
ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 53/2020 

ASSUNTO: Instrução Normativa Federal nº 040, de 22 de maio de 2020 

 

Considerando que a IN 40 dispõe sobre a elaboração 
dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a 
aquisição de bens e a contratação de serviços e obras 

e sobre o Sistema ETP digital. 

 

ORIENTA:  

 

1- A observação dos procedimentos descritos na IN 40. Muito embora não 

sejam de utilização obrigatória aos Municípios, é a única norma vigente sobre 

os Estudos Técnicos Preliminares. Ademais, o TCE/MS vem exigindo a 

formalização dos ETPs. 

 

2- A observância dos ditames da norma em comento como boa prática para 

as contratações públicas. 

 

3- Os Municípios poderão utilizar o sistema do ETP digital, disponível no 

comprasnet, mediante a assinatura do Termo de Acesso. Aqueles que já 

aderiram ao comprasnet, o acesso já está liberado.  

 

4- A norma apresenta o seguinte conteúdo: 

 

a. Os ETPs deverão ser elaborados conjuntamente por servidores da 

área técnica e requisitante ou, quando houver, pela equipe de 
planejamento da contratação. 

 

b. Os ETPs deverão ter os seguintes conteúdos: 

 

 

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 
atendam às necessidades da administração; e 



b) ser realizada consulta, audiência pública ou diálogo 
transparente com potenciais contratadas, para coleta de 

contribuições. 
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; 
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 - 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. 

 

 
c. Os ETP devem obrigatoriamente conter os elementos dispostos 

nos incisos 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. 

 
d. Nas contratações que utilizam especificações padronizadas 

estabelecidos nos Cadernos de Logística divulgados pela 

Secretaria de Gestão, poderão ser produzidos somente os 
elementos dispostos no caput que não forem estabelecidos como 

padrão. 

 

e. Poderá ser dispensada a confecção dos ETP nas dispensas de 
valor (inciso I e II do art. 24), dispensas para casos de guerra ou 
perturbação (inciso III), dispensa emergencial (inciso IV), dispensa 



remanescente (inciso XI) e ainda, nas prorrogações contratuais 
relativas a objetos de prestação de natureza continuada. 

 

 

5- Algumas perguntas importantes respondidas pela SEGES sobre a IN nº 
40/2020: 

- Nas contratações em que o órgão ou entidade for participante de um 
Sistema de Registro de Preços (SRP), haverá a necessidade de realização 

das etapas previstas no ETP (seja na fase IRP, seja na adesão à Ata)? 

Sim, pois apenas depois da elaboração dos ETP é que o órgão/entidade terá 
condições de decidir se a participação em SRP é a melhor solução, ou seja, a 

opção por participar de um SRP ou aderir a uma ata dar-se-á após o estudo 
preliminar da contratação. 

A estimativa do valor da contratação realizada no ETP já é a pesquisa de 
preços prevista na IN nº 5, de 27 de junho de 2014? 

Não. 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. 

O ETP pode ter seu acesso restrito ou ser classificado? 

Sim. Segundo o art. 20 do Decreto nº 7.724, de 2012, que regulamenta a Lei 
de Acesso à Informação, o acesso a documento preparatório ou informação 

nele contida, utilizado como fundamento de tomada de decisão ou de ato 
administrativo, poderá ser restringido até a edição do ato ou decisão. 

Quanto à classificação por sigilo, deve-se avaliar se há necessidade, nos 

termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e outras legislações 
específicas. 

Como será o Sistema ETP digital? 

Para os órgãos e entidades Sisg, a indicação do ETP correspondente, elaborado 

no próprio sistema será condição obrigatória para a publicação de um edital 
no Comprasnet. A partir desse momento, o ETP será público a todos os órgãos 
e entidades SISG ou que fizeram sua adesão ao Comprasnet. 

O sistema constituirá o primeiro banco de dados de estudos técnicos 

preliminares, de alcance nacional, e contará com 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. 



O sistema será fechado para a realização de uma compra sem o ETP? 

Sim. Para os órgãos e entidades Sisg, a indicação do ETP correspondente, 
elaborado no próprio sistema será condição obrigatória para a publicação de 

um edital no Comprasnet. A partir desse momento, o ETP será público a todos 
os órgãos e entidades SISG ou que fizeram sua adesão ao Comprasnet. 

É necessário o uso de certificado digital (token) para acesso? 

O acesso ao sistema ETP, ocorre através do Comprasnet, portanto ainda não 
é obrigatório o uso de certificado digital para acesso ao sistema. 

O Sistema é para uso obrigatório por todos os Estados e Municípios? 

O uso do sistema não é obrigatório para unidades não integrantes do SISG. A 
princípio, a obrigatoriedade existente no art. 1º, § 3º do Decreto 10.024, de 20 
de setembro de 2019, estabelece a obrigatoriedade da modalidade pregão em 

sua forma eletrônica para contratações realizadas com transferências 
voluntárias da União, não alcançando o sistema a ser utilizado. 

 


