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PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO 
ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, PROJETO BÁSICO E 

OUTROS INSTRUMENTOS - TEORIA E PRÁTICA

O termo de referência é o documento de planejamento necessário à indicação do objeto da licitação ou da con-
tratação de forma precisa, suficiente e clara, notadamente quando a pretensão administrativa envolve bens e 
serviços comuns.
Na mesma linha, destaca-se o projeto básico no caso de licitações realizadas com base nas Leis 8.666/93, 
12.462/12 e 13.303/16.
Como documentos de planejamento que são, devem ser compreendidos como um passo inicial da fase prepara-
tória. De acordo com as recentes normatizações, além da compatibilização com o Plano Anual de Contratações 
(PAC), a construção deste documento de planejamento, em diversas situações, exige a submissão a passos 
formais prévios, como a confecção de estudo técnico preliminar (ETP) ou mesmo mapa de riscos, que podem 
servir como base para a elaboração do termo de referência. 
Todo o moderno arcabouço normativo tem prestigiado e incentivado um aprimoramento da etapa de planeja-
mento, para garantir melhores resultados não apenas na licitação, mas na contratação como um todo. Planejar 
adequadamente e construir um bom termo de referência é um dos desafios mais importantes do ambiente das 
contratações públicas, o que exige capacitação e conhecimento sobre as orientações dos órgãos de normatiza-
ção e de controle.
Dificuldades na especificação de produtos, comportamentos oportunistas, baixa qualidade dos bens adqui-
ridos, pesquisa de preços/grande oscilação dos preços, padrões de sustentabilidade, escassez de recursos, 
novas dinâmicas de mercado, dificuldades de logísticas e contingências na execução contratual são alguns dos 
elementos que acrescentam novas dificuldades ao planejamento, para a escorreita satisfação das necessidades 
públicas pelo agente competente.
No presente curso “PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO”: elaboração do termo de referência, projeto básico e ou-
tros instrumentos”, a Professora Tatiana Camarão e os Professores Ronny Charles e Cláudio Sarian capacitarão 
os participantes com conhecimento necessário para a configuração de uma boa fase de planejamento da licita-
ção, com a construção de um termo de referência, projeto básico, estudos técnicos preliminares, levantamento 
dos principais riscos e estimativa de custos que atendam às exigências normativas, garantindo não apenas uma 
licitação exitosa, mas também uma contratação segura e eficiente.
OBS: o curso não abordará a confecção de termo de referência específico para contratações de TI e terceirização 
de mão de obra.

OBJETIVO
Capacitar os agentes públicos para o planejamento eficiente das contratações, bem como a redigirem bons 
Projetos Básicos e Termos de Referência e respectivos Contratos Administrativos, apresentando todas as suas 
etapas e providencias, com estrutura e linguagem adequados, de forma a evitar direcionamento e outros ilícitos.

Em função da inviabilidade de realização de eventos presenciais neste período de pandemia do coronavirus, este 
Seminário se dará à distância, através da poderosa tecnologia da plataforma de realização de eventos on-line 
ao vivo do EventOn NTC, conduzido por renomados instrutores,  para até 5000 (cinco mil) participantes simul-
tâneos, que fornece uma experiência atraente e abrangente, produzindo um maior retorno do investimento para 
o órgão e o participante do seminário. 

FORMATO DO CURSO

MODERAÇÃO E COORDENAÇÃO CIENTÍFICA: PROF. RONNY CHARLES
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ENTENDA PORQUE O EVENTON NTC TEM A TECNOLOGIA 
E OS RECURSOS MAIS PODEROSOS PARA MELHOR 

EXPERIÊNCIA DE APRENDIZADO ON-LINE 

   Plataforma segura e escalável 
 Alcance de até 5000 participantes e 6 palestrantes simultaneamente em um único evento. 

   Alta definição 
Tudo o que você precisa é de uma conexão estável à Internet e terá 30 FPS, transmissão de vídeo e áudio 
de alta qualidade independente do dispositivo: desktop, laptop, tablet ou telefone. 

   Fácil e Acessível
Nenhum download é necessário para acessar a sala do evento. 

   Interação ao vivo com participantes 
Converse e execute perguntas e respostas em tempo real e até tenha um apresentador da platéia.

   Baixo investimento 
Conte com preços que fazem sentido para sua organização.

    Excelência Docente e Programática 
Renomados instrutores do país para elaborar os melhores e mais dinâmicos eventos online do mercado.
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PÚBLICO-ALVO

Pregoeiros e membros de equipes de apoio, membros de comissões de licitação, assessores e procura-
dores jurídicos, ordenadores de despesa, advogados, auditores, gestores de contratos, profissionais do 
departamento de compras, finanças, orçamento, planejamento, administração, contratos e de controle 
interno e externo e todos os demais agentes públicos das três esferas de governo (União, Estados e Mu-
nicípios), envolvidos nos procedimentos de contratação na Administração Pública, inclusive no âmbito 
das empresas públicas e das sociedades de economia mista;

Fornecedores da Administração Pública.

POR QUE PARTICIPAR?
Enfoque a partir de solução de casos práticos, analise de cláusulas do termo de referência e do edital, checklist 
e sugestão de melhores práticas;
Importância e etapas do planejamento para o sucesso das contratações públicas;
Exigências do Novo Decreto do Pregão Eletrônico – Decreto nº 10.024/19;
Atribuições e responsabilidades dos agentes públicos envolvidos na elaboração e autorização do Termo de 
Referência e Projeto Básico;. 
Identificação e justificativa da necessidade; 
Descrição do objeto: como descrever o bem e evitar especificações impróprias Unidades de medida e 
quantificação do objeto; 
Decisões do TCU que podem auxiliar na descrição do objeto;
Princípio da padronização - teoria e prática;
Critérios de sustentabilidade ambiental; 
Pré-qualificação e Amostra;
Política de Integridade na fase preliminar;
Levantamento do preço no mercado – passo a passo e principais apontamentos;
Definição de critérios de aceitabilidade do objeto e do preço; 
Definição dos documentos de habilitação 
Definição de condições específicas para execução do contrato: prorrogação do prazo; garantia contratual; 
revisão, reajuste e repactuação; e sanções administrativas 
Estrutura e conteúdo do termo de referência, projeto básico e do edital a partir de levantamentos do 
planejamento 
Quais as especificidades no caso de contratação de Obras Públicas;
Quais os elementos essenciais em orçamento de Obras e serviços de engenharia;
Como deve ser escolhido o regime de execução em função do projeto básico.
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Graduada em em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (1993) e mestre em 
Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (1997), Tatiana Camarão é Assessora 
Técnica Especializada da Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, professora 
do Centro Universitário UNA, sócia da  Qualificare Consultoria, Assessoria, Treinamento 
Ltda. A professora Tatiana também é Diretora do Instituto Mineiro de Direito Administra-
tivo – IMDA. Com ampla experiência na área de Direito,  ênfase em Direito Administrativo, 
atua como palestrante e consultora principalmente nos seguintes temas: licitação, servidor 
público, direito administrativo e processo administrativo
Coautora dos livros Licitações e contratos: aspectos relevantes (2. ed. Belo Horizonte: 
Fórum, 2008), Termo de Referência (4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014), Processo Admi-
nistrativo: Comentários à Lei n° 9.784/99 (2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2009) e Manual 
prático do pregão (Belo Horizonte: Mandamentos, 2006).

PALESTRANTES

Dominar as principais providencias, atos e justificativas da fase de planejamento; 
Conhecer a estrutura e o conteúdo do termo de referência para compras e serviços e do proje-
to básico para obras e serviços de engenharia; 
Conhecer as melhores práticas para afastar problemas e apontamentos relacionados a deci-
sões do planejamento e conteúdo do termo de referência e do projeto básico; 
Conhecer os principais entendimentos do TCU e da jurisprudência. 

DESTAQUES

TATIANA CAMARÃO

Advogado da União. Palestrante. Professor. Doutorando em Direito pela UFPE.  Mestre em 
Direito Econômico pela UFPB. Pós-graduado em Direito tributário (IDP). Pós-graduado 
em Ciências Jurídicas (UNP). Coordenador (junto com o Prof. Jacoby Fernandes) da pós-
-graduação em Licitações e contratos, da Faculdade Baiana de Direito. Coordenador (junto 
com o Prof. Jacoby Fernandes e o Prof. Murilo Jacoby) da pós-graduação em Licitações e 
contratos, da Faculdade CERS. Membro da Câmara Nacional de Licitações e Contratos da 
Consultoria Geral da União (AGU). Atuou como Consultor Jurídico Adjunto da Consultoria 
Jurídica da União perante o Ministério do Trabalho e Emprego. Autor de diversos livros 
jurídicos, entre eles: Leis de licitações públicas comentadas (10ª Edição. Ed. JusPodivm); 
Administrativo (Co-autor. 9ª Edição. Ed. Jus Podivm); RDC:  Regime Diferenciado de Con-
tratações (Co-autor. Ed. Jus Podivm); Terceiro Setor: entre a liberdade e o controle (Ed. 
Jus Podivm), Licitações e contratos nas empresas estatais (Co-autor. Ed. Jus Podivm). 
Improbidade administrativa (Co-autor. 4ª edição. Ed. Jus Podivm).

RONNY CHARLES
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CLÁUDIO SARIAN ALTOUNIAN
Engenheiro civil. Bacharel em Direito. Pós–graduado em Administração de Empresas e em 
Auditoria de Obras Públicas. Professor e palestrante nas áreas de obras públicas e meio 
ambiente. Autor do livro Obras públicas: licitação, contratação, fiscalização e utilização (5. 
ed., Fórum, 2016); e coautor dos livros RDC na prática e a contratação integrada (2. ed., 
Fórum, 2015); Governança pública, o desafio do Brasil (3. ed., Fórum, 2018); e Gestão e 
governança pública para resultados (1. ed, Fórum, 2017). Servidor do TCU, tendo desem-
penhado funções de direção por 18 anos. Atuou como titular da Secretaria de Fiscalização 
de Obras e Patrimônio da União (Secob), da Secretaria de Planejamento e Gestão, da 7a 
Secretaria de Controle Externo e da Assessoria Parlamentar do TCU. Foi coordenador, no 
âmbito do TCU, de grupos responsáveis pela elaboração do Manual de tomada e prestação 
de contas anuais, do Manual de tomada de contas especial, e de Metodologia para apura-
ção de sobrepreço em obras públicas. Atuou como engenheiro responsável pelo planeja-
mento, orçamento e execução de prédios residenciais, shopping centers e obras industriais 
e rodoviárias.
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I PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
II O IMPACTO DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
III COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS

INSTRUTORA: TATIANA CAMARÃO

I – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Etapas do Planejamento;
Plano Anual de Contratação;
Estudo Técnico Preliminar;
Gestão de Riscos;
Exigências do Novo Decreto do Pregão Eletrônico – Decreto nº 10.024/19.

II – O IMPACTO DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
Conceito de Termo de Referência;
Finalidade do Termo de Referência;
Definições: distinção entre obras, serviços e compras;
Projeto Básico X Termo de Referência;
Responsabilidade pela elaboração e autorização do Termo de Referência;
As compras e suas peculiaridades;
Descrição do objeto: como descrever o bem e evitar especificações impróprias;
Esclarecimento sobre a indicação de marca e utilização da expressão “ou similar”;
Decisões do TCU que podem auxiliar na descrição do objeto;
Princípio da padronização - teoria e prática;
Pré-qualificação e Amostra;
Exigência de laudo;
Responsabilidades decorrentes da produção do Termo de Referência;
Política de Integridade na fase preliminar.

III – COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS:
Procedimento para contratações com padrões de sustentabilidade.

IV - PESQUISA DE PREÇOS: PRINCIPAIS APONTAMENTOS

INSTRUTOR: RONNY CHARLES

PROGRAMA
29 DE MARÇO
DAS 14H ÀS 18H
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30 DE MARÇO
DAS 14H ÀS 18H



V – ESTUDO PRÁTICO DE PRODUÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E ABORDAGEM COMPLEMENTAR 
DA PARTE I
Descrição do Objeto;
Justificativa da Contratação;
Critério de Avaliação das Propostas;
Aceitabilidade das propostas;
Forma de pagamento;
Procedimento para entrega do bem;
Recebimento do bem;                                            
Sanções Administrativas.

VI – ANÁLISE DO TERMO DE REFERÊNCIA DA AGU DE CONTRATAÇÃO DE BENS.

IV - PESQUISA DE PREÇOS: PRINCIPAIS APONTAMENTOS
Como realizar pesquisa de mercado;
Informações necessárias;
Pesquisa de preço: quando realizá-la?;
Dispensa de licitação e Inexigibilidade;
Prorrogação de contratos;
Adesão a atas de registro de preços;
Pesquisa de preços na vigência da ata de registro de preços;
Coleta de Preços:
- Comprovação de vantagem e economicidade;
- Cesta de preços aceitáveis;
- Onde realizar a pesquisa;
- Dispositivos legais tratando de preços de mercado;
- Preços excessivos e inexequíveis, como identificá-los;
- Propostas confiáveis;
- Preços da internet;
- Banco de preços;
- Sistemas oficiais de preços (SINAPI, SICRO).
Quantidade de cotações;
Tratamento de preços;
Avaliação crítica da variação de preços;
Planilha de estimativa de custos;
Preço estimado, preço máximo, preço de referência;
Posicionamento doutrinário e jurisprudencial sobre mercado e pesquisa de preços;
Proposta Sigilosa e o Decreto nº 10.024/19.

V – ESTUDO PRÁTICO DE PRODUÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E ABORDAGEM 
COMPLEMENTAR DA PARTE I 
VI – ANÁLISE DO TERMO DE REFERÊNCIA DA AGU DE CONTRATAÇÃO DE BENS
INSTRUTORA: TATIANA CAMARÃO

31 DE MARÇO
DAS 14H ÀS 16H
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VII – PROJETO BÁSICO E REGIME DE EXECUÇÃO 
INSTRUTOR: CLAUDIO SARIAN ALTOUNIAN

1 DE ABRIL
DAS 14H ÀS 18H

VII – PROJETO BÁSICO E REGIME DE EXECUÇÃO;
Como elaborar o projeto básico;
Informações necessárias;
Qual a função desse documento;
Quais as especificidades no caso de contratação de Obras Públicas;
Necessidade de ART;
Quais os elementos essenciais em orçamento de Obras e serviços de engenharia;
O que são regimes de execução;
Quais os tipos de regime;
Como deve ser escolhido o regime de execução em função do projeto básico.

AGENDA ON-LINE

DATA

29 A 1 ABRIL DE 2021
CARGA HORÁRIA

16 HORAS
HORÁRIO

14 ÀS 18 HORAS
As aulas que serão ministradas das 14h às 18h00, sendo aproximadamente 3h de apresentação dos pa-
lestrantes e 1h para perguntas e respostas.

AMBIENTE VIRTUAL
O evento será realizado em ambiente virtual do EventOn NTC, com transmissão ao vivo, cujo 
registro do participante será efetivado, por meio da disponibilização de login e senha de acesso à 
sala do evento, por email, após confirmação de emissão de nota de empenho/pagamento.
Para efetivação do registro de inscrição, o Contratante deverá informar no processo de inscrição 
dos participantes, os dados de nome e sobrenome, email e telefone.

Os inscritos poderão ver/rever réplica(replay) do 
evento por mais 2 dias após a sua realização.
É vedada a captação de som ou imagem das aulas, bem como o seu com-
partilhamento por qualquer meio ou mídia. 
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INVESTIMENTO

Apostila digital específica do seminário.
Certificado Digital.

* O certificado será enviado pelo e-mail indicado na inscrição até 15 dias após o término do curso (última aula). O percentual da 
frequência que constará do certificado será calculado de acordo com presença nas aulas on line (ao vivo) verificada pelo acesso pelo 
login e senha no sistema por inscrição/aluno.

* Cada senha de acesso à sala virtual dá direito a um único acesso e certificação. A senha não deve ser compartilhada. 

PAGAMENTO
O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em nome de NTC Treinamentos, Eventos e Ser-
viços Ltda, CNPJ: 10.614.200/0001-98. 
Envio de Nota de Empenho / Ordem de Serviço ou Autorização de Fornecimento, com posterior 
pagamento na conta bancária indicada:

Banco do Brasil – 001
Agência: 1886-4  Conta Corrente: 145397-1 

OBS: Empresas e clientes particulares, poderão efetivar o pagamento através de: 
Transferência bancária
Depósito 

CANCELAMENTO/SUBSTITUIÇÃOO cancelamento e/ou substituição de inscrição deverá ser solicitado por escrito, e será aceito se enviado para o 
endereço de e-mail eventosonline@ntceventos.com.br ou WhatsApp: (63)98444-4040, até 2 (dois) dias antes 
da realização do evento. Caso o participante/substituto não acesse a sala virtual na sessão agendada e na ses-
são de replay do evento, o valor da inscrição não será reembolsado. Será aceita a conversão do valor pago, em 
crédito para inscrição nos futuros eventos da NTC.

* A NTC reserva–se o direito de cancelar unilateralmente a realização do evento ou ainda reagendar data/ horários de realização com-
prometendo–se a informar antecipadamente os inscritos, o que não caracterizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de 
qualquer sanção, indenização ou reparação (material e moral). 
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R$ 1.690,00
por participante



www.ntceventos.com.br 
eventosonline@ntceventos.com.br  
(63) 3212.1199 (63) 3212.1177            (63) 98444.4040

INFORMAÇÃO E INSCRIÇÕES

Ed. JK Business Center - Av. JK, Quadra 103 Sul, Rua SO 1, Sala 603/ 604 - Plano Diretor Sul, 77015-012 | Palmas 
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REQUISITOS TÉCNICOS RECOMENDADO

Para o bom funcionamento da plataforma, recomendamos as seguintes especificações técnicas 
mínimas:

COMPUTADOR:
Processador I3 3Ghz Dual Cora / 4GB RAm / Internet de 10 mbps (de preferência por cabo)

BROWSER:
Utilizar o Google Chrome, preferencialmente.

BANDA IDEAL:
Inbound participante: 3 mbps

IMPORTANTE: Se essas especificações não forem atendidas, a qualidade do recebimento de 
transmissão do curso (áudio e vídeo) poderá ficar prejudicada.
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