente à contratação de obra ou de 

prestação de serviço. 

Veja-se a definição dada pelo art. 6º, IX do diploma mencionado: 

 

(...) conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou o 

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 (...) 

 

Ainda de forma mais simplificada a Lei estadual nº 6.544/89 (Estatuto 

Estadual Licitatório) também define apenas o “projeto básico”, como sendo 

(art. 4º, IX): 

 

(...) o conjunto de elementos que defina a obra ou serviços, ou o 

complexo de obras ou serviço que compõe empreendimento, e que 

possibilite a estimativa de seu custo final e prazo de execução; 

 

Para os fins propostos neste texto, basta ressaltar que o “projeto 

básico”: 

a) destina-se apenas a obras e serviços; 

b) deve representar uma projeção detalhada da futura contratação; 

c) tem de: 



- caracterizar o objeto (obra ou serviço); 

- estimar custos e prazos; 

- verificar a viabilidade técnica; 

- ponderar a preservação do meio ambiente; e 

- especificar métodos de execução. 

De toda sorte, a definição que merece principal destaque é que o projeto 

básico destina-se a obras e serviços, quando for objeto de licitações nas 

modalidades previstas originalmente na Lei Geral de Licitações de 1993 (as 

ditas modalidades tradicionais de licitação, bem como dispensas e 

inexigibilidades). 

Desse texto pode ser extraído exatamente o que foi dito anteriormente, 

ou seja, que o documento deve conter os dados para caracterizar o que 

realmente se quer contratar (obra ou serviço), possibilitando uma avaliação 

equânime de quem tiver acesso a ele, a fim de se avaliar o custo que 

importará a contratação, a definição de métodos de execução e dos prazos 

para tanto. 

 

3.2 MEMORIAL DESCRITIVO 

O termo “memorial descritivo”, por sua vez, não encontra previsão e 

definição expressa, seja na Lei federal nº 8.666/93, seja na Lei estadual nº 

6.544/89. 

Todavia, serve, rotineiramente, para especificar as compras (“aquisição 

remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente” – 

art. 6º, III, Lei nº 8.666/93), trazendo a mesma ideia do projeto básico, qual 

seja: a definição precisa do que se almeja adquirir. 

É o que dispõem os arts. 14 das legislações federal e estadual, quando 

preveem que “nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de 

seu objeto”. 

Aqui, também é de se dizer que o “memorial descritivo” destinar-se-á às 

aquisições realizadas através de licitações nas modalidades tradicionais, 

inclusive dispensas e inexigibilidades. 

 

 



3.3 TERMO DE REFERÊNCIA 

A concepção do significado de “termo de referência” não aparece nas 

Leis nº 8.666/93 e 6.544/89 (aqui já referidas). 

Aparece, todavia, nos diplomas que contemplam o aperfeiçoamento e 

atualização das licitações no Poder Público. A primeira menção a “termo de 

referência” aparece no regulamento federal da licitação na modalidade pregão 

(Decreto federal nº 3.555/00, art. 8º, II), vindo a ser repetido no regulamento 

federal do pregão eletrônico (Decreto federal nº 5.450/05, art. 9º, I e § 2º). 

Assim, possível dizer que quando se tratar de pregão a definição do 

objeto deverá ser através de “termo de referência”. 

Pode-se, aliás, aduzir que a partir de então, já que a modalidade 

licitatória pregão tornou-se a mais utilizada na Administração, passou-se 

(como tudo indica), a utilizar o “termo de referência” como documento hábil 

para caracterização de qualquer objeto pretendido (obra, serviço ou compra) 

sem restrições. 

Isso porque, a própria Administração requeria um aperfeiçoamento do 

procedimento licitatório, tornando-o mais rápido, simples e eficiente, razão 

pela qual surgiu o pregão, que é, sem qualquer dúvida, um divisor de águas 

nas licitações.  

Por conseguinte, fazendo uma junção dos termos das disposições dos 

aludidos decretos federais pode-se definir “termo de referência” como sendo o 

documento: 

 

com indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, 

vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 

desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua 

realização, devendo conter elementos capazes de propiciar 

avaliação do custo pela administração diante de orçamento 

detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor 

estimado em planilhas de acordo com o preço praticado no 

mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de 

aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, 

procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo 

de execução e sanções 

 

É de se destacar que no âmbito do Estado de São Paulo não se 

menciona, em sua legislação referente ao pregão, o termo “termo de 

referência”, embora no âmbito prático sua utilização seja bastante difundida. 



3.4 SÍNTESE 

Pelas colocações realizadas, conclui-se em apertada síntese e apenas 

para diferenciação teórica e didática (já que como ressalvado, o mais 

importante é o conteúdo de definição do objeto  a fase mais delicada da 

licitação , não podendo restringi-lo nem ampliá-lo em demasia), que: 

a) o projeto básico é o documento que descreverá as pretensões da 

Administração quando: 

i) tratar-se de licitações nas modalidades licitatórias previstas na 

Lei federal nº 8.666/93(e Lei estadual nº 6.544/89); e 

ii) pretender-se a contratação de obra ou de prestação de serviço; 

b) o memorial descritivo é o documento que descreverá as pretensões da 

Administração quando: 

i) tratar-se de licitações nas modalidades licitatórias previstas na 

Lei federal nº 8.666/93(e Lei estadual nº 6.544/89); e 

ii) pretender-se a compra (aquisição remunerada de bens para 

fornecimento de uma só vez ou parceladamente); 

c) o termo de referência é o documento que descreverá as pretensões da 

Administração quando se tratar de licitações na modalidade pregão 

(presencial ou eletrônico). 

Também é importante citar que qualquer dispensa ou inexigibilidade de 

licitação, por ser tratada pela Lei nº 8.666/93, sempre deve ser precedida de 

projeto básico ou memorial descritivo. 

Além disso, registre-se que a rigor o Estado de São Paulo não adotou a 

nomenclatura “termo de referência”, eis que não mencionado em sua 

legislação, embora sua utilização, como já referenciado, esteja plenamente 

difundida. 

Em que pese a classificação aqui lançada, por óbvio que outras tantas 

podem ser utilizadas, mesclando-se cada uma das modalidades licitatórias e 

documentos aqui referidos. 

Pode-se dizer, em desfecho, que qualquer um dos documentos acima são 

preparados para servir de fonte e para orientar a aquisição, destinando-se a 

indicar as necessidades da Administração, a elaboração de proposta pelo 

mercado, viabilizando a execução do objeto e a competitividade e evitando 



aquisições desnecessárias ou impensadas. 

 

 

  



4 CONTEÚDO 

Feita essa diferenciação de nomenclaturas, que também recebe um 

caráter histórico, importante informar o que devem conter os documentos 

supracitados, registrando-se que não há um regramento específico para tanto.  

Lembre-se, acima de tudo, que o sucesso de qualquer licitação depende 

da correta elaboração e instrução processual de sua fase interna (antes que o 

certame seja lançado), principalmente da definição de seu objeto, que é a 

“alma da licitação”. 

A incorreção na definição do objeto pode gerar muitas consequências 

danosas à Administração Pública e, sendo o caso, à responsabilização do 

administrador que lhe deu causa, uma vez que pode influenciar negativamente 

a fase externa, com: 

a) solicitações de esclarecimentos; 

b) impugnações; 

c) suspensões pelos órgãos de controle; 

d) apresentação de propostas divergentes; 

e) insucessos (licitação deserta ou fracassada); 

f) pagamentos superestimados; 

g) sujeição do procedimento a questionamentos judiciais; 

h) questionamentos pelos órgãos de controle internos e externos. 

De maneira simplificada, o documento que venha a definir o objeto, 

muitas vezes desvalorizado, deve conter os seguintes tópicos, sendo elaborado 

de maneira multidisciplinar, ou seja, pela área que pretende a aquisição, mas 

sob orientação da área de licitações (compras e contratações): 

a) considerações iniciais; 

b) objeto; 

c) justificativa; 

d) especificações; 

e) condições gerais; 

f) considerações finais. 

Vejamos: 

 

 



4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

As “considerações iniciais” do documento destinam-se a mostrar a sua 

finalidade, deixando claro, de plano, sua importância e relação com as 

previsões legais. 

Uma sugestão de texto que pode esclarecer esse tópico é o seguinte: 

 

O “projeto básico”/“memorial descritivo”/“termo de referência” 

tem por finalidade atender todas as necessidades do objeto a ser 

licitado, suficiente para a formulação da proposta pertinente e 

consequente satisfação da Administração, eis que faz parte 

integrante do certame licitatório. 

Para tanto, os aspectos abaixo elencados foram observados: 

- caracterização do objeto; 

- indicação de todos os elementos constitutivos do objeto; 

- pertinência do objeto para com o interesse da Administração, 

contendo justificativa e fundamentação; 

- obrigações e responsabilidades das partes (contratada e 

contratante); 

- elementos que possibilitem o custo, individualizado e total; 

- vínculo com as condições de mercado; 

- estabelecimento de prazos e condições; 

- entre outros. 
 

4.2 OBJETO 

Inicialmente deve ser indicado, resumidamente, o objeto que se 

pretende contratar e sua finalidade. Frise-se, que neste tópico é importante 

que a descrição seja resumida, de forma a identificar rapidamente a pretensão 

e possibilitar que se adentre, com a lógica redacional, ao próximo item do 

documento, que é a justificativa. 

Permite-se, mais uma vez apresentar sugestão de texto: 

 

O presente “projeto básico”/“memorial descritivo”/“termo de 

referência”  destina-se à __________, com a finalidade de 

__________. 

 

4.3 JUSTIFICATIVA 

A motivação é elemento de qualquer ato administrativo, também sendo 

essencial na licitação e na definição do objeto pretendido, mormente 

considerando que o documento que o descreve é o primeiro a ser elaborado e 

o mais importante, podendo ser identificado como o “código genético da 

licitação”. 



É óbvio que a contratação deve refletir o planejamento existente na 

instituição, alinhado à importância da contratação para a estratégia do 

negócio. 

Porém, a obviedade deve, obrigatoriamente, ser traduzida em um texto, 

justificando a necessidade e importância da contratação para atendimento do 

interesse público. 

Devem restar plenamente explicitadas todas as situações de fato ou de 

direito que geraram a vontade do agente praticar e indicar a contratação como 

necessária para solucionar suas necessidades. 

Diretamente relacionada à resumida definição do objeto mencionada no 

item anterior, a justificativa deve pensar em esclarecer “por que”, “para que” e 

“para quem” o objeto deverá ser adquirido. 

Também deve restar muito clara a identificação da necessidade do 

objeto, o estudo das opções disponíveis e a razão de escolha de uma delas. 

De mais a mais, também deve ficar cristalina a conveniência e 

oportunidade da Administração no aperfeiçoamento da contratação almejada. 

 

4.4 ESPECIFICAÇÕES 

Aqui se inicia o ponto mais delicado de todo o sucesso de qualquer 

aquisição na Administração Pública, qual seja: o detalhamento do objeto que 

se pretende contratar. 

Inicialmente é necessário se ter sempre em mente que a definição do 

objeto deve ser obrigatoriamente: 

a) precisa – “delimitando exatamente o que é necessário, não admitindo 

hesitação, mas possibilitando alternativa”; 

b) suficiente – “que não carece de explicações adicionais (explica-se por si 

só), esgotando as características de definição”; 

c) clara – “que por precisa e suficiente, não deixa dúvidas ou 

questionamentos”; 

d) sem especificações excessivas; 

e) sem detalhamentos irrelevantes; 

f) sem definições desnecessárias; 

g) sem limitar a competição. 



Apenas tais elementos são suficientes para balisar a definição do objeto, 

desde que alinhados ao bom senso. 

Contudo, diante de inúmeros equívocos que são verificados na prática, 

importante uma melhor explicação sobre o tema. 

Cabe aqui dizer que são recorrentes os enganos quanto ao momento de 

definição do objeto, já que a prática administrativa revela que não é incomum 

que se diga (erroneamente) que o local para tal definição é no edital. 

Também é comum ouvir que a qualidade das aquisições feitas pela 

Administração é baixa, uma vez que o menor preço é obrigatório no certame. 

Porém, com absoluta certeza é factível comprar com qualidade no setor 

público, desde que exista planejamento e efetiva dedicação dos funcionários. 

Para se afastar estes e outros “estigmas” existentes no Poder Público é 

necessário que os gestores sejam conscientizados da importância da 

qualificação e profissionalização dos funcionários da atividade-meio, deixando-

se de dar exclusiva e primordial importância apenas aos funcionários da 

atividade-fim. Até porque, na realidade, para que seja possível a realização 

das atividades-fins, obrigatoriamente têm de haver os trâmites pelas áreas 

administrativas. E isso tudo está intimamente ligado com a qualidade da 

definição do objeto a ser licitado. 

Para uma correta definição do objeto deve-se adotar o bom senso e o 

“meio-termo”, não podendo restringi-lo ou ampliá-lo em demasia, devendo 

conhecer a necessidade e as soluções oferecidas pelo mercado, analisar o 

custo benefício e descrever as condições para aquisição. 

Permite-se, apenas a título exemplificativo, citar o que poderia conter 

uma especificação: 

a) para aquisição de bens: 

- quantidades; 

- dimensões; 

- forma; 

- unidades de medida; 

- cores; 

- fórmulas; 

- embalagens; 



- transporte; 

- prazo; 

- local de entrega (inclusive com andar, sala etc); 

b) para serviços: 

- definição de equipe mínima; 

- local e horário de prestação; 

- frequência e periodicidade; 

- procedimentos, metodologias e tecnologias empregadas; 

- material; 

- resultados esperados. 

Em resumo, qualquer objeto deve ser definido por sua natureza, sua 

composição, suas medidas e suas quantidades. 

 

4.5 CONDIÇÕES GERAIS 

Além do objeto e suas especificações e da justificativa, as disposições 

legais também exigem que o documento possua, conforme as necessidades do 

objeto, as seguintes especificações, sem prejuízo de outras que se mostrem 

necessárias: 

a) condições de garantia ou assistência técnica; 

b) orçamento indicando o custo estimado; 

c) dotação orçamentária; 

d) condições de habilitação; 

e) forma de apresentação da proposta e suas condições; 

f) modo de fornecimento; 

g) condições de recebimento do objeto; 

h) prazo de entrega; 

i) forma de pagamento; 

j) cronograma físico-financeiro; 

k) local de entrega ou prestação do serviço; 

l) amostras; 

m) obrigações das partes (contratada e contratante); 

n) sanções administrativas 

o) garantia contratual; 



p) procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato. 

Cada um dos itens ora elencados mereceria considerações específicas, o 

que, entretanto, foge à intenção do presente texto. 

 

4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nas “considerações finais” deve-se incluir qualquer observação que se 

mostre importante, além de afirmar que o trabalho realizado contém as 

especificações necessárias para a realização da contratação, bem como que 

foram consideradas as reais necessidades da Administração e seguida a 

legislação vigente. 

Aqui se pode, outra vez, sugerir texto: 

 

O presente “projeto básico”/“memorial descritivo”/“termo de 

referência” está em conformidade com as condições de mercado 

existentes e contém as especificações necessárias para a 

contratação. Ainda foram consideradas as necessidades reais da 

Administração e seguidas as orientações da legislação vigente. 

 

4.7 PARÂMETRO LEGAL EXEMPLIFICATIVO 

Outra forma de balizar a elaboração do documento aqui tratado pode ser 

verificada, de maneira pormenorizada, em legislação federal, especificamente 

na Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, editada pela Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, que embora não aplicável ao Estado de São Paulo, não 

encontra limitação para ser utilizada como bom roteiro. 

Existe, na norma referida, título próprio denominado “do projeto básico 

ou termo de referência”, com os arts. 14, 15, 16 e 17, que por suas cristalinas 

especificações permitem a ausência de explicações e a mera transcrição (com 

a devida licença por sua extensão): 

 

DO PROJETO BÁSICO OU TERMO DE REFERÊNCIA 

Art. 14. A contratação de prestação de serviços será sempre 

precedida da apresentação do Projeto Básico ou Termo de 

Referência, que deverá ser preferencialmente elaborado por 

técnico com qualificação profissional pertinente às especificidades 

do serviço a ser contratado, devendo o Projeto ou o Termo ser 



justificado e aprovado pela autoridade competente. 

Art. 15. O Projeto Básico ou Termo de Referência deverá conter: 

I - a justificativa da necessidade da contratação, dispondo, dentre 

outros, sobre: 

a) motivação da contratação; 

b) benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação; 

c) conexão entre a contratação e o planejamento existente; 

d) agrupamento de itens em lotes; 

e) critérios ambientais adotados, se houver; 

f) natureza do serviço, se continuado ou não; 

g) inexigibilidade ou dispensa de licitação, se for o caso; e 

h) referências a estudos preliminares, se houver. 

II - o objetivo, identificando o que se pretende alcançar com a 

contratação; 

III - o objeto da contratação, com os produtos e os resultados 

esperados com a execução do serviço; 

IV - a descrição detalhada dos serviços a serem executados, e das 

metodologias de trabalho, nomeadamente a necessidade, a 

localidade, o horário de funcionamento e a disponibilidade 

orçamentária e financeira do órgão ou entidade, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 8.666, de 1993, com a definição da rotina de 

execução, evidenciando: 

a) freqüência e periodicidade; 

b) ordem de execução; 

c) procedimentos, metodologias e tecnologias a serem 

empregadas; 

d) deveres e disciplina exigidos; e 

e) demais especificações que se fizerem necessárias. 

V - a justificativa da relação entre a demanda e a quantidade de 

serviço a ser contratada, acompanhada , no que couber, dos 

critérios de medição utilizados, documentos comprobatórios, 

fotografias e outros meios probatórios que se fizerem necessários; 

VI - o modelo de ordem de serviço, sempre que houver a previsão 

de que as demandas contratadas ocorrerão durante a execução 

contratual, e que deverá conter os seguintes campos: 

a) a definição e especificação dos serviços a serem realizados; 

b) o volume de serviços solicitados e realizados, segundo as 

métricas definidas; 

c) os resultados ou produtos solicitados e realizados; 

d) prévia estimativa da quantidade de horas demandadas na 



realização da atividade designada, com a respectiva metodologia 

utilizada para a sua quantificação, nos casos em que a única opção 

viável for a remuneração de serviços por horas trabalhadas; 

e) o cronograma de realização dos serviços, incluídas todas as 

tarefas significativas e seus respectivos prazos; 

f) custos da prestação do serviço, com a respectiva metodologia 

utilizada para a quantificação desse valor; 

g) a avaliação da qualidade dos serviços realizados e as 

justificativas do avaliador; e 

h) a identificação dos responsáveis pela solicitação, pela avaliação 

da qualidade e pela ateste dos serviços realizados, os quais não 

podem ter nenhum vínculo com a empresa contratada. 

VII - a metodologia de avaliação da qualidade e aceite dos serviços 

executados; 

VIII - a necessidade, quando for o caso, devidamente justificada, 

dos locais de execução dos serviços serem vistoriados previamente 

pelos licitantes, devendo tal exigência, sempre que possível, ser 

substituída pela divulgação de fotografias, plantas, desenhos 

técnicos e congêneres; 

IX - o enquadramento ou não do serviço contratado como serviço 

comum para fins do disposto no art. 4º do Decreto 5.450, de 31 

de maio de 2005; 

X - a unidade de medida utilizada para o tipo de serviço a ser 

contratado, incluindo as métricas, metas e formas de mensuração 

adotadas, dispostas, sempre que possível, na forma de Acordo de 

Níveis de Serviços, conforme estabelece o inciso XVII deste artigo; 

XI - o quantitativo da contratação; 

XII - o custo estimado da contratação, o valor máximo global e 

mensal estabelecido em decorrência da identificação dos 

elementos que compõem o preço dos serviços, definido da 

seguinte forma: 

a) por meio do preenchimento da planilha de custos e formação de 

preços, observados os custos dos itens referentes ao serviço, 

podendo ser motivadamente dispensada naquelas contratações em 

que a natureza do seu objeto torne inviável ou desnecessário o 

detalhamento dos custos para aferição da exeqüibilidade dos 

preços praticados; e 

b) por meio de fundamentada pesquisa dos preços praticados no 

mercado em contratações similares; ou ainda por meio da adoção 

de valores constantes de indicadores setoriais, tabelas de 



fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou 

outros equivalentes, se for o caso. 

XIII - a quantidade estimada de deslocamentos e a necessidade de 

hospedagem dos empregados, com as respectivas estimativas de 

despesa, nos casos em que a execução de serviços eventualmente 

venha a ocorrer em localidades distintas da sede habitual da 

prestação do serviço; 

XIV - a produtividade de referência, quando cabível, ou seja, 

aquela considerada aceitável para a execução do serviço, sendo 

expressa pelo quantitativo físico do serviço na unidade de medida 

adotada, levando-se em consideração, entre outras, as seguintes 

informações: 

a) rotinas de execução dos serviços; 

b) quantidade e qualificação da mão-de-obra estimada para 

execução dos serviços; 

c) relação do material adequado para a execução dos serviços com 

a respectiva especificação, podendo, quando necessário, ser 

indicada a marca, desde que acrescida da expressão "ou similar"; 

d) relação de máquinas, equipamentos e utensílios a serem 

utilizados; e 

e) condições do local onde o serviço será realizado. 

XV – condições que possam ajudar na identificação do quantitativo 

de pessoal e insumos necessários à execução contratual, tais 

como: 

a) quantitativo de usuários; 

b) horário de funcionamento do órgão e horário em que deverão 

ser prestados os serviços; 

c) restrições de área, identificando questões de segurança 

institucional, privacidade, segurança, medicina do trabalho, dentre 

outras; 

d) disposições normativas internas; e 

e) instalações, especificando-se a disposição de mobiliário e 

equipamentos, arquitetura, decoração, dentre outras. 

XVI - deveres da contratada e da contratante; 

XVII - o Acordo de Níveis de Serviços, sempre que possível, 

conforme modelo previsto no anexo II, deverá conter: 

a) os procedimentos de fiscalização e de gestão da qualidade do 

serviço, especificando-se os indicadores e instrumentos de 

medição que serão adotados pelo órgão ou entidade contratante; 

b) os registros, controles e informações que deverão ser prestados 



pela contratada; e 

c) as respectivas adequações de pagamento pelo não atendimento 

das metas estabelecidas. 

XVIII - critérios técnicos de julgamento das propostas, nas 

licitações do tipo técnica e preço, conforme estabelecido pelo 

artigo 46 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art. 16. Na definição do serviço a ser contratado, são vedadas as 

especificações que: 

I - sejam restritivas, limitando a competitividade do certame, 

exceto quando necessárias e justificadas pelo órgão contratante; 

II - direcionem ou favoreçam a contratação de um prestador 

específico; 

III - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou 

entidade, não se admitindo especificações que não agreguem valor 

ao resultado da contratação ou sejam superiores às necessidades 

do órgão; e 

IV - estejam defasadas tecnológica e/ou metodologicamente ou 

com preços superiores aos de serviços com melhor desempenho. 

Art. 17. Quando for adotado o Acordo de Níveis de Serviços, este 

deverá ser elaborado com base nas seguintes diretrizes: 

I - antes da construção dos indicadores, os serviços e resultados 

esperados já deverão estar claramente definidos e identificados, 

diferenciando-se as atividades consideradas críticas das 

secundárias; 

II - os indicadores e metas devem ser construídos de forma 

sistemática, de modo que possam contribuir cumulativamente para 

o resultado global do serviço e não interfiram negativamente uns 

nos outros; 

III - os indicadores devem refletir fatores que estão sob controle 

do prestador do serviço; 

IV - previsão de fatores, fora do controle do prestador, que 

possam interferir no atendimento das metas; 

V - os indicadores deverão ser objetivamente mensuráveis, de 

preferência facilmente coletáveis, relevantes e adequados à 

natureza e características do serviço e compreensíveis; 

VI - evitar indicadores complexos ou sobrepostos; 

VII - as metas devem ser realistas e definidas com base em uma 

comparação apropriada; 

VIII - os pagamentos deverão ser proporcionais ao atendimento 

das metas estabelecidas no ANS, observando-se o seguinte: 



a) as adequações nos pagamentos estarão limitadas a uma faixa 

específica de tolerância, abaixo da qual o fornecedor se sujeitará 

às sanções legais; e 

b) na determinação da faixa de tolerância de que trata a alínea 

anterior, considerar-se-á a relevância da atividade, com menor ou 

nenhuma margem de tolerância para as atividades consideradas 

críticas; 

IX - o não atendimento das metas, por ínfima ou pequena 

diferença, em indicadores não críticos, poderá ser objeto apenas 

de notificação nas primeiras ocorrências, de modo a não 

comprometer a continuidade da contratação. 

 

4.8 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

No âmbito do Estado de São Paulo, quando se tratar de projetos básicos 

destinados a obras e serviços de engenharia e arquitetura, além das 

especificações até o momento relacionadas, é imprescindível aduzir a 

existência do Decreto nº 56.565, de 22 de dezembro de 2010. 

 

 

  



5 FORMALIZAÇÃO 

Elaborado o documento, deve ser subscrito com identificação completa e 

assinatura de seu elaborador (ou da equipe) e submetido, obrigatoriamente, à 

expressa aprovação do ordenador da despesa, que determinará, se for o caso, 

a instrução processual que o caso exija. 

Por ora, importante asseverar que a elaboração do “projeto 

básico”/“memorial descritivo”/“termo de referência” é de responsabilidade da 

área que almeja a contratação (que pode ou não se confundir com a área de 

licitações), cabendo à área administrativa apenas orientar e, sendo 

formalmente solicitada, apoiar a sua confecção. 

 

 

  



6 OBSERVAÇÕES FINAIS 

Por tudo o que foi exposto até o momento, conclui-se que a definição do 

objeto a ser contratado pode seguir alguns padrões, mas, sobretudo, depende 

de uma avaliação pontual do caso, notadamente em relação à complexidade 

do que se pretende. 

Vê-se que por ter reflexos na fase interna, na fase externa, na execução 

e na fiscalização por órgãos de controle, a definição do objeto e consequente 

elaboração do documento com a respectiva justificativa (“projeto básico”, 

“memorial descritivo” ou “termo de referência) é realmente o momento de 

planejamento que mais exige atenção do administrador. 

Todavia, importante dizer que não é o único. Também se constatam 

grandes falhas nas regras da disputa e na execução do objeto. 

Por isso é importante acabar com o mito de que a área administrativa, 

especificamente a de licitações (compras e contratações), é o entrave para o 

administrador realizar tudo o que pretende, colocando sempre exigências que 

apenas atrapalham. 

Na verdade, trata-se de setor que vivencia as questões das contratações 

públicas e acompanha com máxima atenção e prioridade o que vem sendo 

decidido pelos diversos órgãos de controle e pelo próprio Poder Judiciário. 

Com efeito, é importante que as áreas fins não continuem com o 

costume histórico de não aceitar sugestões da área de licitações (compras e 

contratações), eis que por diversas vezes e em inúmeros casos já se mostrou 

danoso à Administração e ao próprio dirigente não dar ouvidos a quem 

trabalha e dedica-se a essa área. 

Também é imprescindível registrar que o Estado de São Paulo já 

vislumbrou a necessidade de capacitar seus funcionários, bem como 

estabelecer a padronização de procedimentos que se verificam rotineiros, 

como é caso dos cadernos de serviços terceirizados, que também devem ser 

verificados para a elaboração de documentos destinados às contratações da 

prestação de serviços mais comuns no Poder Executivo paulista. 
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