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INTRODUÇÃO 

 
 
 

Caro agente da administração, 

 

Este documento tem por finalidade esclarecer aspectos importantes para o exercício 

da sua função. 

É natural que, ao assumir a função de agente da administração, os militares e 

servidores civis tenham dúvidas a respeito das atividades que devem executar e as 

responsabilidades envolvidas. Assim, elaborou-se este documento informativo, que, além 

de renovar conhecimentos e destacar pontos importantes, tem o intuito de permitir a 

melhor gestão dos recursos públicos colocados à disposição do Exército. 

A fim de facilitar a compreensão, os assuntos são apresentados, observando-se as 

dúvidas corriqueiras e os pontos mais importantes da legislação pertinente. 

Se restarem interrogações, por favor, procure o Centro de Gestão, Contabilidade e 

Finanças do Exército apoiador de sua organização militar. Caso, ainda assim, persistam 

dúvidas, utilize os canais de contato disponibilizados pela SEF. Será uma satisfação esclarecer 

suas dúvidas. 

Convém destacar que este documento tem objetivo meramente informativo, não se 

sobrepondo à legislação vigente e nem servindo como amparo legal para quaisquer 

postulações. 

 

Boa leitura! 

 
 
 

Secretaria de Economia e Finanças 
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1. FINALIDADE 

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) é uma ferramenta de gestão que permite evidenciar o 
problema a ser resolvido e a melhor solução dentre as possíveis, de modo a permitir ao gestor a 
avaliação da viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental da contratação. Trata-se de 
documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação. 
 

Sem a pretensão de esgotar o assunto, esta cartilha tem por finalidade orientar as diversas 
UG do Exército Brasileiro na elaboração deste instrumento de forma prática, facilitando a sua 
compreensão e tornando o processo mais efetivo. Visa o aprimoramento das contratações, 
contribuindo para a boa governança pública, que impõe a eficiência administrativa e a 
economicidade do gasto público. 

2. OBJETIVO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
 
O ETP é o documento que caracteriza determinada necessidade, descreve as análises 

realizadas em termos de requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais 
características, dando base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico, caso se 
conclua pela viabilidade da contratação. 
 

O documento deve ser elaborado para a aquisição de bens e a contratação de serviços e 
obras, tendo por base o documento de formalização da demanda. Será confeccionado 
conjuntamente por servidores da área técnica e requisitante ou, quando houver, pela equipe de 
planejamento da contratação. 

 
A Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em seu Capítulo III, art. 6º, inciso XX, assim definiu 

o estudo técnico preliminar: 
 
“Estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento 

de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá 
base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se 
conclua pela viabilidade da contratação.” 

3. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS  
 

Conforme consta do art. 7º da IN 40/2020-ME, o ETP deve contemplar: 
 

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob 
a perspectiva do interesse público; 

 
II - descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo 

critérios e práticas de sustentabilidade; 
 
III - levantamento de mercado, que consiste na prospecção e análise das alternativas 

possíveis de soluções, podendo, entre outras opções: 
a) ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com 

objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor 
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atendam às necessidades da administração; e 
b) ser realizada consulta, audiência pública ou diálogo transparente com potenciais 

contratadas, para coleta de contribuições. 
 

Caso, após o levantamento do mercado, a quantidade de fornecedores for 
considerada restrita, deve-se verificar se os requisitos que limitam a participação são 
realmente indispensáveis, flexibilizando-os sempre que possível. 

 
IV - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à 

manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, acompanhada das justificativas técnica e 
econômica da escolha do tipo de solução; 

 
V - estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de 

cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras 
contratações, de modo a possibilitar economia de escala; 

 
Deve-se evitar estimativas superiores a real necessidade da unidade. 
 
VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, 

das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo 
classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação; 

 

A estimativa de valor da contratação realizada nos ETP visa levantar o eventual 
gasto com a solução escolhida de modo a avaliar a viabilidade econômica da opção. Essa 
estimativa não se confunde com os procedimentos e parâmetros de uma pesquisa de 
preço para fins de verificação da conformidade/aceitabilidade da proposta. 

 
VII - justificativas para o parcelamento ou não da solução, se aplicável; 
 
VIII - contratações correlatas e/ou interdependentes; 
 
IX - demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou 

entidade, identificando a previsão no Plano Anual de Contratações ou, se for o caso, justificando a 
ausência de previsão; 

 
X - resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional 

sustentável; 
 
XI - providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do 

contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e 
gestão contratual ou adequação do ambiente da organização; 

 
XII - possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento; e 
 
XIII - posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação. 
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Os ETP devem obrigatoriamente conter os elementos dispostos nos itens I, IV, V, VI, VII, IX 

e XIII e, quando não contemplar os demais elementos, apresentar as devidas justificativas no 
próprio documento que materializa os ETP. 

  

Ao final da elaboração dos ETP, deve-se avaliar a necessidade de classificá-los nos 
termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

 
 

 

 
 Elementos obrigatórios 

 Elementos facultativos 

 
Figura 1: Elementos constitutivos do Estudo Técnico Preliminar 

 

4. REGRAS GERAIS 
 

4.1 Exceções à elaboração dos ETP 

 
A elaboração dos ETP é facultada para os casos de dispensa de licitação previstos nos 

incisos I, II, III, IV e XI do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 e dispensada nos casos de prorrogações 
contratuais relativas a objetos de prestação de natureza continuada. 
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4.2 Uso do ETP digital 
 

O uso do ETP Digital é facultativo para as UG do Exército. Fica a critério do OD a adoção do 

ETP Digital por parte de sua unidade. No entanto, a elaboração do ETP é obrigatória. 

A UG, ao utilizar o Sistema ETP digital, iniciará um processo de compra editando e 

preenchendo os documentos que embasam a análise técnica prévia em uma plataforma única: o 

Compras.gov.br. As informações incluídas no sistema poderão ser automaticamente visualizadas 

por todos os usuários da ferramenta.  

A Instrução Normativa nº 40, de 22 maio de 2020 dispõe que os órgãos e entidades SISG 

(administração direta), a indicação do ETP correspondente, elaborado no próprio sistema será 

condição obrigatória para a publicação de um edital no Compras.gov.br. O sistema constituirá um 

banco de dados de estudo técnicos preliminares, de alcance nacional e contará com a ferramenta 

de busca por metadados para que os órgãos e entidades pesquisem estudos preliminares voltados 

aos contratos de interesse, podendo importá-los para sua área de trabalho como ponto de partida 

para suas análises e edições. 

Sobre o acesso, para aqueles que já utilizam o SIASG mediante termo de acesso vigente, 

não será necessário um novo termo de acesso, mas tão somente a incorporação dos novos perfis 

aos usuários específicos para habilitação do sistema ETP DIGITAL. Há necessidade de solicitar pelo 

OpLog perfil (FASEINT1), já disponível na senha REDE que vale tanto para os ambientes de 

produção quanto para o treinamento. Após a disponibilização do perfil de acesso, o usuário deverá 

acessar o Sistema ETP no Portal de Compras Governamentais por meio do 

link: https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp. 

Para maiores detalhes sobre a operacionalização do sistema, acessar o link do manual do 

ETP digital disponível em: https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-

compras/estudos-tecnicos-preliminares-etp-1  

  

 

 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/estudos-tecnicos-preliminares-etp-1
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/estudos-tecnicos-preliminares-etp-1
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4.3 Aplicabilidade 
 

As referidas orientações se aplicam às aquisições de bens e a contratação de serviços e 
obras de uma forma geral. Em situações especiais, deve-se observar a legislação específica. Por 
exemplo, as contratações de soluções de tecnologia da informação devem obedecer a IN 01/2019-
ME. 

5. O ETP E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 
 

A Lei nº 14.133, publicada em 1º de abril de 2021, nova Lei de Licitações e Contratos, traz 
que a descrição da necessidade da contratação deve ser fundamentada em estudo técnico 
preliminar que caracterize o interesse público envolvido. 

 
Neste sentido, afirma que o estudo técnico preliminar deverá evidenciar o problema a ser 

resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e 
econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos, nos termos do §1º do art. 18 da Lei: 

 
I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob 

a perspectiva do interesse público; 
 
II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que 

elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração; 
 
III - requisitos da contratação; 
 
IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de 

cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras 
contratações, de modo a possibilitar economia de escala; 

 
V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e 

justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar; 
 
VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, 

das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo 
classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação; 

 
VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à 

manutenção e à assistência técnica, quando for o caso; 
 
VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação; 
 
IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor 

aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; 
 
X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do 

contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e 
gestão contratual; 
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XI - contratações correlatas e/ou interdependentes; 
 
XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, 

incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa 
para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável; 

 
XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento 

da necessidade a que se destina. 
 
O § 2º do mesmo artigo prevê que o estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os 

elementos previstos nos itens I, IV, VI, VIII e XIII acima e, quando não contemplar os demais 
elementos previstos, deverá apresentar as devidas justificativas. 

 
Nota-se que a previsão dos elementos constitutivos do ETP constantes da Lei nº 14.133, 

de 2021, é idêntico ao previsto na IN 40/2020-ME. A única diferença reside nos elementos 
obrigatórios, uma vez que a Lei entende como facultativo a descrição da solução como um todo e 
o alinhamento entre a contratação e o planejamento, enquanto a IN traz como obrigatórios. 

 
Disto, pode-se concluir que a elaboração dos ETP, independente da legislação a ser 

seguida, deverá contemplar os elementos constantes dessa orientação e do modelo anexo. No 
entanto, ressalta-se que os Estudos Preliminares a serem realizados no escopo da nova Lei de 
Licitações ainda serão regulamentados, conforme previsão da própria Lei. 
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LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 
 
 

a. Lei nº 14.133/21 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos; 

b. Lei nº 10.520/02 - Lei do Pregão; 

c. Lei nº 8.666/1993 - Normas para licitações e contratos da Administração Pública; e 

d. IN 40/2020-ME - Dispõe sobre a elaboração do Estudo Técnico Preliminar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Caderno de Orientação aos Agentes da Administração - 9.1 

Estudo Técnico Preliminar (ETP) 
10 

 

 

 

ANEXO – MODELO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 
 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

(COMANDO ENQUADRANTE) 
(NOME DA UNIDADE) 

 
 

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES 
 
 

Objeto: descrição sumária do objeto  
NUP: xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

As contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade econômica, tendo 

em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são instrumentos de 

realização de políticas públicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia 

contratações potencialmente mais eficientes, posto que a realização de estudos previamente 

delineados conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, 

resultado na melhor qualidade do gasto e em uma gestão eficiente dos recursos públicos.  

Neste contexto, o presente documento apresenta os estudos técnicos preliminares que visam 

assegurar a viabilidade (técnica e econômica) da contratação pretendida e o levantamento dos 

elementos essenciais que servirão para compor Termo de Referência ou Projeto Básico. 

 

NOTA: 
O texto é inteiramente sugestivo.  
O conteúdo descrito na cor PRETA consiste em sugestão geral aplicável a todas as situações; 
O conteúdo descrito na cor VERMELHA consiste em EXEMPLOS que podem servir de modelo aos 
responsáveis pela elaboração do documento; 
O conteúdo descrito na cor AZUL consistem em observações e orientações de preenchimento. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 
I – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 
Atualmente, o/a xxxxxx dispõe de xxxxxxxx e, em consequência xxxxxxxxx. 

A necessidade da contratação se evidencia na xxxxxxxxxxxxxx, portanto, xxxxxxxxxxx. O não 

atendimento da demanda acarreta xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Os serviços são considerados “comuns” pois enquadram-se na classificação nos termos do 

parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002 “Consideram-se bens e serviços comuns, para os 

fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.” 

Atentar que a justificativa da necessidade deve ser fornecida pela unidade requisitante da 
contratação. 
 
 
II – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 
O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, 

possui natureza continuada, podendo ser prorrogável / não possui natureza continuada, não 

havendo necessidade de prorrogação contratual para além da vigência comum de doze meses 

prevista na Lei nº 8.666/93. 

Para que o presente serviço seja contratado e corretamente prestado, existem (ou não verificam-

se) requisitos mínimos para sua satisfação, tais como: local apropriado para os trabalhadores 

armazenarem seus pertences pessoais e produtos de uso laboral / liberações de trânsito / 

liberação específica de órgão de fiscalização /  etc. 

Há a necessidade de a atual contratada promover a transição contratual à nova contratada com 

transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas. 

Preencher com requisitos que a Equipe de Planejamento entender necessária à contratação, a 

saber: 

- Elencar os requisitos necessários ao atendimento da necessidade; 

- No caso de serviços, definir e justificar se o serviço possui natureza continuada ou não; 

- Incluir, se possível, critérios e práticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como 
especificação técnica do objeto ou como obrigação da contratada; 

- Avaliar a duração inicial do contrato de prestação de serviços de natureza continuada, que 
poderá, excepcionalmente, ser superior a 12 meses, e justificar a decisão; 

- Identificar a necessidade de a contratada promover a transição contratual com transferência de 
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas; 

- Elaborar quadro identificando as soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) 
que atendem aos requisitos especificados e, caso a quantidade de fornecedores seja considerada 
restrita, verificar se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, de 
modo a avaliar a retirada ou flexibilização destes requisitos. 
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III – LEVANTAMENTO DE MERCADO 
 

Não é o caso da contratação em tela, tendo em vista a natureza do objeto. 

OU 

Foram analisadas as contratações efetuadas pelo xxxxxx, onde verificou-se que foi utilizada a 

seguinte metodologia para a referida contratação: (citar a metodologia) 

Do levantamento realizado no mercado, constatou-se a existência das seguintes soluções: (citar as 

soluções)….  

Após a análise do custo-benefício de cada uma delas, optou-se pela solução xxxx, que apesar do 

custo inicial ser maior, apresenta maior durabilidade e maiores benefícios a longo prazo. 

Tendo em vista a complexidade do objeto, optou-se pela realização de consulta pública com vistas 

a obter do mercado as melhores práticas para a citada contratação. Como resultado da consulta, 

pode-se constatar que ….. 

Considerar diferentes fontes, podendo ser analisadas contratações similares feitas por outros 
órgãos e entidades, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou 
inovações que melhor atendam às necessidades da Administração. 

Em situações específicas ou nos casos de complexidade técnica do objeto, poderá ser realizada 
audiência pública para coleta de contribuições a fim de definir a solução mais adequada visando 
preservar a relação custo-benefício; 
 
 
IV – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
 
Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão-de-obra terceirizada com 

dedicação exclusiva para limpeza interna e externa da unidade, totalizando xxx m² por doze meses 

ininterruptos, prorrogáveis por até 60 (sessenta) meses; 

Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviço de impressões, sob 

modalidade “franquia mais excedente”, com alocação de xxx equipamentos monocromáticos e xxx 

policromáticos, com fornecimento de software de gestão de impressões por login por 48 (quarenta 

e oito) meses; 

Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva dos xxx 

equipamentos laboratoriais, conforme anexo a este estudo técnico preliminar, na frequência 

mínima de uma manutenção preventiva a cada 4 meses por equipamento, por 12 (doze) meses; 

Contratação de xxxxxx para xxxxxxx, na quantidade de xxxxx por xxxx meses, prorrogáveis por igual 

período até o limite de xxx meses. (deve ser descrito o conjunto de todos os elementos 

necessários para, de forma integrada, gerar os resultados que atendam à necessidade que gerou a 

contratação) 

Descrever todos os elementos que devem ser produzidos/contratados/executados para que a 

contratação produza resultados pretendidos pela Administração. 
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V – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 
 
As áreas da unidade/do órgão a serem limpas pelo novo contrato de serviços de limpeza somam 

xxx m² divididos em área interna (xx%), vidraria (xx%) e áreas externas (xx%); 

Existe a previsão de xxx novos usuários institucionais até o ano de 2020 para o presente serviço, e, 

com o histórico da instituição, estima-se uma necessidade de abrangência total de xxxx usuários, o 

que justifica a quantidade de yyyy. 

Com base nas plantas e projetos arquitetônicos, uma vez concluída a obra xxxx, o número de 

quartos somam xxxx, o que nos permite calcular xxx quantidades do serviço para o atendimento a 

xxx usuários. 

Juntamente aos serviços, prevê-se um custo de xxxx com materiais acessórios, que poderão ou não 

ser utilizados – as regras para utilização constarão no Termo de Referência. 

Definir e documentar o método para a estimativa das quantidades a serem contratadas. 

Poderá ser utilizado o histórico dos quantitativos de aquisições anteriores. Contudo, deverá ser 
realizada uma análise da contratação anterior, ou série histórica (se houver), para identificar as 
inconsistências no dimensionamento dos quantitativos.  

Incluir nos autos as memórias de cálculo e os documentos que lhe dão suporte. 

Para os casos em que houver a necessidade de materiais específicos, cuja previsibilidade não se 
mostra possível antes da contratação, avaliar a inclusão de mecanismos para tratar essa questão. 
 
 
VI – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
 

Com base na pesquisa realizada no Painel de Preços, verificou-se que o valor estimado da referida 

contratação é de R$ xxxx,xx. 

Nesta etapa, a UG deverá demonstrar a estimativa do valor da contratação, acompanhada dos 

preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que 

poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a 

conclusão da licitação.  

A pesquisa constante deste documento poderá ser breve, estimativa e referencial. A pesquisa 

conforme as diretrizes da IN 73/2020-ME será anexada posteriormente ao processo, no caso de 

prosseguimento da contratação. 

 

VII – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) DA SOLUÇÃO  
 
Em regra, conforme § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93, os serviços deverão ser divididas em tantas 

parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação 

com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 
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competitividade sem perda da economia de escala.  

O disposto encontra-se aplicável na presente demanda, não sendo vislumbrado, no momento, 

motivações para a não adoção do parcelamento do objeto em xxx itens. 

O disposto, no entanto, não se aplica na presente demanda, sendo necessário o agrupamento dos 

itens xxxxx, em vista de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Assim, afasta-se o caráter de parcelamento 

e segue-se à licitação com os itens agrupados da seguinte forma: xxxxx . 

O parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o 

objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda 

de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não 

disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a 

itens ou unidades autônomas.  

Definir e documentar o método para avaliar se o objeto é divisível, levando em consideração o 
mercado fornecedor, podendo ser parcelado caso a contratação nesses moldes assegure, 
concomitantemente: 
- ser técnica e economicamente viável; 
- que não haverá perda de escala; 
- que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade 
 

 

VIII – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
 
Não verifica-se contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação 

desta demanda. 

OU 

São contratações correlatas a esta demanda:  

- xxxxxxxx 

- xxxxxxxx 

São contratações interdependentes desta demanda: 

- xxxxxxxx 

- xxxxxxxx 

Contratações correlatas são aquelas que guardam relação com o objeto principal, interligando-se 

a essa prestação do serviço, mas que não precisam, necessariamente, ser adquiridas para a 

completa prestação do objeto principal. Já as contratações interdependentes são aquelas que 

precisam ser contratadas juntamente com o objeto principal para sua completa prestação. 

Realizar levantamento de ações necessárias à adequação do ambiente da unidade para que a 

contratação surta seus efeitos, com os responsáveis por estes ajustes nos diversos setores (por 

exemplo: capacitações necessárias, aquisição de materiais, reformas...). Caso haja ações 

necessárias, juntar o cronograma ao processo e incluir, no mapa de riscos, os riscos de a 

contratação fracassar caso os ajustes não ocorram em tempo. 

 

 

IX – ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 
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A presente contratação encontra respaldo institucional conforme previsão no item X do Plano 

Anual de Contratação do (nome da OM) etc. 

A efetivação da referida contratação viabilizará o atingimento do Objetivo Estratégico nº 02, 

conforme Plano de Gestão da Unidade. 

Demonstrar o alinhamento entre a contratação e o planejamento da UG, identificando a previsão 

no Plano Anual de Contratações (PAC) ou, se for o caso, justificando a ausência de previsão. 

Informar a política pública a que esteja vinculada ou a ser instituída pela contratação, se for o caso. 

Indicar o Objetivo Estratégico (OE) constante do Plano de Gestão da OM que será atendido com a 

presente contratação. 

 

 

X – RESULTADOS PRETENDIDOS 
 
Com a adoção da solução de gestão de impressões, espera-se uma redução de 20% no desperdício 

de papel, o que impacta, atualmente, em R$ 2.500,00 por mês no contrato existente com a 

empresa xxxx, fornecedora de impressões; 

A manutenção dos aparelhos de ar condicionado permitirá um uso mais apropriado da capacidade 

individual de resfriamento, não sobrecarregando alguns aparelhos em prejuízo dos demais, 

economizando energia elétrica e contribuindo para a sensação de bem-estar térmico dos 

servidores da instituição; 

Declarar os benefícios diretos e indiretos que o órgão ou entidade almeja com a contratação, em 

termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, 

materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos (por 

exemplo, diminuição do consumo de papel ou de energia elétrica), bem como, se for o caso, a 

melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos à sociedade. 

Deve-se verificar ainda, se for o caso, a contribuição para o desenvolvimento nacional sustentável. 

 
 
XI – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO 
 
Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser 

contratada e o objeto. 

OU 

Para a plenitude da solução contratada, faz-se necessária a adequação do Laboratório xxxx, com a 

disponibilização de mais 02 (duas) tomadas na voltagem 110v à altura entre 1m e 1,5m na parede 

dos fundos, onde encontra-se a bancada que servirá de base para os aparelhos; 

Considerando a programação da unidade, a contratada deverá seguir, obrigatoriamente, o 

cronograma abaixo elaborado. 

Para a solução ser viável economicamente e vantajosa à instituição, previamente à assinatura do 

futuro contrato, deve-se estar formalmente contratada a continuidade da instituição no imóvel 

XXXX por, ao menos, mais 02 (dois) anos a partir de 2021. 

Elaborar cronograma com todas as atividades necessárias à adequação do ambiente da 
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organização para que a contratação surta seus efeitos e com os responsáveis por esses ajustes nos 

diversos setores. 

Considerar a necessidade de capacitação de servidores para atuarem na contratação e fiscalização 
dos serviços de acordo com as especificidades do objeto a ser contratado. 
Juntar o cronograma ao processo e incluir, no Mapa de Riscos, os riscos de a contratação fracassar 
caso os ajustes não ocorram em tempo. 
 

 

XII – IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO 
A presente contratação não apresenta a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais. 
OU 
Na realização do serviço verifica-se a possibilidade da ocorrência de danos ao meio ambiente em 
decorrência do xxxxx. Sendo assim, deverá constar do TR/PB a obrigatoriedade da contratada 
instalar xxxxxx. 
A contratação também requer que o/a unidade realize... / fornecedora exerça práticas de 

sustentabilidade, conforme disposto e orientado no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis –  

Advocacia-Geral da União. 

No caso da administração da unidade verificar a possibilidade de ocorrência de danos ao meio 
ambiente, deverá prever as medidas a serem adotadas pela contratada ou pela administração com 
vistas a evitar a ocorrência do referido dano ou seu tratamento. 
 
 
XIII – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO 
 
Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução mostra-se possível 

tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a 

contratação pretendida. 

Explicitamente declarar que a contratação é viável ou que a contratação não é viável, justificando 

com base nos elementos anteriores dos Estudos Técnicos Preliminares. 

(Local e data). 

 

 

 

ASSINATURAS: 

● Quando houver Equipe de Planejamento instituída, o documento deverá ser assinado 

por todos os membros.  

● Não havendo equipe de planejamento constituída, é obrigatória a assinatura da 

autoridade da Área Requisitante e Técnica (se houver). 

 

 

 
 


