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Apresentação

 A licitação é um procedimento administrativo composto por uma série preordenada de 
atos que conduzem a uma decisão final da Administração¹ .

 Cada modalidade licitatória possui um procedimento administrativo com regras espe-
cíficas. Contudo, em qualquer das modalidades é possível identificar duas fases distintas: a 
fase interna e a fase externa.

 A fase interna é composta por uma sequência ordenada de atos administrativos pra-
ticados no âmbito exclusivo do Poder Público, antes da convocação dos interessados para 
participarem do certame, fato este que marca a abertura da fase externa da licitação.  

 Esta cartilha pretende auxiliar as unidades da Secretaria Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Gestão – SMPOG  na elaboração dos documentos necessários à correta instrução 
da fase interna da licitação, etapa gestacional durante a qual se verifica a real necessidade e 
conveniência da contratação e se estabelecem as condições que nortearão todo o transcorrer 
do procedimento.

 As orientações foram elaboradas com fundamento nos principais diplomas de obser-
vância obrigatória no âmbito da Administração Pública Municipal:

- Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que instituiu as normas gerais para licitações 
e contratos da Administração Pública e regulamenta o procedimento da licitação bem como 
prevê as hipóteses de contratação direta;
- Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui Normas Gerais de Direito Finan-
ceiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Mu-
nicípios e do Distrito Federal;
- Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;
- Decreto nº 15.748, de 30 de outubro de 2014, que dispõe sobre regras e diretrizes para a 
elaboração do Termo de Referência para contratações e aquisições de bens ou serviços no 
âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Belo Horizonte;
- Decreto nº 15.481, de 14 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre a programação, o acompa-
nhamento e a avaliação da execução orçamentária e financeira do Município de Belo Horizon-
te, prevê atribuições da Junta de Coordenação Orçamentária e Financeira – JUCOF e dá outras 
providências;

- Decreto nº 12.437, de 2 de agosto de 2006, que regulamenta a modalidade de licitação de-
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nominada pregão, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, e adota a 
cotação eletrônica para a contratação direta prevista no inciso II do art. 24 da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito do Município de Belo Horizonte;
- Decreto nº 10.710, de 28 de junho de 2001, que dispõe sobre procedimentos administrativos 
de licitação e contratação, sobre programação, acompanhamento e avaliação da execução 
orçamentária e financeira, delega competências e dá outras providências.

 Os cinco anexos correspondem aos checklist que devem ser preenchidos e anexados 
pelas áreas técnicas aos procedimentos enviados para análise da AJU-POG, de acordo com o 
objeto da consulta:

 Anexo I – checklist de documentos que devem instruir o processo de licitação para aná-
lise da AJU-POG;
 Anexo II – checklist dos aditivos contratuais em contratação direta;
 Anexo III – checklist dos aditivos contratuais em contratação mediante licitação;
 Anexo IV – checklist do Termo de Referência;
 Anexo V – checklist do pregão.

 Importante ressaltar que a manifestação da AJU-POG, por meio de parecer jurídico, é 
obrigatória:

a) ao final da fase interna da licitação, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei Federal 
nº 8.666, de 1993;

b) na aprovação prévia das minutas dos atos e instrumentos de revogação e rescisão de lici-
tação, contratos e convênios, por determinação do inciso I do art. 36 do Decreto nº 10.710, de 
2001.

 Além das hipóteses de consulta obrigatória, o inciso II do art. 36 do Decreto nº 10.710, 
de 2011, prevê a competência da PGM para analisar qualquer dúvida jurídica que surja no de-
correr do processo de licitação. Nesse sentido, no âmbito da SMPOG, o Secretário e os Subse-
cretários podem solicitar análise da AJU-POG em qualquer fase da licitação, quando julgarem 
necessário.
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Documentos que devem compor o processo de licita-
ção enviado para análise da AJU-POG

1) Solicitação de compras/serviços com aprovação do orde-
nador de despesas

 A solicitação de compra/serviços é um documento-padrão que deve conter determina-
ção para se iniciar os trâmites da licitação e deve estar acompanhada de uma justificativa.

 A justificativa se faz essencial principalmente nos casos de contratação direta (licitação 
dispensada, dispensável ou inexigível, respectivamente, arts. 17, 24 e 25 da Lei Federal nº 
8.666, de 1993). Nesses casos, deve ser apontado em qual dispositivo legal se baseia a con-
tratação direta.

 Ademais, deve ser sempre abordada, na justificativa, a vantajosidade da contratação 
para a Administração, bem como o atendimento ao interesse público. 

 O art. 3º da Lei Federal n. 8.666/93 prevê que a licitação deve respeitar o princípio da 
vantajosidade, no sentido de que deve ser escolhida a proposta mais vantajosa para a Admi-
nistração:

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promo-
ção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da mora-
lidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Na lição de Marçal Justen Filho:

A vantajosidade pode ser enfocada sob uma dimensão econômica, o que conduzirá a 
uma avaliação da questão sob o prisma da eficiência. Trata-se de determinar a pro-
posta que assegurará o aproveitamento racionalmente mais satisfatório dos bens 
econômicos. 

O Estado dispõe de recursos limitados para custeio de suas atividades e realização 
de investimento. Portanto, a vantagem para o Estado de configura com a solução que 
assegure os maiores benefícios para a aplicação de seus recursos econômico finan-
ceiros. O Estado tem o dever de realizar a melhor contratação sob o ponto de vista da 
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economicidade. Isso significa que a contratação comporta avaliação como modalidade 
de relação custo-benefício. A economicidade é o resultado da comparação entre en-
cargos assumidos pelo Estado e direitos a ele atribuídos, em virtude da contratação 
administrativa. Quanto mais desproporcional em favor do Estado o resultado dessa 
relação, tanto melhor atendido estará o princípio da economicidade. A economicidade 
exige que o Estado desembolse o mínimo e obtenha o máximo e o melhor. Em princí-
pio, a economicidade se retrata no menor preço pago pelo Estado ou no maior lance 
por ele recebido, conforme a natureza da contratação².1  

 O autor continua, relacionando o princípio da economicidade e o princípio da eficiência 
como sendo inseparáveis, sem os quais o interesse público não seria satisfeito:

É essencial insistir em que a realização de outros valores e a adoção de finalidades 
indiretas para a contratação administrativa não significa autorização para contrata-
ções ruinosas. Sempre deverá ser considerada a escassez de recursos públicos, o 
que exige o seu uso mais racional possível. Há necessidade de ponderar as finalida-
des buscadas e determinar a solução compatível com a eficiência econômica³.

 Por outro lado, o interesse público deve ser entendido como um “interesse de todos”:

Acerta-se em dizer que se constitui no interesse do todo, ou seja, do próprio conjunto 
social, assim como acerta-se também em sublinhar que não se confunde com a so-
matória dos interesses individuais, peculiares de cada qual. Dizer isto, entretanto, é 
dizer muito pouco para compreender-se verdadeiramente o que é interesse público. 
[...]
Em rigor, o necessário é aclarar-se o que está contido na afirmação de que interes-
se público é o interesse do todo, do próprio corpo social, para precatar-se contra o 
erro de atribuir-lhe o status de algo que existe por si mesmo, dotado de consciência 
autônoma, ou seja, como realidade independente e estranha a qualquer interesse 
das partes. O indispensável, em suma, é prevenir-se contra o erro de, consciente 
ou inconscientemente, promover uma separação absoluta entre ambos, ao invés de 
acentuar, como se deveria, que o interesse público, ou seja, o interesse do todo, é 
função qualificada dos interesses das partes, um aspecto, uma forma específica, de 
sua manifestação. 

[...] 

2 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos, 15 ed., São Paulo: Dialética, 2012, p. 61.
3 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos, 15 ed., São Paulo: Dialética, 2012, p 62.
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Donde, o interesse público deve ser conceituado como o interesse resultante do con-
junto dos interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando considerados em 
sua qualidade de membros da Sociedade e pelo simples fato de o serem4.

2
 

 Ou seja, o interesse público atrela-se à ideia de bem-estar social, que deve ser preser-
vado para a validade de todos os atos praticados pela Administração.

2) Declaração de dotação orçamentária no valor de referên-
cia

 As contratações implicam, via de regra, despesa para a Administração Pública. Sempre 
que houver despesa para o erário, será necessário verificar a existência de dotação orçamen-
tária suficiente para a consecução do objeto, nos termos da legislação aplicável – mormente 
o art. 167 da CR/88, os arts. 55, 57 e 116 da Lei 8.666/93, o art. 22 da Lei 4.320/64e o art. 16, I, 
II e §4º da LC 101/00.

 Nesse mesmo sentido, a legislação municipal, por meio do Decreto 15.481/2014,  dis-
põe que:

Decreto 15.481/2014
Art. 26 - As solicitações de criação de despesas deverão estar acompanhadas das es-
timativas de impacto orçamentário-financeiro decorrentes da geração da despesa.
Art. 27 - Compete ao órgão e à entidade solicitante emitir atestado de adequação 
da despesa à lei orçamentária anual, à lei de diretrizes orçamentárias e ao plano 
plurianual, bem como à cota estabelecida de acordo com o disposto no art. 9º deste 
Decreto.

 Já o art. 16, inciso II da Lei Complementar Federal n°101/00 preceitua que quando for o 
caso de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento 
da despesa deverá ser apresentada declaração do ordenador da despesa de que o aumento 
tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual – LOA  e compatibili-
dade com o plano plurianual – PPA  e com a lei de diretrizes orçamentárias – LDO. 

 Segue abaixo, exemplo de tal declaração:

4 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros Editores LTDA., 28 ed., 2011, pgs 59/61.
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DECLARAÇÃO 

 

Ref.: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato__________________ 

Processo Administrativo n.º_______________________________ 

 

Em observância ao disposto no art. 16, incisos I e II e §4º da Lei Complementar n.º 
101/00, declaro que existem recursos orçamentários e financeiros para cobertura das 
despesas decorrentes desta solicitação, previstos no Orçamento do Município de Belo 
Horizonte, portanto a despesa em comento tem adequação orçamentária e financeira 
com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias.  

A presente declaração foi expedida mediante aprovação da matéria pela Câmara de 
Coordenação Geral, constante em reunião realizada no dia _____. 

 

Belo Horizonte, ____ de _______________ de ____. 

 

Assinatura do Ordenador de Despesa 

Nada obsta que tal declaração encontre-se no bojo do próprio edital, em cláusula que disponha 
expressamente sobre o tema. 

Ademais, cumpre ressaltar que nos termos do art. 16, §3º, da LC 101/2000, é dispensada a 
apresentação desta declaração para despesas consideradas irrelevantes, quais sejam, aquelas 
que não ultrapassem, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal 
nº 8.666/ 1993.
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3) Cotações para formação de preço de referência

Não há na Lei Federal nº 8.666/93 determinação da quantidade exata de orçamentos neces-
sários para a formação do preço de referência, embora haja expressa previsão de que a Admi-
nistração deve elaborar um orçamento estimado:

Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome 
da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo 
da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebi-
mento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, 
e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: [...]
§ 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: [...]
I - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; 

Todavia, no Decreto nº 15.748/2014 há previsão de que são necessárias, no mínimo, três cota-
ções para a elaboração do orçamento estimativo que deve fazer parte do Termo de Referên-
cia:

Art. 66 - Para a contratação, nas hipóteses de inexigibilidade ou dispensa de licitação, 
exceto naquelas que se refiram ao valor limite de dispensa de licitação, o órgão ou 
entidade solicitante incluirá no processo administrativo, sem prejuízo de outras dis-
posições deste Decreto:
[...]
§ 2° - Nas contratações por dispensa de licitação em função do valor, os respectivos 
processos deverão ser instruídos com, no mínimo, 3 (três) orçamentos ou, se for o 
caso, com comprovação de restrição de mercado, ou ainda, de justificativa da escolha 
do contratado, se pessoa física para prestar serviços técnicos especializados, apro-
vada pelo ordenador de despesa.

Nessa mesma esteira, o entendimento do Tribunal de Contas de Minas Gerais – TCE-MG é que 
a ausência de cotação de preços praticados no mercado é irregularidade que compromete o 
processo licitatório:

[Ausência de cotação de preços praticados no mercado]
Trata-se de falha que compromete o procedimento licitatório, uma vez que a Admi-
nistração fica vulnerável às propostas apresentadas pelos partícipes do certame, im-
possibilitando, pois, aferir a compatibilidade dos preços ajustados com aqueles pra-
ticados no mercado.
Ademais, uma das funções precípuas da pesquisa de preço é definir a modalidade 
licitatória.
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[...]

Assim, a correta forma de se aferir a legitimidade da contratação, seja por dis-
pensa, inexigibilidade ou por certame, é proceder à pesquisa de preço, até para 
coibir conluios entre licitantes. A pesquisa de preços antes de realizar o certame 
licitatório, portanto, é procedimento a ser adotado pela Administração, porquanto 
contribui para a lisura das contratações públicas.
(Nº processo 701050, Data da sessão 13/09/2012,  Relator AUDITOR GILBERTO 
DINIZ)

[Cotação de preços realizada em apenas uma empresa]
Quanto à cotação de preços realizada junto a uma única empresa, novamente ve-
rifica-se que embora não haja previsão expressa na Lei de Licitações, a pesquisa 
de preço é instrumento fundamental para embasar a formulação de propostas e 
o seu superveniente julgamento. Sem ela, a Administração sequer poderia identi-
ficar a modalidade adequada para se instaurar o procedimento licitatório. Assim, 
só se poderia avaliar com precisão o real valor de mercado, se a Administração 
houvesse, de fato, realizado pesquisa de preço com mais de um orçamento. [...]
Por todo o exposto, não merecem acolhida as razões apresentadas pelo ora re-
corrente. (Nº processo 862265, Data da sessão 10/10/2012, Relator CONS. MAURI 
TORRES)

De forma semelhante, posiciona-se o Tribunal de Contas da União – TCU:

A pesquisa de preços para elaboração do orçamento estimativo da licitação não deve 
se restringir a cotações realizadas junto a potenciais fornecedores, devendo ser utili-
zadas outras fontes como parâmetro, a exemplo de contratações similares realizadas 
por outros órgãos ou entidades públicas, mídias e sítios eletrônicos especializados e 
portais oficiais de referência de custos. (Acórdão 2787/2017-Plenário | Relator: AU-
GUSTO SHERMAN)

Na elaboração de orçamento estimativo para equipamentos a serem fornecidos em 
mercado restrito, devem ser adotados os valores decorrentes das cotações mínimas. 
As médias ou medianas de cotações de preços devem ser empregadas apenas em 
condições de mercado competitivo. (Acórdão 8514/2017-Segunda Câmara | Relator: 
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO)

Na elaboração do orçamento estimativo da licitação, devem ser utilizadas fontes di-
versificadas de pesquisa de preços, priorizadas as consultas ao Portal de Compras 
Governamentais e a contratações similares de outros entes públicos, em detrimento 
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de pesquisas com fornecedores, publicadas em mídias especializadas ou em sítios 
eletrônicos especializados ou de domínio amplo, cuja adoção deve ser tida como prá-
tica subsidiária e suplementar. (Acórdão 3351/2015-Plenário | Relator: ANDRÉ DE 
CARVALHO)

Se não for possível obter preços de referência nos sistemas oficiais, deve ser realiza-
da pesquisa contendo o mínimo de três cotações de empresas ou fornecedores dis-
tintos, fazendo constar no respectivo processo de licitação a documentação compro-
batória dos levantamentos e estudos que fundamentaram o preço estimado. (Acórdão 
3280/2011-Plenário | Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES)

No caso de não ser possível obter preços referenciais nos sistemas oficiais para a 
estimativa de custos em processos licitatórios, deve ser realizada pesquisa de pre-
ços contendo o mínimo de três cotações de empresas/fornecedores distintos, fazendo 
constar do respectivo processo a documentação comprobatória pertinente aos levan-
tamentos e estudos que fundamentaram o preço estimado. Caso não seja possível 
obter esse número de cotações, deve ser elaborada justificativa circunstanciada. 
(Acórdão 2531/2011-Plenário | Relator: JOSÉ JORGE)

No caso de impossibilidade de obtenção de preços referenciais, via sistemas oficiais, 
para a estimativa dos custos em processos licitatórios, deve ser realizada pesqui-
sa contendo o mínimo de três cotações de empresas/fornecedores distintos, fazendo 
constar do respectivo processo a documentação comprobatória pertinente aos levan-
tamentos e estudos que fundamentaram o preço estimado, devendo ser devidamente 
justificadas as situações em que não for possível atingir o número mínimo de cota-
ções. (Acórdão 1266/2011-Plenário | Relator: UBIRATAN AGUIAR)

Contudo, na impossibilidade de que a Administração obtenha as três cotações, há outras for-
mas de se averiguar o preço de mercado do objeto da licitação, consoante Tribunal de Contas 
da União:

Não há qualquer orientação legal objetiva acerca da metodologia para obtenção do 
preço de referência em licitação. O que se exige do gestor é que os valores estimados 
estejam em consonância com a prática do mercado. Desse modo, não se vislumbra 
impropriedade na metodologia de obtenção de referência de preço a partir da média 
aritmética de pesquisas de mercado obtidas pelo órgão licitante. (Acórdão 694/2014-
Plenário, Relator: VALMIR CAMPELO)

A deflagração de procedimentos licitatórios exige estimativa de preços que pode ser 
realizada a partir de consultas a fontes variadas, como fornecedores, licitações si-
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milares, atas de registros de preço, contratações realizadas por entes privados em 
condições semelhantes, entre outras. No entanto, os valores obtidos por meio dessas 
consultas que sejam incapazes de refletir a realidade de mercado devem ser despre-
zados. (Acórdão 868/2013-Plenário, Relator: MARCOS BEMQUERER).

Outra opção seria a apresentação de justificativa pela autoridade competente, nos termos o 
art. 2º, §2º do Decreto Municipal n. 15.748/2014:

Art. 2º - O Termo de Referência é o instrumento hábil a detalhar o bem ou serviço que 
se pretende contratar ou adquirir e deverá conter, no mínimo:
[...]
II - a indicação do valor de referência da contratação ou aquisição;
[...]
§ 1º - O valor de referência de que trata o inciso II do caput deste artigo será apurado, 
preferencialmente, pela média de, no mínimo, 03 (três) orçamentos.
§ 2º - A autoridade competente poderá, excepcionalmente e, se necessário, justificar 
a ausência do número mínimo de orçamentos.

Além disso, é preciso que o Administrador se atente a possíveis distorções no orçamento es-
timativo causado por cotações muito destoantes entre si. Nesse sentido já decidiu o TCU:

Acórdão 2943/2013-Plenário
Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de auditoria, ACORDAM os Mi-
nistros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão Plenária, com fundamen-
to no inciso IX do art. 71 da Constituição Federal c/c o art. 41 da Lei 8.443/1992, em:
9.1. determinar ao Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores que:
9.1.1. ao elaborar o edital de licitação para serviços de buffet e locação de espaços 
para eventos, bem assim ao assinar o respectivo contrato, exima-se de:
9.1.1.1 considerar como “fator de multiplicação” valor fracionado, quando incompatí-
vel com a natureza do item licitado, a exemplo dos de número 77, 78, 80, 82, 83, 84, 88 
e 89 (locação de espaço para eventos) constantes da planilha que integra o item 13.5 
do edital do Pregão Eletrônico 3/2009;
9.1.1.2. considerar como fator de multiplicação quantidade de convidados inferior ao 
número mínimo previsto para a modalidade de evento definida no respectivo item, a 
exemplo do item 10 (“almoço à francesa ou jantar à francesa para mais de 230 pes-
soas”) constante da planilha que integra o item 13.5 do edital do Pregão Eletrônico 
3/2009;
9.1.2. nas próximas licitações para contratação de serviço de buffet e locação de es-
paços para eventos:
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9.1.2.1. deixe de considerar, para fins de elaboração do mapa de cotações, as informa-
ções relativas a empresas cujos preços revelem-se evidentemente fora da média de 
mercado, como se observa em relação à sociedade empresária Gran Buffet, de modo 
a evitar distorções no custo médio apurado e, consequentemente, no valor máximo 
a ser aceito para cada item licitado, a exemplo do que ocorreu no Pregão Eletrônico 
3/2009;
9.1.2.2. realize previamente consulta aos preços praticados por outros órgãos ou en-
tes públicos que possuem serviços contratados semelhantes, além de verificar pre-
ços em outras empresas do ramo, em conformidade com o disposto no art. 43, inciso 
IV, da Lei 8.666/1993;
9.1.2.3. caso haja a possibilidade de utilização do espaço do Clube das Nações a custo 
mais baixo que as locações do mercado em geral, proceda à inclusão de itens espe-
cíficos no edital que representem o custo desse espaço e da locação do mobiliário 
necessário, conforme a média de sua utilização nos anos anteriores, de modo a evitar 
que o licitante vencedor transfira o custo desses itens para os demais itens, a exem-
plo do que ocorreu no Pregão Eletrônico 3/2009;
9.1.2.4. adote referenciais mais realistas para os custos de refeições para pessoal 
de apoio ou, se assim o preferir, exclua esses itens da licitação para contratação de 
buffet;
9.1.3. caso opte por prorrogar o contrato atualmente vigente de serviços de buffet, 
abstenha-se de solicitar os itens relativos a fornecimento de refeições para pessoal 
de apoio, haja vista que os valores atualmente previstos são antieconômicos;
9.1.4. faça constar dos processos administrativos relativos aos eventos organizados 
pelo Cerimonial a respectiva lista de convidados;
9.2. encaminhar cópia do acórdão que vier a ser proferido, assim como do relatório 
e do voto que o fundamentarem, ao Cerimonial e à Secretaria de Controle Interno do 
Ministério das Relações Exteriores;
9.3. arquivar os presentes autos.

Acórdão 2170/2007-Plenário 
Voto do Relator
[...]
31. Não obstante tais considerações, concordo com o ACE da Serur quando afirma 
que o paradigma, seja para aferição de sobrepreço de um produto ou para definir sua 
adequação aos valores de mercado, não é o preço de adjudicação de um determina-
do pregão (fl. 78 - Anexo 5), mas, sim, o valor que se encontra dentro de uma faixa 
de preços praticada pelos fornecedores desse mesmo produto, o que pressupõe um 
valor mínimo e um valor máximo de mercado para cada produto (fl. 76 - Anexo 5). O 
sobrepreço ficaria caracterizado, nesses termos, se o valor adjudicado ultrapassasse 
o máximo da faixa de preços aceitáveis praticada para o produto a ser adquirido pela 
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Administração. 

32. Esclareço que preço aceitável é aquele que não representa claro viés em relação 
ao contexto do mercado, ou seja, abaixo do limite inferior ou acima do maior valor 
constante da faixa identificada para o produto (ou serviço). Tal consideração leva à 
conclusão de que as estimativas de preços prévias às licitações, os valores a serem 
aceitos pelos gestores antes da adjudicação dos objetos dos certames licitatórios, 
bem como na contratação e posteriores alterações, por meio de aditivos, e mesmo 
os parâmetros utilizados pelos órgãos de controle para caracterizar sobrepreço ou 
superfaturamento em contratações da área de TI devem estar baseados em uma ces-
ta de preços aceitáveis. A velocidade das mudanças tecnológicas do setor exige esse 
cuidado especial. 

33. Esse conjunto de preços ao qual me referi como cesta de preços aceitáveis pode 
ser oriundo, por exemplo, de pesquisas junto a fornecedores, valores adjudicados em 
licitações de órgãos públicos - inclusos aqueles constantes no Comprasnet -, valores 
registrados em atas de SRP, entre outras fontes disponíveis tanto para os gestores 
como para os órgãos de controle - a exemplo de compras/contratações realizadas 
por corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes àquelas da Admi-
nistração Pública -, desde que, com relação a qualquer das fontes utilizadas, sejam 
expurgados os valores que, manifestamente, não representem a realidade do mer-
cado. [...]

ACÓRDÃO Nº 819/2009 - TCU - Plenário
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, 
ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inc. V, alínea “a”, do RI/
TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, fazer as seguintes recomendações e 
determinar o arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-019.930/2008-9 (ACOMPANHAMENTO)
1.1. Apensos: 004.803/2009-8 (REPRESENTAÇÃO); 019.931/2008-6 (REPRESENTA-
ÇÃO); 018.048/2008-0 (ACOMPANHAMENTO); 006.248/2007-0 (SOLICITAÇÃO DO CON-
GRESSO NACIONAL)
1.2. Interessado: Splice Indústria, Comércio e Serviços Ltda (06.965.293/0001-28)
1.3. Órgão/Entidade: DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transpor-
tes
1.4. Unidade Técnica: 1ª Secretaria de Controle Externo (SECEX-1)
1.5. Advogado constituído nos autos: não há.
1.6. Alertar ao DNIT que:
1.6.1. a sentença judicial prolatada no âmbito do processo 2008.34.00.031383-3 não 
representa óbice absoluto para que, em novo caso concreto, distinto do que foi objeto 
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da sentença, o órgão escolha, com os fundamentos e motivos que julgar corretos, o 
tipo de licitação mais adequado à nova situação;
1.6.2. as contratações para aquisição de bens e serviços de informática não precisam 
ser realizadas, necessariamente, sob a forma de licitação do tipo “técnica e preço”, 
podendo também ocorrer sob a forma de pregão, conforme já tratado pelo TCU em 
diversos precedentes (Acórdãos nºs 237/2009, 144/2008, 2.658/2007, 1.782/2007, 
1.114/2006, 2.138/2005, 2.094/2004, 1.182/2004, 740/2004 (com redação alterada 
pelo 1.299/2006) e 313/2004, todos do Plenário);
1.7. Com base no art. 250, inc. III, do RI/TCU, recomendar ao DNIT que, como parte do 
planejamento de suas licitações, em especial daquelas que visem contratar o objeto 
aqui discutido:
1.7.1. realize o levantamento, o registro e a justificativa dos requisitos ou funciona-
lidades do bem/serviço a ser contratado, para deixar claramente demonstrado e 
fundamentado nos autos o nexo entre cada requisito exigido e o seu correspondente 
benefício para a contratação, a fim de evitar a indevida remuneração de requisitos 
dispensáveis e o direcionamento ou favorecimento em licitações, com base no prin-
cípio da motivação e no art. 3º, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.666/93 (nessa linha, item 9.3.16 
do Acórdão nº 1.094/2004-P);
1.7.2. faça o orçamento do objeto a ser licitado com base em “cesta de preços acei-
táveis” oriunda, por exemplo, de pesquisas junto a cotação específica com fornece-
dores, pesquisa em catálogos de fornecedores, pesquisa em bases de sistemas de 
compras, avaliação de contratos recentes ou vigentes, valores adjudicados em licita-
ções de outros órgãos públicos, valores registrados em atas de SRP e analogia com 
compras/contratações realizadas por corporações privadas, desde que, com relação 
a qualquer das fontes utilizadas, sejam expurgados os valores que, manifestamente, 
não representem a realidade do mercado, à luz do art. 6º, inc. IX, alínea “f”, da Lei nº 
8.666/93 (nessa linha, itens 32 a 39 do voto do Acórdão nº 2.170/2007-P);
1.7.3. defina a forma da contratação, realizando uma análise do objeto que observe o 
seguinte:
1.7.3.1. se possível, no edital, a descrição e especificação dos itens, de forma objetiva 
e clara, bem como, dos padrões de qualidade e desempenho dos produtos e serviços, 
de acordo com as especificações usuais de mercado, deverá ser utilizado o Pregão;
1.7.3.2. somente quando não for possível a especificação de serviços entre os já en-
contrados no mercado e for preciso uma valoração técnica, isto é, caso seja neces-
sária competição acerca da qualidade e desempenho dos itens a serem contratados, 
deve-se utilizar a concorrência do tipo “técnica e preço”, seguindo, nesse caso, o que 
estabelece o art. 45, § 4º, da Lei 8.666/93;
1.8. Com base nos arts. 169, inc. IV, e 250, inc. I, do RI/TCU, determinar o arquivamen-
to do processo, haja vista a revogação das concorrências nºs 35, 238 e 239/2008 (fl. 
252).
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4) Aprovação da CCG no valor de referência

O Decreto nº 10.710/2001 em seu artigo 47 preceitua que:

Art. 47 – A instauração de procedimento administrativo para contratação de serviço 
técnico-profissional especializado de que trata a legislação federal específica, inde-
pendentemente do valor, está condicionada à prévia e expressa autorização da CCG, 
mediante expediente assinado pelo titular do órgão ou entidade do Poder Executivo, 
do qual conste:
I - caracterização da necessidade de contratação;
II - estimativa do número de horas e do período de prestação do serviço;
III - sugestão de preço por hora e global e comprovação de sua conformidade com o 
valor de mercado;
IV - indicação, no caso de licitação dispensável ou inexigível, da pessoa física ou jurí-
dica a que se pretenda solicitar proposta de prestação do serviço.

 Sendo assim, toda contratação que envolva gasto para o Município, para seu regu-
lar desenvolvimento, primeiramente, deve ter o seu valor integral aprovado pela CCG. Segue 
abaixo modelo de aprovação da CCG:
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5) Requisitos especiais para dispensa e inexigibilidade de 
licitação

 Nos termos do art. 26 da Lei Federal n. 8.666/93, a dispensa e a inexigibilidade de 
licitação ensejam a comprovação de situações específicas:

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2° e 4° do art. 17 e no inciso III e seguintes 
do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente 
justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta 
Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para 
ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como con-
dição para a eficácia dos atos.
Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, 
previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
I -  caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente 
risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso;         
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão 
alocados. 

 Sendo assim, quando da instrução processual, o gestor deve se preocupar em juntar 
aos autos todos os elementos pertinentes ao caso concreto contidos no dispositivo supra-
mencionado:

• caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente 
risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso;
     
• razão da escolha do fornecedor ou executante;

• justificativa do preço;

• documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão 
alocados.
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6) Designação de pregoeiro

 Na modalidade licitatória do pregão, é necessária  a nomeação de um pregoeiro, o 
que pode ser feito por meio de portaria, como no exemplo:

PORTARIA SMGO Nº 014, DE 17 DE ABRIL DE 2017 
 
Nomeia Servidores para as funções de Representante, Pregoeiro e Apoio. 
 
O Secretário Municipal de Governo, no uso das suas atribuições, 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - Constituir e nomear os servidores abaixo qualificados para em nome do Município de Belo Horizonte, 

operarem o Sistema LICITAÇÕES-E do Banco do Brasil mediante senha pessoal, através da internet nas funções de 
REPRESENTANTE, PREGOEIRO E APOIO, podendo, para tanto realizar todas as operações permitidas pelo sistema às 
respectivas funções. 

 
Nome do Órgão: PBH – Secretaria Municipal de Governo – SMGO 
CNPJ: 18.715.383/0001-40 
Endereço: Av. Afonso Pena, 1212 – 3º andar – Sl. 310 
Fone: (31) 3246-0077 / 3277-4311 
 
REPRESENTANTES: 
 
Funções: Importar dados publicar eletronicamente, selecionar ou alterar pregoeiro, homologar 

eletronicamente os processos licitatórios. 
 
Nome: Reinaldo Antônio de Castro Ferreira - BM: 43.119-8 
Nome: Valdenir Nascimento de Souza - BM: 86.648-6 
 
PREGOEIROS 
 
Funções: importar dados, coordenar o pregão em todas as suas etapas, abrir propostas iniciais, iniciar a 

disputa da fase competitiva, suspender e reiniciar o pregão, receber recursos e adjudicar. 
 
Nome: Rafael Cortezão de Mello - BM: 96.154-3 
Nome: Ariadne de Mesquita Gomes - BM: 35.294-6 
Nome: Flávia de Marchi Faria - BM: 88.156-6 
 
APOIO 
 
Funções: importar dados no sistema e operar o computador em assistência ao Pregoeiro ou Representante. 
 
Nome: Rafael Cortezão de Mello - BM: 96.154-3 
Nome: Flávia de Marchi Faria - BM: 88.156-6 
Nome: Vânia das Graças Custodia da Fonseca de Abreu - BM: 38.526-7 
Nome: Valdenir Nascimento de Souza - BM: 86.648-6 
Nome: Ariadne de Mesquita Gomes - BM: 35.294-6 
 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com vigência de um ano, e revoga a Portaria 

SMGO Nº 026/2016, de 20 de abril de 2016. 
 

Belo Horizonte, 17 de abril de 2017 
 

Paulo Lamac 
Secretário Municipal de Governo 
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7) Termo de Referência

 O Termo de Referência é elemento essencial da fase interna da licitação; contudo, seus 
efeitos alcançam também a fase externa. 
 
 Como se trata de um elemento básico para a elaboração do edital e da minuta contra-
tual, a sua elaboração de forma inadequada pode implicar o insucesso da licitação e/ou da 
contratação.

 No âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Belo Horizonte, o Decreto 
nº 15.748/2014 dispõe sobre as regras e diretrizes para a elaboração do Termo de Referência 
para contratações e aquisições de bens ou serviços:

Art. 2º - O Termo de Referência é o instrumento hábil a detalhar o bem ou serviço que 
se pretende contratar ou adquirir e deverá conter, no mínimo:
I - a justificativa da necessidade da contratação e da escolha do bem ou serviço, inclu-
sive, com a indicação dos resultados esperados;
II - a indicação do valor de referência da contratação ou aquisição;
III - a dotação orçamentária, incluindo ação e subação, exceto para os casos de con-
tratações por meio do Sistema de Registro de Preço;
IV - as especificações do bem ou serviço, observado o disposto no § 5º deste artigo;
V - no caso de fornecimento de bens, a definição dos métodos e estratégias de su-
primento que deverá conter os critérios de aceitação do produto, o prazo e local de 
entrega e, se for o caso, a forma de acondicionamento, transporte e a necessidade de 
montagem ou instalação do produto;
VI - no caso de serviços, a definição dos métodos e estratégias de execução que deverá 
conter os critérios de aceitação, o cronograma e o local da prestação dos serviços;
VII - o órgão e a gerência responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e/ou rece-
bimento dos bens e/ou serviços;
VIII - os critérios de avaliação e aceitabilidade da proposta;
IX - os requisitos de qualificação técnica exigíveis para a habilitação do licitante, se 
for o caso;
X - os requisitos de qualificação econômico-financeira exigíveis para a habilitação do 
licitante, se for o caso;
XI - as responsabilidades, deveres e obrigações das partes;
XII - o prazo de garantia técnica do bem ou serviço, se for o caso;
XIII - a definição e a previsão das condições da garantia contratual, se for o caso;
XIV - a exigência de amostras, laudos, teste de conformidade, prova de conceito e/ou 
certificações como requisito técnico do objeto, se for o caso;
XV - a indicação da marca do produto como referência para melhor compreensão da 
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demanda administrativa, acompanhada da expressão “ou similar” ou nos casos em 
que se comprovar, motivadamente, que a marca pretendida é a única que atenda às 
necessidades técnicas do órgão ou entidade contratante;
XVI - a indicação do prazo de vigência do contrato e a possibilidade ou não de prorro-
gação;
XVII - o índice de reajuste do contrato, para contratos que possam ultrapassar o exer-
cício financeiro;
XVIII - a indicação da possibilidade ou não de subcontratação com os limites e respon-
sabilidades do subcontratado;
XIX - as sanções aplicáveis por ilícitos cometidos no curso do processo licitatório ou 
da execução contratual, observada a legislação que rege a matéria;
XX - as condições de pagamento, com indicação do órgão e da gerência responsável;
XXI - outras indicações específicas ou peculiares do objeto;

Sendo assim, ao elaborar um Termo de Referência o gestor deve ter em mente todos esses 
tópicos, observando  verdadeiro checklist (vide Anexo IV):

• justificativa da necessidade da contratação e da escolha do bem ou serviço, 
inclusive, com a indicação dos resultados esperados;

• indicação do valor de referência da contratação ou aquisição;

• dotação orçamentária, incluindo ação e subação, exceto para os casos de con-
tratações por meio do Sistema de Registro de Preço;

• especificações do bem ou serviço;

• no caso de fornecimento de bens, a definição dos métodos e estratégias de su-
primento que deverá conter os critérios de aceitação do produto, o prazo e local 
de entrega e, se for o caso, a forma de acondicionamento, transporte e a necessi-
dade de montagem ou instalação do produto;

• no caso de serviços, a definição dos métodos e estratégias de execução que 
deverá conter os critérios de aceitação, o cronograma e o local da prestação dos 
serviços;

• o órgão e a gerência responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e/ou 
recebimento dos bens e/ou serviços;

• os critérios de avaliação e aceitabilidade da proposta;
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• os requisitos de qualificação técnica exigíveis para a habilitação do licitante, se 
for o caso;

• os requisitos de qualificação econômico-financeira exigíveis para a habilitação 
do licitante, se for o caso;

• as responsabilidades, deveres e obrigações das partes;

• o prazo de garantia técnica do bem ou serviço, se for o caso;

• a definição e a previsão das condições da garantia contratual, se for o caso;

• a exigência de amostras, laudos, teste de conformidade, prova de conceito e/ou 
certificações como requisito técnico do objeto, se for o caso;

• a indicação da marca do produto como referência para melhor compreensão 
da demanda administrativa, acompanhada da expressão “ou similar” ou nos ca-
sos em que se comprovar, motivadamente, que a marca pretendida é a única que 
atenda às necessidades técnicas do órgão ou entidade contratante;

• a indicação do prazo de vigência do contrato e a possibilidade ou não de pror-
rogação;

• o índice de reajuste do contrato, para contratos que possam ultrapassar o exer-
cício financeiro;

• a indicação da possibilidade ou não de subcontratação com os limites e respon-
sabilidades do subcontratado;

• as sanções aplicáveis por ilícitos cometidos no curso do processo licitatório ou 
da execução contratual, observada a legislação que rege a matéria;

• as condições de pagamento, com indicação do órgão e da gerência responsá-
vel;

• outras indicações específicas ou peculiares do objeto.
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 Vê-se que alguns itens são opcionais, podendo ou não estarem previstos no caso con-
creto no caso concreto, como a exigência de amostras e laudos, a exigência de garantia téc-
nica, a possibilidade de subcontratação etc.
 
 Na hipótese em que o Administrador considerar que o melhor seria que tais itens não 
fossem exigidos na contratação é necessário apresentar justificativa para tanto. 

 Para o caso de pregão, há previsão específica – porém bastante similar à previsão do 
art. 2º do Decreto nº 15.748/2014 – acerca dos requisitos que devem estar presentes no Ter-
mo de Referência.

 Trata-se do Decreto nº 12.437/2006:

Art. 4º - Na fase preparatória do pregão eletrônico, observar-se-á: 
I - elaboração do Termo de Referência pelo órgão requisitante, com indicação 
precisa e clara do objeto, vedadas especificações excessivas, irrelevantes ou, ain-
da, que venham a limitar a competição ou a sua realização, atendidos, também, 
os seguintes aspectos: 
a) o Termo de Referência deverá conter os elementos capazes de propiciar à Ad-
ministração Pública a avaliação do custo do objeto, mediante orçamento detalha-
do, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço 
de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do 
objeto, obrigações das partes, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do 
contrato, prazo de execução e sanções;
b) os critérios de aceitação e classificação das propostas serão estabelecidos 
considerando a dimensão econômica do objeto licitado, observadas as exigên-
cias de qualidade, rendimento, produtividade, segurança e outras pertinentes, 
as exigências de habilitação dos licitantes, inclusive com fixação dos prazos, e as 
demais condições essenciais para a contratação;
II - elaboração de edital, estabelecendo os critérios de aceitação das propostas;
III - aprovação do edital pela autoridade competente;
IV - designação do pregoeiro e da respectiva equipe de apoio.

Nesse sentido, na elaboração de pregões, o Administrador deve se atentar para os requisitos 
essenciais do Termo de Referência expressamente elencados pelo dispositivo supracitado 
(vide Anexo V):

• justificativa da contratação;

• indicação precisa e clara do objeto, vedadas especificações excessivas, irrele-
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vantes ou, ainda, que venham a limitar a competição ou a sua realização;

• elementos capazes de propiciar à Administração Pública a avaliação do custo 
do objeto, mediante orçamento detalhado, estratégia de suprimento, valor esti-
mado em planilhas de acordo com o preço de mercado;

• cronograma físico-financeiro;

• critérios de aceitação do objeto (os critérios de aceitação e classificação das 
propostas serão estabelecidos considerando a dimensão econômica do objeto li-
citado, observadas as exigências de qualidade, rendimento, produtividade, segu-
rança e outras pertinentes, as exigências de habilitação dos licitantes, inclusive 
com fixação dos prazos, e as demais condições essenciais para a contratação);

• obrigações das partes;

• procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato;

• prazo de execução;

• sanções;

• edital;

• aprovação do edital pela autoridade competente;

• designação do pregoeiro e da respectiva equipe de apoio.

8) Edital

 O edital deve refletir o que foi disposto no Termo de Referência e deve conter todos os 
itens previstos no art. 40 da Lei Federal n. 8.666/93:

Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o 
nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de exe-
cução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia 
e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da 
abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;
II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, 
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como previsto no art. 64 desta Lei, para execução do contrato e para entrega do 
objeto da licitação;
III - sanções para o caso de inadimplemento;
IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico;
V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação 
e o local onde possa ser examinado e adquirido;
VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a 
31 desta Lei, e forma de apresentação das propostas;
VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;
VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância 
em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à 
licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumpri-
mento de seu objeto;
IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estran-
geiras, no caso de licitações internacionais;
X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, per-
mitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, crité-
rios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressal-
vado o disposto nos parágrafos 1º e 2º  do art. 48;
XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produ-
ção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista 
para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, 
até a data do adimplemento de cada parcela;
XII - (Vetado). 
XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras 
ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais par-
celas, etapas ou tarefas;
XIV - condições de pagamento, prevendo:
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do 
período de adimplemento de cada parcela;            
b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a dis-
ponibilidade de recursos financeiros;
c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final 
do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;             
d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, 
por eventuais antecipações de pagamentos;
e) exigência de seguros, quando for o caso;
XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei;
XVI - condições de recebimento do objeto da licitação;
XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação.
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§ 1º  O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e as-
sinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitação, e 
dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação e forneci-
mento aos interessados.
§ 2º  Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:
I - o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especifi-
cações e outros complementos;
II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários;           
III - a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vence-
dor;
IV - as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à 
licitação.
§ 3º  Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como adimplemento da obri-
gação contratual a prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem 
ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrên-
cia esteja vinculada a emissão de documento de cobrança.
§ 4º  Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de 
entrega até trinta dias da data prevista para apresentação da proposta, poderão 
ser dispensadas:              
I - o disposto no inciso XI deste artigo;
II - a atualização financeira a que se refere a alínea “c” do inciso XIV deste artigo, 
correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a 
prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias.           
§5º  A Administração Pública poderá, nos editais de licitação para a contratação 
de serviços, exigir da contratada que um percentual mínimo de sua mão de obra 
seja oriundo ou egresso dosistema prisional, com a finalidade de ressocialização 
do reeducando, na forma estabelecida em regulamento. 

 Em resumo, sugere-se o checklist abaixo:

• preâmbulo; 

• número de ordem em série anual;

• nome da repartição interessada e de seu setor;

• modalidade da licitação; 

• regime de execução; 
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• tipo da licitação;

• menção sobre qual lei regerá o certame;

• local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como 
para início da abertura dos envelopes;

• objeto da licitação;

• prazo e condições para assinatura do contrato, para execução do contrato e 
para entrega do objeto da licitação;

• sanções para o caso de inadimplemento;

• local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico;

• se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e 
o local onde possa ser examinado e adquirido;

• condições para participação;

• forma de apresentação das propostas;

• critério para julgamento;

• locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em 
que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à lici-
tação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumpri-
mento de seu objeto;

• condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangei-
ras, no caso de licitações internacionais;

• o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global;

• critério de reajuste;

• limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou 
serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parce-
las, etapas ou tarefas;
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• condições de pagamento;

• instruções e normas para os recursos;

• condições de recebimento do objeto da licitação;

• data;

• rubrica em todas as folhas; 

• assinatura da autoridade que o expedir;

• projeto básico e/ou executivo;

• orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários;

• minuta do contrato;

• especificações complementares e as normas de execução pertinentes 
à licitação.

9) Minuta contratual

 A minuta contratual deve refletir de forma exata o que foi disposto no edital e no Ter-
mo de Referência. 

10) Autorização para realização do procedimento licitatório

 Após a devida instrução processual, com os documentos e justificativas pertinentes, é 
preciso que a autoridade competente autorize a execução da licitação. 
Segue modelo de autorização:
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Obs: o Anexo I deverá ser acrescentado ao processo de licitação 
encaminhado para análise da AJU-POG, devidamente preenchido, 
demonstrando a observância de todos os requisitos.
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PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS EM CONTRATAÇÃO DIRETA

 No caso de prorrogação em contratação direta é necessário que todas as condições 
existentes quando da contratação permaneçam no momento da prorrogação. 

 Sendo assim, o processo administrativo deverá ser encaminhado para a assessoria 
jurídica com todos os elementos que foram apresentados quando da contratação em si, mor-
mente a justificativa quanto ao preço e a existência de hipótese de inexigibilidade ou dispen-
sa.

 Ademais, deve ser sempre abordada, na justificativa, a vantajosidade da contratação 
para a Administração, bem como o atendimento ao interesse público.

PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS EM GERAL

 No caso de prorrogação contratual o processo administrativo deverá ser encaminha-
do para a assessoria jurídica com todos os elementos que foram apresentados quando da 
contratação em si, mormente a justificativa quanto à vantajosidade da prorrogação. 

 Para fins de sumarização da matéria, cumpre citar a Súmula 67 da Controladoria-
Geral do Município de Belo Horizonte:

Súmula 67 – Da prorrogação de contratos administrativos no âmbito do Município 
de Belo Horizonte

A eventual prorrogação de prazo em contratos administrativos no âmbito da Ad-
ministração Direta e Indireta do Município de Belo Horizonte, desde que prevista 
no edital e no contrato, poderá ocorrer, por meio da celebração de termo aditivo, 
após ato da autoridade competente, nos termos dessa súmula.
O ato da autoridade competente que justifica a intenção de prorrogar deverá con-
ter, no mínimo, os motivos que justifiquem a necessidade da prorrogação, a de-

Obs: O Anexo II deverá ser acrescentado ao processo de con-
tratação direta encaminhado para análise da AJU-POG, devi-
damente preenchido, demonstrando a observância de todos 
os requisitos.
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monstração da conveniência e oportunidade da prorrogação, a comprovação da 
qualidade da atuação da contratada, a indicação da existência de dotação orça-
mentária, bem como informações que comprovem a manutenção das condições 
de habilitação e idoneidade da contratada.
O parecer jurídico, necessário à celebração do termo aditivo com vistas à prorro-
gação, deverá afirmar a presença ou não das condições acima, sem prejuízo de 
outros aspectos legais.
Os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município de Belo 
Horizonte deverão adotar medidas que assegurem a constante fiscalização e 
acompanhamento dos contratos administrativos de modo a subsidiar de informa-
ções a autoridade competente pela decisão relativa à prorrogação.
A autoridade competente devera assegurar que o exame e as eventuais providên-
cias necessárias à prorrogação dos instrumentos contratuais se iniciem com o 
prazo de 06 a 03 meses antes do término da vigência do contrato, a depender da 
complexidade da contratação, ficando vedada a prorrogação de prazo de contrato 
administrativo cuja vigência já tenha expirado.

Fundamentação:
Art. 57 § 2º da Lei n.º 8.666/93
Art. 36 do Decreto Municipal n.º 10.710/01

Sendo assim, em resumo, deve constar do processo administrativo para a prorrogação de 
prazo contratual:

• o Ato da autoridade competente que justifica a intenção de prorrogar; 

• os motivos que justifiquem a necessidade da prorrogação;

• a demonstração da conveniência e oportunidade da prorrogação;

• a comprovação da qualidade da atuação da contratada;

• a indicação da existência de dotação orçamentária;

• as informações que comprovem a manutenção das condições de habilitação e 
idoneidade da contratada.
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DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

 Ao instruir o processo administrativo para fins de contratação pública é necessário 
que o Administrador se atente-se à competência para a aprovação do projeto, da licitação, do 
plano de trabalho, do Termo de Referência, etc. 

 Segundo a Lei Municipal nº 11.065/2017, a competência natural é do ordenador de 
despesas, que são os Secretários Municipais. 

 Sendo assim, quando não houver assinatura do Secretário Municipal no caso concreto 
será preciso juntar aos autos o ato de delegação de competência, o qual pode se dar por meio 
de portaria, como no exemplo abaixo:

O Anexo III Deverá ser acrescentado ao processo de contratação 
encaminhado para análise da AJU-POG, devidamente preenchi-
do, demonstrando a observâncias de todos os requisitos.
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PORTARIA SMPOG Nº 018/2017
 
Delega competência para a prática de atos administrativos no âmbito da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.
 
O Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com os artigos 109 da Lei Municipal nº 11.065, de 1º de 
agosto de 2017 e com o disposto no decreto 16.682, de 31 de agosto de 2017 e, em conformidade com os artigos 32, 33, 34 e 35 do Decreto nº 10.710, de 28 de junho de 
2001,
RESOLVE:
 
Art. 1º – Ficam delegadas aos Subsecretários de Gestão de Pessoas, de Gestão Previdenciária, de Planejamento e Orçamento e de Modernização da Gestão, nas 
respectivas áreas de atuação e nos limites dos créditos estabelecidos no orçamento, competências para prática dos seguintes atos:
 I – ordenação de despesas e os atos necessários para as compras, contratações, suas revogações e anulações;
II – assinatura dos termos de convênio, acordo ou ajuste, contrato, e seus respectivos aditamentos e apostilas;
III – assinatura de cheques, borderôs e demais meios de autorização de pagamentos;
IV – autorização de viagens a serviço dos servidores da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SMPOG – lotados em suas respectivas 
Subsecretarias;
V – autorização para realização de banco de horas, de que trata o Decreto n. 16.627, de 09 de junho de 2017, para os servidores lotados em suas respectivas Secretarias.
 § 1º – Na ausência dos Subsecretários, a competência para a prática dos atos de que trata este art. fica delegada ao Secretário Municipal Adjunto.
§ 2º – O Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da SMPOG assinará, em conjunto com os Subsecretários e com o Secretário Municipal Adjunto, os atos previstos no 
inciso III do art. 1º.
§ 3º – Nas ausências e impedimentos do Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças para fins do disposto no §2º, caberá ao Gerente de Planejamento, Orçamento e 
Finanças e ao Gerente de Logística ou ao Gerente de Recursos Humanos da SMPOG, respectivamente:
 I – assinar os atos a que se refere o inciso III do art. 1º;
II – praticar os atos do Decreto 15.113, de 08 de janeiro de 2013.
 § 4º – O Diretor Central de Gestão de Contas Previdenciárias da Subsecretaria de Gestão Previdenciária assinará, em conjunto com o Subsecretário de Gestão 
Previdenciária ou com o Secretário Municipal Adjunto, os atos previstos no inciso III do art. 1º afetos ao Regime Próprio de Previdência.
§ 5º – Nas ausências e impedimentos do Diretor Central de Gestão de Contas Previdenciárias para fins do disposto no § 4º, caberá ao Gerente Financeiro da 
Subsecretaria de Gestão Previdenciária assinar os atos previstos no inciso III do art. 1º afetos ao Regime Próprio de Previdência.
 Art. 2º – Fica delegada ao Chefe de Gabinete a competência para praticar os atos a que se referem os incisos I e III do art. 1º referentes às despesas vinculadas ao 
Gabinete da SMPOG, bem como para aquisições de passagens e hospedagens dos servidores lotados no Gabinete.
 Art. 3º – Fica delegada competência ao Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças para assinar termos de apostilas.
 Art. 4º – Fica delegada competência ao Subsecretário de Gestão de Pessoas para:
 I – aprovar a prestação de serviço extraordinário, nos termos dos Decretos nº 2.779, de 11 de julho de 1975, e nº 2.840, de 19 de janeiro de 1976, bem como autorizar o 
respectivo pagamento após deliberação da Câmara de Coordenação Geral;
II – aprovar e autorizar a publicação de edital de concurso público, bem como homologar e autorizar a publicação de seu resultado, após deliberação da Câmara de 
Coordenação Geral;
III – designar servidor para exercer, em substituição, cargo, de provimento em comissão, atendida a indicação dos titulares dos respectivos órgãos e respeitadas as 
diretrizes da Câmara de Coordenação Geral;
IV – deferir pedido de adesão ao Programa de Incentivo à Aposentadoria – PIA, nos termos do disposto no art. 4º do Decreto nº 11.159, de 18 de outubro de 2002;
V – exonerar, a pedido, os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo na Administração Direta do Poder Executivo Municipal, nos termos do Decreto nº 16.266 
de 28 de março de 2016.
Art. 5º – Fica delegada competência ao Subsecretário de Gestão Previdenciária para:
I – realizar as atribuições previstas no inciso III e § 2º do artigo 52 da Lei nº 11.065, de 1º de agosto de 2017;
II – realizar as atribuições previstas nos artigos 104 a 106 da Lei nº 10.362, de 29 de dezembro de 2011.
 Art. 6º – Fica revogada a Portaria SMPL 004/2017, publicada no DOM de 21 de março de 2017.
 Art. 7º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 1º de setembro de 2017.
 
Belo Horizonte, 11 de outubro de 2017

André Abreu Reis
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
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SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO

 A solicitação de parecer jurídico deve se dar por meio de ofício – quando o solicitante 
é outro órgão ou entidade da administração pública municipal –  ou memorando – quando o 
solicitante integra a organização da SMPOG – no qual se encaminha o processo para análise 
da AJU-POG devidamente acompanhado dos anexos indicados nesta cartilha.
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ANEXO I
Checklist de documentos que 
devem instruir o processo de 

licitação para análise da AJU-POG

Obs: Este checklist deve ser anexado ao processo 
administrativo quando do encaminhamento 

à AJU-POG.

# Item Confere N/A

1
Solicitação de compras/serviços com aprovação do ordenador 
de despesas

2 Declaração de dotação orçamentária
3 Cotações de preços
4 Aprovação da CCG

5
Requisitos específicos para dispensa ou inexigibilidade (se for 
o caso)

6 Designação de pregoeiro (se for o caso)
7 Termo de Referência
8 Edital
9 Minuta contratual

10
Autorização para realização do procedimento licitatório ou da 
dispensa/inexigibilidade

11 Solicitação de parecer jurídico (ofício ou memorando)



35

CARTILHA DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO

Anexo II
Checklist das prorrogações 

contratuais em contratação direta

Obs: Este checklist deve ser anexado ao 
processo administrativo quando do 

encaminhamento à AJU-POG.

# Item Confere N/A

1
Ato de autoridade competente que justifique a intenção de 
prorrogar

2 Motivo que justifica a necessidade da prorrogação

3
Demonstração da conveniência e oportunidade da prorroga-
ção 

4
Justificativa da vantajosidade aprovada pelo ordenador de 
despesas

5 Comprovação da qualidade da atuação da contratada

6
Comprovação da manutenção das condições de habilitação e 
idoneidade da contratada

7 Declaração de dotação orçamentária
8 Cotações de preços
9 Aprovação da CCG
10 Minuta do aditivo contratual
11 Requisitos específicos para dispensa ou inexigibilidade 
12 Novo cronograma/plano de trabalho
13 Solicitação de parecer jurídico
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Anexo III
Checklist das prorrogações 
contratuais em contratação 

mediante licitação

Obs: Este checklist deve ser anexado ao 
processo administrativo quando do 

encaminhamento à AJU-POG.

# Item Confere N/A

1
Ato de autoridade competente que justifique a intenção de 
prorrogar

2 Motivo que justifica a necessidade da prorrogação

3
Demonstração da conveniência e oportunidade da prorroga-
ção 

4
Justificativa da vantajosidade aprovada pelo ordenador de 
despesas

5 Comprovação da qualidade da atuação da contratada

6
Comprovação da manutenção das condições de habilitação e 
idoneidade da contratada

7 Declaração de dotação orçamentária
8 Cotações de preços
9 Aprovação da CCG
10 Minuta do aditivo contratual
11 Novo cronograma/plano de trabalho
12 Solicitação de parecer jurídico
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Anexo IV
Checklist do Termo de Referência

# Item Confere N/A

1
Justificativa da necessidade da contratação e da escolha do 
bem ou serviço, inclusive, com a indicação dos resultados 
esperados

2
Indicação do valor de referência da contratação ou aquisi-
ção

3
Dotação orçamentária, incluindo ação e subação, exceto 
para os casos de contratações por meio do Sistema de Re-
gistro de Preço

4 Especificações do bem ou serviço

5

No caso de fornecimento de bens, a definição dos métodos 
e estratégias de suprimento que deverá conter os critérios 
de aceitação do produto, o prazo e local de entrega e, se for 
o caso, a forma de acondicionamento, transporte e a neces-
sidade de montagem ou instalação do produto

6
No caso de serviços, a definição dos métodos e estratégias 
de execução que deverá conter os critérios de aceitação, o 
cronograma e o local da prestação dos serviços

7
O órgão e a gerência responsáveis pelo acompanhamento, 
fiscalização e/ou recebimento dos bens e/ou serviços

8 Os critérios de avaliação e aceitabilidade da proposta

9
Os requisitos de qualificação técnica exigíveis para a habili-
tação do licitante, se for o caso

10
Os requisitos de qualificação econômico-financeira exigíveis 
para a habilitação do licitante, se for o caso

11 As responsabilidades, deveres e obrigações das partes
12 O prazo de garantia técnica do bem ou serviço, se for o caso

13
A definição e a previsão das condições da garantia contratu-
al, se for o caso

14
A exigência de amostras, laudos, teste de conformidade, 
prova de conceito e/ou certificações como requisito técnico 
do objeto, se for o caso
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# Item Confere N/A

15

A indicação da marca do produto como referência para me-
lhor compreensão da demanda administrativa, acompanha-
da da expressão “ou similar” ou nos casos em que se com-
provar, motivadamente, que a marca pretendida é a única 
que atenda às necessidades técnicas do órgão ou entidade 
contratante

16
A indicação do prazo de vigência do contrato e a possibilida-
de ou não de prorrogação

17
O índice de reajuste do contrato, para contratos que possam 
ultrapassar o exercício financeiro

18
A indicação da possibilidade ou não de subcontratação com 
os limites e responsabilidades do subcontratado

19
As sanções aplicáveis por ilícitos cometidos no curso do 
processo licitatório ou da execução contratual, observada a 
legislação que rege a matéria

20 As condições de pagamento, com indicação do órgão e da 
gerência responsável

21 Outras indicações específicas ou peculiares do objeto
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# Item Confere

1
Indicação precisa e clara do objeto, vedadas especificações excessivas, 
irrelevantes ou, ainda, que venham      a limitar a competição ou a sua 
realização

2
Elementos capazes de propiciar à Administração Pública a avaliação do 
custo do objeto, mediante orçamento detalhado, estratégia de suprimen-
to, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado

3 Termo de Referência
4 Edital
5 Aprovação do edital pela autoridade competente
6 Designação do pregoeiro e da respectiva equipe de apoio

Anexo V
Checklist do pregão

Obs: Este checklist deve ser anexado ao processo 
administrativo quando do encaminhamento 

à AJU-POG.
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