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Estudo Técnico Preliminar (ETP) nas Licitações Públicas 

Qual a importância do planejamento prévio nas licitações?

O êxito da licitação está umbilicalmente ligado ao planejamento, a fase de deflagração do pro-
cesso licitatório. Os erros, obscuridades, excessos, na fase inicial, impactarão as próximas etapas da licitação.

No que consiste efetivamente o ETP?

O ETP é um dos principais documentos da etapa de planejamento das contratações e se 
destina a identificar e analisar a necessidade projetada pela unidade administrativa no planejamento es-
tratégico e plano anual de contratação, buscando evidenciar o problema a ser resolvido e as soluções pos-
síveis, com fins de avaliar as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.

Enfim, o ETP permite verificar quais os cenários possíveis e a viabilidade técnica e econô-
mica das soluções disponíveis. 

Quais cautelas devem ser tomadas para a boa elaboração do ETP?

O ETP tem o propósito de esclarecer as condições da contratação em termos de necessida-
des, requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais características, que demonstram 
a viabilidade técnica e econômica da contratação. Por isso, algumas medidas devem ser tomadas, para 
evitar o desvirtuamento dos objetivos do documento, são elas: 

a) Verificação se a demanda consta do plano anual das contratações do órgão ou entidade;
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b) Análise da real necessidade da demanda apresentada e avaliação crítica dos quantitativos 
para composição da solução. Vale lembrar que a análise da necessidade real da contratação vai ao encon-
tro do princípio do desenvolvimento nacional sustentável;

c) Levantamento das alternativas disponíveis no mercado e suas peculiaridades;
d) Como as soluções encontradas se adequam ao mercado, por exemplo, qual o prazo de 

garantia, prazo de entrega, prazo de validade; 
e) Como as soluções encontradas se adequam as novas tecnológicas, ou seja, quais os mo-

delos mais modernos e atuais que atendem essa demanda;
f) Quais os padrões de sustentabilidade devem ser observados (ambientais, sociais, econô-

micos, éticos);
g) Como deve se dar a adequação da demanda à programação orçamentária, já que pode-

mos qualificar a solução como custeio ou investimento, por exemplo.
Esses são alguns exemplos de requisitos que devem ser observados para evitar a elaboração 

do ETP desconexo com o seu propósito.

Há um conteúdo mínimo obrigatório que todo ETP deve possuir?

De acordo com o PL n° 4.253/2020, que trata da Nova Lei de Licitações e Contratos, o con-
teúdo mínimo que deve ser observado na produção deste documento é o seguinte (art. 18, § 1º): 

a) necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do 
interesse público; 

b) demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que 
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração; 

c) requisitos da contratação; 
d) estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo 

e dos documentos que lhe dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de 
modo a possibilitar economia de escala; 

e) levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa 
técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar; 

f) estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das 
memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão estar em anexo classificado, se 
a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação; 

g) descrição da solução como um todo, inclusive exigências relacionadas à manutenção e 
assistência técnica, quando for o caso; 

h) justificativas para o parcelamento ou não da solução; 
i) demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor 

aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis; 
j) providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, 

inclusive no tocante à capacitação de servidores ou empregados para fiscalização e gestão contratual; 
k) contratações correlatas e/ou interdependentes; 
l) possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluindo requisitos de 

baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e recicla-
gem de bens e refugos, quando aplicável; 

m) posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da 
necessidade a que se destina.
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Qual a finalidade específica do ETP?

A finalidade específica do ETP é apresentar as soluções viáveis para atender a demanda do órgão.

Seria possível padronizar os ETPs, a fim de viabilizar 
sua realização em diversas licitações?

É possível sugerir elementos que devem compor o ETP com a finalidade de oferecer um 
roteiro a ser observado pelas áreas. Nem todos os elementos serão aplicados às demandas apresentadas. 
Por isso, impor um padrão com informações que devem ser preenchidas obrigatoriamente por todas as 
áreas pode redundar em efeito contrário. No lugar de elucidar, acabaria por complicar e gerar hesitação.

Qual o momento adequado para a produção do ETP?

O momento indicado para produção do ETP é na fase de planejamento, quando vai se estu-
dar a demanda apresentada e tem a função específica de embasar o termo de referência e o projeto básico, 
quando a contratação for considerada viável.

O ETP é obrigatório para todas as contratações? Inclusive contratações 
diretas? E também na contratação de bens e serviços comuns?

O ETP não é obrigatório para todas as contratações. Podemos citar as seguintes situações 
que a exigência do ETP não é recomendada. 

a) Licitações dispensáveis: 
a.1) Dispensa em função do valor: as contratações em função do valor quase sempre são 

demandas de pequena monta que não necessitam de estudo minucioso da solução desejada;
a.2) Dispensa em função da situação emergencial: envolve contratações inesperadas de tal 

modo que não há tempo para elaborar os estudos técnicos preliminares e é necessária uma solução ime-
diata que não se amolda com o tempo necessário para sua concepção;
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a.3) Dispensa para contratação de remanescente: não demanda o estudo técnico preliminar, 
pois este já foi produzido quando da licitação original;

b) Prorrogação de serviços de natureza contínua: A prorrogação de serviço de natureza 
continuada não exige novo estudo, que já foi produzido na fase de planejamento da contratação e con-
templou as prorrogações que o objeto permite;

c) Contratações padronizadas: As contratações de objetos padronizados não exigem novo 
estudo técnico preliminar, pois a solução identificada já foi estudada, dispensando-se repetir nova análise;

d) Serviços de mesma natureza, semelhança ou afinidade podem ter ETPs elaborados 
de forma comum, já que são estudos similares e equivalentes, de tal modo que é possível conciliar 
os documentos. 

O ETP pode destoar do Termo de Referência?

O Termo de Referência se espelha no ETP, mas pode ser atualizado, em decorrência do 
amadurecimento e refinamento da descrição.

Se a solução escolhida não se apresenta mais adequada, não há necessidade de se retornar 
ao ETP para refazê-lo. Basta explicar o porquê da alteração no processo e seguir em frente, já que o mais 
importante é o TR estar em sintonia com a demanda da área requisitante. 

Dessa feita, é possível que o TR apresente uma solução diferenciada do ETP, já que a deman-
da tem de se amoldar à necessidade atual que se apresenta.

Em seu entendimento, O ETP trará mais benefícios às 
contratações públicas ou será apenas mais um instrumento a 
burocratizar ainda mais os processos de contratação?

O ETP deverá ser utilizado para buscar a solução viável para demanda. Se for aplicado para 
detalhar a solução e as informações relativas à contratação, estaremos diante da reprodução dos elemen-
tos do Termo de Referência. 

Costumo dizer que teremos o “filhote” de ETP. Com isso, esvaziamos a importância deste 
documento, que é vital para evitar o desperdício passivo nas contratações, e, ainda, burocratizamos a 
engrenagem das licitações, que já se encontra com inúmeras travas que precisam ser excluídas.

Considerações finais da entrevistada e agradecimentos.

As contratações públicas sofrem com a falta de planejamento e esta etapa tem o propó-
sito de buscar eleger qual é a melhor solução para demanda apresentada e descrever como deverá ser 
contratada. 

A Administração Pública tem prejuízos incalculáveis com a falta de estudo prévio das con-
dições que envolvem as contratações e essa exigência de elaborar um documento específico destinado a 
este fim não pode ser tratada com descaso ou preguiça pelos agentes públicos. 

Essa diretriz de fortalecer a fase de planejamento e pensar o processo licitatório de forma 
sistêmica traz segurança jurídica e é ferramenta poderosa para que órgãos e entidades públicas escolham 
a solução que efetivamente atenda ao interesse público.


