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ESTUDOS PRELIMINARES
O presente documento visa analisar a viabilidade da contratação, bem como levantar os elementos essenciais

que servirão para compor o Termo de Referência ou projeto Básico, de forma a melhor atender às necessidades da
Administração.

1. Dados do Processo:

Órgão Responsável pela Contratação: (IF Sudeste MG  – Reitoria / Campus ...)

Objeto:

Nº do Processo:

2. Normativos que disciplinam os serviços a serem contratados:

(Listar os normativos que disciplinam os serviços a serem contratados)
Ex: Lei 8666/1993; Lei 10.520/2002; IN 05/2017 SEGES-MPDG.

3. Necessidade da Contratação:

(Justificativa da necessidade da contratação conforme Documento de Formalização da Demanda elaborado pela
unidade requisitante)
* Preenchimento Obrigatório

4. Referência ao Plano de Desenvolvimento Institucional do IF Santos Dumont- MG:

(Indicar o alinhamento da contratação com o plano de Desenvolvimento Institucional  – Objetivos estratégicos e
ações, conforme no DFD)
* Se não contemplar, deverá haver justificativa

5. Requisitos da Contratação:

(Elencar os requisitos necessários ao atendimento da necessidade)

5.1. Natureza da Contratação:
(Definir e justificar se o serviço possui natureza continuada ou não, existe a Portaria da Reitoria do IF Sudeste de MG
131/2016, que disciplinas quais serviços são considerados continuados)

5.2. Duração Inicial do Contrato:
(Avaliar  a  duração  inicial  do  contrato  de  prestação  de  serviços  de  natureza  continuada,  que  poderá,
excepcionalmente, ser superior a 12 meses e justificar a decisão)

5.3. Sustentabilidade:
(Incluir, se possível, critérios e práticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como especificação técnica do
objeto ou como obrigação da contratada, observar o TCU, Ac. 2.380/2012-2ª Câmara-Guia Nacional de compras sustentáveis)

5.4. Transição Contratual:
(Identificar  a  necessidade,  ou  não,  de  a  contratada  promover  a  transição  contratual  com  transferência  de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas)

5.5. Relevância dos requisitos estipulados:
Com base no Levantamento de Mercado (item 7 do presente documento), caso a quantidade de fornecedores seja
considerada restrita, verificar se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a



avaliar a retirada ou flexibilização destes requisitos.
* Se não contemplar, deverá haver justificativa

6. Estimativa das Quantidades:

• Definir e documentar   o método para a estimativa das quantidades a serem contratadas;
• Utilizar informações das contratações anteriores, se for o caso;
• Incluir nos autos as memórias de cálculo   e os documentos que lhe dão suporte;
• Para os casos em que houver a necessidade de materiais específicos, cuja previsibilidade não se mostra

possível antes da contratação, avaliar a inclusão de mecanismos para tratar essa questão.
* Preenchimento Obrigatório

7. Levantamento de Mercado e Justificativa da Escolha do Tipo de Solução a Contratar:

• Considerar diferentes fontes, podendo ser analisadas contratações similares feitas por outros órgãos, com o
objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às
necessidades da Administração;

• Em situações específicas ou nos casos de complexidade técnica do objeto, poderá ser realizada audiência
pública para coleta de contribuições a fim de definir a solução mais adequada visando preservar a relação
custo-benefício.

* Se não contemplar, deverá haver justificativa

8. Estimativas de Preços ou Preços Referenciais:

• Definir e documentar o método para estimativa de preços ou meios de previsão de preços referenciais,
devendo  seguir  as  diretrizes  de  normativo  publicado  pela  Secretaria  de  Gestão  do  Ministério  do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;

• Incluir  nos  autos  as  memórias  de  cálculo  da  estimativa  de  preços  ou  dos  preços  referenciais  e  os
documentos que lhe dão suporte.

• Se a Pesquisa de preço for realizada no painel de preços ou com base em compras de outros órgãos ou
ainda em sites especializados, o TR ou PB poderá ser elaborado após a pesquisa de preços. 

• Nos casos em que a pesquisa de preços será feita junto a fornecedores, será necessário uma prévia do TR
ou PB para encaminhar ao fornecedor, para que ele dê seu preço conhecendo exatamente o objeto e suas
especificações e obrigações contidas no TR ou PB, um exemplo clássico são as contratações de terceirização
de mão de obra.

• Neste quadro, pode ser descrito apenas o preço estimativo e citar o documento específico criado para esta  
finalidade que é : ANEXO XIV - FORMULÁRIO PARA JUSTIFICATIVA DA PESQUISA DE PREÇOS
 

* Preenchimento Obrigatório

9. Descrição da Solução como um todo:

(Descrever todos os elementos que devem ser produzidos/contratados/executados para que a contratação produza
resultados pretendidos pela Administração)
* Se não contemplar, deverá haver justificativa

10. Justificativas para o Parcelamento ou não da Solução:

• O parcelamento da solução é a regra, devendo a licitação ser realizada por item sempre que o objeto for
divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de
escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para
execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas;

• Definir e documentar o método para avaliar se o objeto é divisível, levando em consideração o mercado
fornecedor, podendo ser parcelado caso a contratação nesses moldes assegure, concomitantemente:

1 - ser técnica e economicamente viável;
2 - que não haverá perda de escala; e
3 - que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade.
* Preenchimento Obrigatório

11. Resultados Pretendidos em Termos de Economicidade e de Melhor Aproveitamento dos Recursos Humanos,
Materiais ou Financeiros Disponíveis:



Declarar os benefícios diretos e indiretos que o órgão 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 o caso, de melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos à sociedade.
* Se não contemplar, deverá haver justificativa

12. Providências para Adequação do Ambiente do Órgão:

• Elaborar cronograma com todas as atividades necessárias à adequação do ambiente da organização para
que a contratação surta seus efeitos e com os responsáveis por esses ajustes nos diversos setores;
Ex:  Para  comprar  um  determinado  equipamento  para  laboratório,  verificar  se  existe  lugar  para
acondicionamento;  se  existe  instalações  elétricas,  eletrônicas  e  hidráulicas  adequadas;  no  caso  de
contratação de vigilância armada se existe cofre para guarda da arma ou se a empresa fornecerá, entre
outras.

• Considerar a  necessidade de capacitação de servidores para atuarem na contratação e fiscalização dos
serviços de acordo com as especificidades do objeto a ser contratado;

• Juntar o cronograma ao processo e incluir no Mapa de riscos da contratação a possibilidade de fracasso,
caso os ajustes não ocorram em tempo. Informando que a contratação não será viável devido a falta de
ambiente adequado.

* Se não contemplar, deverá haver justificativa

13. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes:

• Contratações correlatas são aquelas que guardam relação com o objeto principal, interligando-se a essa
prestação do serviço, mas que não precisam, necessariamente, ser adquiridas para a completa prestação do
objeto principal. A Instrução Normativa nº 3, de 11 de fevereiro de 2015, traz no inciso XII do art. 2º, o
conceito e alguns exemplos de serviços correlatos ao agenciamento de passagens aéreas -  transportes
terrestres e aquaviários, aluguel de veículos, hospedagem, seguro de viagem, dentre outros.
Ex: para contratação de um motorista é preciso ter um contrato de abastecimento e manutenção veicular.

• Contratações  interdependentes  são  aquelas  que  precisam  ser  contratadas  juntamente  com  o  objeto
principal para sua completa prestação. 

* Se não contemplar, deverá haver justificativa

14. Declaração da Viabilidade ou Não da Contratação:

Com base nos elementos anteriores do presente documento de Estudos Preliminares realizado por esta Equipe
de Planejamento, DECLARAMOS que:

É VIÁVEL a contratação proposta pela unidade requisitante.

NÃO É VIÁVEL a contratação proposta pela unidade requisitante.

A Equipe de Planejamento identificada abaixo chegou à conclusão acima em razão do(s) seguinte(s) motivo(s):

(justificar a decisão tomada com base nos elementos anteriores dos Estudos Preliminares)
* Preenchimento Obrigatório

15. Do Acesso às Informações contidas nos presentes Estudos Preliminares:

Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, esta Equipe de Planejamento entende que:

As  informações  contidas  nos  presentes  Estudos Preliminares  DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS para  qualquer
interessado, pois não se caracterizam como sigilosas.

As informações contidas nos presentes Estudos Preliminares ASSUMEM CARÁTER SIGILOSO, nos termos do Art.
23 da Lei nº 12.527/2011, e, portanto, deverão ter acesso restrito.



16. Equipe de Planejamento:

São responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa os Estudos Preliminares da presente
contratação os seguintes servidores:

FUNÇÃO/CARGO NOME DO(A) SERVIDOR(A) MATRÍCULA SIAPE CIÊNCIA

Presidente  da  Equipe  de  Planejamento
(Requisitante ou quem ele indicar).

Integrante(s) requisitante(s) 

Gestor do Contrato

Gestor do Contrato - Substituto

Fiscal Técnico

Fiscal Técnico Substituto

Integrante do Setor de Licitações

Integrante do Setor de Contratos

Responsável pelo ateste da NF

Responsável pela Carga patrimonial do 
objeto.

(*)  Sempre  que for  possível  identificar  o(s)  servidor(es)  que participar(ão)  da fiscalização  do contrato,  o(s)  qual(is)  poder(ão)  ser  convidado(s)  a
participar do Planejamento da Contratação.

17. Diretor(a) Sistêmico(a). 

Local e Data:

Chefia do setor responsável pela Contratação da Demanda ou 
Presidente da Equipe de Planejamento.

(carimbo e assinatura)


