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Prezados Colaboradores, 

Alertamos que os Contratos, a Gestão e a Fiscalização, tudo provém dos 

ETP- Estudos Técnicos Preliminares, os quais constituem os alicerces da 

contratação, e por isso são tão importantes na fase preparatória. 

A fase inicial, fase interna ou preparatória, que ocorre antes da elaboração 

do edital e seus anexos, como também, antes da Autorização da Contratação nos 

processos de Dispensa e Inexigibilidade, prevista no artigo 18 da Nova Lei 1 , é o 

momento em que são produzidos documentos específicos consolidadores de 

informações que delimitarão e fundamentarão o objeto da futura contratação, senão 

vejamos: 

                                                 
1 BRASIL. Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. [Em linha]. 

[Consult. 02 de abr. 2021]. Ver art. 18 da Lei acerca da instrução do processo licitatório. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm 
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Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento 

e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII 

do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem 

como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem 

interferir na contratação, compreendidos: 

I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico 

preliminar que caracterize o interesse público envolvido; 

(...) 

§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste 

artigo 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: 

(...) 

§ 2º O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos 

nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo e, quando não contemplar os demais 

elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas. 

§ 3º Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de obras e 

serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a 

aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto 

poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada 

a elaboração de projetos. 

Para quem lida nesta seara é importante saber que a prática de se iniciar um 

processo partindo de um ETP, inserida pela IN nº 05/2017, se encontra respaldada  
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atualmente em outra instrução específica do ME- Ministério da Economia, a 

IN 40/20202. 

As cláusulas contratuais são definidas a partir dessas diretrizes, e quanto 

mais detalhado os estudos, menor a probabilidade de erros e falhas na execução 

contratual. 

O artigo 6º da Lei nº 8.666/933 em vigor, indica a necessidade de realização 

de Estudos Preliminares como documento que deve anteceder os PB- Projetos Básicos, 

e, muito embora estes se refiram a “obras e serviços” conforme preconiza a Lei, esta 

traz uma leve penumbra e dá a ideia de que as elaborações de tais “projetos” se 

aplicariam “apenas” às obras e serviços de engenharia, o que não é verdade.  Na 

leitura do dispositivo citado vê-se claramente que os projetos básicos se aplicam a 

obras e serviços “objeto da licitação”, ou seja, qualquer que seja esse. 

Na segunda parte do parágrafo, a redação truncada, amplia a necessidade 

de elaboração de estudos preliminares para todo e qualquer serviço, mas, em seguida, 

no mesmo parágrafo, volta a falar em “obra”. Porém, lendo-se atentamente vê-se que  

                                                 
2 Instrução Normativa nº 40, 22 de maio de 2020.  [Em linha]. [Consult. 02 de abr. 2021]. Ver (…) “Art. 

1º Esta Instrução Normativa 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”. Disponível em: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-40-de-22-de-maio-de-2020-258465807 
3 BRASIL. Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. [Em linha]. 

[Consult. 02 de abr. 2021]. Ver art. 6º, inciso IX:  (…) “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:”(…). Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm
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os estudos técnicos preliminares são documentos que possibilitam antes de 

tudo, a viabilidade técnica do objeto. 

Assim, percebe-se que a exigência de realização de estudos preliminares 

antes dos projetos básicos nunca foi novidade, no entanto, muito pouco explorado nos 

demais objetos que não fossem obra, mediante algumas interpretações. 

 

Portanto, se compreendermos o ETP como um verdadeiro estudo prévio da 

contratação veremos que nenhuma obrigação contratual poderia ser falha ou omissa, 

haja vista que o ETP tem como finalidade “evidenciar” o problema e trazer a solução. 

 

Além disso, o ETP4 é o documento que antecede a vários outros (anteprojeto, 

termo de referência e projeto básico). 

 

Por fim, ressalta-se que todos esses parâmetros serão CONSTRUÍDOS no 

ETP por várias pessoas (servidores, empregados públicos) capacitados em diversas 

áreas (técnicas, área de planejamento, licitação, contratos etc.) e após sua definição 

serão delineados pela área requisitante no Termo de Referência, Plano de Trabalho ou 

ANTEPROJETO. Isto então não é algo pronto e acabado, é um projeto, seja o nome 

que tiver, precisa de estudo para sua parametrização, e isso se faz com conhecimento 

e capacitação. 

 

Assim, a VA Sistemas e a Empresa CONTROLE , alertam da necessidade de 

já se implementar algumas medidas de governância prevista na Lei 14.133/2021, em 

especial no artigo 18 da Nova Lei. Mesmo que não se venha utilizar a nova Lei em sua  

 

                                                 
4 BRASIL. Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. [Em linha]. 

[Consult. 02 de abr. 2021]. Ver art. 6º, inciso XX: “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”. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm


 

5 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

amplitude, mas para se adequando as novas normas e não trazendo possíveis 

inviabilidade de implantação. 

 

Com isso, estamos enviando a título de sugestão, que deverá ser analizada 

pela a autoridade competente, juntamente com o órgão de controle interno e 

assessoria jurídica e demais corpo técnico desse Município, modelo do “ETP- 

Estudos Técnicos Preliminares” disponível no endereço eletrônico 

www.vasistemas.com.br para a devida implantação, em especial, e devendo já ser 

implementado a regulamentação previasta no art.18 da Lei 14.133/2021. 

 

VALADÃO & ARAUJO CONSULTORIA, ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES 

DE SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA 
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