


Principais Dúvidas e Aspectos Gerais 

da IN SEGES/ME nº 40 de 2020



Na Lei nº 8.666/93, quando define projeto básico (art. 

6º, IX). E em jurisprudência reiterada do TCU.

“Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se: (...)

IX - 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 objeto 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, devendo

conter os seguintes elementos:”

Onde está a exigência 

de se confeccionar ETP 

em contratações 

públicas?



A norma aplica-se à aquisição de bens e à contratação

de serviços e obras, sendo que, no caso de obras,

apenas quando não houver lei ou regulamentação

específica dispondo de forma diversa.

Soluções de TIC -> Instrução Normativa SGD nº

01/2019

A IN nº 40/2020 se 

aplica a quais objetos 

de contratação?



O Estudo Técnico Preliminar 

se aplica a necessidades!



A elaboração dos ETP busca aprofundar o conhecimento sobre 

o problema a ser resolvido para que então seja definida a 

solução mais adequada às necessidades da administração, 

considerando o interesse público, os objetivos estratégicos da 

instituição, as opções do mercado, que pode ser a contratação 

de um serviço, a aquisição de um bem, a realização de uma 

obra, ou, até mesmo, a execução direta do objeto pelo próprio 

órgão/entidade. Enfim, os ETP buscam avaliar a viabilidade 

técnica, socioeconômica e ambiental de se realizar uma 

contratação.

Em suma: a elaboração do ETP visa minimizar o risco de se 

desperdiçar recursos públicos.

Qual o objetivo dos 

Estudos Técnicos 

Preliminares?



Os ETP serão elaborados conjuntamente por

servidores da área técnica e requisitante ou,

quando houver, pela equipe de planejamento da

contratação (art. 6º da IN 40/2020).

Obs: para ter acesso ao sistema ETP Digital é

necessário solicitar o perfil FASEINT1 à PR-3.

Quem é o responsável 

pela elaboração dos 

ETP?



Não, as exceções estão disciplinadas no art. 8º da IN nº 40/2020. São elas:

(i) facultada nas hipóteses dos incisos I, II, III, IV e XI do art. 24 da Lei nº 8.666, de

21 de junho de 1993 – dispensa por valor; guerra ou grave perturbação da ordem;

emergência ou calamidade pública; e contratação de remanescente de obra,

serviço ou fornecimento. Nesses casos, o órgão/entidade tem a liberdade de

escolher se elabora ou não os ETP, segundo critério de conveniência e

oportunidade.

(ii) dispensada nos casos de prorrogações contratuais relativas a objetos de

prestação de natureza continuada. Aqui o órgão/entidade está dispensado de

realizar os ETP pela própria norma visto que estes já foram elaborados

anteriormente, bastando a comprovação da vantajosidade.

Atenção: também é faculdade a elaboração de ETP para as

inexibilidades cujos valores se enquadram nos limites dos incisos I e

II do art. 24 da Lei nº 8.666/93.

A elaboração dos ETP é 

obrigatória em todos 

os processos de 

contratação?



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.

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)?



O conteúdo dos ETP está definido no art. 7º da IN nº 40/2020.

Resumidamente, refere-se a:

I - descrição da necessidade da contratação; II - descrição de requisitos; III -

levantamento de mercado; IV - descrição da solução; V - estimativa das

quantidades a serem contratadas, considerando a interdependência com

outras contratações; VI - estimativa do valor da contratação; 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 Plano Anual de Contratações; X - resultados pretendidos; XI -

providências a serem adotadas; XII - possíveis impactos ambientais e

respectivas medidas de tratamento; e XIII - posicionamento conclusivo sobre a

viabilidade e razoabilidade da contratação.

Somente as informações relativas aos incisos I, IV, V, VI, VII, IX e XIII são

obrigatórias, mas se as demais não forem produzidas, as devidas justificativas

devem ser registradas no próprio documento que materializa os ETP.

Qual deve ser o 

conteúdo dos ETP, 

segundo a IN nº 

40/2020?



Uma Mensagem Urgente

- MARK WAID

Os itens marcados em azul são obrigatórios.



Tenha em mente que um

dos principais objetivos do

ETP é a formulação de

especificações/requisitos

da contratação que

propiciem o adequado

atendimento à necessidade

abordada.



Dialogue com diversos setores

da Universidade e busque as

soluções encontradas por

outros órgãos públicos.



v

Sua aplicação deve ser mais ampla, e não apenas em processos de

contratação. Sempre.

Qual a concepção mais 

correta sobre ETP?

Necessidade

•Não atender (inviabilidade)
•Execução direta
•Licitação realizada pelo próprio órgão / entidade

•Pregão realizado pelo próprio órgão (bem ou serviço comum)
•RDC
•Concurso
•Licitação por técnica e preço
•Concessão

•Licitação realizada por outro órgão / entidade
•Participante em ata de SRP
•Carona em ata de SRP

•Dispensa de licitação
•Inexigibilidade

•Com ou sem o procedimento auxiliar de credenciamento
•Suprimento de fundos
•Doação

•Doação simples
•Doação com encargo

•Permuta / troca de ativos
•Cessão / transferência
•Termo de execução descentralizada
•Acordos de cooperação diversos
•Requisição administrativa (quando permitida)



v

Perguntas Frequentes (Comprasnet)

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/etp-digital

Manual do Sistema ETP Digital (Comprasnet)

https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/manuais/manual-etp-digital

Webinar - Estudo Técnico Preliminar (SEGES/ME)

https://www.youtube.com/watch?v=VpKDgkFRXdA

Webinar - Sistema ETP Digital (SEGES/ME)

https://www.youtube.com/watch?v=6xWoR81g-2E

Webinar - Comprasnet 4.0 - ETP Digital na Prática ! (SEGES/ME)

https://www.youtube.com/watch?v=XdQ6PS_hfNQ

4° Ciclo de Capacitação em Licitações e Contratos: ETP Digital e inovações previstas no

Comprasnet (MJSP)

https://www.youtube.com/watch?v=0ii4R-I_sxI

Estudos Tecnicos Preliminares (Negócios Públicos)

https://www.youtube.com/watch?v=3XPbFen6ACk

Links úteis

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/etp-digital
https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/manuais/manual-etp-digital
https://www.youtube.com/watch?v=VpKDgkFRXdA
https://www.youtube.com/watch?v=6xWoR81g-2E
https://www.youtube.com/watch?v=XdQ6PS_hfNQ
https://www.youtube.com/watch?v=0ii4R-I_sxI
https://www.youtube.com/watch?v=3XPbFen6ACk


TELEFONE

(21) 3938-0488

CONTATO

joaoguilherme@pr6.ufrj.br

Muito obrigado!


