
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NA ÁREA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

(TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO)

1. Planejamento da contratação

Para  uma contratação  eficaz  na  área  de  TI,  é  recomendável  que haja  uma

equipe de planejamento da contratação, com as seguintes competências:

1.  especificar,  quando  aplicáveis,  os  seguintes  requisitos  tecnológicos,  em

conformidade  com  aqueles  definidos  pela  gestão:  (a)  de  arquitetura  tecnológica,

composta  de  hardware,  software,  padrões  de  interoperabilidade,  linguagens  de

programação,  interfaces,  dentre  outros;  (b)  de  projeto  e  de  implementação,  que

estabelecem o processo de desenvolvimento de software, técnicas, métodos, forma de

gestão, de documentação, dentre outros; (c) de implantação, que definem o processo de

disponibilização da solução em ambiente de produção, dentre outros; (d) de garantia e

manutenção, que definem a forma como será conduzida a manutenção e a comunicação

entre as partes envolvidas; (e) de capacitação, que definem o ambiente tecnológico dos

treinamentos  a  serem  ministrados,  os  perfis  dos  instrutores,  dentre  outros;  (f)  de

experiência profissional da equipe que projetará, implementará e implantará a solução

de  TI,  que  definem a  natureza  da  experiência  profissional  exigida  e  as  respectivas

formas de comprovação dessa experiência, dentre outros; (g) de formação da equipe que

projetará, implementará e implantará a solução de TI, que definem cursos acadêmicos e

técnicos, formas de comprovação dessa formação, dentre outros; (h) de metodologia de

trabalho; (j) de segurança da informação; e (k) demais requisitos aplicáveis.

2.  elaborar  o  orçamento  detalhado  em preços  unitários,  fundamentado  em

pesquisa no mercado; 

3.  definir,  quando  aplicáveis,  os  seguintes  requisitos:  (a)  de  negócio,  que

independem de características tecnológicas e que definem as necessidades e os aspectos

funcionais  da  solução  de  TI;  (b)  de  capacitação,  que  definem  a  necessidade  de

treinamento, de carga horária e de materiais didáticos; (c) legais, que definem as normas

com as quais a solução de TI deve estar em conformidade; (d) de manutenção,  que

independem de configuração tecnológica e que definem a necessidade de serviços de

manutenção preventiva,  corretiva,  evolutiva e adaptativa; (e)  temporais,  que definem



datas  de  entrega  da  solução  de  TI  contratada;  (f)  de  segurança,  juntamente  com o

Integrante Técnico; e (g) sociais, ambientais e culturais, que definem requisitos que a

solução de TI deve atender para estar em conformidade com costumes, idiomas e ao

meio ambiente, dentre outros.

2. Conteúdo do Termo de Referência ou Projeto Básico

O Termo de Referência ou o Projeto Básico referente à contratação de serviço

terceirizado na área de TI deve conter os  seguintes elementos (observar o disposto na

Portaria Conjunta SEAD/SEFA nº 677, de 02 de setembro de 2014):

4.1. Quanto ao objeto:

4.1.1 deve ser exclusivamente considerado prestação de serviços; 

4.1.2 não pode ser caracterizado exclusivamente como fornecimento de mão-

de-obra;

4.2. São vedadas especificações que:

4.2.1 direcionem ou favoreçam a contratação de um fornecedor específico;

4.2.2 não representem a real demanda de desempenho do órgão ou entidade; e

4.2.3 não explicitem métodos  objetivos  de mensuração do desempenho dos

serviços;

4.3. Fundamentação da necessidade da contratação;

4.4. Requisitos da contratação, limitados àqueles indispensáveis à execução do

objeto pretendido (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, art. 6º, inciso IX, letra "d” c/c

art. 3º, § 1, inciso I).

4.5. Modelo para prestação dos serviços, contendo no mínimo:

4.5.1 apresentação das soluções existentes no mercado para atender à demanda

e a justificativa pela escolha daquela que será contratada (Lei nº 8.666, de 1993, art. 6º,

inciso IX);

4.5.2 identificação da solução de TI como um todo, composta pelo conjunto de

todos os serviços, produtos e outros elementos necessários e que se integram para o

alcance dos resultados pretendidos com a contratação (Lei nº 8.666, de 1993, art. 8º);



4.5.3  justificativa  para  o  parcelamento  ou  não  do  objeto,  levando  em

consideração a viabilidade técnica e econômica para tal,  a necessidade de aproveitar

melhor as potencialidades do mercado e a possível ampliação da competitividade do

certame, sem perda de economia de escala (Súmula TCU nº 247; Lei nº 8.666, de 1993,

art. 8º c/c art. 23, §§ 1º e 2º);

4.5.4 no caso do parcelamento do objeto,  justificativa  da escolha dentre as

formas admitidas,  quais sejam, a utilização de licitações distintas,  a adjudicação por

itens, a permissão de subcontratação de parte específica do objeto (Lei nº 8.666, de

1993, art. 72) ou a permissão para formação de consórcios (art. 33 da mesma Lei);

4.5.5  definição  da  forma  de  execução  dos  serviços,  sendo  preferencial  a

execução  indireta  com  medição  por  resultados.  Deve  ser  justificada  nos  autos  a

impossibilidade de sua adoção;

4.6. Mecanismos de gestão do contrato, contendo no mínimo:

4.6.1  a  definição  de  quais  setores  do  ente  participarão  na  execução  da

fiscalização do contrato e a responsabilidade de cada um deles (Lei nº 8.666, de 1993,

art. 67);

4.6.2 protocolo de interação entre contratante e contratada, com relação aos

eventos possíveis de ocorrer no contrato (Lei nº 8.666, de 1993, art. 6º, inciso IX, letra

"e”);

4.6.3 procedimentos para mensuração, faturamento e pagamento dos serviços

prestados (Lei nº 8.666, de 1993, art. 6º, inciso IX, letra "e”);

4.6.4 definição do método para quantificar o volume de serviços demandados,

para fins de comparação e controle (Lei nº 8.666, de 1993, art. 6º, inciso IX, letra "e”);

4.6.5 definição do método de avaliação da adequação às especificações e da

qualidade dos serviços, com vistas à aceitação e ao pagamento, cujos critérios devem

abranger métricas, indicadores e valores aceitáveis (Lei nº 8.666, de 1993, art. 6º, inciso

IX, letra "e”); 

4.6.6  modelo  do  instrumento  que  será  utilizado  no  controle  dos  serviços

solicitados e recebidos (Lei nº 8.666, de 1993, art. 6º, IX, "e”);

4.6.7 lista  de verificação que permita  identificar  se  todas as  obrigações  do

contratado foram cumpridas antes do ateste do serviço (Lei nº 8.666, de 1993, art. 6º,



IX, letra "e”);

4.6.8  regras  para  aplicar  penalidades,  observando  os  Princípios  da

Proporcionalidade, Razoabilidade e Prudência (Lei nº 8.666, de 1993, art. 55, VII, VIII

e IX);

4.6.9 garantias contratuais necessárias (Lei nº 8.666, de 1993, art. 55, VI).

4.7. Estimativa do preço, que deve ser:

4.7.1  realizada  com  base  em  informações  de  diversas  fontes,  estando

justificado  nos  autos,  o  método  utilizado,  bem  como  as  fontes  dos  dados  que  a

subsidiaram (Lei nº 8.666, de 1993, art. 6º, IX, "f”); 

4.7.2 detalhada em seus custos unitários (Lei nº 8.666, de 1993, art. 7º, § 2º,

inciso II);

4.7.3 detalhada em planilhas que expressem a composição de todos os seus

custos unitários (Lei nº 8.666, de 1993, art. 7º, §2º).

4.8. Forma de seleção do fornecedor, contendo no mínimo:

4.8.1 a caracterização do serviço como comum ou não (Lei nº 10.520, de 17 de

julho de 2002, art. 1º, parágrafo único);

4.8.2 a justificativa para o tipo e a modalidade de licitação a serem utilizados;

4.8.3 o direito de preferência previsto no art. 44 da Lei Complementar nº 123,

2006;

4.8.4 o direito de preferência previsto na Lei Estadual nº 8.417, de 2016 (art.

2º, VIII);

4.9.  Critérios  que  serão  utilizados  na  seleção  do  fornecedor,  contendo  no

mínimo:

4.9.1 os critérios de habilitação, com respectivas justificativas para cada um

deles (Lei nº 8.666, de 1993, arts. 3º, § 1º, 30 e 44, § 1º);

4.9.2 critérios técnicos obrigatórios, com respectivas justificativas para cada

um deles (Lei nº 8.666, de 1993, arts. 3º, § 1º e I, e 44, § 1º);

4.9.3 no caso de licitações tipo técnica e preço ou melhor, técnica, os critérios

técnicos pontuáveis, com as respectivas justificativas para cada um deles (Lei nº 8.666,



de 1993, arts. 3º, § 1º e inciso I, e 44, § 1º);

4.9.4 no caso de licitações tipo técnica e preço ou melhor técnica,  planilha

contendo,  para  cada  atributo  técnico  da  planilha  de  pontuação,  sua  contribuição

percentual com relação ao total da avaliação técnica;

4.9.5 o critério de aceitabilidade de preços unitários e globais (Lei nº 8.666, de

1993, art. 40, X);

4.9.6 o critério de julgamento que será utilizado (Lei nº 8.666, de 1993, art.

45);

4.10. Adequação orçamentária (Lei nº 8.666, de 1993, art. 7º, § 2º, inciso III).


