2. DEFINIÇÃO DO OBJETO

Para uma melhor def inição do objeto dever ão ser obser vados os
seguintes aspectos:

2.1. Identificação da demanda
O

primeiro

aspect o

a

ser

considerado

no

planejament o

do

processo de contrat ação é a identif icação da necessidade que deverá
ser atendida; respondendo as perguntas abaixo com clareza certamente
a demanda estará adequadamente ident if icada:
- quem quer?
- o que se quer?
- por que se quer?
- para quando se quer?
- como é que se quer?

2.2. Adequação da demanda as formas de fornecimento
do mercado
Não

é

recomendado

est abelecer

f ormas

de

solucionar

determinado problema sem conhecer o que o mercado of erece ou quais
as tecnologias estão disponíveis. Deve se ter presente que toda a
customização gera aumento de custos, bem como, as especif icações
com detalhamento excessivo podem determinar a restr ição à competição
ou, o que é mais grave, o direcionamento.
Cabe lembr ar, que os estados da Federação, de uma f orma geral,
têm necessidades semelhantes. Assim, sempre é recomen dável ver if icar
se a solução para o nosso problema já não f oi desenvolvida e testada

CELIC - Subsecretaria da Administração Central de Licitações
Av. Borges de Medeiros, 1. 501, 1º e 2º andar
CEP 90110-150 - Porto Alegre - RS – Brasil – (51)3288-1160

em outra unidade f ederativa, podendo inclusive nos f ornecer uma
ref erência de preço.

2.3. Adequação ao orçamento
As necessidades, de uma f orma geral, podem ser at endid as por
mais de uma solução. Assim , teremos a alternativa ideal e a alternativa
possível, f rente às restrições orçamentár ias.
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