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1. Objeto da Contratação:

Normalmente em se tratando de materiais,  o requisitante conseguirá descrever com precisão o objeto,  por exemplo,  canetas
esferográficas azul. Porém, existirão casos em que o requisitante poderá ter diante de si mais de uma solução de mercado para
atender sua demanda ou então ele poderá não ter conhecimentos técnicos para descrever com precisão o seu objeto. Neste caso, o
requisitante descreverá em detalhes a sua demanda e indicará uma equipe de planejamento para fazer o estudo preliminar.

Se o requisitante não for capaz de definir com exatidão o objeto ou se ele entender que o mercado tem mais de uma solução para
atender a demanda do órgão, deverá indicar no item 6 uma equipe mais robusta para elaborar o estudo preliminar. 

Caso o requisitante esteja seguro para descrever com exatidão sua demanda, o estudo preliminar poderá ser dispensado.

Um  exemplo  em  que  o  requisitante  poderia  pedir  um  estudo  preliminar  seria  a  compra  de  computadores,  neste  caso,  um
requisitante de qualquer área poderia ter uma demanda por computadores, mas ele não tem conhecimentos adequados para
escolha dos computadores que mais se adéquem a sua demanda. Nesta hipótese, ele poderia descrever no objeto da contratação
as características exatas para que se destinam os computadores sem descrever quais as configurações (por falta de conhecimento
da área) e a equipe de planejamento que (neste caso hipotético) deverá contar com um profissional da área de TI, irá nos estudos
preliminares chegar a melhor configuração do computador para atender a demanda do requisitante.

2. Justificativa da necessidade da contratação / aquisição:

2.1. Motivação da Contratação:
(Apresentar os fundamentos para a compra indicando, com precisão, a razão pela qual a Administração necessita desta aquisição).
Ex: aquisição de estantes para biblioteca: O órgão possui X números de livros e foi comprado ou esta programado a entrega de
mais tantos livros, hoje temos tantas estantes com capacidade total para Y de livros, por isso se justifica a compra.

2.2. Objetivos da Contratação:
(Enumerar os benefícios que a contratação dos serviços trará para a Administração)

2.3. Alinhamento com o Planejamento Estratégico:
(Indicar a qual objetivo estratégico ou ação de Desenvolvimento Institucional do IF a contratação está relacionada. Consultar o PDI)

3. Quantidade de itens a serem adquiridos:

Diferentemente de como é feito no DFD de Serviços onde não se coloca a quantidade de motoristas, por exemplo, mas apenas a
descrição da demanda, aqui no DFD de Materiais  o mais indicado é que já se coloque a quantidades dos itens que se pretende
adquirir, apenas em casos muito complexos onde necessite de um estudo mais elaborado para se chegar a quantidade ideal ou se



tenha mais do que uma solução no mercado para suprir a demanda, se for esse o caso, então, o requisitante pode descrever aqui a
sua demanda e indicar uma equipe de planejamento para fazer o estudo preliminar para se chegar na solução mais adequada ou a
quantidade mais precisa dos bens.

Um exemplo que o requisitante poderia pedir um estudo preliminar seria a compra de computadores, neste caso um requisitante
de qualquer área poderia ter uma demanda por computadores, mas ele não tem conhecimentos adequados para escolha dos
computadores que mais se adéquem a sua demanda. Nesta hipótese ele poderia descrever no objeto da contratação a descrição
exata para que se destinam os computadores sem descrever quais as configurações (por falta de conhecimento da área) e a equipe
de planejamento que neste deverá contar com um profissional da área de TI, irá no estudo preliminar chegar a melhor configuração
do computador para atender a demanda do requisitante.

4. Previsão da data da entrega:

(Para  definição  dessa  data  deve-se  considerar  as  fases  necessárias  para  contratação,  instituídas  em  lei:  Planejamento  da
Contratação e Seleção do Fornecedor, com suas respectivas etapas: Estudos Preliminares, Identificação de Riscos, Elaboração de
Termo de Referência, Elaboração de Instrumento Convocatório, Aprovação Jurídica e Sessão Pública).

Observe-se ainda o que estabelece a IN 05/2017.

Art. 27. Concluídas as etapas relativas aos Estudos Preliminares e ao Gerenciamento de Riscos, os
setores  requisitantes  deverão  encaminhá-los,  juntamente  com  o  documento  que  formaliza  a
demanda, à autoridade competente do setor de licitações, que estabelecerá o prazo máximo para o
envio  do  Projeto  Básico  ou  Termo  de  Referência,  conforme  alínea  “c”  do  inciso  I,  do  art.  21.  

 
Neste item, o requisitante deverá colocar a data em que o produto deverá ser entregue, para isso ele levará em conta diversas
variáveis, como: se necessitará de estudos preliminares, de gerenciamento de riscos da contratação e da gestão contratual etc., e
por fim, o prazo para o fornecedor entregar os bens. 

Se tratando de uma compra de um produto de fluxo normal de mercado como canetas, papel A4, etc., estes podem ser entregues
em um prazo de 30 dias  pelo fornecedor após emissão do empenho,  mas produtos importados,  que precisam ser feitos por
encomenda, é necessário um prazo maior para a entrega após o empenho.

5. Definição da necessidade de elaboração ou não de Estudos Preliminares:

No caso de dispensa por valor basta esta formalização da demanda, não necessitando estudo preliminar, exceto para objetos mais
complexos, vide explicações do item 03.

IN 05/2017 
Art. 20. O Planejamento da Contratação, para cada serviço a ser contratado, consistirá nas seguintes etapas:
I - Estudos Preliminares;
II - Gerenciamento de Riscos; e
III - Termo de Referência ou Projeto Básico.
§ 1º As situações que ensejam a dispensa ou inexigibilidade da licitação
exigem o cumprimento das etapas do Planejamento da Contratação, no que couber.
§ 2º Salvo o Gerenciamento de Riscos relacionado à fase de Gestão do Contrato, as     etapas I e II do caput   f  i  cam dispensadas   
quando se tratar de:
a) contratações de serviços cujos valores se enquadram nos limites dos incisos   I e II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993  ;  

 b) contratações previstas nos incisos IV e XI do art. 24 da Lei nº 8.666, de1993

Após a análise do objeto, escolher uma das opções: 

(    )  Com base na baixa complexidade do objeto e no Artigo 20 da IN 05/2017, o Estudos preliminar e o gerenciamento de riscos da
contratação serão dispensados para esta contratação, bastando a elaboração de TR ou PB.

(    )   Devido a alta complexidade do objeto, o Estudos preliminar e o gerenciamento de riscos da contratação serão elaborados
pela equipe de planejamento indicada neste documento.



6. Indicação dos membros da Equipe de Planejamento:

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.

6.1 Em caso de bens com valor acima de R$ 80.000,00:

Responsável pelo ateste da NF (1)

Responsável pelo ateste da NF (2)

Responsável pelo ateste da NF (3)

(*)  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.

7. Responsabilidade pela Formalização da Demanda:

Local e Data:

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

(carimbo e assinatura)


