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CAPÍTULO 3 | Estudo técnico preliminar 

O QUE É? 

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) é a 1ª etapa do planejamento de uma 

contratação e se caracteriza pelo estudo da melhor solução para suprir a 

necessidade da administração pública. 

É com base nele que o termo de referência (ou projeto básico) é elabo-

rado. 

 

 

OBJETIVO 

O ETP aprofunda o conhecimento sobre o problema a ser resolvido para 

definir a solução mais adequada às necessidades administrativas.  

O objetivo é avaliar a viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental de 

realizar uma contratação. 

 

O QUE DEVE CONTER? 

ELEMENTOS 

OBRIGATÓRIOS 

ELEMENTOS 

NÃO OBRIGATÓRIOS 

Descrição da necessidade. Descrição dos requisitos da contratação. 

Necessidade ETP

Termo de Referência

Projeto Básico

Problema Solução Viabilidade



Capítulo 3 
Estudo técnico preliminar 

MANUAL DE FASE PREPARATÓRIA E DISPENSA ELETRÔNICA  15 
 

Descrição da solução. Levantamento de mercado. 

Estimativa das quantidades. 
Contratações correlatas e/ou interde-

pendentes. 

Estimativa do valor. Resultados pretendidos. 

Justificativas para parcelamento. Providências a serem adotadas. 

Alinhamento entre contratação e o plano 

de contratações anual. Possíveis impactos ambientais e medi-

das de tratamento. Manifestação conclusiva sobre a viabili-

dade da contratação. 

Obs: Apesar de haver elementos não obrigatórios, é recomendável que o ETP seja o mais 

completo possível, pois a exclusão de qualquer elemento não obrigatório deverá ser jus-

tificada no documento. 

Segue a descrição dos elementos que geram mais dúvidas: 

ELEMENTOS O QUE DEVE SER ANALISADO? 

DESCRIÇÃO DA  

NECESSIDADE 

Descrever a necessidade da contratação do bem ou serviço, a 

partir da identificação do que o órgão realmente precisa, con-

siderando o problema exposto no documento de formalização 

de demanda. 

LEVANTAMENTO 

DE MERCADO 

Busca registrar os meios utilizados na pesquisa para levantar 

as soluções possíveis para o problema. 

Após o levantamento, caso se verifique que a quantidade de 

fornecedores é restrita, deve-se refletir se os requisitos que li-

mitaram a competição são indispensáveis para a boa execução 

do contrato ou segurança da administração pública. Se não fo-

rem, devem ser flexibilizados.  

ESTIMATIVA DA 

QUANTIDADE A SER 

CONTRATADA 

O quantitativo do que será contratado deve ser justificado a 

partir de uma estimativa que pode levar em conta série histó-

rica ou o planejamento para evento futuro.  

ESTIMATIVA DO  

VALOR DA  

CONTRATAÇÃO 

Não se trata de uma pesquisa mercadológica propriamente 

dita, mas sim uma simples estimativa do valor da contratação, 

a partir de uma pesquisa com os dados disponíveis ao público. 
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CONTRATAÇÕES  

CORRELATAS 

O ETP deve indicar se existe no órgão contratações com obje-

tos semelhantes ou relacionados ao que se está querendo 

contratar.  

QUEM DEVE  

ELABORAR? 

O ETP deve ser elaborado pela área técnica em conjunto com o setor 

requisitante. 

Quando o órgão possuir equipe de planejamento de contratação, ela 

deve ser a responsável pela elaboração do documento. 

ATÉ QUANDO 

ELE PODE SER  

ALTERADO? 

O ETP pode ser modificado a qualquer momento da fase interna do 

processo de contratação, porém a sua alteração implicará no refazi-

mento dos atos subsequentes, em especial o termo de referência ou 

projeto básico. 

Caso se realize o levantamento de mercado e se verifique o pequeno 

número de fornecedores, deve-se reavaliar os requisitos de partici-

pação para se verificar se eles são imprescindíveis.  

Sendo dispensáveis e não havendo prejuízo à futura execução con-

tratual ou à administração pública, é recomendável a sua 

flexibilização em prol do caráter competitivo. 

Por fim, o ato deve ser assinado pelo responsável pela análise. 

Abaixo está o modelo que deve ser seguido pela administração pública 

estadual.
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº XX/2023 

PAE nº aaaa/nnnn 

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

QUAL A NECESSIDADE  

A SER ATENDIDA? 
(Inserir a descrição). 

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO 

QUAL O TIPO  

DE OBJETO? 

☐ Bem. 

☐ Serviço. 

QUAL A  

NATUREZA? 

☐ Continuada. 
☐ Com monopólio. 

☐ Sem monopólio. 

☐ Não continuada. 

QUAL A  

VIGÊNCIA? 

☐ 30 dias (pronta entrega). 

☐ 180 dias. 

☐ 12 meses. 

☐ Indeterminado. 

☐ Outro: nnn  

☐ dias. 

☐ meses. 

☐ anos. 

PODERÁ HAVER  

PRORROGAÇÃO? 

☐ Sim. 

☐ Não. 

☐ Não se aplica porque o prazo é indeterminado. 

HÁ TRANSIÇÃO  

COM CONTRATO  

ANTERIOR? 

☐ Sim. 
Contrato nº:  nnnn/aaaa. 

Prazo final: dd/mm/aaaa. 

☐ Não. 

PADRÃO MÍNIMO  

DE QUALIDADE 

Item Descrição detalhada 

1 (Descrever item). 

2 (Descrever item). 

3 (Descrever item). 
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4 (Descrever item). 

5 (Descrever item). 

HÁ CRITÉRIOS DE  

SUSTENTABILIDADE? 

☐ Sim.  Especificar: (Indicar o critério ou prática). 

☐ Não. 

HÁ NECESSIDADE  

DE TREINAMENTO? 

☐ Sim. 

☐ Não. 

LEVANTAMENTO DE MERCADO 

ONDE FORAM  

PESQUISADAS AS  

POSSÍVEIS SOLUÇÕES? 

☐ Consulta a fornecedores. ☐ Contratações similares. 

☐ Internet. ☐ Audiência pública. 

☐ Outro. Especificar: (Indicar o meio). 

JUSTIFICATIVA  

TÉCNICA E  

ECONÔMICA PARA A 

ESCOLHA DA  

MELHOR SOLUÇÃO 

(Informar o levantamento de mercado realizado com a análise das soluções pos-

síveis, concluindo com a indicação daquela considerada mais viável para atender 

a necessidade da administração pública). 

HÁ RESTRIÇÃO DE  

FORNECEDORES? 

☐ Sim. 

☐ Não. 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

O QUE SERÁ  

CONTRATADO? 

Empresa especializada para (fornecimento ou prestação) de (descrever o objeto 

de forma ampla sem repetir a descrição detalhada do item). 

QUAL O PRAZO  

DA GARANTIA  

CONTRATUAL? 

☐ Não há. 

☐ 90 dias. 

☐ 12 meses. 

☐ Outro: nnn 

☐ dias. 

☐ meses. 

☐ anos. 

HÁ NECESSIDADE  

DE ASSISTÊNCIA  

TÉCNICA? 

☐ Sim.  
Justificativa: (Indicar o motivo da necessidade de assistência técnica 

para a contratação). 

☐ Não. 
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HÁ NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO? 

☐ Sim. Descrever solução: (Contrato de manutenção). 

☐ Não. 

ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO  

COMO SE OBTEVE O 

QUANTITATIVO  

ESTIMADO? 

☐ Análise de contratações anteriores. ☐ Análise de contratações similares. 

☐ Outro.  Especificar: (Indicar a metodologia). 

DESCRIÇÃO DO  

QUANTITATIVO? 

(Descrever a memória de cálculo para estimativa quantitativa com base na me-

todologia utilizada, indicando eventuais inconsistências no dimensionamento, 

como objeto insuficiente ou excessivo). 

ESPECIFICAÇÃO 

Item Descrição Und Qtd 

1 (Descrever item).   

2 (Descrever item).   

3 (Descrever item).   

4 (Descrever item).   

5 (Descrever item).   

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  

MEIOS  

USADOS NA  

PESQUISA 

☐ Painel de preços. ☐ Contratações similares. 

☐ Simas. ☐ Fornecedores. 

☐ Internet. ☐ Outro. Especificar: (Indicar o meio). 

ESTIMATIVA  

DE PREÇO 

Item Descrição 
Valor  

Unitário 
Qtd 

Valor  

Total 

1 (Descrever item). R$ 0,00  R$ 0,00 

2 (Descrever item). R$ 0,00  R$ 0,00 

3 (Descrever item). R$ 0,00  R$ 0,00 

4 (Descrever item). R$ 0,00  R$ 0,00 

5 (Descrever item). R$ 0,00  R$ 0,00 

TOTAL R$ 0,00 
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JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO  

A SOLUÇÃO SERÁ  

DIVIDIDA EM ITENS? 

☐ Sim. 

☐ Não. Por quê? 

☐ Objeto indivisível. ☐ Perda de escala. 

☐ Tecnicamente inviável. ☐ Economicamente inviável. 

☐ Aproveitamento da 

competitividade. 

☐ Outro. 

Especificar: (Indicar o motivo). 

CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES  

HÁ CONTRATAÇÕES 

CORRELATAS OU  

INTERDEPENDENTES? 

☐ Sim. 
Especificar: (Indicar o PAE e o número do contrato administrativo, es-

pecificando o seu objeto correlato/interdependente). 

☐ Não. 

ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO  

HÁ PREVISÃO  

NO PLANO DE CON-

TRATAÇÕES ANUAL? 

☐ Sim. Especificar item do PCA: nn. 

☐ Não. 

Providências: (Justificar a ausência no plano de contratações anual, 

podendo indicar a previsão da contratação em outro documento de 

planejamento ou programa, sendo possível sugerir a inclusão no pró-

ximo plano de contratações anuais, se cabível. Para tanto, deve-se dar 

ciência ao setor responsável pelo plano de contratações anual). 

RESULTADOS PRETENDIDOS 

QUAIS OS BENEFÍCIOS 

PRETENDIDOS NA 

CONTRATAÇÃO? 

☐ Manutenção do Funcionamento 

Administrativo 

☐ Redução de Custos 

☐ Aproveitamento de Recursos Humanos 

☐ Redução dos Riscos do Trabalho ☐ Ganho de Eficiência 

☐ Serviço/Bem de Consumo ☐ Realização de Política Pública 

☐ Outro.  Especificar: (Indicar o benefício). 

PROVIDÊNCIAS PENDENTES 

HÁ PROVIDÊNCIAS 

PENDENTES PARA O 

SUCESSO DA  

CONTRATAÇÃO? 

☐ Sim. 

Especificar: (Apresentar cronograma de providências a serem adota-

das antes e durante o contrato para assegurar o êxito do resultado, 

como capacitação de servidores, adequação do espaço físico etc). 

☐ Não. 
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IMPACTOS AMBIENTAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO  

HÁ PREVISÃO DE  

IMPACTO AMBIENTAL 

NA CONTRATAÇÃO? 

☐ Sim. 
Especificar os impactos: (Detalhar). 

Especificar as medidas de mitigação dos impactos: (Detalhar). 

☐ Não. 

CONCLUSÃO 

A CONTRATAÇÃO POSSUI VIABILIDADE  

TÉCNICA, SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL? 

☐ Sim. 

☐ Não. 

Cidade (PA), 22 de janeiro de 2023. 

(Assinatura) 

NOME DO SERVIDOR 

Cargo e matrícula 


