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RESUMO

Este  trabalho  teve  como  problema  principal,  a  possibilidade  de  elaboração  de  um

framework processual para confecção do termo de referência no âmbito da Escola de

Formação Complementar do Exército e Colégio Militar de Salvador (EsFCEx/CMS).

Com a observação realizada no Setor de Aquisição Licitação e Contratos (SALC) e no

Setor de Almoxarifado (Almox) da Organização Militar notou-se a oportunidade de se

apresentar o framework processual com a finalidade de trazer melhorias não somente

aos  setores  responsáveis  pela  elaboração  do  termo,  como  também  aos  setores

responsáveis pela conferência. Ainda, foi levantado pelos componentes deste trabalho

como  os  setores  requisitantes  realizam  suas  respectivas  confecções  do  termo  de

referência e quais são os maiores gargalos encontrados na sua elaboração. Ademais, foi

fundamentado  não  apenas  as  principais  etapas  realizadas  na  aquisição,  tais  como:

oficialização da demanda, estudos técnicos preliminares e o próprio termo de referência,

como também a conceituação de framework. Nesse contexto, os membros propuseram

como solução,  a  elaboração  de  um framework  utilizando-se  de  workflow (fluxo  de

trabalho)  para  organizar  as  etapas  necessárias  para  a  confecção  do  termo,  ou  seja,

registrou todas as etapas pertinentes à elaboração de um termo e as ordenou dentro de

um fluxo,  introduzindo  em cada  etapa  notas  explicativas  e  pontos  de  ajuda  para  o

usuário com a finalidade de se alcançar diminuição do tempo empreendido e melhorias

de qualidade.

Palavras-chave: Framework, Termo de Referência, Elaboração, Melhorias



ABSTRACT

This article had as main problem, the possibility of elaborating a procedural framework

for the elaboration of the term of reference in the scope of the Escola de Formação

Complementar do Exército e Colégio Militar de Salvador (EsFCEx / CMS). With the

observation made in the Setor de Aquisição Licitação e Contratos (SALC) and in the

Setor de Almoxarifado (Almox), the opportunity to present the procedural framework

with  the  purpose  of  bringing  improvements  not  only to  the  sectors  responsible  for

preparing as well as the sectors responsible for the conference. Still, it was raised by the

team how the requesting sectors make their respective terms of reference and which are

the biggest bottlenecks found in their preparation. In addition, not only were the main

steps  taken in  the  acquisition,  such as:  demand formalization,  preliminary technical

studies  and  the  term  of  reference  itself,  as  well  as  the  conceptualization  of  the

framework.  In  this  context,  the  team proposed  as  a  solution  to  the  aforementioned

problem, the elaboration of a framework using workflow to organize the necessary steps

for  the  elaboration  of  the  term,  that  is,  it  registered  all  the  pertinent  steps  to  the

elaboration of a and ordered them within a flow, introducing explanatory notes and help

points  for  the  user  at  each  stage  in  order  to  achieve  time  optimization  and  quality

improvements.

Keyword: Framework, Term of Reference, Elaboration, Improvements.
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INTRODUÇÃO

Qualquer pessoa física ou jurídica, antes de realizar uma aquisição de material

ou realizar um serviço por mais simples que seja, faz-se a pesquisa de preço, expõe as

suas  necessidades  ao  fornecedor  e  busca  as  melhores  condições  em  termos  de

qualidades e garantias do produto a ser adquirido. Para o Setor Público não é diferente,

a utilização de recursos públicos para obtenção de materiais e serviços seguem a mesma

lógica. A Administração Pública por meio do Termo de Referência ou Projeto Básico

determina o objeto a ser comprado e dispõe nesta documentação as justificativas, bem

como  garantias,  formas  de  pagamento,  formas  de  entrega,  entre  outros  aspectos

importantes.

As  normas  que  balizam as  licitações  públicas  ordenam a  forma  pela  qual  a

Administração  irá  demonstrar  suas  necessidades,  ou  seja,  o  objeto  do  processo

licitatório.  Este  deve ser  confeccionado por  meio de termo de referência  ou projeto

básico, que fará parte do edital do certame, ficando disponível para acesso público com

o intuito de conferir transparência e credibilidade à Administração. 

Nesse contexto, a elaboração do Termo de Referência torna-se o documento de

grande  relevância  para  o  bom andamento  do  processo  licitatório.  Ainda,  dentro  do

escopo  da  elaboração  deste  documento  tem-se  usualmente  a  dificuldade  para  sua

confecção de forma correta, utilizando-se todas as normativas necessárias para se buscar

a eficiência na aquisição do material ou serviço. 

Nesta  perspectiva,  esta  pesquisa  visa  a  identificar  os  principais  desafios  na

elaboração do termo de referência, especificamente, bem como a demonstrar os passos

adotados no âmbito da Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx) para

confecção do mesmo. Uma vez realizada a tarefa supracitada, os processos deverão ser

mapeados  para  melhor  compreensão,  assim  como  propiciar  o  levantamento  dos

requisitos necessários para proposta de solução.

Após realizadas as pesquisas, as conversas com os diversos setores da EsFCEx,

o mapeamento do processo, os trabalhos realizados sobre a fase interna do processo

licitatório  e  consulta  ao  modelo  utilizado pela  Consultoria  Jurírica  da  União  (CJU)

chega-se a conclusão que o problema na elaboração do Termo de Referência encontra-se

em toda parte editável do modelo disponibilizado pela CJU e pela falta de conhecimento

normativo por parte do setor responsável pela elaboração do Termo de Referência.

Como solução, a pesquisa não somente traz a proposta de um Framework de



processos baseado em tecnologias abarcadas pela Inteligência Artificial, padronizando a

rotina necessária para elaborar os termos de referência, como também a possibilidade de

reduzir tempo empregado nesta tarefa, menor alocação de pessoal, uma vez que, com

sistemas  inteligentes,  a  máquina  processaria  e  identificaria  erros  na  fase  inicial  do

processo, colaborando no que tange à eficiência.

Esta  pesquisa se  torna relevante tendo em vista  que busca analisar possíveis

gargalos nesta fase do processo  licitatório, posto que baseado nos acórdãos editados

pelo  Tribunal  de  Contas  da  União,  busca  trazer  soluções  para  os  “vícios”  que

comprometem os  aspectos inerentes a qualidade e eficiência na fase de elaboração do

Termo de Referência.  



1.1. OBJETIVO GERAL

Propor um framework de  processos  para  padronizar  a  confecção de  Termos  de

Referências para aquisição de materiais de consumo no âmbito da EsFCEx

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Mediante as informações manifestadas, é prudente sinalizar os objetivos específicos

cingidos por este projeto, que são: 

1. Mapear a confecção do Termo de Referência por intermédio do BPM

CBOK (Business Process Management Common Body Of Knowledge); 

2. Detectar as etapas do processo de confecção do Termo de Referência que

ensejam mais erros, vindo a aperfeiçoá-las; 

Os intentos supracitados encaminharam este trabalho a um objetivo geral, que seja

a propositura de um modelo de framework de ampla aplicação, erigido com base no

aprendizado de máquina, na feitura dos Termo de Referência, sob algumas justificativas,

dentre as quais se destacam:

1. Relevância do Termo de Referência  dentro da Administração Pública,

quanto aos pontos de vista operacional e financeiro;

2. Ineditismo  da  proposta  de  framework  à  manufatura  de  Termo  de

Referência; 

3. Economia de recursos financeiros, materiais e humanos, os quais podem

passar  a  ser  aplicados  em outros  processos  inerentes  à  Administração

Pública;

4. Reduzir possíveis gargalos durante o processo de confecção do TR.



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Administração  Pública  é  a  atividade  executada  pelo  Estado e/ou  por  seus

delegados no sentido de atender direta e imediatamente as necessidades da coletividade.

Nesse  âmbito,  emerge  com  elevada  importância  o  tema  denominado  licitação  e

contratos, que é regido, dentre outras, pela Lei nº 8.666/93, que

(...)  estabelece  normas  gerais  sobre  licitações  e  contratos
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade,
compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Ainda em consonância com a supramencionada lei, alguns itens são de tamanha

monta que merecem ser conceituados, como é o caso do projeto básico, que é

(...) o  conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou 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.

Neste sentido, vale salientar que para o agente público executar suas atividades

referentes  à  licitação  deve-se  utilizar-se  de  um  princípio  basilar  da  administração

pública: o princípio da Eficiência, citado no caput do art. 37 da Constituição Federal que

cita:

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência...”

A eficiência na administração pública decorre do fato do agente cumprir com

suas  competências,  agindo  dentro  das  normas,  com  presteza  na  busca  do  melhor

resultado e com o menor custo possível. Exige-se um desfecho satisfatório, em tempo

ágil,  em prol  do  interesse  público  com o  máximo  de  segurança  jurídica.  Pode  ser

entendida, ainda, como a relação entre os recursos aplicados e o produto final obtido,

como a razão entre esforço e resultado, entre a despesa e a receita, entre o custo e o



benefício resultante.

Segundo  Di  Pietro  (2013,  p.82),  o  princípio  da  eficiência  apresenta  dois

aspectos: o modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho

possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados; e em relação ao modo

de organizar, estruturar, disciplinar a administração pública, também com os mesmos

objetivos de alcançar os melhores resultados na prestação dos serviços públicos.

Ademais,  cabe  apontar  para  o  fato  que  a  licitação  apresenta  algumas

modalidades, como concorrência, convite, tomada de preço, pregão e outras. No que

concerne ao pregão eletrônico, cabe expressar que seja regulamentado pelo Decreto nº

10.024/2019, segundo a qual não contará com um projeto básico, mas com um termo de

referência (TR), que 

(...)  é  o  documento  elaborado  com  base  nos  estudos  técnicos
preliminares,  que  deverá  conter:  os  elementos  que  embasam  a
avaliação do custo pela administração pública, o critério de aceitação
do objeto; os deveres do contratado e do contratante; a relação dos
documentos  essenciais  à  verificação  da  qualificação  técnica  e
econômico-financeira, se necessária; os procedimentos de fiscalização
e gerenciamento do contrato ou da ata de registro de preços; o prazo
para execução do contrato; e as sanções previstas de forma objetiva,
suficiente e clara.

As aquisições  na  administração  pública  são  realizadas,  em regra,  através  de

licitação. Para que ocorra a licitação, vários documentos devem ser produzidos para que

tudo  ocorra  dentro  dos  princípios  administrativos  da  legalidade,  impessoalidade,

publicidade, moralidade, eficiência. Um desses documentos é justamente o Termo de

Referência,  documento  onde  se  encontra  a  definição,  características,  orçamento,

justificativa e embasamento jurídico do pleito.

No que diz respeito à determinação dos itens que edificam a avaliação do custo

pela administração pública, é relevante citar o fato de abordarem: 

(...)  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; o valor estimado do objeto da licitação demonstrado em
planilhas, de acordo com o preço de mercado; e o cronograma físico-
financeiro, se necessário.

Não  obstante,  no  processo  de  confecção  desse  documento  é  recorrente  a

emergência de falhas que acabam por criar obstáculos ao resultado final do processo



licitatório, em função de, dentre outros, os seguintes óbices se fazem presentes, como a

ausência de descrição clara e objetiva do objeto, o detalhamento direcionado do escopo

do Termo de Referência e ausência de uma análise crítica da pesquisa de preço. Um dos

maiores  problemas  encontrados  para  a  aquisição  de  bens  e  serviços  é  justamente  a

confecção do Termo de Referência.

Corroborando com o definido, tem-se a Inteligência Artificial como aliada, uma

vez que essa oferece recursos  que possibilitam a criação de um ambiente de forma

automática, retroalimentando toda a base de conhecimento, o que tornaria o processo

mais  eficaz,  eficiente  e  confiável,  ou  seja,  diretamente  proporcional  ao  volume  de

trabalho a base de dados dos sistemas seria alimentada com informações utilizadas pela

rede  de  conhecimento,  propiciando novas  inferências  estatísticas  que auxiliariam na

produção de novos Termos de Referência.

Visando a dar maior celeridade e precisão à confecção deste documento, pensou-

se em desenvolver um  framework de processos para estabelecer padrões,  através da

criação de uma linguagem comum, tornando o processo mais coerente e estruturado.

Neste sentido consegue-se reduzir riscos, uma vez que, havendo um padrão, torna-se

mais simples a verificação da conformidade. Outro fator interessante seria no tocante ao

treinamento de novas equipes, já que os processos e práticas estariam bem definidos.

Com isso, o presente trabalho se propõe a desenvolver um modelo de  framework que

auxilie a elaboração do TR.

Neste  ponto,  é  proeminente  a  explanação  de  dois  conceitos,  que  sejam,

respectivamente, modelo e framework. O primeiro, conforme o exposto por Pinheiro de

Lima e Lezana (2004), “é uma representação dinâmica da realidade e tem como objetivo

aclarar  as  relações  entre  diferentes  elementos,  indicando  causalidades  e  interações

efetivas”. O derradeiro, concorde o explicitado por Shehabuddeen  et al. apud Lima e

Lezana 2004,

(...)  é  utilizado  como uma forma de  traduzir  temas  complexos  em
formas  que  possam  ser  estudadas  e  analisadas.  Particularmente,
empregam-se  para  comunicar  ideias  e  descobertas  a  uma  ampla
comunidade, entre acadêmicos ou entre academia e indústria; realizar
comparações  entre diferentes  situações  e  abordagens;  definir  o
domínio  ou  os  limites  de  uma  situação;  descrever  o  contexto  ou
argumentar  a  validade  de  uma  descoberta;  e  suportar  o
desenvolvimento  de  procedimentos,  técnicas  ou  métodos  e
ferramentas.



2.2 DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA – DOD

A solicitação daquilo que se busca adquirir dará início ao processo de aquisição.

A requisição, corretamente formulada, é o primeiro passo que o setor requisitante faz

para que a aquisição ocorra da melhor forma possível. A oficialização da demanda tem

como  objetivo  esclarecer  o  problema  levantado  pelo  setor  e  garantir  que  seja

perfeitamente compreendido pelos setores que vão planejar a aquisição.

Ainda,  a  necessidade  da  aquisição  deve  se  manter  alinhada  aos  objetivos

estratégicos da Organização Militar, demonstrando para quais áreas do planejamento

estratégico a  aquisição contribuirá.  Vale ressaltar  que é  de grande importância neste

passo a amplitude que o planejamento estratégico ganha dentro da própria organização

militar,  demonstrando ao requisitante a importância  daquela aquisição para atingir  a

missão institucional.

Segundo a Instrução Normativa nº 04 de 12 de novembro de 2010, o Documento

de Oficialização da Demanda que será confeccionado pelo setor requisitante.

(...) conterá no mínimo: I - necessidade da contratação, considerando
os objetivos estratégicos e as necessidades corporativas da instituição,
bem como o seu alinhamento ao PDTI; II - explicitação da motivação
e demonstrativo de resultados a serem alcançados com a contratação
da Solução de Tecnologia da Informação; III - indicação da fonte dos
recursos  para  a  contratação;  e  IV  -  indicação  do  Integrante
Requisitante  para  composição  da  Equipe  de  Planejamento  da
Contratação.”  (BRASIL. 2010. Secretaria de Logística e Tecnologia
da Informação).

É certo que essa normativa não é somente utilizada nas contratações ligadas à

tecnologia da informação no âmbito do Poder Executivo Federal, mas também poderá

ser levado nas demais contratações. Além disso, observa-se que os elementos citados na

Instrução  Normativa  nº  04  não  somente  formalizam,  como  também  identificam

perfeitamente quem é o autor  da demanda e  já  permite  uma primeira  análise  sobre

aquilo que se pretende contratar.

Além disso,  o  Tribunal  de  Contas  da  União  (TCU) recomenda  por  meio  de

documento  intitulado  Riscos  e  Controle  nas  Aquisições  (RCA)  a  utilização  do

Documento de Oficialização da Demanda (DOD) independente do tipo de aquisição que

se pretende realizar, pois a sua ausência poderá gerar um alto risco de se realizar uma

contratação que não atenda as reais necessidades da organização militar.



2.3 ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES – ETP

Segundo o Guia de boas práticas em contratação de soluções de tecnologia da

informação,  do  TCU,  “a  elaboração  dos  estudos  técnicos  preliminares  constitui  a

primeira  etapa  do  planejamento  de  uma  contratação  (planejamento  preliminar)”.

(BRASIL, 2012, p. 39). Logo, os estudos técnicos preliminares são a primeira etapa do

planejamento após a demanda ser colocada em evidência pelo setor requisitante.

Ainda segundo o Guia, os estudos técnicos preliminares servem para:

(...)  a)  assegurar  a  viabilidade técnica da contratação,  bem como o
tratamento  de  seu  impacto  ambiental;  b)  embasar  o  termo  de
referência  ou  o  projeto  básico,  que  somente  é  elaborado  se  a
contratação for considerada viável, bem como o plano de trabalho, no
caso de serviços” (BRASIL, 2012, p. 39). 

Vale  ressaltar  que  os  estudos  técnicos  preliminares  conjuntamente  com  o

documento  de oficialização da demanda serão  os  documentos-base para  o início  do

processo  de  aquisição  e  conterão  dados  relevantes  para  a  elaboração  do  termo  de

referência.

Segundo a Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020, 

(...) considera-se Estudos Técnicos Preliminares - ETP o documento
constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação
que  caracteriza  determinada  necessidade,  descreve  as  análises
realizadas em termos de requisitos, alternativas, escolhas, resultados
pretendidos e demais  características,  dando base ao  anteprojeto,  ao
termo  de  referência  ou  ao  projeto  básico,  caso  se  conclua  pela
viabilidade da contratação.” (BRASIL, 2020).

Com base na formalização da demanda enviada pelo setor requisitante, a equipe

de planejamento inicia os estudos técnicos preliminares - ETP considerando o problema

a  ser  resolvido  e  os  requisitos  necessários  e  suficientes  para  buscar  uma  solução

sustentável.  Além  disso,  deve-se  analisar  valores  de  mercado,  considerar  possíveis

contratações de diferentes órgãos federais, estaduais e municipais, levantar a estimativa

de quantidades a serem contratadas, devidamente justificadas por memórias de cálculo e

de documentos que lhes deem suporte.

Ademais, a exigência de estudos técnicos preliminares, de acordo com o Riscos

e Controles com Aquisições (RCA) e o Guia de boas práticas do Tribunal de Contas da

União  (TCU),  se  dá  nos  casos  dos  resultados  pretendidos,  das  providências  para

adequação do ambiente do órgão, da análise de risco e da declaração de viabilidade ou

não da aquisição ou contratação.



2.4 TERMO DE REFERÊNCIA

O termo de referência é o documento confeccionado pela Administração Pública

para explicitar o conjunto de informações necessárias à aquisição/contratação que deseja

realizar.  Palavéri  (2005,  p.37)  o  conceitua  como  “(...)  o  documento  de  natureza

essencial, o que se pode verificar da sua própria definição, cabendo enfatizar que deverá

estabelecer os elementos indispensáveis à formulação das propostas pelos interessados

em participar da disputa”.

O termo de referência deve ser elaborado pelo setor requisitante do objeto da

licitação em conjunto com a área de compras do Órgão, sendo definido no art. 8º do

Decreto nº 3.555/2000, como:

(...) o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar a
avaliação  do  custo  pela  Administração,  diante  de  orçamento
detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição
dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do
contrato. (BRASIL, Decreto 3.555, de 8 de agosto de 2000).

Essa  definição  é  ampliada  no  artigo  3º,  XI  do  Decreto  nº  10.024/2019,  que

regulamenta o pregão na modalidade eletrônica, conforme transcrito a seguir:

“(...) 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”.

O termo de referência é utilizado quando a licitação for realizada na modalidade

pregão  eletrônico  ou  presencial,  quando  couber,  pois,  a  depender  do  caso,  pode-se

utilizar como instrumento para esta modalidade o projeto básico, conforme posição do

mestre Jorge Ulisses Jacoby Fernandes:



(...) a Lei do pregão não exige que seja divulgado o projeto básico,
mas  apenas  o  termo  de  referência.  Para  tanto,  seguindo  uma  boa
prática  desenvolvida  pelo  Conselho  de  Justiça  Federal,  é
recomendável que no caso de serviços seja o objeto minuciosamente
descrito em projeto básico extraindo-se do mesmo as características
mínimas necessárias para garantir aos licitantes o conhecimento para a
formulação das propostas. (FERNANDES, 2006, p. 506).

Palavéri (2005) não concorda com o pensamento de Fernandes, uma vez que

considera  prescindível  o  projeto  básico  e/ou  executivo  para  contratação  de  serviços

mediante  a  modalidade  pregão,  se  as  informações  relevantes  ao  processo  estiverem

disponíveis ao licitante, conforme a seguir:

“É  acertado  afirmar  que,  para  serviços  em  geral,  a  Administração
deverá dispor de elementos no edital, seja na descrição do objeto, seja
em seus anexos, suficientes para permitir a verdadeira intelecção do
que se pretende, com riqueza de detalhes, não precisando, contudo,
estar  substanciados  e  documento  denominado  projeto  básico  e/ou
executivo. (PALAVÉRI, 2005, p.37)”.

O argumento de Palavéri é sensato e coerente, mas não é cabível a todos os tipos

de serviços, a exemplo dos serviços complexos de engenharia, que demandam todos os

elementos exigidos no projeto básico e/ou executivo para serem concebidos, elementos

esses não peculiares ao termo de referência. Nesse mesmo sentido, defende o TCU:

“O termo de Referência deve conter todos os elementos capazes de
definir o objeto, de forma clara, concisa e objetiva, bem assim com
nível de precisão adequado para caracterizar o bem ou o serviço. Tem
função similar à do projeto básico exigido para as demais modalidades
de  licitação,  porém de  forma  mais  simples,  em razão  da  natureza
comum  que  deve  revestir  o  objeto  a  ser  contratado  por  pregão.
(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2010, p. 79)”.

É válido  mencionar  que  uma das  características  da modalidade  pregão é  ser

aplicada  pelo  tipo  de  licitação  por  menor  preço  e,  com  o  advento  do  Decreto  nº

10.024/2019,  também  pelo  tipo  maior  desconto,  não  abarcando,  como  forma  de

julgamento  os  tipos  “melhor  técnica”  ou  “técnica  e  preço”,  que  são  utilizadas

geralmente  para  contratação  de  serviços  complexos  que  necessitem  mensurar  a

especialidade e conhecimento científico do licitante.

Partindo-se  dos  conceitos  apresentados,  é  possível  elencar  os  elementos

necessários para uma elaboração a contento de um termo de referência:

a)  informações  detalhadas  do  objeto,  tais  como  nome,  quantidade,  tipo,  tamanho,



espessura, cor, entre outros;

b) justificativa, onde se deve mencionar o motivo pelo qual a Administração solicita o

produto/serviço;

c)  identificação  dos  responsáveis  pela  elaboração  do  termo  de  referência,  que

preferencialmente  devem  ser  servidores  que  trabalhem  rotineiramente  e  possuam

conhecimentos suficientes acerca do produto/serviço que se quer comprar/contratar;

d)  Definição  dos  métodos  de  trabalho,  onde  constarão  as  formas  de  execução  do

serviço, constando os normativos internos e externos do Órgão, a serem observados pelo

licitante;

e)  Cronograma físico  e  financeiro,  que  deverá  conter  as  datas  de  início,  duração  e

finalização de reuniões, em caso de serviços. E em casos de produtos, os prazos de

entrega,  entre  outros.  Já  o  cronograma  financeiro  preverá  as  possíveis  datas  de

pagamentos.

f) Orçamento detalhado dos preços estimativos pesquisados anteriormente pelo Órgão, e

que sejam preços  praticados no mercado.  Outras  informações  pertinentes  devem ser

incluídas no termo de referência, considerando as particularidades do objeto de cada

contratação.

2.5 FRAMEWORK DE PROCESSOS

Resumidamente,  é  um modelo  com variadas  funcionalidades  que  podem ser

utilizadas  pelo  desenvolvedor.  Consumir  tempo  reproduzindo  a  mesma  função  em

distintos projetos torna-se desnecessário com sua utilização, colaborando para um ágil

gerenciamento  de  projetos.  É  uma  estrutura  basilar,  uma  plataforma  de

desenvolvimento, uma forma de arcabouço. Ferramentas, guias, sistemas e componentes

que aceleram o trâmite de desenvolvimento de soluções estão nele contidos, apoiando

os especialistas de TI em suas atividades.

Contém, ainda, um conjunto de mecanismos, que facilitam o desenvolvimento

do produto pretendido.  Dessa forma,  é  necessário optar  por um bom framework de

trabalho para que a solução tenha sucesso, principalmente por gerar todo o fluxo de

controle.

Essa situação é de suma importância, uma vez que os frameworks permitem que

não tenhamos de nos preocupar em reescrever códigos a todo instante, ficando, então,

focados apenas na resolução de problemas, ou seja, ofertando os esforços ao objetivo



final.  A caixa  de  ferramentas  é  uma boa comparação,  porém no lugar  de martelos,

parafusos ou chaves de fenda, há bases para formulários de login, conexão em banco de

dados e validação de dados.

Nesse rumo, a utilização desse recurso tem se tornado cada vez mais popular, na

tendência de tentar baixar custos e aumentar a produtividade. Atualmente, já existe uma

enorme variedade de soluções ofertadas para diversas linguagens,  com comunidades

que testam e desenvolvem variadas funções.

2.6 ELABORAÇÃO DO FRAMEWORK

Inicialmente,  deve-se registrar  todas  as  etapas  do fluxo de  trabalho e  definir

todos os passos do processo de confecção de um termo de referência, colocando-os em

ordem  cronológica.  Verifique  que  cada  passo  contém  diversas  características  e

diferentes cobranças legislativas, estas serão esclarecidas por meio de observações ou

possivelmente  a  utilização  de  caixas  textuais  preestabelecidas,  de  acordo  com  a

aquisição a ser realizada.

Neste ponto, é válido salientar que cada etapa se refere a um item chave para a

confecção do Termo de Referência e como forma de facilitar o preenchimento por parte

do usuário ou setor requisitante deve-se incluir observações, notas explicativas e caixas

de seleção que determinarão a linha de ação a ser tomada pelo usuário.

Além disso, é de suma importância registrar quais tarefas que dependem umas

das outras. Por exemplo, se for determinado que a aquisição será realizada por Registro

de  Preço,  não  necessariamente  é  obrigatório  a  descrição  no termo de  referência  do

recurso orçamentário para a aquisição daquele objeto. Sendo assim, fica explícito que os

estudos  referentes  ao  Termo  de  Referência  devem  ser  aprofundados  tanto  para  as

legislações que orientam a sua elaboração quanto para inter-relações entre as diversas

etapas.

Ao se estabelecer as etapas do fluxo de trabalho e quais tarefas estão ligadas

umas as outras, deve-se criar um mapeamento do  processo de confecção do termo de

referência,  conforme  foi  realizado  pelo  grupo  para  esquematizar  todas  as  etapas

independentes da elaboração. Posto isso, cresce de importância o levantamento exato

dos itens obrigatórios no TR. Além do mais, faz-se necessário a organização de todos os

itens a partir de uma visão geral do processo e de visões pormenorizadas das etapas com

a finalidade de se adequar o fluxo ao objetivo final do trabalho.



Em consonância com o que foi dito, faz-se importante a revisão frequente das

etapas da montagem, seja quanto a legislações atualizadas, seja quanto as observações

colocadas por etapa para facilitar a utilização do usuário. Ainda dentro do mapeamento

do processo, deve-se evitar a repetição de etapas ou procedimentos. Isso poderia causar

redundância e dificultar a possibilidade de implantação desta ferramenta. Vale ressaltar

que o fluxo de trabalho deve ser claro e objetivo para facilitar a utilização e se tornar

uma fonte de excelência para o fim a que se destina.

Sendo  assim,  uma  vez  definido  o  fluxo  e  seu  encadeamento,  tem-se  um

Framework  para  confecção  de  termo  de  referência.  Deve-se  ressaltar  que  toda

ferramenta tem o período de amadurecimento e alguns obstáculos para ultrapassar até

serem aceitas e homologadas pela Instituição. Por fim, faz-se notório a observação que a

elaboração de um Framework com a finalidade de facilitar a confecção de um termo de

referência é um passo inédito dentro do Exército Brasileiro e que as possibilidades para

otimização nos processos licitatórios são enormes.

2.7 WORKFLOW

Workflows,  também  chamados  de  fluxos  de  trabalho,  são  a  forma  como  o

trabalho pode ser realizado pelo pessoal e serão demonstradas como uma série de etapas

que necessitam ser finalizadas sequencialmente dentro de uma lista de verificação pré-

definida. Basicamente, o Workflow serão etapas sendo realizadas, fluindo de um estágio

para o outro, seja por meio de uma ferramenta, seja por meio de um processo.

Em suma, o fluxo de trabalho tem um conjunto de tecnologias e ferramentas que

facilitam  com  que  as  tarefas,  atividades  e  processos  sigam  fielmente  dentro  da

organização para que responsáveis balizem a sua sequência e realizem procedimentos

que agilizem o alcance dos objetivos. É nesse momento que o Workflow e os processos

se entrelaçam, uma vez que o primeiro tem todas as características cruciais para que os

processos possam ter ganhos reais em eficácia e eficiência.

Além disso,  a  funcionalidade  de  Workflow  pode  sim ser  um item de  suma

importância para o aumento da produtividade e eficiência da organização ou setores

envolvidos nos processos. Em consequência das constantes mudanças organizacionais o

Workflow pode adequar os seus diversos setores ao aumento do volume de trabalho.

Vale ressaltar, até que uma versão documental seja oficializada e assinada por todas as



partes, um processo cansativo e cuidadoso deve ser transitado e são realizadas diversas

análises e pesquisas tanto para dentro quanto fora da organização para que se chegue até

a aprovação final.

Sendo assim, com o apoio do fluxo automatizado de informações, será possível a

indicação de todas as etapas do processo e todos os passos a serem seguidos para que se

tenha ao final o processo mais correto possível. O controle sobre a documentação fica

mais eficiente e transparente, assim como históricos de processos passado que poderão

ser utilizados de forma mais fácil para consulta.



METODOLOGIA

O desenvolvimento deste projeto foi caracterizado pelo mapeamento da confecção

dos Termos de Referência na Escola de Formação Complementar  do Exército,  mais

especificamente  aqueles  atinentes  aos  materiais  de  expediente, através  do  método

chamado Business Process Management (BPM), o que concorreu para a detecção das

principais adversidades inerentes à concepção do mencionado documento; da pesquisa

de campo, mais especificamente mediante entrevista com o Almoxarife da instituição e

com os  demais  integrantes  da  seção  de  materiais  conexos  diretamente  ao  processo

licitatório;  e,  por  fim,  da  elaboração  de  um  modelo  de  framework,  assentado  em

técnicas  de  aprendizagem de  máquina,  sempre  com o fito  de  diminuir  o  tempo  de

confecção e os erros do TR, elevando a eficiência do processo como um todo.

Para tanto, realizou-se uma investigação que coadune com normas  consagradas

pela Metodologia Científica, que consorte Moresi (2003), constitui-se do “conjunto de

etapas  ordenadamente  dispostas  que  deve  ser  vencido  na  investigação  de  um

fenômeno”,  ou  seja,  reside  na  explanação  acerca  do  “trajeto  pelo  qual  se  chega  a

determinado  resultado,  ainda  que  ele  não  tenha  sido  fixado  de  antemão  de  modo

refletido e deliberado". (Hegenberg apud Moresi 2003).

Com o fito de conhecer melhor os procedimentos atinentes à estruturação do

Termo  de  Referência  na  EsFCEx,  recorreu-se  à  Seção  de  Aquisições  Licitações  e

Contratos  (SALC)  e,  em segundo momento,  ao  Setor  de  Materiais  (Almoxarifado),

locais em que foram realizadas entrevistas com a finalidade de saber o que era feito em

cada uma dessas áreas e que ingeria diretamente na confecção dos Termo de Referência,

visando à determinação das etapas de seu delineamento e principais erros decorrentes. 

Isso feito, percebeu-se que na organização em análise adota-se uma configuração

descentralizada na elaboração dos termos, apesar da previsão de adoção dos Grupos de

Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos (GCALC). Assim, cada

seção ou grupo de seções afins constituem ilhas encarregadas de produzir os termos

inerentes  aos  bens  e  serviços  que almejam adquirir  e  contratar,  respectivamente,  de

forma que a SALC, quando não é a solicitante direta daqueles não arquem com ônus de

especificá-los, correndo, ainda, o risco de fazê-lo erroneamente.

Tendo  em  vista  o  mencionado,  percebeu-se  que  os  requisitantes  estão

incumbidos de gerenciar a confecção dos Termos de Referência, sendo desta forma a

elaboração da melhor descrição possível do que se deseja adquirir/contratar. Contudo,



os requisitantes utilizam-se de modelos disponibilizados pelo endereço eletrônico no

https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-

convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos da  Advocacia-Geral

da União (AGU), no qual é possível realizar o download de diversos modelos de Termos

de Referências adequado ao tipo de aquisição será realizado pelo órgão.

Seguindo os passos dos requisitantes, foi verificado que o Termo de Referência

disponibilizado pela  Advocacia-Geral  da União (AGU) fornece bastante  informação,

contribuindo  para  a  elaboração,  utilizando-se  de  notas  explicativas  destacadas  para

compreensão do agente ou setor responsável. Como exemplo do exposto anteriormente,

tem-se  itens  destacados  em  vermelha  itálico  para  que  o  órgão  de  acordo  com  as

peculiaridades do objeto a ser licitado possa averiguar junto às legislações descritas no

próprio modelo qual o melhor texto a ser descrito no item modificável. Ainda, o sítio

eletrônico  da  AGU deixa  exposto  no  modelo  um e-mail  para  sugestões  e  possíveis

dúvidas, ficando explícito que os itens modificáveis no termo serão os itens que poderão

causar erros, retrabalhos ou gargalos no processo.

No intuito  de  subsidiar  o  desenvolvimento  do Framework de  Processos  será

realizado um trabalho de levantamento de requisitos que ocorrerá através da técnica de

observação, onde os setores alvos do estudo são estudados in loco, com a finalidade de

proporcionar melhor compreensão das atividades necessárias para elaborar o Termo de

Referência,  assim  como  a  identificação  das  dificuldades  que  mais  constantemente

impactam na confecção com qualidade desse documento.

Como complemento a técnica de levantamento de requisitos supracitada, usar-

se-á entrevista feita na Seção de Aquisição Licitação e Contratos (SALC), disponível

em Ximenes et al 2019, possibilitando a detecção das necessidades dos envolvidos no

processo, bem como alguns percalços enfrentados durante o seu desenrolar.



AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Após todos os levantamentos realizados, foi confeccionado um fluxograma para

confecção  do  Termo  de  Referência,  tendo  como  base  não  somente  o  apredizado

adquirido durante as visitas à Seção de Aquisição, Licitação e Contratos e à Seção de

Almoxarifado,  como  também  os  modelos  disponibilizados  no  sítio  eletrônico  da

Advocacia-Geral da União (AGU) e os itens modificáveis em cada modelo.

Figura 1 - Mapeamento de Processo Elaboração Termo de Referência

Fonte: Autoria Própria

No que concerne aos óbices  mais  recorrentes,  inerentes à  elaboração do TR,

desde a requisição até o desenvolvimento propriamente dito daquele, em consonância

com o apresentado por Ximenes et al 2019,  tem-se, dentre outros, a descrição imprecisa

dos itens, preços de referência destoantes dos valores de mercado, itens sem o número

do  Catálogo  de  Material  (CATMAT)  ou  com  número  equivocado,  desacertos  na

padronização do TR e outros. 

As  cincas  suprarreferidas  são,  consoante  o  autor  a  que  se  aludiu,  ficaram

conhecidas como “falhas operacionais”, as quais são ocasionadas, entre outras causas,

por:

 Insuficiência de pessoal nos setores;

 Existência  das missões,  além das atribuições funcionais imediatas,  imputadas

aos militares, que acabam por estorvar o trabalho inerente às seções; 

 Excesso de normas, bem como austeridade das mesmas. Assim, acaba-se por

efetuar atividades em excesso, prejudicando a eficiência do processo licitatório,



como  preparar  planilhas  e  atas  de  registro  de  preços,  responder  pedidos  de

esclarecimento  e  impugnação  de  edital  consultar  órgãos  fiscalizadores  e

controladores com o fito de verificar a documentação dos participantes e etc; e

 Especificação dos itens a serem obtidos.

Figura 2 - Diagrama de Ishikawa - Entraves na Requisição

Fonte: Ximenes et al 2019

Coadunando com o exposto, a Consultoria Jurídica da União - CJU apresenta

pareceres acerca do processo licitatório, os quais comumente indicam três categorias de

maior recorrência de erros, que sejam: objeto, pesquisa de preço e TR.

Figura 3 - Quantificação das Ocorrências

Fonte: Ximenes et al 2019

Sendo que os itens objeto e pesquisa de preço são expandidos da seguinte forma:



Figura 4 - Quantificação das Ocorrências no Objeto

Fonte: Ximenes et al 2019

Figura 5 - Quantificação das Ocorrências na Pesquisas de Preço

Fonte: Ximenes et al 2019

Isso posto, percebeu-se que as primaciais dificuldades inerentes à concepção da

requisição  de  materiais  e  serviços,  que  se  relacionam  com  o  objeto,  mais

especificamente sua definição e determinação da sua qualidade, e pesquisa de preço

sejam  as  mais  recorrentemente  apontadas  pela  CJU  como  inadequadas,  ensejando

retrabalho, visando à sua correção.

Nesse  contexto,  utilizando-se  não  somente  os  resultados  encontrados  mas

também as observações realizadas e tendo em mãos o fluxograma para elaboração do

Termo de Referência, bem como as principais categorias de óbices na confecção do

termo, pode-se criar um framework para elaboração de termo de referência baseado no

Workflow, ou seja, a criação do fluxo de trabalho em série, no qual cada série refere-se a

uma  etapa  do  processo  de  elaboração  do  termo  de  referência,  precisando

obrigatoriamente concluir as etapas sequencialmente para se obter no final o Termo de

Referência pronto e livre de erros.



PROPOSTA DE SOLUÇÃO

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Após  a  observação  realizada  nas  diversas  seções  da  Escola  de  Formação

Complementar  do  Exército  e  Colégio  Militar  de  Salvador  EsFCEx/CMS  acerca  do

processo de elaboração do Termo de Referência e seus pontos de gargalos, a equipe

acredita que a melhor forma para se elaborar um framework para confecção de termo de

referência  seja  a  utilização de  um sistema de  fluxo de  trabalho  (workflow), com a

finalidade de tornar  a  construção do Termo de Referência  mais  fluida e  sequencial,

dando  ao  usuário  ou  setor  requisitante  todas  as  ferramentas  necessárias  para  uma

perfeita descrição dos itens no termo, conforme figura 6.

 

Figura 6 - Proposta de Mockup do framework

        Fonte: Autoria própria

Além disso, o Framework contribui com a redução de erros, conforme figura 7,

por consequência retrabalhos, somando-se ainda a agilidade do processo de elaboração

de um termo de referência, bem como a facilidade no treinamento de novas equipes,

uma vez que reduziria a curva de aprendizagem dos processos por parte dos setores

requisitantes. Nesse contexto, a utilização do Framework neste trabalho se mostra como

decisão correta na busca pela ferramenta mais adequada, pois não somente fornecerá um



fluxo de trabalho coerente ao que se pede, como também todas as informações corretas

a serem descritas em cada etapa.

Figura 7 - Proposta de Mockup do framework (pop-up de erro)

 Fonte: Autoria própria

Com  uma  plataforma  intuitiva,  seria  possível  ter  um  ambiente  capaz  de

padronizar todas as etapas necessárias ao processo de criação do Termo de Referência,

permitindo a reutilização de trabalhos bem sucedidos anteriormente, além de facilitar a

análise  das  diversas  partes  do  termo.  Para  isso,  a  Inteligência  Artificial,  através  do

segmento de aprendizagem de máquina, poderia ser uma grande aliada. 

Neste contexto, vale ressaltar que a proposta de solução está no nível conceitual,

porém torna-se viável a construção do Sistema de Termo de Referência (SisTR) desde

que  seja  realizada  diversas  tarefas,  como  por  exemplo  a  escolha  da  linguagem de

programação, a forma que será utilizado a inteligência artificial, as regras de negócio

dentro do sistema e o dimensionamento do escopo.



5.2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - IA

A inteligência pode ser definida de diversas formas, contudo é possível afirmar

que certas ações mentais ocorrem compostas pelas atividades a seguir:

 Aprendizado: Habilidade para obter e processar novas informações;

 Raciocínio: Habilidade  que  envolve  a  manipulação  de  novas  informações,

utilizando maneiras diversas;

 Compreensão: Resultado embasado pela manipulação da informação;

 Apreender Verdades: Validação da informação manipulada;

 Analisar Relações: Capacidade de cruzar informações no intuito de chegar a

novos resultados;

 Consideração de significados: Capacidade de aplicar  verdades em situações

específicas de maneira consistente, levando as relações em consideração; e

 Separar fatos de crenças:  Analisar as fontes no intuito de validar os dados e

determinar se esses podem ser demonstrados. 

A inteligência artificial tem como propósito implementar estas características e,

de forma automatizada, se tornar mais eficiente sempre que novas informações forem

incluídas em sua base de dados.

Definir esse segmento da tecnologia de informação tem sido objeto de discussão

por  muitos  pesquisadores  da  área,  uma  vez  que  mesmo  sendo  uma  tarefa  fácil

determinar o que é artificial, a palavra inteligência é alvo de diversas teorias.

A IA possui conceitos produzidos por décadas e por vários autores, o que ajuda

na  compreensão  de  seu  significado  assim como analisar  como  essa  tecnologia  tem

evoluído com o passar dos anos. Abaixo segue algumas definições:

 “O estudo de faculdades mentais através do uso de modelos computacionais”

(Charniak e McDermott, 1985). 

 “Um campo de estudo que busca explicar e emular comportamento inteligente

em termos de processos computacionais” (Schalkoff, 1990). 



5.3 MACHINE LEARNING APLICADA AO FRAMEWORK

Tendo  em  vista  que  o  sistema  proposto  como  solução  faria  uso,

majoritariamente, da produção de dados no formato textual, fazer uso de técnicas de

aprendizagem de máquina para classificação, organização e extração de conhecimentos

embutidos seria interessante, considerando que através deste recurso algumas análises

se tornariam possíveis, como: o comportamento dos usuários ao descrever um objeto,

padrões mínimos de aceitação por parte do órgão controlador, características essenciais

na elaboração de justificativas, bem como na descrição do bem ou serviço e outras.

Para  implementação da  solução,  as  abordagens  envolvendo aprendizagem de

máquina aconteceriam de forma supervisionada, ou seja, construindo modelos, os quais

sejam capazes de classificar e realizar predições baseadas em outros padrões de entrada

e de saída. Desta forma, com o passar do tempo o sistema se tornaria mais eficiente,

sendo capaz de oferecer mais subsídios aos seus usuários no tocante a elaboração de

termos de referência menos suscetíveis a erros.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de viabilidade

de  implantação  de  um  framework  processual  para  confecção  dos  Termos  de

referênciano elaborados no âmbito dos processos licitatórios da Escola de Formação

Complementar  do Exército  e  Colégio  Militar  de  Salvador  (EsFCEx/CMS) a  fim de

otimizar o processo e tentar fazer frente aos problemas corriqueiros advindos da má

formulação. Além disso, também permitiu uma pesquisa de campo para obter dados

mais consistentes sobre as etapas do processo, parte mais demorada do processo, grau

de conhecimento em dos profissionais  que elaboram o Termo,  problemas apontados

pelo Tribunal de Contas da União e pela Consultoria Jurídica da União e etc.

O tema se reveste de importância pois permeia o processo de aquisições do setor

público, mais especificamente dos materiais de consumo destinados a EsFCEx/CMS,

trazendo luz ao princípio de eficiência consagrado na Emenda Constitucional 19/98, que

interessa diretamente ao contribuinte brasileiro. Além disso, o tema proporciona grande

crescimento pessoal, acadêmico e profissional aos integrantes da equipe, pois o Quadro

Complementar  está  diretamente  ligado  tanto  aos  processos  aquisitivos  atrelados  ao

Termo de Referência em si, quanto aos processos de tecnologia da informação, ligados

as  ferramentas  de  framework  e  workflow,  ambos  intimamente  relacionados  ao

desenvolvimento institucional do Exército Brasileiro. Além disso, entende-se que é um

tema  relevante  ao  meio  acadêmico  na  medida  em que  a  proposta  de  utilização  da

Inteligência Artificial empregada em favor de processos afetos à Administração Pública

é ainda sobremaneira incipiente.

Em se tratando de resultados da pesquisa, realizando uma pesquisa de campo

com militares formuladores de termos de referência, bem como uma pesquisa nos dados

fornecidos por órgãos de controle e na corte de contas da união, foram encontrados em

maioria  os  seguintes  problemas:  descrição  imprecisa  dos  itens,  preços  de  referência

destoantes  dos  valores  de  mercado,  itens  sem  o  número  do  catálogo  de  material

(CATMAT)  ou  com  número  equivocado,  desacertos  na  padronização  do  termo.

Encontramos ainda em consonância com o objeto da pesquisa, as principais “causas

operacionais” dos problemas aludidos, bem como as potencialidades do framework em

face destes problemas.

Objetiva-se com o trabalho verificar  a possibilidade da redução dos gargalos

previamente identificados na pesquisa de campos, com a proposta de um Framework de



processos baseado em tecnologias abarcadas pela Inteligência Artificial, padronizando a

rotina necessária para elaborar os termos de referência, o que se mostrou extremamente

viável. 

Além disso,  a  equipe  buscou  alternativas  para  tornar  possível  a  redução  do

tempo empregado na elaboração do Termo de Referência, com uma menor alocação de

pessoal (com sistemas inteligentes e a máquina processando e identificando erros na

fase inicial do processo). Neste sentido, foram esclarecidos os problemas inicialmente

apresentados, de forma que potencialmente, o emprego da inteligência artificial, mais

precisamente  do  Framework  para  a  elaboração  dos  Termos  de  Referência  é

potencialmente fator possibilitador de um aumento exponencial da redução de erros e do

potencial  aumento da eficiência dos processos licitatórios,  sendo ainda possível uma

melhora  de  resultados  ao  longo  do  tempo  devido  ao  processo  de  aprendizado  de

máquina.

Vale  ressaltar  ainda,  que  a  equipe  deu  o  primeiro  passo  com a  proposta  de

solução dentro de um escopo pequeno e muito centralizado no nível conceitual, logo

faz-se necessário a continuação deste trabalho fins discutir possíveis regras de negócio

dentro  do  sistema,  bem como a  escolha  da  linguagem a  ser  utilizada  e  não menos

importante  um  maior  dimensionamento  do  escopo,  fins  atender  o  maior  público

possível.

Por fim, o grupo sugere que, em se tratando de uma futura evolução da pesquisa

sobre  o  assunto,  sejam  explorados,  se  possível  sob  coordenação  técnica  do

Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), as potencialidades do desenvolvimento

do Framework de ampla aplicação, erigido com base no aprendizado de máquina, em

um  primeiro  momento  na  feitura  dos  Termo  de  Referência,  mas  com  a  aplicação

potencial nos diversos processos desenvolvidos pelo Exército Brasileiro impostos pelo

ordenamento jurídico sob o qual opera a Administração pública.
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