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1 INTRODUÇÃO 

 

Este projeto aborda a temática dos pontos críticos na confecção de termos de referência 

de contratação de serviços no âmbito da Escola de Formação Complementar do Exército 

(EsFCEx) e as consequências à produtividade da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos 

(SALC). 

Para isso, é fundamental primeiramente entender que é o princípio da legalidade que 

rege a administração pública. Isto é, o artigo 37 da Constituição Federal elenca o princípio da 

legalidade e, desse modo, estipula que a aa  administração somente poderá agir conforme 

delineado por lei. Assim, no âmbito das licitações e contratos, o art. 6º, IX da Lei nº 8.666 de 

1993 prevê o projeto básico como elemento necessário para caracterizar obra ou serviço objeto 

da licitação. Além disso, o art. 3º, XI do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 afirma 

que o termo de referência é o elemento que embasa a avaliação do custo pela administração 

pública, bem como define objeto, valor, dentre outros. 

Como balizador do estudo, além do princípio da legalidade, destaca-se o princípio da 

celeridade e da eficiência. Entende-se por eficiência como o dever que se impõe a todo agente 

público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional (DI 

PIETRO, 2002, p. 83). 

Nesse sentido, tal eficiência será analisada na fase de confecção do termo de referência, 

uma vez que nessa fase é possível incidir erros que podem macular ou atrasar todo o certame 

licitatório. 

Para tanto, este trabalho pretende propor uma forma de identificar os pontos críticos na 

confecção do termo de referência e relacioná-los ao desempenho da Seção de Aquisições, 

Licitações e Contratos – Salc – da Escola de Formação Complementar do Exército e Colégio 

Militar de Salvador.    
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1.1 Situação problema 

 

Como identificar os pontos críticos existentes na confecção do termo de referência no 

âmbito da EsFCEx e suas consequências para a produtividade da Salc. 

 

1.2 Objetivo geral 

 

Propor uma forma de coletar e analisar os pontos críticos que comprometem a eficiência 

do termo de referência no processo de contratação pública na EsFCEx e relacioná-los com o 

desempenho da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos. 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

1. Detalhar as etapas do processo de contratação de bens e serviços no âmbito da 

EsFCEx e os elementos necessários para a confecção adequada do termo de referência; 

2. Expor a legislação pertinente ao assunto;  

3. Elencar formas de coletar e analisar pontos críticos que influenciam na construção 

ineficiente dos termos de referência na EsFCEx; 

 

1.4 Justificativa 

 

Quatro pontos justificam a elaboração deste trabalho. O primeiro deles é o 1.

 ineditismo da iniciativa de analisar o tema. O segundo diz respeito à ; 

 

2 DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

2.1 Considerações iniciais 
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O termo de referência é um instrumento obrigatório em contratações , e é o meio pelo 

qual as informações do objeto a ser contratado são obtidas, bem como as condições da 

contratação. Desse modo, o documento tem por base o estudo técnico preliminar, sendo aquele 

um guia do fornecedor ao elaborar a proposta e da contratante no julgamento da proposta. 

Importante ressaltar que a definição do instrumento será conforme a modalidade de 

licitação. Ou seja, no caso do pregão, utiliza-se o termo de referência, conforme se extrai do 

Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e pode ser observado no esquema ilustrado no 

anexo 3 deste trabalho.  

 

2.2. Competência  

 

De acordo com a doutrina, o responsável por elaborar o termo de referência é de 

competência multissetorial, uma vez que deve ser composta por especialistas no objeto da 

contratação.  

No entanto, no que tange a contratação de serviços, conforme o art. 29, §2º da Instrução 

Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017, o termo de referência compete ao setor requisitante. 

Nessa mesma linha de entendimento a EsFCEx define a competência ao setor requisitante. 

Assim, o papel base da Salc é orientar os diversos setores requisitantes quanto à correta 

elaboração do termo de referência, a fim de evitar possíveis erros ou entraves. 

Nesse sentido, o planejamento da contratação é fundamental, de modo a dar eficácia na 

contratação do objeto ou serviço. Alguns problemas no planejamento podem ocasionar: 

compras erradas, objetos mal definidos ou de qualidade inferior, desperdício de dinheiro 

público ou prazos mal definidos.  
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2.3 Finalidade e conteúdo 

 

A finalidade do termo de referência é demonstrar as necessidades da Administração, 

especificar o objeto, avaliar o custo da contratação, definir os preços e orientar o licitante e a 

contratada. Para isso, o termo de referência necessita conter os seguintes elementos, de acordo 

com o art. 3º, inciso XI do Decreto nº 10.024/19: 

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. 

 

No caso de contratação de serviços, o art. 30 da Instrução Normativa nº 05, de 26 de 

maio de 2017 contempla o seguinte conteúdo: 



Art. 30. O Termo de Referência ou Projeto Básico deve conter, no mínimo, o 

seguinte conteúdo: 

I - declaração do objeto; 

II - fundamentação da contratação; 

III - descrição da solução como um todo; 

IV - requisitos da contratação; 

V - modelo de execução do objeto; 

VI - modelo de gestão do contrato; 

VII - critérios de medição e pagamento; 

VIII - forma de seleção do fornecedor; 

IX - critérios de seleção do fornecedor; 

X - estimativas detalhadas dos preços, com ampla pesquisa de mercado nos 

termos da Instrução Normativa no 5, de 27 de junho de 2014; e 

XI - adequação orçamentária. 

 

Considerando o termo de referência como um documento com informações suficientes 

e necessárias para a consecução do processo de contratação, os chamados pontos críticos do 

termo de referência podem ser definidos como falhas em seu conteúdo que impedem que o 

processo de contratação atinja plenamente seu objetivo. Na obra “Fase interna da licitação: uma 

avaliação dos processos de 2015 a 2018 no âmbito da EsFCEx, trabalho de conclusão de Projeto 

Interdisciplinar desenvolvido em 2019 na própria EsFCEx, foi identificado que os erros na 

elaboração de termo de referência no universo estudado estavam entre as três maiores razões 

das correções exigidas pela Consultoria Jurídica da União (CJU). Erros relativos a pesquisa de 

preço e objeto eram outras razões, como pode ser verificado em tabela abaixo elaborada pelos 

autores.  



 

Fonte: Ximenes et al, 2019  

Apesar de ter se debruçado sobre tópicos específicos que justificavam a presença dos 

itens “objeto” e “pesquisa de preço” entre os motivos de correção, o trabalho não detalhou 

tópicos relativos aos termos de referência, o que amplia a necessidade de uma análise mais 

pormenorizada dos documentos. Um esquema do processo geral de aquisições de materiais da 

EsFCEx/ CMS pode ser visualizado nos anexos 2 e 4 deste trabalho.  

 

2.4. Os atos administrativos e seus requisitos de validade 

 

 Antes de tecer maiores comentários acerca dos requisitos de validade de um ato 

administrativo, é necessário conceituá-lo. Um ato administrativo consiste numa espécie de ato 

jurídico através do qual a administração pública manifesta a sua vontade. O ato administrativo 

unilateral exaure seus efeitos com a manifestação exclusiva da administração pública. Por outro 

lado, o ato administrativo bilateral, chamado por vezes de contrato administrativo, exige ao 

menos a aquiescência de dois ou mais indivíduos. Quer seja o ato administrativo unilateral ou 

bilateral, devem estar presentes na sua constituição cinco requisitos: Competência, Finalidade, 

Forma, Motivo e Objeto (SILVA, 2017). 

 A competência é elemento do ato que determina que o agente público que o pratique 

deve estar devidamente investido na função pública e que aquele ato administrativo está dentro 

das suas atribuições. A finalidade se traduz como o mister a que se destina o ato. Diz-se que 



todo contrato ou ato administrativo tem uma finalidade genérica, qual seja o atingimento do 

interesse público, e uma finalidade específica, que é a consecução do objeto da avença 

propriamente dita. A Forma seria o instrumento jurídico (aco – ou ainda a  interface ou 

roupagem –  ) através do qual a vontade administrativa é exteriorizada. A lei 9.784 de 1999 

determina no seu artigo 22 que os atos do processo administrativo não dependem de forma 

determinada senão quando a lei expressamente a exigir. O motivo seria a situação de direito que 

autoriza a prática de determinada linha de ação, e o objeto é o conteúdo do ato propriamente 

dito (Brasil, 1999). 

 É importante trazer à tona que dois dos cinco requisitos de validade são sempre 

vinculados: a competência e a finalidade. Dizer que um ato administrativo é vinculado (em 

detrimento do ato discricionário) significa afirmar que a lei que lastreia a função executiva deve 

ser obedecida estritamente sem qualquer margem de liberdade (mérito administrativo) por parte 

do agente público. Portanto, a competência para prática dos atos administrativos é intransferível 

e improrrogável pela vontade dos interessados e que a finalidade para a prática dos atos deve 

estar sempre norteada para o interesse público, seja de forma genérica ou específica.  

Já sobre o princípio da Eficiência, dizer que um agente é competente para a prática de 

determinado ato significa verbalizar que o mesmo está legalmente investido – seja através de 

posse em cargo público ou qualquer outra forma de investidura – na função pública e também 

traduz a ideia de que aquele indivíduo está apto a prática de qualquer ato público que esteja 

dentro dos deveres e prerrogativas que lhe foram conferidas e que decorrem do “munus 

público”. Esse entendimento está perfeitamente alinhado com a tendência à administração 

pública gerencial implementada pelo governo brasileiro nos anos 1990 e que culminou com a 

inserção do princípio da Eficiência no bojo da Constituição de 1988 (Emenda Constitucional 

número 19 de 1998), cujo objetivo foi o de melhorar o desempenho de todas as atividades 

desenvolvidas pela Administração Pública Direta e Indireta. Também trouxe consigo as 
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periódicas avaliações de desempenho e consolidou a proteção jurídico-normativa dos 

servidores contra os desvios de função (ALEXANDRINO; PAULO, 2017, p. 126). 

 

2.5 Os processos administrativos “lato sensu” 

 

 O processo administrativo, segundo a doutrina majoritária, é uma concatenação, uma 

sucessão de atos administrativos que tendem a um resultado final. Portanto para haver um 

processo administrativo é necessária a sucessão de atos ordenados os quais compõem uma 

cadeia, sendo cada um destes atos autônomos concomitantes para culminar determinado fim 

(CAMARGO, 2017). 

 O processo administrativo deve atender, de forma geral, (e sem adentrar as 

especificidades a que se destinam os múltiplos tipos de procedimentos existentes na 

Administração Pública) a duas condições essenciais: à supremacia do interesse público sobre o 

privado e à transparência da gestão da “res publica”. 

 Logo, o processo administrativo deve atender aos dois pressupostos acima, mas sem 

perder de vista os requisitos de validade dos atos administrativos, quais sejam: Competência, 

Finalidade, Forma, Motivo e Objeto, uma vez que o processo administrativo nada mais é do 

que a sequência daqueles atos. 

2.6 Os processos administrativos licitatórios e o termo de referência 

 

 Os processos administrativos licitatórios estão entresão, sem sombra de dúvida, os mais 

delicados tipos de procedimentos existentes no âmago do poder público, pois lidam com a 

transferência dos recursos e receitas revertidos a partir dos tributos pagos por toda sociedade. 

 É evidente que, ao lidar com as verbas públicas, é necessário ter responsabilidade fiscal 

e a consciência de que os pressupostos de validade dos atos administrativos são essenciais à 

boa marcha da licitação. Nessa esteira, foi que surgiu a ideia de determinar, previamente à 
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avença, as especificações do objeto, que são definidas pelo setor interessado, seja no Termo de 

Referência ou no Projeto Básico, a depender do tipo de licitação a ser realizada. Com as 

especificações do que se deseja adquirir, é realizada a pesquisa de mercado para propiciar maior 

viabilidade à contratação (SILVA, 2017). 

 O Termo de Referência é, portanto, documento hábil para tecer a caracterização do 

objeto a ser licitado com todas as especificações que o constitui. Deve ser suficientemente claro, 

preciso e objetivo, capaz de individualizar o objeto e conter um critério claro de aferição da 

proposta mais vantajosa e suas condições de aceitação. É com ele que você vai definir o que 

quer para o mercado e pedir a cotação de preços (SILVA, 2017). 

 É necessário, portanto que o agente da administração responsável pela confecção do 

Termo de Referência seja dotado sobretudo da Competência como requisito de validade dos 

atos administrativos licitatórios, sob pena de que tudo que seja realizado por agente 

incompetente, a posteriori, seja considerado nulo, por ser derivado de documento elaborado por 

indivíduos que não estão aptos, seja por absoluta incompetência –  (ilegalmente investido ou 

por exercer funções totalmente estranhas ao objeto ou serviço a ser contratado numa eventual 

licitação). Além disso, há clara violação ao princípio da Eficiência a que está submetida à 

Administração Pública, pois aquele sujeito não detém a expertise necessária, por exemplo, à 

descrição do objeto do Termo de Referência, e este princípio visa aos melhores resultados 

possíveis de serem alcançados pela Administração Pública, impossibilitados na hipotética 

situação em comento graças ao ostensivo desvio de funcionalidade (ALEXANDRINO; 

PAULO, 2017, p. 123).  

 

3. METODOLOGIA DA ANÁLISE DOS PONTOS CRÍTICOS 

 

A pesquisa sobre pontos críticos de termos de referência consiste em uma pesquisa 

descritiva no que diz respeito aos objetivos; qualitativa-quantitativa na abordagem; um estudo 
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de caso único em relação ao objeto; com uso de entrevista, questionário, pesquisa bibliográfica 

e pesquisa documental entre as técnicas de coleta de dados; e na análise de dados. 

Segundo Gil (2008, p. 28), as pesquisas descritivas têm o objetivo de detalhar 

características de determinados fenômenos ou populações, além de se debruçarem no 

estabelecimento de relações entre variáveis. Esta definição, que evidencia a necessidade de se 

articular explicações para situações particulares tomadas como objeto, está de acordo com o 

objetivo central do trabalho proposto: o detalhamento dos pontos críticos da confecção de 

termos de referência.  

 

3.1 A abordagem quantitativa-qualitativa  

 

A abordagem da pesquisa é quantitativa e qualitativa por estar em conformidade com as 

necessidades de levantamento e interpretação demandadas pelo trabalho. Segundo Demo (2002, 

p.35, apud Oliveira, 2011, p.27), os pesquisadores já aprenderam a evitar um tratamento 

polarizado de ambas as abordagens, e passam a trabalhá-las de forma conjugada.  

 

“Só tem a ganhar a avaliação qualitativa que souber se cercar inteligentemente 

de base empírica, mesmo porque qualidade não é a contradição lógica da 

quantidade, mas a face contrária da mesma moeda” (Demo apud Oliveira, p. 

27).  

 

Oliveira (2011, p.27) destaca ainda que a escolha da abordagem precisa estar a serviço 

da pesquisa, e não o contrário, e que ambas precisam ser encaradas como complementares em 

vez de concorrentes.  Estabelecida a convivência entre os tipos de análise, cada qual deve ser 

detalhado diante de suas atribuições para com o objeto da pesquisa. 

De acordo com Diehl (2004), a análise quantitativa caracteriza-se pelo uso de técnicas 



estatísticas e quantificação para evitar possíveis distorções de análise e interpretação. Esse será 

o viés utilizado no tratamento das informações quantificáveis, que correspondem ao número de 

registros de retorno de termos de referência solicitados pela Consultoria Jurídica da União, o 

número de eventuais republicações de editais devido à necessidade de ajustes no termo de 

referência  e na comparação do tempo gasto pela Salc para lidar com termos de referência 

elaborados incorretamente com aqueles que não precisaram de observações. O registro desses 

valores em tabelas e gráficos fornecerá subsídios para uma interpretação qualitativa do 

processo.  

Já a abordagem qualitativa, segundo Cassel e Symon (1994), guia-se pela interpretação 

dos fatos, pela ênfase na subjetividade, pela flexibilidade no processo de condução da pesquisa 

e pela preocupação com o contexto. Tais características a configuram como exercício de 

tradução de aspectos que números não conseguem expressar, de forma que ambas as 

abordagens, a qualitativa e a quantitativa, atuem em relação de complementaridade. Segundo 

Tesch (1990, apud Gil, 2008, p. 176), a análise qualitativa é constituída por dez princípios e 

práticas orientadoras:  

 

1. A análise não é a última fase do processo de pesquisa; ela é cíclica ou 

concomitante à coleta de dados. A rigor, o processo de análise inicia-se no 

momento da própria coleta; essas duas etapas se comunicam.  

2. O processo de análise é sistemático e compreensivo, mas não rígido. A 

análise só termina quando os novos dados nada mais acrescentam quando 

entram num estado de saturação.  

3. O acompanhamento dos dados inclui uma atividade reflexiva que resulta 

num conjunto de notas de análise que guiam o processo. Estas notas 

possibilitam registrar o processo e constituem importante ajuda para o 

desenvolvimento conceituai.  
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4. Os dados são segmentados, isto é, subdivididos em unidades relevantes e 

significativas, mas que mantêm conexão com o todo. A finalidade da análise 

não é simplesmente descrevê-los, mas promover algum tipo de explicação.  

5. Os segmentos de dados são categorizados de acordo com um sistema 

organizado que é predominantemente derivado dos próprios dados. Algumas 

categorias são estabelecidas antes da análise dos dados. Mas, ao longo do 

processo são identificados novos temas e definidas novas categorias a partir 

dos próprios dados, de forma indutiva.  

6. A principal ferramenta intelectual é a comparação. Os procedimentos 

comparativos são usados nos mais diversos momentos do processo de análise. 

Os dados obtidos, por sua vez, podem ser comparados com modelos já 

definidos, com dados de outras pesquisas e também com os próprios dados. 

Esta comparação é que possibilita estabelecer as categorias, definir sua 

amplitude, sumariar o conteúdo de cada categoria e testar as hipóteses.  

7. As categorias para escolha dos segmentos são tentativas e preliminares 

desde o início e permanecem flexíveis. Como as categorias derivam dos 

próprios dados é necessário que sejam definidas como provisórias até que 

possam abarcar os dados a serem obtidos posteriormente.  

8. A manipulação qualitativa dos dados durante a análise é uma atividade 

eclética; não há uma única maneira de fazê-la. Embora se reconheça a 

importância de um arcabouço metodológico sólido, não se pode dispensar a 

criatividade do pesquisador. Cabe-lhe muitas vezes desenvolver a sua própria 

metodologia.  

9. Os procedimentos não são científicos nem mecanicistas. Para análise 

requer-se um plano. Mas isso não significa que se deva aderir mecanicamente 

ao processo. Embora requeiram conhecimentos metodológicos, não existem 

regras rígidas de análise. Na pesquisa qualitativa importante papel é conferido 

à interpretação.  



10. O resultado da análise é um tipo de síntese em mais alto nível. Embora ao 

longo do processo de análise ocorra a segmentação dos dados, o que se espera 

ao final é a constituição de um quadro mais amplo e coerente. (Tesch, 1990, 

apud Gil, 2008, p. 176) 

 

Bogdan e Biklen (2003) reforçam o fator subjetividade na análise qualitativa, 

destacando cinco características da abordagem: processo de análise indutivo, dados descritivos, 

ambiente natural, e preocupações com o processo e com o significado dos fenômenos 

abordados. Na análise dos pontos críticos, a abordagem qualitativa será aplicada na 

interpretação das informações colhidas no levantamento bibliográfico e nas entrevistas com 

membros da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos da EsFCEx.  

Em relação ao objeto de estudo, esta pesquisa insere-se na categoria de estudo de caso, 

que, acordo com Triviños (1987, apud Oliveira, 2011, p. 27), caracteriza-se por assumir como 

objeto uma determinada unidade que passa a ser analisada em profundidade. O termo unidade, 

nestas circunstâncias, assume a denotação de estrutura una, considerada isoladamente, seja ela 

um contexto ou situação. A unidade a qual o autor se refere corresponde, no caso deste trabalho, 

à confecção de Termos de Referência da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos da Escola 

de Formação Complementar do Exército.  

 

3.2 Meio de pesquisa 

 

O meio de pesquisa utilizado por este trabalho será o de coleta de dados, método que 

será exercido por meio de quatro procedimentos: o questionário, a entrevista, a pesquisa 

documental e a pesquisa bibliográfica.  

 



3.2.1 Questionário 

 

Em relação à técnica de aplicação de questionário, Marconi e Lakatos (2003, p. 201) 

estabelecem-na como uma série ordenada de perguntas respondidas por escrito sem a presença 

do pesquisador. A técnica será utilizada, na modalidade estruturada, para um primeiro contato 

com os responsáveis pela Seção de Aquisições, Licitações e Contratos – atividade realizada e 

registrada no anexo 1 deste trabalho. O objetivo dessa abordagem inicial foi estabelecer um 

primeiro acesso a informações sobre a Seção, dados que irão ajudar na familiarização da fonte 

com os objetivos do trabalho e na composição de perguntas mais elaboradas na entrevista 

presencial.   

Na classificação das perguntas, Lakatos e Marconi estabelecem três tipos: perguntas 

abertas, ou livres, que permitem ao informante responder livremente e emitir opiniões; 

perguntas fechadas ou dicotômicas, que fazem com que o informante escolha sua resposta entre 

duas opções; perguntas de Múltipla Escolha, que caracterizam-se por serem perguntas fechadas 

que apresentam uma série de possíveis respostas.  

Em relação aos objetivos, as perguntas podem ser categorizadas como De Fato, quando 

dizem respeito a questões concretas e tangíveis; De Ação, quando dizem espeito a decisões e 

atitudes do indivíduo; Sobre Intenção, quando tentam averiguar procedimentos do indivíduo; 

de Opinião, quando procuram extrair um juízo de valor; e perguntas-índice ou perguntas-teste, 

utilizadas sobre questões que suscitam medo.  

No caso do trabalho proposto, as perguntas do questionário deverão ser abertas para 

permitir a expressão livre do informante acerca de questões relativas à Salc. Com relação aos 

objetivos, as perguntas encaixam-se em diversas categorias: de fato, por tratarem de 

procedimentos da realidade administrativa da EsFCEx; e de ação, por também solicitarem 

detalhes acerca de decisões e atitudes.  

A atenção à formulação das perguntas é um aspecto destacado por Pardinas (1977, p.87, 
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apud Marconi e Lakatos, 2003, p. 210), para que se atinja os objetivos do questionário. De 

acordo com o autor,  "o pesquisador deve estar seguro de que a pergunta ou questão é necessária 

à investigação; se requer ou não apoio de outras perguntas; se os entrevistadores têm a 

informação necessária para responder a pergunta". Já o vocabulário das questões deve se ater a 

formulações claras, objetivas, precisas, em linguagem acessível. Por fim, entre as formulações 

a serem evitadas estão perguntas ambíguas, que insinuem respostas ou que induzam a 

inferências ou generalizações.  

 

3.2.2 Entrevista 

 

Segundo Gil (1999, p. 109), a entrevista é uma técnica de coleta de dados utilizada para 

a obtenção de informações de conhecimento, crenças e desejos dos entrevistados, assim como 

suas razões e justificativas para o que foi perguntado. Esse procedimento será aplicado diante 

da fonte responsável pela Salc e será utilizado como principal meio de apuração de informações 

específicas do funcionamento da Seção.  

De acordo com Marconi e Lakatos (2003, p.197), os diferentes tipos de entrevista 

variam de acordo com o propósito do entrevistador. Os autores destacam três modalidades 

principais: a) Painel, caracterizada pela repetição de perguntas, de tempo em tempo, às mesmas 

pessoas, a fim de estudar a evolução das opiniões em períodos curtos; b) padronizada ou 

estruturada, caracterizada pelo uso de um roteiro previamente estabelecido de perguntas para o 

entrevistador; e c) despadronizada ou não-estruturada, que se subdivide em mais três subtipos: 

c.1) Entrevista focalizada, na qual há um roteiro de tópicos relativos ao problema a ser estudado 

e o entrevistador é livre para perguntar o que quiser sem uma estrutura formal; c.2) Entrevista 

clínica, que estuda motivos, os sentimentos, a conduta das pessoas com a utilização de uma 

série de perguntas específicas; e c.3) Não dirigida, na qual há liberdade total por parte do 



entrevistado, que também incentiva o informante a falar sobre determinado assunto sem forçá-

lo a responder.  

A modalidade de entrevista mais afeita às necessidades da apuração desta pesquisa é a 

focalizada, que se baseia em um roteiro prévio de tópicos fundamentais, mas não se limita a 

eles. Dessa forma, será possível extrair informações do responsável pela Salc tanto pelas 

perguntas elaboradas previamente quanto pelas interpelações, que se insurgem no meio da 

entrevista par complemento de informações, correções, confirmações, pedido de exemplos, 

esclarecimentos, desenvolvimento do tema.  

 

3.2.3 Pesquisa documental 

 

Segundo Lakatos e Marconi (2003, p.174), a pesquisa documental caracteriza-se por ser 

um levantamento restrito a documentos escritos ou não – fontes que são denominadas 

“primárias”. Esta coleta pode ser feita “no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou 

depois”. Entre as fontes primárias designadas como “compiladas na ocasião”, Lakatos e 

Marconi enumeram documentos de arquivos privados, contratos, publicações parlamentares e 

administrativas, e estatísticas (2003, p.175).  

Para o trabalho proposto de análise de pontos críticos de termos de referência no âmbito 

da EsFCEx essas fontes serão os próprios termos de referência relativos a contratações de 

serviços, outros documentos pertinentes a eles e legislações relacionadas a contratações 

públicas e pregões. Os termos de referência, relatórios da Consultoria Jurídica da União (CJU) 

e outros documentos correlatos seriam coletados nos departamentos pertinentes a eles dentro 

da própria Escola de Formação Complementar do Exército. Já as legislações, tendo em vista as 

facilidades tecnológicas atuais e a obrigação constitucional do poder público de divulgá-las – 

atendimento ao princípio da Publicidade –, serão obtidas na rede mundial de computadores.  



 

3.2.4 Pesquisa bibliográfica 

 

De acordo com Lakatos e Marconi, a pesquisa bibliográfica, também denominada “de 

fontes secundárias”, abrange toda bibliografia “já tornada pública em relação ao tema de estudo, 

desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, 

material cartográfico etc., até meios de comunicação orais” (2003, p. 183). Os autores detalham 

ainda que a pesquisa envolve oito fases: a escolha do tema, a elaboração do plano de trabalho, 

identificação, localização, compilação, fichamento, análise e interpretação e, finalmente, a 

redação. 

Ainda segundo os autores, “o tema é o assunto que se deseja provar ou desenvolver” 

(2003, p. 44), uma dificuldade ainda sem solução. Já na elaboração do plano deve-se observar 

a estrutura de todo o trabalho científico: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na 

identificação, é realizado o reconhecimento do assunto pertinente ao tema em estudo, 

procedimento que se divide em três passos: a procura de catálogos nos quais se encontram as 

relações das obras; o levantamento dos assuntos abordados no índice ou sumário da obra 

escolhida; e a verificação da bibliografia ao final dessa mesma obra.  

Já a localização consiste na identificação de obras que interessam em arquivos ou 

bibliotecas públicas. A compilação, por sua vez, é a reunião sistemática do material contido em 

livros, revistas, publicações - ação que pode ser executada com utilização de fotocópias. O 

fichamento é a transcrição dos dados levantados em fichas com o máximo de exatidão e 

cuidado. As fichas são ferramentas que permitem organizar as informações colhidas.  

Já a fase de análise e interpretação consiste em uma crítica ao material bibliográfico, e 

pode ser subdividida em crítica externa - que versa sobre a importância e o valor histórico do 

documento - e a crítica interna, que trata do sentido e do valor do trabalho. No caso deste 



projeto, a crítica será interna, uma vez que a redação, que consiste na materialização escrita de 

toda o levantamento e apreciação do material bibliográfico, pode ser dividida em monografia, 

dissertação ou tese.  

Na análise dos termos de referência, a pesquisa bibliográfica terá como principal fonte 

o trabalho “Fase interna da licitação: uma avaliação dos processos de 2015 a 2018 no âmbito 

da EsFCEx”, obra realizada por grupo de Projeto Interdisciplinar da Escola de Formação 

Complementar do Exército em 2019. O trabalho chegou a identificar e categorizar os resultados 

das análises de minutas de edital realizadas pela Consultoria Jurídica da União (CJU) entre 

2015 e 2018 na Escola. Como pode ser vislumbrado em mais detalhes na tabela do anexo 5, 

foram enquadradas três categorias de vícios: objeto, pesquisa de preço e Termo de Referência. 

3.3 Análise dos dados 

 

No que diz respeito à análise de dados, a pesquisa será composta por análise de conteúdo 

e pela estatística descritiva. A primeira é definida por Bardin (apud Oliveira, 2011, p. 47),  

como: 

(...) um conjunto de  técnicas  de análise das comunicações visando a obter, 

por procedimentos  sistemáticos  e objetivos  de descrição   do conteúdo das 

mensagens, indicadores  (quantitativos ou não)    que permitam a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens (Bardin apud Oliveira, 2011, p. 47). 

 

A análise de conteúdo, modalidade própria da pesquisa qualitativa, é o procedimento 

base do tratamento de todas as informações colhidas não-numéricas, não-quantificáveis e 

levantadas de modo a traduzir o contexto no qual está inserido o objeto da pesquisa.  

De acordo com Laville e Dione (apud Oliveira, 2011, p. 47), a análise de conteúdo 

objetiva o desmonte de uma estrutura e dos elementos do conteúdo para esclarecimento de suas 



diferentes características e significação. Esse processo é integrado por uma série de 

procedimentos que buscam desfragmentar as significações buscadas, como recorte do conteúdo 

em unidades de análise.  

Já Bardin (apud Gil, 2008, p. 152) define análise de conteúdo como "uma técnica de 

investigação que, através de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo 

manifesto das comunicações, tem por finalidade a interpretação destas mesmas comunicações". 

Para alcançar seus objetivos, a análise deve ser desenvolvida em três fases: a pré-análise, que 

consiste na escolha dos documentos, formulação de hipóteses e preparação do material; a 

exploração do material, que corresponde a recorte, enumeração e classificação ou categorização 

dos dados; e a terceira fase que reúne tratamento de dados, inferência e interpretação, instância 

voltada para a consolidação da validez dos dados. 

No âmbito do projeto proposto, essa análise será executada na interpretação das 

informações fornecidas tanto no questionário preliminar – já realizado e disponível no anexo 1 

– quanto na entrevista com o responsável pela Salc.  

A análise estatística, que em Gil é categorizada como um elemento da análise e 

interpretação de dados (2008, p.58), é o recurso a ser utilizado pelo projeto proposto para 

quantificar os pareceres da CJU em relação aos termos de referência com problemas 

identificados, para contar o número de possíveis republicações de editais ocasionadas por 

reajustes no termo de referência  e para mensurar e ordernar o tempo gasto pela Salc com os 

termos de referência que precisam de correções. Os termos de referência com necessidades de 

correções serão separados dos termos que não precisaram de intervenções da CJU, de modo a 

serem formados dois grupos que dirão, em números, como tem sido o nível de preparação dos 

requisitantes em relação à confecção dos documentos. Em um segundo momento, o trabalho 

focará na análise temporal do problema: dois termos de referência relativos a um mesmo tipo 

de serviço contratado serão comparados; um, sem alterações sugeridas pela CJU; outro, com 



correções apontadas, unidos pelo mesmo tipo de serviçoserviço, mas separados pela situação 

elaborações. Ambos os termos serão confrontados de forma a revelar o tamanho do prejuízo 

temporal que a má elaboração de um termo de referência gera na SALC – como pode ser 

verificado no anexo 2.  

 

4. CONCLUSÃO  

 

O objetivo central deste trabalho é propor uma forma de identificar e analisar os pontos 

críticos na elaboração dos termos de referência em contratações de serviços no âmbito da 

EsSfcexX. Para tanto, foi desenvolvida uma metodologia estruturada em questionário 

preliminar, entrevista, pesquisa documental e pesquisa bibliográfica, com análise de dados 

baseada em análise descritiva e análise estatística. O primeiro passo proposto – que chegou a 

ser concretizado por este trabalho e está disponível no anexo I – foi a aplicação de um 

questionário ao chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos – SALC – da EsFCEx. O 

objetivo deste instrumento foi estabelecer um primeiro contato com o tema “termos de 

referência na EsFCEx”, permitindo a extração de informações iniciais que podem basear uma 

entrevista mais aprofundada sobre os trabalhos desenvolvidos na seção.   

A partir de então, parte-se para a entrevista de modalidade focalizada, que baseia-se em 

um roteiro prévio de tópicos fundamentais, mas com aceitação para digressões e 

aprofundamentos. Este procedimento corresponderia a uma segunda abordagem ao chefe da 

SALC e forneceria maior detalhamento do impacto da má elaboração dos termos de referência 

no desenvolvimento das atividades de contratação de serviços da seção. Um terceiro passo seria 

o da pesquisa documental, que consistiria em um levantamento de documentos considerados 

fontes primárias, que seriam os próprios termos de referência, os pareceres jurídicos solicitando 

correções, documentos pertinentes aos termos e, finalmente, as legislações relacionadas a 

contratações públicas e pregões. Complementará essa pesquisa o levantamento bibliográfico, 



que é focado nas fontes secundárias e abrange apreciação e análise de bibliografia e publicações 

relacionadas a processos de contratação pública.  

Os dados levantados nos meios de pesquisa descritos acima serão depurados por dois 

tipos de análise de dados: a análise de conteúdo e a estatística descritiva. Na primeira, serão 

realizadas interpretações das informações coletadas no questionário preliminar e na entrevista. 

O processo de estatística descritiva, por sua vez, será utilizado na quantificação de pareceres, 

republicações de edital e para mensurar o tempo dispendido pela Salc com termos de referência 

que necessitam de correções.  A natureza interdisciplinar deste trabalho, estruturada na reunião 

de áreas como Direito, Contabilidade, Comunicação Social e Administração, contribuiu para a 

consolidação de linhas de ação, mas não impede que alguma área específica tome para si a 

tarefa de prosseguir o estudo e a consecução das análises nos limites de sua especialidade.  

A sequência metodológica proposta por este trabalho objetiva estruturar uma pesquisa 

que consiga captar, com profundidade e correção, os gargalos do processo de contratação de 

serviços por pregão na EsFCEx. A identificação desses pontos críticos é o primeiro passo para 

a construção de soluções para a questão, medida alinha o processo administrativo com o 

princípio fundamental da eficiência – uma vez que a adequada elaboração dos termos de 

referência têm, como principal consequência, a execução de aquisições e contratações mais 

fluidas e bem-sucedidas.  
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AO OFICIAL RESPONSÁVEL 

PELA SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ESFCEX/ 

CMS 

 

1. Quem elabora os Termos de Referência na ESFCEX? 

Resposta: Os setores requisitantes. 

2 O uso de TRs de outros contratos como modelo é uma prática da SALC? 

Resposta: Não, os modelos utilizados são constantemente atualizados pela CJU/BA. 

3 Como a SALC lida com solicitações tecnicamente inviáveis, fora da realidade do 

mercado? 

Resposta: Orienta o OD a não concretização das mesmas. 

4 Quais são os esforços feitos pela Seção para dar continuidade a contratos que 

esbarram na má elaboração dos Trs? 

Resposta: O planejamento antecipado das contratações o que possibilita a realização 

das correções que por ventura venham ser necessárias. 

5 O que é feito para evitar que a inviabilidade do contrato seja verificada apenas 

depois do pregão? 

Resposta: Antes de realizar qualquer Pregão é realizado um estudo técnico por uma 

equipe que apresenta as soluções para a demanda da administração. Esse estudo mitiga esse 

risco de inviabilidade citado. 

6 Existe a centralização de solicitação/requisição de serviços ou compras para a 

elaboração dos TRs no âmbito da EsFCEx? 

Resposta: Não. As requisições são feitas pelos setores demandantes, não só no 

almoxarifado. 

7 Existe um cronograma anual para pedidos de serviços/compras, visando a 

elaboração mais efetiva dos TRs por tipos de bens? 

Resposta: Sim anualmente no mês de janeiro a SALC elabora um cronograma de 



entrega de demandas a serem licitadas. 

8 A SALC orienta o efetivo da EsFCEx para a elaboração dos TRs de acordo com 

as exigências legais? 

Resposta: Só os setores requisitantes que necessitam dessa orientação. 

9 Há um memento de como elaborar um TR no âmbito da EsFCEx? 

Resposta: Não, pois seguimos os modelos da CJU/BA. Aqui existe um memento de 

elaboração de requisições. 

10 É observada a qualificação técnica dos militares que realizam a elaboração dos 

Trs? 

Resposta: Sempre. O objetivo é que sejam apresentadas as melhores soluções para as 

demandas da Escola. 

11 Na equipe que elabora o TR tem algum membro especialista no objeto da 

contratação? 

Resposta: Sim, pois a definição precisa de um objeto requer o citado conhecimento 

técnico. 

12. Existem parâmetros quantitativos e/ou qualitativos que permitam dizer se os 

resultados pretendidos pelo TR foram atingidos? 

Resposta: Sim, nas nossas contratações utilizamos os índices de medição do 

rendimento(IMR). 

13. Há padronização na especificação de bens/serviços? (Especial ou simplificada?) 

Resposta: Não. A especificação tem que ser adequada a real necessidade planejada. 

14. Como é realizada a verificação da eficácia da descrição (se houve precisão ou 

não) dos objetos pretendidos no TR? 

Resposta: Os objetos geralmente são licitados com uma certa frequência anual, o que 

permite análises dos resultados e correções das falhas apresentadas na execução dos contratos 



ou apresentação dos produtos. 

15. Como se processam as buscas dos preços referenciais que permitirão aferir o 

valor das contratações? 

Resposta: Conforme prescreve a IN 05/14-MPOG, e suas alterações, onde 

preenchemos para qualquer pesquisa um relatório de pesquisa que atende a todas as exigências 

da IN supracitada.  

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO 2 – FLUXOGRAMA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS – ESFCEX/ CMS 

 

 

Fonte: EsFCEx/ CMS  
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ANEXO 3 – FASE INICIAL DO PREGÃO ESFCEX/ CMS 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 – MAPEAMENTO DO PROCESSO DE REQUISIÇÃO ESFCEX/ CMS 

 

 

Fonte: autoria própria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5 – RELAÇÃO DE PRINCIPAIS ERROS EM ELABORAÇÃO DE EDITAIS 

LEVANTADA EM PROJETO INTERDISCIPLINAR DE 2019 

 

 


