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• As aquisições e contratações públicas
seguem, em regra, o princípio do dever
de licitar, previsto no artigo 37, inciso XXI
da Constituição. Porém, o comando
constitucional já enuncia que a lei
poderá estabelecer exceções à regra
geral, com a expressão “ressalvados os
casos especificados na legislação”.

• Portanto, a lei poderá criar hipóteses em
que a contratação será feita de forma
direta. O regulamento geral das
licitações, a Lei n.º 8.666/93, prevê os
casos em que se admite a contratação
direta, podendo a licitação ser
dispensada ou inexigível.
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• (35 motivações)

• As que geralmente são utilizadas pela UFG
são:

• Art.24. É dispensável a licitação:
• I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por

cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo
anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra
ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e
no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e
concomitantemente; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

• II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por
cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde
que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou
alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só
vez;

• Dispensa em razão do 
valor (incisos I e II): 
R$17.600,00

• Um importante aspecto 
relacionado à dispensa por 
baixo valor é a caracterização de 
fracionamento de despesa, o 
que caracterizaria a dispensa 
indevida. 

• O fracionamento ocorre quando 
são realizadas, no mesmo 
exercício, mais de uma compra 
direta de objetos de mesma 
natureza que ultrapassem o 
limite do valor quando somadas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9648cons.htm#art24i.
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• (35 motivações)

• As que geralmente são utilizadas pela
UFG são:

• Art.24. É dispensável a licitação:
• IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública,

quando caracterizada urgência de atendimento de
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e
outros bens, públicos ou particulares, e somente para os
bens necessários ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e
serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de
180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contados da ocorrência da emergência ou calamidade,
vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

• Dispensa em razão de 
Emergência ou Calamidade 
Pública (inciso IV) 

• Para que justifique a dispensa de licitação por 
situação emergencial, é necessário seguir as 
seguintes condições, cumulativamente: 

• i. Ocorrência de situação de emergência ou 
calamidade pública; 

• ii. Necessidade de urgência no atendimento 
da situação; 

• iii. Existência de risco a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e 
outros bens, públicos ou particulares; 

• iv. Limitação da contratação emergencial à 
parcela necessária ao atendimento da 
situação emergencial ou calamitosa. 
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• (35 motivações)

• As que geralmente são 
utilizadas pela UFG são:

• Art.24. É dispensável a 
licitação:

• V - quando não acudirem interessados à
licitação anterior e esta, justificadamente, não
puder ser repetida sem prejuízo para a
Administração, mantidas, neste caso, todas as
condições preestabelecidas;

• Dispensa em razão de Licitação 
deserta que não pode ser repetida 
(inciso V) 

• Para que justifique, é necessário : 

• 1. licitação realizada, porém deserta ou 
fracassada; 

• 2. risco de prejuízos para Administração, se o 
processo licitatório vier a ser repetido; 

• 3. manutenção das condições ofertadas no 
ato convocatório anterior. 
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• (35 motivações)

• As que geralmente são utilizadas 
pela UFG são:

• Art.24. É dispensável a licitação:
• XXI - para a aquisição ou contratação de produto

para pesquisa e desenvolvimento, limitada, no caso
de obras e serviços de engenharia, a 20% (vinte por
cento) do valor de que trata a alínea “b” do inciso I
do caput do art. 23; (Incluído pela Lei nº 13.243, de
2016)

• Dispensa em razão de 
contratação com recursos 
PROAP

• Para a aquisição de bens 
destinados exclusivamente a 
pesquisa científica e tecnológica 
com recursos concedidos pela 
CAPES, FINEP, CNPq ou outras 
instituições de fomento a 
pesquisa credenciadas pelo 
CNPq para esse fim específico.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art4
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Problemas mais comuns que devemos 
combater/evitar

• Aquisições direcionadas e arranjadas 
(propostas “falsas”).

• Fracionamento de despesa.

• Falta de negociação do valor ofertado.

• Ciência da forma de pagamento: após o 
ateste da NF e entrega do material. 
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• Art. 25. É inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição, em especial:

• I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor,
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada
a preferência de marca, devendo a comprovação de
exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo
órgão de registro do comércio do local em que se
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou,
ainda, pelas entidades equivalentes;

• II - para a contratação de serviços técnicos enumerados
no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com
profissionais ou empresas de notória especialização,
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e
divulgação;

• III - para contratação de profissional de qualquer setor
artístico, diretamente ou através de empresário
exclusivo, desde que consagrado pela crítica
especializada ou pela opinião pública.

• Dessa forma, o procedimento 
licitatório seria inviável, já que não 
haveria possibilidade de 
competição. Seja porque objeto 
tem natureza singular, seja porque 
contratado deve possuir notória 
especialização. 

• Portanto, a justificativa para um 
pedido de contratação por 
inexigibilidade de licitação deverá 
recair, fundamentalmente, sobre as 
especificações do objeto e sobre a 
forma única de o objeto ser obtido 
no mercado, o que pressupõe uma 
criteriosa pesquisa acerca das 
soluções ofertadas pelo mercado. 
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• No inciso I, caso em que a licitação é inexigível pela existência de
fornecedor exclusivo, é necessária a sua comprovação por meio
de carta de exclusividade fornecida pela junta comercial ou
pelo Sindicato ou entidade semelhante que represente as
empresas do ramo.

• No inciso II, considera-se de notória especialização o
profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua
especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos,
experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe
técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas
atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do
objeto do contrato.

Casos de inscrição em cursos:

• Art.13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos
profissionais especializados os trabalhos relativos a:

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
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Problemas mais comuns que devemos evitar

• Falta de documentação em atendimento à 
legislação/ Dificuldade do proponente em 
conseguir a documentação correta.

• Dificuldade do solicitante na emissão da 
declaração de singularidade do objeto.

• Comprovação de preços (notas fiscais, notas
de empenho) para demonstrar que o valor
negociado é o mesmo praticado no
mercado.
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• Pregão SRP – Sistema de Registro de Preço (Dec. 7.892/2013)

• OBS.: Não é contrato e sim, apenas o registro formal de 
preços para contratações futuras.

• Conceitos

• Sistema de Registro de Preços –conjunto de procedimentos 
para registro formal de preços relativos à prestação de 
serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;

• Ata de registro de preços –documento obrigacional para 
futura contratação, em que se registram os preços, 
fornecedores, órgãos participantes e condições a serem 
praticadas;

• Órgão gerenciador –órgão responsável e gerenciador da ata 
de registro de preços;

• Órgão participante –órgão que participa dos procedimentos 
iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a respectiva 
ata;

• Órgão não participante –órgão que faz adesão (carona) à ata 
de registro de preços.

• Quando empregar

• Houver necessidade de 
contratações frequentes;

• For conveniente entregas 
parceladas;

• For conveniente a contratação a 
mais de um órgão ou a programas 
de governo; ou

• Não for possível definir 
previamente o quantitativo exato a 
ser demandado. 
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• Pregão SRP – Sistema de Registro de Preço (Dec. 7.892/2013)

• Adesão ou Carona: como?

• Mediante consulta ao órgão gerenciador da ata.

• Mediante consulta ao fornecedor e desde que a adesão não prejudique as obrigações 
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

• As adesões não poderão exceder, por carona, a 50% dos quantitativos registrados para o 
órgão gerenciador e órgãos participantes.

• As adesões não poderão exceder, na totalidade, ao DOBRO do quantitativo de cada item 
registrado.

• Necessária comprovação da vantajosidade.

• Art. 22 - § 8º É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão 
a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou 
estadual.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA 
Nº 40/2020 
(de 22 de maio de 2020)

DISPÕE SOBRE A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS 
TÉCNICOS PRELIMINARES - ETP - PARA A AQUISIÇÃO 
DE BENS E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS, 
NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL 
DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL, E SOBRE O 
SISTEMA ETP DIGITAL.

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-
normativas/instrucao-normativa-no-40-de-22-de-maio-de-2020



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
Estudo Técnico Preliminar (ETP) é o documento que integra a fase de planejamento
das contratações públicas e tem o objetivo de demonstrar a real necessidade da
contratação, analisar a viabilidade técnica de implementá-la, bem como instruir o
arcabouço básico para a elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico.
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A) O processo de compra será despachado
para o Requerente, solicitando a inserção
do Estudo Técnico Preliminar, para
atendimento da Instrução Normativa no
40, de 22 de maio de 2020;

B) Este documento deverá ser realizado
diretamente no sistema do Governo
Federal, para depois ser inserido no
respectivo processo SEI.

C) O acesso ao Sistema ETP Digital dar-se-á
por meio do Portal de Compras do
Governo Federal

 Comprasnet

 <https://www.comprasnet.gov.br/segur
o/loginPortalUASG.asp>
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O ETP está dividido em 5 grandes tópicos:

○ Informações básicas;

○ Necessidade;

○ Solução;

○ Planejamento;

○ Viabilidade;

+ Anexos

● Os tópicos se subdividem, portanto, em 16 Itens, 

os quais devem ser devidamente preenchidos de 

acordo com as orientações disponíveis em cada um 

deles.

● As informações são salvas automaticamente pelo

sistema.
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Exemplo: A Universidade dentre outras atribuições, é

responsável por xxxxxxx (atividade afetada pela aquisição). A

necessidade da aquisição de xxxx (colocar os objetos) permitirá

atender o (setor requisitante), com a finalidade de xxxxxxxx,

proporcionando (benefícios trazidos pela aquisição). A ausência

dos materiais poderá ocasionar os seguintes prejuízos: no curto

prazo (descrever eventuais prejuízos pelo atraso na entrega dos

itens ou pelo atraso na conclusão da aquisição) e no longo prazo

(descrever eventuais prejuízos pelo fracasso ou outras razões

que impossibilitem a aquisição).
Importante: Em caso de contratação para manutenção de equipamento,

neste campo colocar os dados para identificação do objeto (exemplo:

número de série; número de tombamento; onde o equipamento se

encontra).



PROCEDIMENTOS ETP

29



PROCEDIMENTOS ETP

30

Exemplos de requisitos que poderão ser exigidos a depender do

objeto: critérios, práticas de sustentabilidade (tais como

certificados ambientais) e certificados NBRs na especificação

técnica do objeto ou como obrigação da contratada; tempo

mínimo de garantia técnica e serviços que devem estar inclusos

na garantia; necessidade de serviço de instalação acompanhado
do objeto, exigência de amostra e metodologia de análise.
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Definir e documentar o método para levantamento de

preços (pesquisa em licitações de outros órgãos,

pesquisa na web ou pesquisa com fornecedores),

devendo seguir as diretrizes de normativo publicado pela

SEGES/MPDG. O método para levantamento de

mercado deverá atender à Instrução Normativa nº
73/2020 - art.5º.
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Contratação de xxxxxx para xxxxxxx, na quantidade de xxxxx por

xxxx meses, (deve descrever os elementos que devem ser

produzidos/contratados/executados para que a contratação

produza resultados pretendidos pela Administração).

Incluir as exigências relacionadas à manutenção e à assistência

técnica, quando for o caso, acompanhada das justificativas
técnica e econômica da escolha do tipo de solução.
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Descrever os quantitativos previstos e explicar o método de

estimativa destes.

Exemplo: A estimativa de consumo é de xx itens para o exercício

de xxxx, este quantitativo foi originado com base:

a) Definir e documentar o método para a estimativa das

quantidades a serem contratadas;

b) Utilizar informações das contratações anteriores, se for o

caso;

c) Incluir nos autos as memórias de cálculo e os documentos que
lhe deram suporte.
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Mas o que é a Memória de Cálculo do quantitativo do item?
A memória de cálculo do quantitativo são todos os cálculos

efetuados para chegar ao resultado final, ou seja, para se chegar

aquela quantidade específica de cada item solicitado/requerido. No

geral a memória de cálculo é apresentada em uma planilha ou

tabela com dados concretos de consumo do item pela unidade no

decorrer dos anos na unidade com citação de suas fontes: relatório

do SIPAC, planilha de controle do consumo na unidade, etc.

Ressalta-se ainda que tem diversos modos de se elaborar a memória

de cálculo e de se demonstrar como se chegou à quantidade do item,

e todos baseados em informações de sistemas (SIPAC, planilhas da

unidade, outros sistemas de controle de bens e serviços) e de

documentos (termos de convênio ou parceria, etc) ou de

informações de controle de recursos (materiais, financeiros, etc.) que

a unidade possui.
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Caso se queira visualizar um exemplo mais concreto de um
memorial de cálculo completo, sugere-se a consulta ao
documento SEI nº 2195479, item 7 e anexo II do referido
documento. Lá consta um memorial de cálculo completo de
diversos itens, elaborado com informações de consumo da
área requisitante da contratação. O ETP referido foi
chancelado pelo órgão de controle interno do poder executivo
federal (CGU/PR).
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Considerando os orçamentos encontrados, entendemos que o

preço ofertado pela empresa XXXXX possui risco de

inexequibilidade, portanto não foi considerado para fins de

levantamento de preços. Assim, optou-se pelo uso da MÉDIA

dos 04 (quatro) orçamentos restantes, que resultou no valor
orçado estimado de R$ XXXXXX
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Para descrever a justificativa nesse tópico, é preciso

compreender que o parcelamento da solução é a divisão dos

itens a serem licitados. Exemplo: quando o ETP está sendo

feito para compra de papel A4, cartolina, pincel e carregador de

pincel, o parcelamento significa comprar cada um desses itens

de forma separada, de modo que empresas diferentes podem

fornecer cada um deles. Portanto, é necessário se atentar, a

solução deve ser parcelada quando a resposta a todas as 4

perguntas a seguir forem positivas: 1) É tecnicamente viável

dividir a solução? 2) É economicamente viável dividir a

solução? 3) Não há perda de escala ao dividir a solução? 4) Há

o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da

competitividade ao dividir a solução?
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Nesse campo, você deve informar se há contratações que

guardam relação/afinidade/dependência com o objeto da

compra/contratação pretendida, sejam elas já realizadas, ou

contratações futuras.(inciso VIII, art. 7º, IN 40/2020). De

acordo com o art. 7º, §2º, em caso do não preenchimento

deste campo, devem ser apresentadas as devidas
justificativas.
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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. Se possível, indicar os itens no PAC
vigente.
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Deve-se 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 caso, de melhoria da qualidade de

produtos ou serviços, de forma a atender à necessidade da
contratação.
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Neste tópico devem ser descritos os ajustes que precisam ser

feitos no ambiente do órgão para que a contratação surta seus

efeitos e com os responsáveis por esses ajustes nos diversos

setores.

Importante: Em caso de aquisição de material com alta

perecibilidade, ou necessidade de tratamento específico

para armazenamento, informar neste campo para que a entrega

seja realizada diretamente na Unidade Requisitante do pedido,

ao invés de ser entregue na Diretoria de Logística - DLOG.
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Neste tópico devem ser descritos os possíveis impactos

ambientais da contratação e respectivas medidas de tratamento.

Se for o caso, quando for viável, pode-se sugerir confirmação por

parte dos fornecedores quanto à adoção de práticas sustentáveis

em suas atividades, por exemplo.
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cpd.dcom@ufg.br/lidiamaria@ufg.br

HTTPS://DCOM.UFG.BR/

OBRIGADA


