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CAPÍTULO 1 | Etapas do processo de compra 

COMPRAS PÚBLICAS 

E O PLANEJAMENTO 

A nova lei de licitações e contratos exige da administração 

pública o planejamento nas compras públicas com o objetivo 

de diminuir os riscos de desperdício de dinheiro público que 

pode decorrer de uma compra não programada e demora na 

aquisição de um bem ou serviço que o órgão tinha prévio co-

nhecimento de que precisaria. 

Na Lei Federal n° 8.666/93, o processo de compra iniciava 

com especificação do que seria comprado pela administração 

pública. A nova lei avançou e agora determina a demonstra-

ção de que a compra é fruto de um planejamento em cada 

etapa do processo.  

Essa inovação é resumida na exigência do Estudo Técnico Pre-

liminar. 

A IMPORTÂNCIA DE  

ESTRUTURAR OS  

PROCESSOS DE  

COMPRAS 

 

O processo de compra tem a finalidade de obter a contrata-

ção mais vantajosa1 para a administração pública a partir de 

um ambiente de competição igualitária entre os fornecedo-

res. Isso se constata quando são juntados os documentos de 

prova, utilizadas as minutas-padrão etc. 

O Poder Público se expressa de modo formal e a fiscalização 

de seus atos se dá pela avaliação do que está escrito. Assim, 

a instrução malfeita de processos sujeita os agentes envolvi-

dos às penalidades da legislação administrativa, civil e penal. 

Além disso, o processo de compra não tem um fim em si 

mesmo: ele serve para o funcionamento e garantia de direi-

tos aos cidadãos. Uma compra demorada ou com sobrepreço 

causa prejuízos à saúde, educação, segurança pública etc. Por 

esse motivo, a nova lei exige que a alta administração estru-

ture adequadamente a governança das compras públicas. 

A governança significa administrar com método, visando o 

cumprimento de metas. Logo, a alta administração de cada 

órgão tem a obrigação de dividir as funções entre os agentes 

                                                      
1 Não significa necessariamente a contratação mais barata. 
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envolvidos em um processo de contratação. Somente assim 

a contratação poderá ser feita de modo eficiente e dimi-

nuindo os riscos de desperdício e desvio de recursos 

públicos. 

Assim, a estruturação do processo é um trabalho de equipe 

em que cada um cumpre uma função pré-definida e, ao final, 

registra-se como a administração pública fez uma determi-

nada compra. 

No âmbito estadual, os processos de compras devem ser es-

truturados por meio do Processo Administrativo Eletrônico 

(PAE), sendo o processo físico somente possível de ser utili-

zado mediante justificativa da impossibilidade de uso do 

sistema eletrônico. 

ETAPAS DA FASE PREPARATÓRIA 

 

Documento de 
Formalização da 

Demanda

Informa a necessidade

Estudo Técnico 
Preliminar

Aponta a solução que 
atende à necessidade

Análise dos Riscos

Aponta a solução que 
atende à necessidade

Termo de Referência

Especifica o bem/serviço 
a ser adquirido

Orçamento Estimado

Verifica o preço de 
mercado da aquisição

Atestado de 
Disponibilidade 
Orçamentária

Verifica a existência de 
dotação orçamentária

Edital

Define as regras da 
licitação

Contrato

Regula a relação a 
Administração-

Contratado

Parecer Jurídico

Avalia se o processo está 
conforme a lei

Autorização do 
Ordenador de Despesa

Decide pelo 
prosseguimento da

contratação
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DEFINIÇÕES 

Documento de  

Formalização da  

Demanda 

(DFD) 

O processo inicia com o documento de formalização da de-

manda, o qual expõe a necessidade da administração pública e 

motiva a compra a que vai ser realizada.  

Esta etapa tem o objetivo de identificar, quantificar e qualificar o 

que o órgão precisa. 

Ex: A compra de um veículo pelo Poder Público resulta da neces-

sidade de ele precisar transportar pessoas ou coisas. 

Estudo Técnico  

Preliminar 

(ETP) 

As informações do documento de formalização da demanda per-

mitirão a identificação da solução mais adequada para resolver a 

necessidade administrativa.  

Esta etapa é formalizada pelo estudo técnico preliminar. 

Ex: A necessidade de transporte de um órgão pode ser atendida 

de diferentes formas:  

a. Contratação de solução de transporte por aplicativo. 

b. Compra de passagens. 

c. Locação de veículo com ou sem mão de obra. 

d. Aquisição de um veículo etc. 

É o estudo técnico preliminar que definirá qual das soluções me-

lhor supre a necessidade administrativa. 

Análise  

de Riscos 

(AR) 

No processo de planejamento a administração pública deve ana-

lisar os riscos envolvidos na compra.  

Isso implica levar em consideração todos os eventos futuros e in-

certos que podem afetar a seleção da proposta mais vantajosa.  

Em cada processo, o órgão deve identificar:  

1. Os riscos envolvidos. 

2. A probabilidade de eles acontecerem. 

3. O impacto de cada um dos eventos indesejados. 

4. As providências necessárias para minimizá-los ou contro-

lar os danos deles decorrentes. 
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Exemplo de riscos: 

a. Não haver interessados em fornecer o produto ou serviço. 

b. A proposta selecionada não ser a mais vantajosa. 

c. O contratado não cumprir parcialmente ou totalmente o que foi 

pactuado etc. 

Termo de  

Referência 

(TR) 

A 4ª etapa é a especificação do que será adquirido, a partir da 

solução identificada pelo estudo técnico preliminar.  

O documento desta fase é o termo de referência, o qual permitirá 

que os fornecedores precifiquem suas propostas.   

O TR deve especificar corretamente o bem ou serviço para que 

não haja erro na aquisição da solução encontrada tampouco di-

minua a competitividade da contratação.  

Obs: Caso a análise de riscos (etapa anterior) aponte obrigação a 

ser assumida pelo contratado como medida de diminuição dos 

prejuízos oriundos dos riscos identificados, o ônus deve estar re-

fletido no TR. 

Orçamento  

Estimado 

O orçamento estimado é utilizado para verificar 2 aspectos:  

1. Se a compra está adequada à previsão orçamentária. 

2. Se o valor da proposta a ser selecionada está compatível 

com o que é praticado pelo mercado. 

 A nova lei de licitações e contratos traz parâmetros para a mon-

tagem do orçamento estimado, ressaltando-se que ele pode ser 

composto com preços de bases públicas, além da pesquisa com 

fornecedores. 

Obs: Na nova lei, a pesquisa de preço exclusiva com fornecedores 

é exceção à regra, devendo ser justificado o motivo de não se ter 

utilizado as outras formas no processo. 

Atestado de  

Disponibilidade  

Orçamentária 

Após a definição do orçamento estimado, o processo segue para 

a unidade orçamentária.  

Este setor atestará a existência de dotação orçamentária sufici-

ente para a despesa que se pretende realizar. 
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Edital 

Para que haja licitação deve haver um edital com a previsão das 

regras da disputa.  

Assim, o edital da licitação deve conter as informações sobre mo-

dalidade licitatória, fórmula de disputa, exigências para a 

participação, regras para a identificação da proposta mais vanta-

josa etc. 

Obs: Mesmo nas hipóteses de dispensa de licitação em razão do 

baixo valor da aquisição, deve haver um edital para possibilitar a 

disputa de proposta entre fornecedores por meio de cotação ele-

trônica.  

Contrato 

O contrato é o documento que aborda as obrigações e direitos da 

administração pública e do contratado, como prazo de entrega, 

forma de pagamento do bem ou serviço etc.  

Ele é um anexo obrigatório do edital da licitação e não pode ser 

negociado pelos licitantes: somente é possível aderi-lo. 

O contrato também deve trazes as regras para reajuste/repactu-

ação do preço e as penalidades em caso de descumprimento do 

combinado. 

Parecer  

Jurídico 

O parecer jurídico é a etapa em que será avaliada a conformidade 

do processo de contratação com a lei.  

Obs: A nova lei de licitações não exige apenas a análise do edital, 

mas também de todas as etapas anteriores ao parecer, permi-

tindo que eventuais falhas sejam identificadas e saneadas. 

Autorização do 

Ordenador de  

Despesa 

A compra pública deve ser autorizada pelo ordenador de despesa 

do órgão.  

Assim, a autoridade deliberará pelo prosseguimento do processo 

no final da fase preparatória e na fase de disputa.  

Nas dispensas ou inexigibilidades, o ato é formalizado por um 

termo que identifica a hipótese legal que permite a contratação 

direta sem licitação. 
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Divisão de funções  

entre os agentes  

envolvidos nas  

compras públicas 

(Segregação  

de Funções) 

A divisão das funções de cada etapa do processo de compras é 

chave para evitar a repetição de dados constantes no processo 

em diversos documentos da contratação.  

Além de desnecessária, a cópia pode gerar o risco de o TR, edital 

e contrato terem informações divergentes. Para minimizar esse 

risco, é necessária a adesão às minutas-padrão deste manual.  

Caso a especificidade do bem ou serviço não permita a utilização 

total da minuta-padrão, é preciso que a alteração seja destacada 

para facilitar a análise da etapa seguinte, em especial da unidade 

jurídica. 

Outra providência útil para minimizar o risco de divergência é o 

desempenho de cada etapa por um agente ou equipe diferente. 

Essa solução permite que o trabalho seja conferido na etapa sub-

sequente por alguém diferente da etapa anterior (dupla revisão). 

 


