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Termo de Referência: 
aspectos práticos para 

dispensa e 
inexigibilidade e 

pontos mais relevantes 
em geral



Termo de Referência

deverá ser feito com 
base nos Estudos 

Técnicos Preliminares
(ETP)



Obrigatoriedade ou não dos ETP 
• Serviços, inclusive de engenharia, obras e materiais (IN 40/2020 Seges/ME)
 ETP obrigatório para qualquer tipo de contratação, inclusive participação 
em IRP e adesão tardia a ata SRP, exceto as hipóteses facultadas

Extrato da Legislação (IN 40/2020  Seges/ME)
Art. 8º A elaboração dos ETP:
I - é facultada nas hipóteses dos incisos I, II, III, IV e XI do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993; e
II - é dispensada nos casos de prorrogações contratuais relativas a objetos de prestação 
de natureza continuada.

“Facultada” = a decisão por fazer ou não fazer os ETP é do requisitante, contudo deverá 
justificar sua escolha no processo.

Rápida identificação 
Art. 24.  É dispensável a licitação:
I - para obras e serviços de engenharia de valor até .... R$ 33 mil (Decreto 9.412/2018) e R$ 100 mil (durante a vigência da calamidade 
pública, ou seja, até 31/12/2020 conforme Decreto Legislativo 6/2020 e Lei 14.065/2020)
II - para outros serviços e compras de valor até .... R$ 17,6 mil (Decreto 9.412/2018) e R$ 50 mil (durante a vigência da calamidade 
pública, ou seja, até 31/12/2020 conforme Decreto Legislativo 6/2020 e Lei 14.065/2020)
III - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem....
IV - nos casos de emergência..... 
XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão contratual.... 



Obrigatoriedade ou não dos ETP 
• Serviços, inclusive de engenharia (parte mantida na IN 05/2017 Seges/MPDG)
 ETP obrigatório para qualquer tipo de contratação, inclusive participação 
em IRP e adesão tardia a ata SRP, exceto as hipóteses dispensadas

Extrato da Legislação (IN 05/2017  Seges/MPDG)
Art. 20. O Planejamento da Contratação, para cada serviço a ser contratado, consistirá nas seguintes etapas:
I - Estudos Preliminares;
II - Gerenciamento de Riscos; e
III - Termo de Referência ou Projeto Básico.
§ 1º As situações que ensejam a dispensa ou inexigibilidade da licitação exigem o cumprimento das etapas do 
Planejamento da Contratação, no que couber.
§ 2º Salvo o Gerenciamento de Riscos relacionado à fase de Gestão do Contrato, as etapas I e II do caput ficam 
dispensadas quando se tratar de:
a) contratações de serviços cujos valores se enquadram nos limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 
1993; ou
b) contratações previstas nos incisos IV e XI do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 3º As contratações de serviços prestados de forma contínua, passíveis de prorrogações sucessivas, de que trata o 
art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993, caso sejam objeto de renovação da vigência, ficam dispensadas das etapas I, II e III 
do caput, salvo o Gerenciamento de Riscos da fase de Gestão do Contrato.

Os ETP estão dispensados (pela IN 05/2017) para serviços nas condições descritas no §
2º acima.
No caso do enquadramento do valor aos limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei 
8.666/2020, a dispensa dos ETP inclui as contratações por adesão, IRP e inexigibilidade.



Obrigatoriedade ou não dos ETP 
• Soluções de TIC – materiais e/ou serviços (IN 01/2019  Seges/ME)
 ETP obrigatório para qualquer tipo de contratação, inclusive participação(*) em IRP e 
adesão tardia a ata SRP, exceto a hipótese facultativa

Extrato da Legislação (IN 01/2019  Seges/ME)
Art. 1º (...)
§ 1º Para contratações cuja estimativa de preços seja inferior ao disposto no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993, a aplicação desta 
norma é facultativa, exceto quanto ao disposto no art. 6º, devendo o órgão ou entidade realizar procedimentos de contratação 
adequados, nos termos da legislação vigente.
(...)
Art. 9º A fase de Planejamento da Contratação consiste nas seguintes etapas:
I - instituição da Equipe de Planejamento da Contratação;
II - elaboração do Estudo Técnico Preliminar da Contratação; e
III - elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico.
§ 1º É obrigatória a execução de todas as etapas da fase de Planejamento da Contratação, independentemente do tipo de contratação, 
inclusive nos casos de:
I - inexigibilidade;
II - dispensa de licitação ou licitação dispensada;
III - formação de Ata de Registro de Preços;
IV - adesão à Ata de Registro de Preços;
V - contratações com uso de verbas de organismos nacionais ou internacionais; ou
VI - contratação de empresas públicas de TIC.
§ 2º É dispensável a realização da etapa III do caput deste artigo nos casos em que o órgão ou entidade seja participante da licitação, nos 
termos do art. 2º, inciso IV, do Decreto nº 7.892, de 2013.

“Facultativa” = a decisão por fazer ou não fazer os ETP é do requisitante, contudo deverá justificar sua 
escolha no processo.

(*) única situação em que o TR é “dispensável” pela IN 01/2019



Após definido se o 
processo terá ou não os 

ETP, inicia-se o 
Termo de Referência



Art. 25 da Lei 8.666/1193
(situações de inviabilidade de 

competição)

Nos casos de inexigibilidade:
não comece o processo com a 

proposta da empresa.

Primeiro a Administração deve 
descrever sua necessidade



Termo de Referência
Para dispensa e 

inexigibilidade poderá ser 
“simplificado”

Mas como simplificar? Quais 
partes podem ser excluídas? 

Sanções? Pagamento? 
Reajuste?



Primeira e mais complexa questão:
descrever minuciosamente o 

objeto 
(não pode ser resumido demais, não 

pode indicar marca(*) nem 
fornecedor, não pode conter 
características excessivas que 
restrinjam a competitividade) 

(*) há exceções



Após descrito o objeto e as 
características relativas ao 

fornecimento/prestação, restam 
as demais questões legais
(que vão reger o contrato)

Aproveitamos o conteúdo da 
AGU

completo e atualizado



Termo de Referência
sempre utilizar o modelo 

atualizado da AGU, 
inclusive nos casos de 

dispensa e inexigibilidade, 
para maior segurança 

jurídica



Termo de Referência
Manter o conteúdo da AGU 
pois o TR é parte integrante 

do contrato, mesmo que 
seja contratação apenas 

nota de empenho na 
condição de “instrumento 

equivalente” a contrato



Termo de Referência
Fazer as adaptações do 
conteúdo da AGU para 

dispensa e inexigibilidade
(alterar menções a licitação, 
pregão, Lei 10.520/2002 e 

Decreto 10.024/2019)





Termo de Referência 

Surgiu com a legislação que instituiu o Pregão como modalidade de 
licitação:

• Art. 3º, inciso I da Lei nº 10.520/02, que institui o Pregão (apenas cita 
“definir o objeto”);
• Art. 8º, inciso II do Decreto nº 3.555/00, que regulamenta o Pregão 
(instituído pela MP 2.026-3/00) - na forma presencial;
• Art. 3º, inciso XI do Decreto 10.024/19 (em substituição ao revogado 
Decreto nº 5.450/05), que regulamenta o Pregão na forma eletrônica.

O Termo de Referência é o documento base para a contratação. Nele o 
requisitante descreve o objeto a ser contratado com todo o detalhamento 
necessário para que receba o que realmente precisa. Diversos elementos 
devem ser abordados no Termo de Referência para melhor êxito na 
contratação e na execução do contrato.



Termo de Referência 

Quem é responsável pela elaboração do Termo de Referência?

• Área requisitante 
 Serviços (IN 05/2017 Seges/MPDG)

• Equipe de Planejamento da Contratação
 Soluções de TIC (IN 01/2019  Seges/ME)

Decreto 10.024/19 – omisso – “documento elaborado com base nos ETP” (já 
o revogado Decreto 5.450/05, art. 9º, inciso I – área requisitante);

IN 40/2020 Seges/ME – omissa – “considera-se ETP o documento (...) dando 
base (...) ao termo de referência (...)”



Termo de Referência 
Extrato da Legislação: Decreto 10.024/2020

Art. 3º  Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
(...)
IV - estudo técnico preliminar - documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma 
contratação, que caracteriza o interesse público envolvido e a melhor solução ao problema a ser resolvido e 
que, na hipótese de conclusão pela viabilidade da contratação, fundamenta o termo de referência;
(...)
XI - termo de referência - documento elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, que deverá 
conter:
a) os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração pública, a partir dos padrões de 
desempenho e qualidade estabelecidos e das condições de entrega do objeto, com as seguintes informações:
1. a definição do objeto contratual e dos métodos para a sua execução, vedadas especificações excessivas, 
irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustrem a competição ou a realização do certame;
2. o valor estimado do objeto da licitação demonstrado em planilhas, de acordo com o preço de mercado; e
3. o cronograma físico-financeiro, se necessário;
b) o critério de aceitação do objeto;
c) os deveres do contratado e do contratante;
d) a relação dos documentos essenciais à verificação da qualificação técnica e econômico-financeira, se 
necessária;
e) os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato ou da ata de registro de preços;
f) o prazo para execução do contrato; e
g) as sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara.



Termo de Referência 

Extrato da Legislação: IN 05/2017 Seges/MPDG

Art. 29. Devem ser utilizados os modelos de minutas padronizados de Termos de 
Referência e Projetos Básicos da Advocacia-Geral União, observadas as diretrizes 
dispostas no Anexo V, bem como os Cadernos de Logística expedidos pela Secretaria 
de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no que couber.

§ 1º Quando o órgão ou entidade não utilizar os modelos de que trata o caput, ou 
utilizá-los com alterações, deverá apresentar as devidas justificativas, anexando-as aos 
autos.

§ 2º Cumpre ao setor requisitante a elaboração do Termo de Referência ou Projeto 
Básico, a quem caberá avaliar a pertinência de modificar ou não os Estudos 
Preliminares e o Gerenciamento de Risco, a depender da temporalidade da 
contratação, observado o disposto no art. 23.



Termo de Referência 

Extrato da Legislação: IN 01/2019 SGD/ME

Art. 12. O Termo de Referência ou Projeto Básico será elaborado pela Equipe de 
Planejamento da Contratação a partir do Estudo Técnico Preliminar da Contratação, 
incluindo, no mínimo, as seguintes informações:
I - definição do objeto da contratação, conforme art. 13;
II - código(s) do Catálogo de Materiais - Catmat ou do Catálogo de Serviços - Catser
relacionado(s) a cada item da contratação, disponíveis no Portal de Compras do Governo 
Federal;
III - descrição da solução de TIC, conforme art. 14;
IV - justificativa para contratação da solução, conforme art. 15;
V - especificação dos requisitos da contratação, conforme art. 16;
VI - definição das responsabilidades da contratante, da contratada e do órgão gerenciador 
da Ata de Registro de Preços, quando aplicável, conforme art. 17;
VII - Modelo de Execução e Gestão do Contrato, conforme arts. 18 e 19;
VIII - estimativas de preços da contratação, conforme art. 20;
IX - adequação orçamentária e cronograma físico-financeiro, conforme art. 21;
X - regime de execução do contrato, conforme art. 22;
XI - critérios técnicos para seleção do fornecedor, conforme art. 23; e
XII - índice de correção monetária, quando for o caso, conforme art. 24.



Termo de Referência 

Quem é responsável pela aprovação do Termo de Referência?

• Autoridade competente ou quem esta delegar

Extrato da Legislação: Decreto 10.024/2020

Art. 14.  No planejamento do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte:
I - elaboração do estudo técnico preliminar e do termo de referência;
II - aprovação do estudo técnico preliminar e do termo de referência pela autoridade 
competente ou por quem esta delegar;



Termo de Referência
ou Projeto Básico? 

Projeto Básico – expressão contida na Lei 8.666/93 (Lei Geral de Licitações),  
na Lei 12.462/2011 (Lei do RDC).

Termo de Referência – expressão contida nos Decretos que regulamentam o 
Pregão (Decreto 3.550/00 e Decreto 10.024/19)

Considerando suas definições e conteúdo, trata-se do mesmo documento.
O nome Termo de Referência deve ser utilizado nas licitações
por pregão (eletrônico ou presencial). E o nome Projeto Básico deve ser 
adotado nas modalidades regidas pela Lei nº 8.666/93 (concorrência, 
tomada de preços, convite etc.), inclusive para dispensa e inexigibilidade de 
licitação, além das licitações na modalidade RDC (presencial e eletrônico). 

A jurisprudência entende que mais importante que o nome utilizado é o 
conteúdo do documento.



Termo de Referência
conteúdo

Tabela de identificação dos itens – modelo AGU para compras

ITEM DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO 

CATMAT

UNIDADE DE 

MEDIDA
QUANTIDADE

VALOR

MÁXIMO

ACEITÁVEL OU

VALOR DE 

REFERÊNCIA

1

1.1

Idem ao Item 1 – Cota 

reservada para ME/EPP em 

XX,XX% (ver nota explicativa 

acima)

2

3

...



Termo de Referência
conteúdo

Tabela de itens, quant. e req. mínima por UASG (caso SRP) – modelo AGU 
para compras

Órgão Gerenciador:

item DESCRIÇÃO/ ESPECIF.
UNIDADE

DE
MEDIDA

REQUISIÇÃO
MÍNIMA

REQUISIÇÃO
Máxima

Quantidade
total

Órgão Participante:

item DESCRIÇÃO/ ESPECIF.
UNIDADE

DE
MEDIDA

REQUISIÇÃO
MÍNIMA

REQUISIÇÃO
Máxima

Quantidade
total



Termo de Referência - conteúdo
Compras

(AGU jul/2020)
Serviços NÃO continuados

(AGU jul/2020)

Serviços continuados SEM mão de obra 
exclusiva 

(AGU jul/2020)

Serviços continuados COM mão de obra 
exclusiva

(AGU jul/2020)
1. DO OBJETO 1. DO OBJETO 1. DO OBJETO 1. DO OBJETO

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

3 .DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE 
SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE 
SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE 
SELEÇÃO DO FORNECEDOR

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO
7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO 
OBJETO.

10. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O 
DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O 
DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
11. UNIFORMES

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8. DA SUBCONTRATAÇÃO 12. DA SUBCONTRATAÇÃO  13. DA SUBCONTRATAÇÃO  14. DA SUBCONTRATAÇÃO  
9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 15. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 16. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO  16. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO  17. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO  

11. DO PAGAMENTO 16. DO PAGAMENTO 17. DO PAGAMENTO 18. DO PAGAMENTO
12. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO 17. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO 18. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO

19. DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA

13. DO REAJUSTE 18. REAJUSTE 19. REAJUSTE

20 DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO 
AMPLO (REPACTUAÇÃO) ou
20. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO 
AMPLO (REAJUSTE)

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 19. GARANTIA DA EXECUÇÃO 20. GARANTIA DA EXECUÇÃO 21. GARANTIA DA EXECUÇÃO

15. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 22. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 23. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS 
REFERENCIAIS.

22. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS 
REFERENCIAIS.

23. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS 
REFERENCIAIS.

24. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS 
REFERENCIAIS.

18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 23. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 24. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 25. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
24. INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

*amostra



Termo de Referência

Parcelamento do objeto a ser contratado

➔O parcelamento é a regra (§ 1º do art. 23 da Lei 8.666/93) 
§ 1o As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas 
parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação 
com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 
competitividade sem perda da economia de escala. 

O parcelamento, em tese, aumenta a possibilidade de competição, uma vez 
que determinado fornecedor pode não ser capaz de oferecer uma solução 
integrada, mas sim alguma(s) de suas partes.

Entretanto, o possível aumento da competição decorrente do parcelamento 
deve ser avaliado em contraposição à economia de escala que a contratação 
de uma solução integrada pode trazer ao órgão público, e também quanto à 
execução (viabilidade técnica) do contrato. A decisão por uma ou outra 
alternativa (parcelar ou não parcelar o objeto) deve ser justificada no 
processo, norteada sempre pelo princípio do interesse público.



Termo de Referência

Utilização do SRP => Apenas quatro hipóteses legais 

Extrato da Legislação: Decreto 7.892/13

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 
contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas 
ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de 
tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para 
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 

quantitativo a ser demandado pela Administração.

O planejamento da contratação deverá indicar uma das hipóteses, ideal que 
também esteja no TR. 



Termo de Referência 

Extrato da Legislação: Lei nº 8.666/93

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o
nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a 
menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, 
bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
(...)
§ 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:
I - o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros 
complementos;
II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; 
III - a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor;
IV - as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação.



Termo de Referência

O conjunto do Contrato:

A partir do TR, o setor de compras/licitações elaborará a minuta de edital 
(caso de licitação) ou a comunicação/instrumento convocatório (caso de 
dispensa ou inexigibilidade).

O edital ou ato convocatório é o documento que fixa as condições de 
realização da licitação e convoca os interessados para a apresentação de suas 
propostas.
Conforme art. 40 da Lei 8.666/93, o Projeto Básico (ou Termo de Referência, 
no caso de Pregão), constitui anexo obrigatório do Edital, assim como a 
minuta de contrato.

O conjunto do Contrato será: 
TR + Edital (ou instrumento convocatório) + peça de Contrato (Termo de 
Contrato ou instrumento equivalente + Proposta Vencedora



Termo de Referência

Termo de Referência para dispensa, inexigibilidade e adesão a ata de 
registro de preços

Extrato da Legislação: Lei nº 8.666/93

Art. 7º. As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste 
artigo e, em particular, à seguinte sequência:
I - projeto básico;
II - projeto executivo;
(...)
§ 9º. O disposto neste artigo aplica-se também, no que couber, aos casos de dispensa e de inexigibilidade de 
licitação.
(...)
Art. 14. 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 responsabilidade de quem lhe tiver dado 
causa.
Art. 15.
§ 7º. Nas compras deverão ser observadas, ainda:
I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;
II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização 
prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de 
estimação;
III - as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material.



Termo de Referência
Termo de Referência para dispensa, inexigibilidade e adesão a ata de 
registro de preços

Extrato da Legislação: IN 01/2019 SGD/ME
Art. 9º A fase de Planejamento da Contratação consiste nas seguintes etapas:
I - instituição da Equipe de Planejamento da Contratação;
II - elaboração do Estudo Técnico Preliminar da Contratação; e
III - elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico.
§ 1º É obrigatória a execução de todas as etapas da fase de Planejamento da Contratação, independentemente 
do tipo de contratação, inclusive nos casos de:
I - inexigibilidade;
II - dispensa de licitação ou licitação dispensada;
III - formação de Ata de Registro de Preços;
IV - adesão à Ata de Registro de Preços;
V - contratações com uso de verbas de organismos nacionais ou internacionais; ou
VI - contratação de empresas públicas de TIC.
§ 2º É dispensável a realização da etapa III do caput deste artigo nos casos em que o órgão ou entidade seja 
participante da licitação, nos termos do art. 2º, inciso IV, do Decreto nº 7.892, de 2013.
§ 3º A participação de órgão ou entidade em registro de preços será fundamentada na compatibilidade do 
Estudo Técnico Preliminar e outros documentos de planejamento da contratação do órgão interessado na 
participação com o Termo de Referência ou Projeto Básico do órgão gerenciador, facultada a solicitação de 
informações adicionais.
§ 4º O órgão interessado em aderir a ata de registro de preços deverá encaminhar os artefatos de 
planejamento relacionados no caput deste artigo para análise do órgão gerenciador da ata que autorizará ou 
não a sua adesão, observando-se o disposto no art. 22 do Decreto nº 7.892, de 2013.



Termo de Referência
Termo de Referência para dispensa, inexigibilidade e adesão a ata de 
registro de preços

Extrato da Legislação: Lei 13.979/20 (enfrentamento Covid)
Art. 4º-E.  Nas aquisições ou contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei, será admitida a apresentação 
de termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado.   (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
§ 1º  O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado referidos no caput deste artigo 
conterá:   (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
I – declaração do objeto;   (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
II – fundamentação simplificada da contratação;   (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
III – descrição resumida da solução apresentada;   (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
IV – requisitos da contratação;   (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
V – critérios de medição e de pagamento;   (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
VI – estimativa de preços obtida por meio de, no mínimo, 1 (um) dos seguintes parâmetros:   (Incluído pela Lei 
nº 14.035, de 2020)
a) Portal de Compras do Governo Federal;   (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
b) pesquisa publicada em mídia especializada;   (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
c) sites especializados ou de domínio amplo;   (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
d) contratações similares de outros entes públicos; ou   (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores;    (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
VII – adequação orçamentária.   (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)





Conclusão

A fase mais importante do 
processo de contratação pública 

(seja por licitação ou por 
contratação direta) é o 

planejamento. 
Teremos um bom Termo de 

Referência se tivermos um bom 
planejamento da contratação.
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