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APRESENTAÇÃO 
 
 

A Secretaria da Educação com intuito de melhorar a gestão por meio da 
otimização dos processos organizacionais adere a metodologia do GESPÚBLICA 
– Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização. A implementação 
do método está sendo feita pela Assessoria de Desenvolvimento Institucional – 
ADINS. 

 
Inicialmente, a Seduc foi submetida a uma auto-avaliação da gestão, 

produto do GESPÚBLICA que mede o nível de gestão praticado na organização. 
Paralelo a isso, foi adotado outro produto do Gespública que é a Simplificação de 
Processos, o qual possibilita a melhoria contínua dos processos organizacionais e 
conseqüentemente da gestão. A partir daí definiu-se como mais crítico o processo 
de “Aquisição de Bens e Serviços da Seduc” cujo maior entrave é falta de 
adequação na elaboração do Projeto Básico. Havendo então a necessidade de se 
estabelecer um padrão mínimo que minimizasse os equívocos no início do 
processo. 

 
Para tanto o presente documento apresenta o modelo de Projeto Básico a 

ser seguido pela SEDUC no que se refere à Aquisição de Bens e Serviços, que 
será  instituído por instrumento legal secretária. 
 
 
 
 
 
 

Maria Jeane Peixoto Sampaio 
Coordenadora de Desenvolvimento Institucional da SEDUC



 

 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
 
O presente manual foi elaborado com a perspectiva de aperfeiçoar a aquisição de 
bens e serviços e melhorar os fluxos de processos e de comunicação entre as 
diversas Coordenadorias da Secretaria da Educação – SEDUC, de modo a 
assegurar processos de licitação econômicos e juridicamente eficientes. 
 
Este documento contém, dentre outras informações, a fundamentação legal, na 
qual encontram-se as definições e as finalidades do Projeto Básico e do Termo de 
Referência e sua utilização nos processos de aquisição de bens e serviços no 
âmbito da Administração Pública, bem como as principais orientações para 
elaboração destes documentos, incluindo: considerações gerais sobre a 
utilização do Projeto Básico e do Termo de Referência, modalidades de licitação, 
escolha da modalidade para cada tipo de demanda, os procedimentos a serem 
adotados pelos agentes responsáveis pela implementação das atividades 
inerentes aos programas e projetos da Secretaria, bem como os insumos 
utilizados nas diferentes etapas do processo de elaboração de tais instrumentos. 
Apresenta, ainda, um roteiro padrão com o detalhamento dos itens a serem 
considerados na elaboração do Projeto Básico e do Termo de Referência.  
 
A partir da elaboração e utilização deste Manual de Procedimentos espera-se 
contribuir para que as aquisições e contratações de bens e serviços sejam 
realizadas com eficiência, dentro dos prazos previstos e em consonância com as 
metas e objetivos definidos para a gestão 2007-2010.  
 

 
 

Equipe Técnica 
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1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
PROJETO BÁSICO 

Definição: 

A Lei nº 8.666/93, em seu artigo 6º, inciso IX, dá a seguinte definição para Projeto Básico: 

“Projeto Básico – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, 
para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objetos da licitação, elaborado 
com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o 
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do 
custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução”.  

Como vimos, o Projeto Básico é o documento que propicia à Administração conhecimento 
pleno do objeto que se quer licitar, de forma detalhada, clara e precisa, além de permitir 
ao licitante as informações necessárias à boa elaboração de sua proposta, mediante 
regras estabelecidas pela Administração, as quais estará sujeito. Daí, ser peça 
imprescindível para execução de obra e presteza de serviço. 

Finalidade:  

Toda licitação de obra ou serviços deve ser precedida da elaboração do Projeto Básico. A 
lei estabelece que o Projeto Básico deve ser anexado ao ato convocatório, dele sendo 
parte integrante, e deve ser elaborado segundo as exigências contidas na Lei nº 8.666/93 
(Lei das Licitações e Contratos). 

A leitura desatenta do texto legal que define o Projeto Básico, pode levar o leitor ao 
entendimento de que a obrigatoriedade do Projeto Básico é somente para os casos de 
contratações de obras e serviços de engenharia. Alertamos, entretanto, que é obrigatório 
o Projeto Básico para obras, serviços de engenharia e qualquer outro tipo de serviços que 
venha a ser contratado, inclusive, nos casos de contratações diretas por dispensa e 
inexigibilidade de licitação. 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Definições:  

O Decreto Federal nº 3.555/2000, em seu Art. 8º, inciso II, define o Termo de Referência 
nos seguintes termos:  

“O Termo de Referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar a 
avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços 
praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o preço de execução 
do contrato”. 

O Decreto Federal nº 5.450/2005, Art 9º, § 2, que regulamenta o Pregão na forma 
eletrônica, amplia a definição: 

 “O Termo de Referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar avaliação 
do custo pela Administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de 
suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físíco-
financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, 
procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma 
clara, concisa e objetiva.” 
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Fica claro na ementa da Lei e nos seus decretos regulamentadores que a modalidade 
Pregão somente se aplica a contratação de bens e serviços comuns. Segundo as normas 
legais já citadas, consideram como bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, - por meio de 
especificações usuais do mercado. Corroborando com isso, alguns autores 
complementam: os bens e serviços comuns seriam aqueles considerados de “prateleiras”, 
ou sejam, encontrados facilmente no mercado, portanto desprovidos de características  
ou especificações especiais que necessitem de projetos específicos para descrevê-los ou 
caracterizá-los. Como exemplo, podemos citar aparelhos de ar-condicionado, 
computadores e impressoras, material de expediente, serviços de vigilância, operação de 
microcomputador, limpeza, conservação e etc.  

O Decreto Estadual nº 26.972/2003, que regulamenta no âmbito do Estado do Ceará a 
licitação na modalidade Pregão (alterado posteriormente pelo Decreto nº 27.233/2003), 
relaciona os bens e serviços comuns que podem ser contratados por essa modalidade de 
licitação.  

Finalidade: 

A Lei Federal nº 10.520/2002 instituiu mais uma modalidade de licitação, denominada 
PREGÃO, para aquisição de bens e serviços comuns. Esta modalidade pode ser 
realizada na forma  “Presencial” ou “Eletrônica”. Em ambas as formas, as 
regulamentações desta Lei (Decretos nº 3.555/2000 e 5.450/2005) exigem a elaboração 
do Termo de Referência, precedendo à licitação, sendo obrigatório a sua anexação ao 
edital.  

Da leitura destas definições, pode-se depreender a existência de semelhanças com a 
definição de Projeto Básico, guardadas as devidas proporções. A diferença fundamental 
está na complexidade do objeto a ser contratado e na modalidade de licitação escolhida. 

 
2. ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E DO TERMO DE 

REFERÊNCIA 
 

2.1. Considerações Gerais 

A elaboração do Projeto Básico ou do Termo de Referência é tarefa que requer 
planejamento. É um trabalho que, preferencialmente, deve ser realizado por uma equipe 
técnica que tenha conhecimento sobre a matéria da contratação em articulação com as 
demais Coordenadorias. Às vezes, faz-se necessária a constituição de equipe 
multidisciplinar, quando, por exemplo, a natureza do objeto envolver diversas áreas do 
conhecimento.  

A Lei nº 666/93, como vimos anteriormente, obriga que o Projeto Básico seja anexado ao 
edital da licitação, qualquer que seja a modalidade. Já a Lei nº 10.520/2002 e os seus 
regulamentos, exigem o Termo de Referência para qualquer contratação realizada na 
modalidade Pregão. 

Na elaboração do Termo de Referência devem ser observados, no que couber, a mesma 
estrutura e os mesmos elementos utilizados para a elaboração do Projeto Básico, à 
exceção da Planilha de Técnica e Preço, tendo em vista que a modalidade Pregão - 
presencial ou eletrônica - somente pode ser realizada no tipo menor preço, não admitindo 
a hipótese do tipo técnica e preço. 
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Vale ressaltar, entretanto, que o Projeto Básico somente é obrigatório para as 
contratações de obras e serviços nas licitações realizadas nas modalidades tradicionais 
(convite, tomada de preços e concorrência), e ainda, nas contratações diretas por meio de 
dispensa ou inexigibilidade de licitação, previstas na Lei n° 8.666/93. Quando a 
modalidade de licitação for Pregão, presencial ou eletrônico, o documento exigido é o 
Termo de Referência. 

Quanto mais complexo for o objeto da licitação, mais tempo devemos dedicar à fase de 
planejamento. Assim, antes de iniciarmos o processo de elaboração do documento 
devemos, em primeiro lugar, identificar todos os elementos do problema, que podem ser 
alguns ou todos a seguir enumerados: 

a) Qual o tempo disponível para a execução do trabalho?  
b) Quais são os nossos limites de tempo? 
c) Quais são as nossas restrições de conhecimento? 
d) Quem poderá nos fornecer informações sobre o objeto da contratação?  
e) Como nos assegurar de que as especificações do objeto e as condições estabelecidas 

no documento para a execução do contrato vão resultar em uma boa contratação?  
f) Como regulamentar os casos de inadimplemento contratual?  
g) Quais são as obrigações das partes? 
h) Como deve ser o recebimento do objeto? 
i) Quais os testes de funcionamento que devemos propor? 
j) Como fiscalizar a execução do contrato?  

Enfim, devemos traçar um cenário da execução contratual e traduzir o que e como se 
deseja a contratação. Em seguida, devemos nos cercar dos elementos essenciais para a 
definição do objeto da contratação. Para tanto, será de grande valia respondermos às 
seguintes perguntas: 

 Que problemas esperamos resolver com a contratação? 

Devemos gastar bastante tempo nesta atividade. Ocorre que nem sempre temos o tempo 
necessário para pensar no nosso problema. Muitas vezes nem sabemos ao certo qual é o 
problema. É preciso, portanto, utilizar todo o tempo que dispomos para definirmos com 
clareza os problemas que temos que resolver. A maneira de apresentar o problema 
influencia profundamente o caminho escolhido para a solução. Problemas definidos de 
forma errada nos levarão a resultados imprevisíveis. 

 Que objetivos esperamos alcançar? 

A decisão deve nos levar ao objetivo desejado. Se tivermos a exata dimensão do 
problema que devemos solucionar com a contratação, fica facilitada a tarefa de definirmos 
os objetivos a serem alcançados. Pensar sobre os objetivos direciona o processo de 
decisão. 

 Quais são as alternativas para alcançarmos os objetivos?  

As alternativas constituem a matéria-prima para a tomada de decisões. Elas representam 
o âmbito de escolhas possíveis para a busca de objetivos. Em virtude da importância 
fundamental que possuem, é necessário estabelecer e manter um nível elevado ao criá-
las. Em primeiro lugar, não é possível escolher uma alternativa que não tenha sido objeto 
de consideração. Uma casa fabulosa em um bairro fantástico pode estar disponível para 
alugar, porém, se você não estiver ciente disso, não chegará a cogitá-la. Em segundo 
lugar, independentemente do número de alternativas que se possua, a escolhida não é, 
necessariamente, a melhor existente. Assim, a recompensa pela busca de boas, novas e 
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criativas opções pode ser altíssima. 

 Quais são as conseqüências de cada alternativa em termos de obtenção de cada um 
dos objetivos? Será que alguma alternativa pode ser seguramente eliminada? 

É importante que se compreenda as conseqüências de cada alternativa antes de tomar 
uma decisão. Caso contrário, certamente teremos que fazê-lo mais tarde, e o resultado 
pode não ser satisfatório. O benefício mais importante que deriva da descrição das 
conseqüências é o entendimento. 

 Que negociações precisamos fazer entre os objetivos mais importantes? Será que 
temos objetivos conflitantes? Existe incerteza sobre algum objetivo? Quais os seus 
impactos? 

Se tivermos apenas um objetivo, a decisão é simples. Se o seu objetivo é voar de uma 
cidade para outra pelo menor preço possível, por exemplo, é preciso simplesmente 
buscar a empresa aérea que ofereça a menor tarifa e comprar o bilhete. Entretanto, ter 
apenas um objetivo é um luxo. Geralmente, estamos tentando atingir várias metas 
simultaneamente. Você agora deseja a tarifa mais baixa, mas também quer um horário de 
embarque conveniente, vôo sem escalas e uma empresa aérea que apresente nível de 
segurança elevado. Deseja também ocupar uma poltrona no corredor e, por fim, gostaria 
de acrescentar milhas percorridas ao seu programa de milhagem. A decisão agora se 
tornou bem mais complicada. Pode ser impossível atingir todos os objetivos 
simultaneamente, você é obrigado a buscar equilíbrio entre eles. Portanto, é necessário 
negociar. 

 Que margem de riscos estamos dispostos a correr? Quais as suas conseqüências? 
Quais os caminhos para reduzir riscos? Que informações poderiam ser coletadas a fim 
de diminuir as incertezas e os riscos? Quais os custos em tempo, esforço ou dinheiro? 

Por ser a vida repleta de incertezas, muitas de nossas decisões envolvem riscos 
calculados: investir em um fundo mútuo, iniciar um negócio próprio ou lançar um novo 
produto. Não podemos simplesmente estalar os dedos e fazer desaparecer as incertezas. 
Todavia, podemos fortalecer as chances de tomar uma boa decisão em situações 
incertas. Como? O primeiro passo é reconhecer a existência de incertezas. Então deve-se 
pensá-las sistematicamente, compreendendo os vários resultados que podem suceder, a 
probabilidade de ocorrerem e seus impactos. 

 As decisões estão bem definidas ou óbvias no momento? De que forma poderiam as 
decisões ser melhoradas, com o uso de tempo e esforços adicionais?  O que deve ser 
melhorado? Quais podem ser os itens mais críticos? Que fatos e opiniões melhorariam 
o trabalho? 

É necessário que tenhamos a certeza, não absoluta, pois isto é quase impossível, de que 
as decisões tomadas, as alternativas construídas e os riscos foram adequadamente 
analisados. Para tanto, devemos procurar respostas para as questões acima. 

 Os oito erros mais comuns na tomada de decisões: 

 Trabalhar com o problema errado; 

 Deixar de identificar seus objetivos principais; 

 Não ser capaz de criar uma margem de alternativas boas e criativas; 
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 Examinar superficialmente conseqüências importantes de suas alternativas; 

 Pensar de maneira inadequada sobre as negociações; 

 Ignorar a incerteza; 

 Não avaliar sua capacidade de suportar riscos;  

 Não planejar com antecedência ao tomar decisões interligadas no tempo. 

 
2.2. Modalidades de Licitação 

Modalidade de licitação é a forma específica de conduzir o processo licitatório, a partir de 
critérios definidos em lei. O valor estimado para a contratação é o principal fator de 
escolha da modalidade de licitação, exceto quando se trata do Pregão, que não está 
limitado a valores e sim à natureza do objeto. As modalidades de licitação são 
exclusivamente as seguintes: 

 Concorrência Pública 

Modalidade de licitação da qual podem participar quaisquer interessados que na fase de 
habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos 
no edital para execução do objeto da licitação.  

 Tomada de Preços 

Modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a 
todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

 Convite 

É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao objeto, cadastrado 
ou não, escolhidos e convidados, em número mínimo de 3 (três), pela unidade 
administrativa, a qual fixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 
estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem 
seu interesse  com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação da 
proposta. 

 Concurso 

É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração dos 
vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com 
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

 Leilão 

É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis 
inservíveis para a Administração ou produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou 
para a alienação de bens imóveis, prevista no art. 19 (da Lei nº 8.666/93), a quem 
oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 
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 Pregão 

A Medida Provisória nº 2.026, de 4 de maio de 2000, convertida na Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 
instituiu uma nova modalidade de licitação denominada Pregão. 

O Pregão é a modalidade de licitação, alternativa à concorrência pública, tomada de 
preços e convite, para a contratação de bens e serviços comuns, aplicável a qualquer 
valor estimado da contratação. 

É a modalidade em que a disputa pelo fornecimento de bens e serviços comuns é feita 
em sessão pública, na qual os licitantes apresentam suas propostas e disputam a 
contratação por meio de lances. O Pregão pode ser realizado de duas formas: 

Pregão Presencial - realizado em sessão pública na presença dos licitantes, os quais 
apresentam suas propostas por escrito e por lances verbais; 

Pregão Eletrônico - na forma eletrônica a sessão pública é virtual, à distância, utilizando-
se de recursos da tecnologia da informação. No Pregão Eletrônico as propostas são 
enviadas pelos licitantes por meio da Internet até a data e horário estabelecidos no ato 
convocatório e em seguida o pregoeiro inicia a etapa de disputa por lances os quais, 
também são enviados pelos licitantes por meio da Internet. 
O Governo Federal estabeleceu, por meio do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, a 
obrigatoriedade do Pregão para a aquisição de bens e serviços comuns pelos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal, sendo preferencial a utilização da sua forma 
eletrônica, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade 
competente. Os estados e municípios, em sua maioria, também adotaram o Pregão 
Eletrônico como a principal modalidade de licitação. 

 Contratação Direta - Exceções 

A contratação direta é aquela realizada pela Administração sem licitação. Ocorre em 
casos excepcionais, expressamente previstos em lei. 

A licitação é a regra que a Administração Pública deve seguir para a contratação de obras, 
serviços e bens. A contratação direta é uma exceção a essa regra e somente poderá ser 
realizada nas hipóteses previstas em lei. São os casos em que a licitação é legalmente 
dispensada, dispensável ou inexigível. 

A contratação direta fora das hipóteses descritas na lei de licitações constitui ilícito penal.  

O agente público que dispensar ou inexigir licitação, sem fundamentação legal ou sem 
observar as formalidades pertinentes, ou aquele que, comprovadamente, tenha 
concorrido para a consumação da ilegalidade ou tenha se beneficiado da dispensa ou 
inexigibilidade ilegal para celebrar contrato com o Poder Público, sujeitar-se-á à pena de 3 
a 5 anos de detenção e multa. 

Dispensa de Licitação 

No caso de dispensa, a licitação é possível, por haver possibilidade de competição, mas 
não é obrigatória.  

O art. 24 da Lei nº 8.666/93 enumera todas as hipóteses em que a licitação é dispensável. 
Os incisos I e II desse artigo dispensam a licitação quando o valor do objeto não 
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ultrapassar a 10% (dez por cento) do limite previsto para a modalidade Convite, nos casos 
de: 

 Obras e serviços de engenharia, desde que não se refiram a parcelas da mesma obra 
ou serviço ou ainda de natureza idêntica e no mesmo local que possam ser realizadas 
conjunta e concomitantemente; 

 Compras e outros serviços, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo 
serviço, compras ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez. 

Dentre as hipóteses de dispensas previstas no art. 24 da Lei de Licitações, merecem 
destaque: 

 Emergência ou calamidade pública – para atender às situações em que ficar 
caracterizada urgência ao atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 
públicos ou particulares. Os contratos decorrentes das situações de emergência ou 
calamidade terão vigência por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos. Esses 
contratos não poderão ser prorrogados, independentemente do prazo em que forem 
firmados. Se, por acaso, o contrato for firmado por 90 (noventa) dias, este não poderá 
ser renovado por mais 90 (noventa) dias; 

 Propostas com preços manifestamente superiores aos praticados no mercado 
nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes; 

 Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta não puder ser repetida 
sem prejuízo para a Administração. 

Cotação Eletrônica  

O Decreto nº 28.088, de 10 de janeiro de 2006, publicado no DOE de 20 de abril de 2006, 
instituiu a sistemática de compras eletrônicas, denominada Cotação Eletrônica, por meio 
da qual os Órgãos da Administração Pública Estadual Direta, os Fundos Especiais, as 
Autarquias, as Fundações, as Empresas Públicas, as Sociedades de Economia Mista e as 
demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado, deverão, 
obrigatoriamente, realizar as aquisições de bens e serviços comuns de pequeno valor, 
através da rede mundial de computadores – Internet. 
 
Caracterizam-se como bens de pequeno valor, aqueles que se enquadram na hipótese de 
Dispensa de Licitação prevista no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, ou seja, 10% 
(dez por cento)  do limite previsto na alínea “a” do inciso II do art. 23 da mesma Lei, que 
trata da modalidade Convite, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma compra 
de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez. 

Inexigibilidade de Licitação 

A licitação é inexigível quando há inviabilidade de competição, em especial: 

 Para a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a 
preferência de marca; 

 Para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 da Lei nº 8.666/93, de 
natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a 
inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

 Para a contratação profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de 
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião 
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pública. 

Os processos de dispensa, com base nos incisos III a XXIV da Lei nº 8.666/93, ou 
inexigibilidade de licitação prevista no art. 25 do mesmo Diploma Legal, serão instruídos, 
no que couber, com os seguintes elementos: 

 Solicitação dos bens ou serviços com descrição clara do objeto, sua especificação e, 
quando se tratar de bens, a quantidade a ser adquirida; 

 Justificativa da necessidade da contratação; 

 Caracterização da situação de emergência ou calamidade que justifique a dispensa, 
quando for o caso; 

 Justificativa das situações de dispensa ou inexigibilidade de licitação, com os 
elementos necessários à sua caracterização, conforme o caso; 

 Elaboração de projetos básico e executivo para obras e serviços; 

 Indicação da origem dos recursos para fazer face às despesas; 

 Razões da escolha do fornecedor dos bens ou do executor da obra ou serviços; 

 Justificativa dos preços. Anexar comprovação de pesquisa que demonstrem que os 
preços da contratação estão compatíveis com os praticados no mercado; 

 Comprovação de regularidade fiscal do contratado, por meio de documentos originais 
ou cópias autenticadas; 

 Declaração de exclusividade expedida pelo órgão competente, nos casos de 
inexigibilidade; 

 Pareceres técnicos ou jurídicos; 

 Documentos de aprovação dos projetos de pesquisa para os quais os bens foram 
alocados; 

 Autorização do ordenador de despesa; 

 Comunicação à autoridade superior, no prazo máximo de 3 (três) dias, da dispensa ou 
inexigibilidade; 

 Ratificação e publicação da dispensa ou da inexigibilidade na imprensa oficial, no 
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de recebimento do processo pela autoridade 
superior; 

 Assinatura do contrato ou documento equivalente. 

 
2.3. Escolha da Modalidade de Licitação 
 

A escolha das modalidades Concorrência, Tomada de Preços e Convite é definida pelos 
limites de valor, conforme demonstrado no quadro a seguir apresentado. 

No caso do Pregão, como se trata da modalidade de licitação alternativa à Concorrência 
Pública, Tomada de Preços e Convite, é aplicável a qualquer valor estimado, desde que 
para a contratação de bens e serviços comuns. 
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LIMITES PARA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

VALORES 
MODALI-

DADE 
OBJETO LIMI-

TES FEDERAL ESTADUAL

LEI FEDERAL N. 
8.666/93 

Obras e 
serviços de 
engenharia até 150.000,00 150.000,00 I a) Convite 

Compras e 
serviços até 80.000,00 60.000,00 II a) 

Obras e 
serviços de 
engenharia até 

1.500.000,0
0

1.500.000,0
0 I b) 

Tomada de 
Preços 

  Compras e 
serviços até 650.000,00 625.000,00 II b) 

Obras e 
serviços de 
engenharia 

acima 
de 

1.500.000,0
0

1.500.000,0
0 I c) Concorrênc

ia 
Compras e 
serviços 

acima 
de 650.000,00 625.000,00

 

Art.23 

 

  

  

  

  

  II c) 

Obras e 
serviços de 
engenharia até 15.000,00 10.000,00 Inciso I 

Compras e 
serviços até 8.000,00 8.000,00 Inciso II  

Obras e 
serviços de 
engenharia até 30.000,00 30.000,00

Parágrafo 
Único 

Licitação 
Dispensável 

Compras e 
serviços até 16.000,00 16.000,00

Art.24 

 

 

 
Parágrafo 
Único 

Pregão 
Aplicável a qualquer valor estimado de contratação de bens e serviços 
comuns. 

 

Observação 1 - Os limites estaduais foram definidos por meio do Decreto nº 27.456, de 
27 de maio de 2004 (DOE 31/05/2004). 

Observação 2 - Os valores de Dispensa de Licitação para compras e serviços foram 
alterados por meio do Decreto Estadual nº 28.088/06, art. 2º, parágrafo segundo (DOE 
20/04/2006), que trata da Cotação Eletrônica. 

Observação 3 - Os limites de Dispensa de Licitação do art.24, parágrafo único, da Lei nº 
8.666/93, são aplicáveis às compras, obras e serviços contratados por consórcios 
públicos, sociedade de economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação 
qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas. 
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2.4. Procedimentos e Responsabilidades da Coordenadoria Demandante em 
articulação com as demais Coordenadorias 

Procedimentos 

1 Verificar junto a Assessoria Jurídica – ASJUR a viabilidade jurídica da 
demanda e as possíveis sanções a serem aplicadas. 

2 Articular com o Gerente de Programa, junto à Coordenadoria de 
Planejamento Educacional – COPED, para verificar em que Programa, 
Projeto/Atividade – P/A e fonte financiadora a demanda está prevista e se 
foi aprovada no WebMAPP (Monitoramento das Ações e Programas 
Prioritários). 

3 Articular com o Setor de Compras da Coordenadoria Administrativa e 
Financeira - COAFI para realização de pesquisa de preços no mercado 
sobre o objeto a ser licitado com, no mínimo, 3 (três) empresas. Esta tarefa 
somente poderá ser realizada quando o objeto a ser licitado estiver 
totalmente especificado, pois qualquer alteração na especificação pode 
alterar o seu custo.   

4 Elaborar Planilha de Preços de acordo com as propostas encaminhadas 
pelo Setor de Compras e anexa-las ao Projeto Básico ou Termo de 
Referência, emitindo justificativa da escolha do preço (ou pela média 
aritmética ou pelo menor preço de mercado). 

5 Articular com equipe da COPED/Célula de Planejamento/Célula de 
Orçamento  para cadastro do Projeto Finalístico - PF, identificação da 
dotação e previsão orçamentária, conforme formulário padrão constante do 
Anexo 1 – Formulário Padrão para Criação do Projeto 
Finalístico/Chave/Funcional Programática,  deste Manual. 

6 Definir a modalidade da licitação e definição dos lotes, em articulação com 
a Equipe de Licitação/COAFI.  

 
Observação: concluídas todas as etapas de elaboração do Projeto Básico ou do 
Termo Referência, conforme roteiro apresentado no item 3 deste Manual, deverá 
ser formalizado o processo administrativo, contendo a Comunicação Interna – CI 
(dirigida ao gestor máximo ou seu substituto imediato), o Projeto Básico ou do 
Termo Referência e seus respectivos anexo, para autorização da 
aquisição/contratação. 

2.5. Insumos Utilizados 

Para composição das informações e coleta dos dados necessários à elaboração 
de um Projeto Básico ou de um Termo de Referência, as equipes envolvidas 
deverão consultar os documentos oficiais e/ou instrumentos legais pertinentes, 
conforme o caso:  

 Relatório do WebMAAP; Plano Plurianual – PPA;  

 Programação Operativa – PO; Lei Orçamentária Anual – LOA;  

 Planos de Trabalho, Planos de Aquisições, quando aplicável, bem como as 
normas regulamentadoras dos acordos e convênios de receita dos órgãos 
financiadores;  

 Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações) e alterações posteriores;  
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 Lei nº 10.520/2002 Lei do Pregão);  

 Relatórios disponíveis no Sistema Integrado de Gestão da Educacional – SIGE 
e no Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas (SIAP); 

 Programas de Governo implementados pela SEDUC, de acordo com o Anexo 
2  - Programas de Governo/Secretaria da Educação  deste Manual ; 

 Distribuição dos Municípios macrorregião constante do Anexo 3 - Relação 
dos Municípios por Macrorregião deste Manual; 

 Fontes de Financiamento, descritas no Anexo 4 – Relação das Fontes de 
Financiamento deste Manual; 

 Relação dos tipos de e elementos de despesas, relacionadas no Anexo 5 - 
Discriminação das Naturezas de Despesas deste Manual; 

 Manual de Procedimentos para Elaboração do Projeto Básico e do Termo de 
Referência, dentre outros. 

 

3.   ROTEIRO DE PROJETO BÁSICO E DE TERMO DE REFERÊNCIA 

Capa 

 

 
Coordenadoria Demandante 

 
 
 
 
 
 

Projeto Básico ou Termo de Referência: 
 

Informa o título, como por exemplo: 

 

“Aquisição de carteiras para escolas públicas estaduais” 

 
 
 
 
 
 
 

Fortaleza, mês/ano 
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3.1. Identificação 

Consiste na sistematização de informações essenciais do Projeto Básico e do 
Termo de Referência, de maneira resumida, cujo objetivo é orientar o 
gestor/ordenador de despesas na tomada de decisão sobre a 
aquisição/contratação em foco. Preencher conforme roteiro abaixo: 
 

ROTEIRO PADRÃO  
(Preenchimento obrigatório de todos os itens) 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: 

1.1. Objeto a ser licitado: 

1.2. Público Alvo e Abrangência: 

1.3. Modalidade da Licitação:  

1.4. Estimativa de custos global: (anexar o Orçamento Detalhado com os 
valores estimados, conforme modelo descrito no Anexo 6 - Orçamento 
Detalhado/Estimativa de Custos deste Manual e o detalhamento do orçamento 
por região administrativa, município e por item, se for o caso, conforme modelo 
constante do Anexo 7  - Regionalização de Recursos por Região deste 
Manual. 

1.5. Informações Orçamentárias: (informar Programa, P/A, PF, Fonte de 
Recursos e Dotação Orçamentária (chave e funcional programática) 

1.6. Prazo estipulado: (refere-se ao prazo do contrato). 

1.7. Responsável(is) pelo Projeto Básico ou Termo de Referência: 

Setor/Unidade Responsável Cargo Telefone Assinatura* 

     

* ATENÇÃO – Não esquecer as assinaturas. 

1.8. Data de elaboração: XX /XX/XXXX 

1.9. Data prevista para a implantação: XX /XX/XXXX 

1.10. Nº da Versão: X  data: XX /XX /XXXX      

(informar 1ª versão quando se tratar da 1ª apresentação à Equipe de Licitação; se o Projeto/Termo 
retornar à Coordenadoria Demandante para alterações, informar 2ª versão, data, e assim por 
diante). 

1.11. Autorização do Gestor:                      
______________________________________
Assinatura do Gestor máximo da SEDUC ou seu 
substituto imediato, no caso de sua indisponibilidade. 
Utilizar carimbo para efeito de identificação. 
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3.2. Descrição do Objeto  

O objeto da licitação deve ser enunciado de forma precisa, suficiente e clara, sem 
especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que possam restringir 
a competição ou direcione para um determinado fornecedor. 

Na descrição do objeto é vedada pela lei a indicação de marcas (art. 15, § 7º, 
inciso I), com exceção dos casos em que, circunstanciadamente motivada, possa 
ser aceita em observância ao princípio da padronização, ou quando se tratar de 
caso tecnicamente justificável. 

Na descrição do objeto podemos utilizar os seguintes métodos de descrição de 
bens: 

 Utilizando Marcas (restrições) 
 Similaridade 
 Por meio de Especificações Técnicas: 
 Características Físicas ou Químicas 
 Materiais e Métodos de Manufatura 
 Considerando Desempenho/Performance 
 Por meio de Desenhos/Plantas 
 Combinando os Métodos de Descrição 
 Padronização (exigência legal) 
 Amostras (Cuidados) 

Exemplos de Descrição de objeto: 

a) Aquisição de veículos tipo pick-up para implementar o acompanhamento às 
ações desenvolvidas pela SEDUC/CREDE/SEFOR e Unidades Escolares no 
âmbito do Ensino Médio. 

b) Contratação de empresa especializada na organização de eventos, objetivando 
a realização da 1ª. Etapa da Formação continuada de professores para atuarem 
nos Laboratórios de Ciências das escolas públicas estaduais que ofertam Ensino 
Médio. 

3.3. Justificativa da Contratação 

Após a descrição do objeto, o próximo passo é a justificativa da contratação. A 
decisão do gestor/ordenador de despesas tem como base, além da análise dos 
custos, a conveniência, a necessidade e oportunidade da aquisição para a 
Administração. Nesse sentido, além dos aspectos já mencionados, é preciso que 
a unidade requisitante do bem ou serviço apresente uma justificativa bem 
elaborada, contextualizada com a política educacional vigente, os objetivos que 
se pretende alcançar e os impactos positivos da contratação para a instituição, 
seus servidores e para a comunidade escolar, conforme o caso.  
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Objetivo 

Alvo ou ponto quantificado, com prazo de realização que se pretende atingir 
através de esforço extra (desafio/meta). Para uma situação atual que você deseja 
modificá-la, veja o ponto em que está e onde quer chegar. Esta reflexão ajuda 
você a definir o objetivo geral.  

Meta: Como definir uma meta com foco no objetivo geral 

Meta é a quantificação do objetivo, a etapa ou passo intermediário para se 
alcançar o objetivo/alvo que se pretende atingir. Uma meta é constituída por um 
objetivo gerencial, um prazo e um valor. 

Para efeito do Projeto Básico exige-se, no mínimo, que seja definido o objetivo 
geral. A definição de objetivos específicos ou metas fica a critério de quem está 
elaborando. 

Público Alvo e Abrangência 

Nesse item deve-se informar quem será beneficiado com o projeto – pessoas de 
uma área, comunidade ou de uma instituição – quem tem interesse no projeto. A 
abrangência, neste caso, refere-se ao espaço geográfico.  

Principais Resultados Esperados 

Informe quais são os principais resultados/benefícios esperados que justificam o 
Projeto Básico/Termo de Referência. 

3.4. Especificação do Objeto  

Na seqüência, o objeto da contratação deve ser detalhado. Para tanto, deve-se 
fornecer informações suficientes, de forma clara e precisa, que permitam a 
produção, a compra dos bens ou execução dos serviços, com qualidade e que 
possa ser aferida facilmente. Deve-se evitar exigências de funcionalidades 
desnecessárias ou supérfluas.  

Especificação de Bens - o que especificar 

 As dimensões (com ou sem desenho) 
 A forma (requer desenho) 
 As unidades de medidas 
 As cores 
 As fórmulas 
 As embalagens 
 Os testes e exames de qualidade no recebimento 
 O transporte/rota/prazo. 

Especificação de Serviços 

Descrever detalhadamente os serviços a serem executados, evidenciando: 

 Definição de equipe mínima para a execução dos serviços, se for o caso; 
 Local e horário de funcionamento; 
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 Freqüência e periodicidade; 
 Procedimentos, metodologias e tecnologias a serem empregadas na 

execução do serviço. 
 Material a ser utilizado 
 Resultados ou produtos esperados 
 Demais especificações que se fizerem necessárias. 

Riscos das Especificações Impróprias 

 Para os usuários – receber bens ou serviços que não atendem às suas 
necessidades; 

 Para os fornecedores – cotar um produto que não é o esperado ou por preço 
que não é aceito; 

 Para a Administração - não alcançar os resultados desejados. 

Definição dos Métodos e Condições para a Execução dos Serviços ou do 
Fornecimento  

Para que a contratação ocorra conforme o esperado, é necessário que se defina, 
com precisão, os métodos a serem utilizados na execução dos serviços, as 
condições para a sua execução (locais, horário, periodicidade etc.) a mão-de-obra 
necessária, os materiais e equipamentos a serem utilizados, e quaisquer outras 
informações que se façam necessárias.  

No caso de aquisição de bens, devemos informar o prazo, local e horário de 
entrega, se os bens serão entregues de uma só vez ou de forma parcelada, 
garantia e assistência técnica, etc. No caso de bens que precisem ser fabricados, 
devem ser informados, ainda, os métodos construtivos (medidas, desenhos, 
plantas, matérias, cores, e etc), a necessidade de apresentação de amostra, e 
etc. 

Estratégia de Suprimento 

Deve-se definir a forma e as condições para a execução dos serviços ou o 
fornecimento dos bens: definição dos itens ou formação de lotes para licitação, 
definição das etapas e prazos das medições, meios de transporte, etc. 

Cronograma Físico-Financeiro 

No caso de prestação de serviços executado por empreitada e preço unitário, com 
os pagamentos a serem realizados por etapas, faz-se necessário estabelecer um 
cronograma de desembolso financeiro no qual fiquem determinados os períodos 
de medição e os valores respectivos de cada parcela executada.  

Na aquisição de bens com entrega parcelada deve-se estabelecer os períodos de 
cada entrega, as quantidades dos bens e os seus respectivos valores para 
pagamento. 

Critérios de Recebimento e Aceitação do Objeto 

Deve-se estabelecer com clareza como o bem ou o serviço deve ser recebido, 
provisória e definitivamente: medidas, forma, materiais utilizados, composição 
físico-química, funcionalidades, embalagem, testes de funcionamento, análise de 
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amostras, tudo em conformidade com as especificações do objeto, bem como os 
procedimentos do contratante e do fornecedor para os casos de não aceitação do 
objeto. 

Obrigações do Contratado e do Contratante 

Definir com clareza e precisão quais são as responsabilidades do contratante e do 
fornecedor. Essas informações são essenciais para o gerenciamento do contrato e 
para a aplicação de sanções ao contratado, quando for o caso. 

3.5. Procedimentos de Fiscalização e Gerenciamento do Contrato  

Aqui se deve indicar o nome do Gestor do Contrato, quando for o caso, e 
estabelecer as suas atribuições. Além disso, deve-se definir como serão 
registradas as anotações das ocorrências (documento próprio), determinar a 
sistemática de correção de faltas ou defeitos, bem como sugerir encaminhamento 
à autoridade superior para as providências cuja aplicação ultrapasse o seu nível 
de competência, etc. 

3.6. Sanções Administrativas 

Estabelecer as sanções aplicáveis ao fornecedor para o caso de inadimplemento. 
Estas sanções serão levadas para o edital e contrato, portanto, deve-se procurar 
auxílio da ASJUR antes de finalizar o texto, a fim de evitar a inserção de sanções 
que não possam ser aplicadas. 

3.7. Estratégia de Execução 

Entende-se por Estratégia de Execução o conjunto de fases/ações por meio das 
quais se pretende atingir o objetivo geral e/ou meta global.  

Uma boa sugestão é utilizar o Cronograma de Barras/Gantt, que é muito usado 
para fazer o cronograma físico-financeiro, pelo fato de efetuar a junção do 
diagrama de barras com os custos do projeto.  

Exemplo: CRONOGRAMA UTILIZANDO GRÁFICO DE BARRAS/GANTT. 

ANO: 200_  
Nº ORD. 

 
ATIVIDADE JAN FEV MAR MAI JUN JUL 

1        

2        

3        

Neste gráfico se decompõe/lista as atividades posicionadas numa escala de 
tempo. Também poderá ser utilizada para informar os custos. Ex.: Em Janeiro, 
para a atividade tal, será alocado tanto de recursos financeiros; em fevereiro, 
outro tanto, etc., até a totalização do valor global.  

É essencial incluir, logo abaixo da tabela, o Prazo de Execução/Entrega do Objeto, 
ou seja, estabelecer o prazo de execução do serviço ou de entrega do bem. 
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3.8. Instrumentos de Medição e Meios de Verificação 

Definir quais são os indicadores quantitativos e/ou qualitativos através dos quais 
se pretende medir o desempenho do que vai ser implementado. Vale lembrar que 
se deve medir levando em consideração os resultados. Informar, ainda, quais os 
meios você pretende utilizar para coletar os dados que serão avaliados. 

3.9. Fatores Críticos de Sucesso 

Nesta parte do Projeto, expõem-se as considerações gerais que pareçam 
oportunas (fatores críticos de sucesso, para que o projeto seja bem executado e 
atenda o objetivo desejado). OBS: dá-se o nome fatores críticos de sucesso a 
uma lista de itens que devem ser observados/considerados durante o 
planejamento e/ou execução do projeto para que o seu sucesso possa ser 
alcançado). 

3.10. Fontes de Pesquisa 

Este é o momento de indicar os documentos consultados na elaboração do 
Projeto. Não precisa ter o rigor de trabalho acadêmico, mas é importante que seja 
de fácil identificação, ou seja, o mais claro possível, para facilitar a solução de 
eventuais dúvidas na análise.  

3.11. Assinatura do(s) Responsável(is) pelo Projeto Básico ou Termo de Referência 

Por fim, o responsável pelo Projeto deverá datar e assinar o documento finalizado 
para que possa ser submetido ao gestor imediato e, conseqüentemente, ao gestor 
máximo da instituição, tendo em vista a autorização respectiva. 

Exemplo: 

Fortaleza, __ de __ de 200_. 

 
__________________________________________________________  

Assinatura do(s) Responsável(is) pelo Projeto Básico ou Termo de Referência 

Anexos do Projeto Básico 

Inserir como anexo do Projeto Básico o Orçamento Detalhado/Valor Estimado, em 
planilhas de acordo com os preços de mercado, conforme modelo descrito no 
Anexo 6 - Orçamento Detalhado/Estimativa de Custos. Para que o Ordenador 
de Despesas decida pela contratação é necessário que se levante a estimativa do 
custo, por meio de pesquisa de mercado, delineada em orçamento detalhado ou 
em planilhas, de modo que fiquem especificados os custos unitários e totais de 
cada parcela e do total do serviço a ser contratado. 

Incluir, ainda, o detalhamento do orçamento por região administrativa, município e 
por item, se for o caso, conforme modelo constante do Anexo 7 - Regionalização 
de Recursos por Região. 
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ANEXO 1 – Formulário Padrão para Criação do Projeto 
Finalístico/Chave/Funcional Programática 

 
 

 
SOLICITAÇÃO DE PROJETO FINALÍSTICO 

 
 
1. Projeto Aprovado no MAPP (Denominação do Projeto) 
 
 
2. Valor Geral – R$ (Aprovado no MAPP) 
 
 
3. Denominação do Projeto Finalístico  (PF)  
 
 
4. Objetivo:  
 
 
5. Justificativa: 
 
 
6. Produto (Descrição)            Quantidade: 
 
 
7. SubProduto (Descrição)      Quantidade: 
 
 
8. Público Alvo:                      Quantidade: 
 
 
9. Data Início:                               Data Fim:   
 
 
10. Município(s): Informar o(s) (Nome(s) e Valor(es) por município 
 
 
11. Responsável: 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
         

Programa: (Nº e Denominação) 
Projeto Atividade- P/A: (Nº e Denominação)  

Nº e Ano do Convênio de Receita: (Quando o recurso for proveniente de Convênios, Acordos, 
Empréstimos ou Resoluções firmadas com Governo Federal, BIRD, BID, Banco Mundial nas 
Fontes 58, 82 e 90). 

Descrição da Atividade:  

         

  Fonte Região 
Natureza da 

Despesa 
Valor (R$)

   

    01        

    02        

    03        

    04        

    05        

    06        

    07        

    08        

    Total        

         
         
         

 
 
 



Projeto Básico e Termo de Referência  

Manual de Procedimentos 

26

ANEXO 2 – Programas de Governo/Secretaria da Educação 
 

041- Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino 

10030- Quadra Poliesportiva/ Colégio Monsenhor Tabosa - Itapipoca 

10266- Expansão e Melhoria da Infra-Estrutura das Unidades do Ensino Médio 

10606- Expansão e Melhoria da Infra-Estrutura das Unidades do Ensino 
Fundamental 
11029- Expansão e Melhoria na Infra-Estrutura das Unidades 
11037- Liceu de Trairi 

11087- Construção da Quadra de Esporte na EEFM Parque Presidente Vargas  

11091- Construção de uma Escola de Ensino Fundamental em 

11103- Construção de Escola Fundamental - Caridade 
11119- Expansão e Melhoria da Infra-Estrutura da Escola de  
11127- Reforma e Melhoria do Liceu Dolores Alcântara e Silva 

11140- Construção de Quadra Poliesportiva Liceu de Maracanaú 

11244- Expansão e Melhoria da Infra-Estrutura Liceu Lili Feitosa 

11482- Reforma do Liceu Profº José Teles de Carvalho 

11585- Reforma das Instalações Físicas da EEFM José Tristão 

11586-Reforma das Instalações Físicas da EEFM Menezes Pimentel 

20549- Manutenção e Funcionamento das Unidades do Ensino Fundamental 

20550- Manutenção e Funcionamento das Unidades do Ensino Médio 

048 – Qualidade da Educação Básica na Zona Rural e Urbana 

10669 – Melhoria da Aprendizagem dos Alunos do Ensino Fundamental 

10671 – Melhoria da Aprendizagem dos Alunos do Ensino Médio 

10674 – Fortalecimento do Programa da Educação Escolar Indígena 

10675- Expansão do Atendimento e Melhoria da Qualidade da Educação de 
Jovens e Adultos 
10684 – Apoio as Ações para Correção do Fluxo e Ampliação da Jornada 
Escolar 

11330- Implementação do Ensino da História e da Cultura A 

20312- Capacitação em Gênero e Direitos das Mulheres Indígenas 
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050 – Organização e Gestão Democrática da Educação Básica 

10677 – Fortalecimento e Acompanhamento da Gestão Educacional no Ensino 
Fundamental 
10680 – Fortalecimento e Acompanhamento da Gestão Educacional no Ensino 
Médio 

10685 – Desenvolvimento das Ações de Planejamento e Avaliação Educacional 

058 – Cooperação entre Estado e Município 

10705 – Política de Cooperação entre Estado/Municípios- Alfabetização na Idade 
Certa (crianças de 6 a 7 anos) 

10709- Aquisição de Bens de TI para Implementação do Sistema ... 

10719- Turismo Social e a Inclusão de Todos 

20420 – Participação dos Municípios na Distribuição dos Recursos do FUNDEB 

20754 – Transporte Escolar para Alunos do Ensino Fundamental 

20756 – Transporte Escolar para Alunos do Ensino Médio 

074 – Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência 

10857 – Expansão e Melhoria da Infra-Estrutura das Unidades Escolares para 
Atendimento à Educação Inclusiva 

10875 – Apoio a Educação Inclusiva na Perspectiva do Direito à Diversidade 

20337- Atendimento de Fonoaudiologia nas Escolas Públicas 

21185 – Concessão de Subvenções Sociais 
 
076 – Programa de Atendimento à Pessoa Idosa 
 
10686 – Alfabetização é Cidadania para a Pessoa Idosa 
 
400 – Coordenação e Manutenção Geral – SEDUC 
 

10752 – Melhoria da Infra-Estrutura da SEDUC/ CREDE 

20632 – Aperfeiçoamento Gerencial do Sistema de Educação 

20666- Pagamento de Pessoal Administrativo e Encargos Sociais 

20670 – Pagamento de Pessoal Ativo do Ensino Fundamental e Encargos 
Sociais 
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20672 – Pagamento de Pessoal Temporário do Ensino Fundamental e Encargos 
Sociais 

20676- Pagamento de Pessoal Ativo do Ensino Médio e Encargos Sociais 

20677- Pagamento de Pessoal Temporário do Ensino Médio e Encargos Sociais 

20679- Pagamento de Despesas Administrativas de Natureza Obrigatória e 
Continuada da SEDUC 

20680 – Pagamento de Despesas Administrativas de Natureza Obrigatória e 
Continuada das Coordenadorias Regionais da Educação 

20687- Pagamento de Despesas Administrativas de Natureza Obrigatória e 
Continuada de Tecnologia da Informação 

777 – Valorização do Servidor 

10734 – Formação e Valorização dos Profissionais  

11282- Formação e Valorização dos Profissionais da Educação 

888 – Gestão de Tecnologia da Informação – SEDUC 

10329 – Fortalecimento das Tecnologias da Informação no Projeto e-JOVEM 

10690 – Expansão e Melhoria do Parque Tecnológico da SEDUC/ CREDE e 
Escolas 

20514 – Garantia do Funcionamento do Parque Tecnológico da SEDUC/ CREDE 
e Escolas 

534 – Desenvolvimento e Gestão de Políticas de Juventude 

10683 – Fortalecimento das Ações de Formação e Empreendedorismo dos 
Jovens na Rede Estadual de Ensino 
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ANEXO 3 – Relação dos Municípios por Macrorregião 
 
01 – REGIÃO METROPOLITANA DA FORTALEZA 
 
1ª CREDE  MUNICÍPIO  SEFOR MUNICÍPIO 
MARACANAÚ Maracanaú FORTALEZA Fortaleza 
 Aquiraz   
 Caucaia 9ª CREDE Horizonte 
 Euzébio HORIZONTE Chorozinho 
 Guaiuba  Pacajus 
 Itaitinga   
 Maranguape   
2ª CREDE Pacatuba   
ITAPIPOCA São Gonç. do 

Amarante 
  

 
02 – LITORAL OESTE (Inclui as Microrregiões 02, 03 e 04) 
 
2ª CREDE MUNICÍPIO 3ª CREDE MUNICÍPIO 
 Itapipoca  Acaraú 
 Amontada  Bela Cruz 
 Apuiarés  Cruz 
 Itapajé ACARAÚ Itarema 
 Miraima  Jijoca de 

Jericoacoara 
 Paracuru  Marco 
ITAPIPOCA Paraipaba  Morrinhos 
 Pentecoste 4ª CREDE Camocim 
 São Luis do Curu  Barroquinha 
 Tejuçuoca  Chaval 
 Trairi CAMOCIM Granja 
 Tururu  Martinópole 
 Umirim  Uruoca 
 Uruburetama   
 
 
03 – SOBRAL/IBIAPABA (Inclui as Microrregiões 05 e 06) 
 
5ª CREDE Tianguá 6ª CREDE Sobral Massapê 
 Carnaubal  Alcântaras Meruoca 
 Croata  Cariré Moraújo 
 Guará. do Norte  Coreaú Mucambo 
TIANGUÁ Ibiapina SOBRAL Forquilha Pacujá 
 Ipu  Frecheirinha Pires Ferreira 
 São Benedito  Graça Reriutaba 
 Ubajara  Groairas Sant. do Acaraú 
 Viçosa do 

Ceará 
 Hidrolândia Senador Sá 

   Irauçuba Varjota 
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04 – SERTÃO DOS INHAMUNS (Inclui as Microrregiões 13 e 15) 
 
13ª 
CREDE 

Crateús 15ª CREDE Tauá 

 Ararendá  Aiuaba 
 Catunda TAUÁ Arneiroz 
 Independência  Parambu 
 Ipaporanga  Quiterianópolis 
CRATEÚS Ipueiras   
 Monsenhor Tabosa   
 Nova Russas   
 Novo Oriente   
 Poranga   
 Tamboril   
 
 
 
05 – SERTÃO CENTRAL (Inclui as Microrregiões 07, 12 e 14) 
 
7ª CREDE Canindé 12ª CREDE Quixadá 
 Caridade  Banabuiú 
 General Sampaio  Boa Viagem 
CANINDÉ Itatira  Choró 
 Paramoti QUIXADÁ Ibaretama 
 Santa Quitéria  Ibicuitinga 
14ª 
CREDE 

Senador Pompeu  Madalena 

 Dep. Irapuan Pinheiro  Quixeramobim 
SENADOR Milhã   
POMPEU Mombaça   
 Pedra Branca   
 Piquet Carneiro   
 Solonópole   
 
 
  
06 – BATURITÉ (Inclui as Microrregiões 08) 
 
8ª CREDE Baturité Itapiúna 
 Acarape Mulungu 
 Aracioaba Ocara 
BATURITÉ Aratuba Pacoti 
 Barreira Palmácia 
   
 Capistrano Redenção 
 Guaramiranga  
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07 – LITORAL LESTE (Inclui as Microrregiões 09, 10 e 11) 
 
10ª 
CREDE 

Russas 11ª CREDE Jaguaribe 

 Alto Santo  Erere 
 Aracati  Iracema 
 Fortim JAGUARIBE Jaguaretama 
 Icapuí  Jaguaribara 
 Itaiçaba  Pereiro 
RUSSAS Jaguaruana  Potiretama 
 Limoeiro do Norte   
 Morada Nova 9ª CREDE Beberibe 
 Palhano (O município Cascavel 
 Quixeré Sede da 

CREDE 
Pindoretama 

 São João do Jaguaribe pertence à  
 Tabuleiro do Norte região 01)  
 
 
 
08 – CARIRI – CENTRO SUL (Inclui as Microrregiões 16, 17, 18, 19 e 20) 
 
16ª CREDE Iguatu 18ª CREDE Crato 
 Acopiara  Altaneira 
 Cariús  Antonina do Norte 
 Catarina  Araripe 
IGUATU Jucás  Assaré 
 Orós  Campos Sales 
 Quixelô CRATO Nova Olinda 
17ª CREDE Icó  Potengi 
 Baixio  Saboeiro 
 Cedro  Salitre 
ICÓ Ipaumirim  Santana do Cariri 
 Lavras da 

mangabeira 
 Tarrafas 

 Umari 20ª CREDE Brejo Santo 
 Várzea Alegre  Abaiara 
   Aurora 
   Barro 
19ª CREDE Juazeiro do Norte BREJO SANTO Jati 
 Barbalha  Mauriti 
 Caririaçu  Milagres 
JUAZEIRO Farias Brito  Missão Velha 
 Granjeiro  Penaforte 
 Jardim  Porteiras 
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ANEXO 4 – Relação das Fontes de Financiamento 
 

 FONTES DE FINANCIAMENTO 

TIPOS DE FONTE COMPOSIÇÃO 

TESOURO   

00 Recursos ordinários (tributos, tarifas, contribuições, etc). 

01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados.  

50 – FUNDEB 16,66% do: FPE, FPM, ICMS, IPIexp e LC 87/96                     

 6,66% do: ITCMD, IPVA e ITR  

10 - FECOP Fundo Estadual de Combate à Pobreza 

OUTRAS FONTES   

58 Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial. 

07 SE/QE Contribuição recolhida pelas empresas – 2,5% da Folha de 
Pagamento.  

82 Convênios com o FNDE e Empréstimo BID, através do MEC. 

90 Convênio com o MEC – Projeto Alvorada/ Fazendo Escola 

FPE: Fundo de Participação dos Estados;  

FPM: Fundo de Participação dos Municípios;  

ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços;  

IPIexp: Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às Exportações;  

LC 87/96: Desoneração de Exportações;  

ITCMD: Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações;  

IPVA: Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores;  

ITR: Quota Parte de 50% do Imposto Territorial Rural devido aos Municípios.   
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ANEXO 5 - Discriminação das Naturezas de Despesas 
 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 

  
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
319004 Contratação por Tempo Determinado 
319008 Outros Benefícios Assistenciais 
319009 Salário-Família 
319011 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 
319013 Obrigações Patronais 
319092 Despesas de Exercícios Anteriores 
319096 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 
  
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
339014 Diárias – Civil 
339030 Material de Consumo 
339032 Material de Distribuição Gratuita - Premiações 
339033 Passagens e Despesas com Locomoção 
339035 Serviços de Consultoria 
339036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
339037 Locação de Mão-de-Obra 
339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
339046 Auxilio-Alimentação 
339092 Despesas de Exercícios Anteriores 
339093 Indenizações e Restituições 
  

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
  
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 
449051 Obras e Instalações 
449052 Equipamentos e Material Permanente 
449092 Despesas de Exercícios Anteriores 
449093 Indenizações e Restituições 
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ANEXO 6 - Orçamento Detalhado/Estimativa de Custos 
 

 

 
 
Coordenadoria demandante         
          
Descrição do Objeto:         
          
ORÇAMENTO DETALHADO/ESTIMATIVA DE CUSTOS         

No. 
ORD. 

DESCRIÇÃO DO ITEM 
 Empresa 

1  
 Empresa 2 

 Empresa 
3  

 Média 
de 

Preços 
ou 

Menor 
Preço  

 Quant.  
de Item 

por 
Instituiçã

o 
Beneficia

da  

 Quant.  
de 

Instituiçã
o 

Beneficia
da  

 Quant. 
Total de 

Item  

 Valor Total 
por Item  

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 Valor Total por Instituição Benenficiada ................................R$    
 Valor Total ................................R$    
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ANEXO 7 – Regionalização dos Recursos (por item, se houver mais de um, e por município). 
 
 

 
 
Coordenadoria demandante          
            
Descrição do Objeto:          
            
REGIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS        

Nº Item 1 Item 2 Item X  Vr. total   
Região CREDE Município 

Ord. 
Instituição Beneficiada 

 Quant.   Vr   Quant.  Vr  
 
Quant. 

 Vr   por  Instituição  

                        
                        
                        
SUBTOTAL DO 
MUNICÍPIO                       
TOTAL REGIÃO X                       
TOTAL GERAL                       

 


