
APRESENTAÇÃO

A Elaboração do Termo de Referência não é um 
problema recente. Desde a edição da Lei do 
Pregão, fazer um Termo de Referência que 
garanta a contratação de bens e serviços, com 
qualidade e sem riscos de inexecução contratual 
e que, ao mesmo tempo, não permita o 
cometimento de ilegalidades, não tem sido uma 
tarefa fácil.

Como comprar produtos com qualidade, 
obedecendo ao critério do menor preço? Posso 
pretender adquirir um produto indicando uma 
determinada marca? Como garantir uma 
con t ra tação  de  se rv i ços  ex ig indo -se 
profissionais qualificados? Como comprar com 
padrões de sustentabilidade? Como fazer uma 
pesquisa mercadológica? Quem, de fato, tem a 
obrigação e o dever no que respeita à 
elaboração do Termo de Referência? O que é o 
princípio da padronização ou pré-qualificação? 

Essas e outras indagações são frequentes no 
dia a dia do agente público responsável pela 
elaboração do Termo de Referência.

Este curso trabalhará junto aos participantes 
conceitos, procedimentos e técnicas que 
permitam a elaboração de Termos de 
Referência tanto para a aquisição de bens 
quanto para a contratação de serviços comuns, 
dando primazia à qualidade e à conformidade de 
ambas as ações com as normas legais.

PÚBLICO-ALVO

Servidores Públicos que atuam diretamente nas 
áreas de compras e licitações. Responsáveis 
pela elaboração de termo de referência, e 
planejamento das contratações. Pregoeiros, 
Equipes de Apoio e Comissão de Licitações. 
Agentes de Controle Interno e Externo. Gestores 
Públicos, Consultores, Assessores, Advogados 
e demais interessados no tema.

OBJETIVOS

O curso propõe-se a qualificar os agentes 
públicos na confecção do Termo de Referência, 
com enfoque especial no estudo da descrição 
do objeto e principais elementos que compõem 
o documento. Ao final do curso, o participante 
estará apto a desenvolver as principais 
atividades e ações da fase preliminar do 
procedimento licitatório.

Obs.: O curso não é direcionado ao estudo de 
Projeto Básico para Obras/Serviços de Engenharia 
e Termo de Referência para terceirização.

CARGA HORÁRIA: 16 HORAS/AULA

LOCAL DE REALIZAÇÃO

EXCELÊNCIA EDUCAÇÃO

Rua 70, Nº 489, Ed. Trend Office Home, Setor Jd. Goiás, Goiânia –
Goiás - Cep: 74.810.350
Fone: (62) 3283-1514
E-mail: contato@excelenciaeducacao.com.br
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CURSO: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 
E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO.
Etapas do Planejamento;
Plano Anual de Contratação;
Padronização;
Análise crítica da Demanda;
Fluxo;
Estudo Técnico Preliminar;
Gestão de Riscos;
Trabalho prático para realizar a avaliação 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;
Descrição do objeto: 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;
Exigência de laudos;
Possibilidade de realizar reunião prévia com os 
fornecedores;
Responsabilidades decorrentes da produção do 
Termo de Referência;

III – COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS.
Procedimento para contratações com padrões de 
sustentabilidade e acessibilidade;
 
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 – ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS.

VI – OFICINA PRÁTICA DE PRODUÇÃO DE 
TERMO DE REFERÊNCIA.

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;
Demais informações essenciais no TR.
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INVESTIMENTO

INSCRIÇÃO

R$ 1.495,00

* VAGAS LIMITADAS.

INCLUSO

Material de Apoio Personalizado.

Coffee-Break.

Certificado de Participação.*

DADOS BANCÁRIOS

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

O pagamento poderá ser  e fe tuado v ia 
transferência bancária, cartão de crédito ou 
boleto bancário.

EXCELÊNCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA.
CNPJ: 26.855.539/0001-16
BANCO DO BRASIL
Agência:1452-4
Conta Corrente: 65.612-7

@excelenciaeducacao

Excelência Educação

* Consulte valor promocional para grupos.

Elizeu:     (62) 9.8558-2359
Gisa:       (62) 9.8597-6983
Marcela:  (62) 9.8596-9007

* O Certificado será entregue ao final do curso, aos participantes que cumprirem no mínimo 75% da carga horária total.
* A Excelência Educação se reserva no direito de adiar ou cancelar qualquer curso, caso haja insuficiência de quórum.

FALE COM NOSSOS CONSULTORES

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

(62) 3283-1514

CONHEÇA NOSSOS CURSOS
Aproxime o leitor QR CODE da imagem abaixo
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PROFESSORA

TATIANA CAMARÃO

Mest re  em Di re i to  pe la 
Universidade Federal de 
Minas Gerais (1997), Tatiana 
C a m a r ã o  é  A s s e s s o r a 
Técnica Especializada da 
Presidência do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais, 
p r o f e s s o r a  d o  C e n t r o 

Universitário UNA, sócia da  Qualificare 
Consultoria, Assessoria, Treinamento Ltda. A 
professora Tatiana também é Diretora do Instituto 
Mineiro de Direito Administrativo – 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 Administrativo: Comentários à Lei n° 
9.784/99 (2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2009) e 
Manual prático do pregão (Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2006).                .

FORMA DE PAGAMENTO
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