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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objetivo compreender a incorporação do Estudo Técnico 

Preliminar, enquanto inovação, na rotina de planejamento das aquisições de bens e contratações 

de serviços comuns não continuados do IFRN, no período de 2018 a 2021. A metodologia 

utilizada consiste em pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa, com fins descritivos e 

exploratórios. A investigação foi realizada por meio de um estudo de caso, sendo os dados 

coletados através de pesquisa bibliográfica, documental e por entrevistas semiestruturadas junto 

aos gestores ligados à gestão de compras no IFRN, onde os dados foram apreciados mediante 

revisão sistemática, análise documental e de conteúdo. Os resultados demonstraram que a maior 

parte dos trabalhos que abordam as inovações em compras públicas costumam realizar a 

investigação sob o ponto de vista da fase interna da licitação, buscando o aperfeiçoamento dos 

procedimentos administrativos e a criação de novas estratégias. Ao procurar explorar o objeto 

sob uma perspectiva mais ampla que envolvesse todos os níveis da organização, a pesquisa 

verificou que o alinhamento dos Estudos Técnicos Preliminares-ETP ao planejamento 

estratégico do IFRN é realizado observando os planos institucionais e o Plano Anual de 

Contratação. Como resultado direto da introdução do ETP no planejamento de compras do 

IFRN, ocorreram mudanças no gerenciamento das demandas, estando elas ligadas 

principalmente à interação e ao comprometimento dos atores na construção dos documentos. 

Identificou-se, ainda, dificuldades de interpretação dos conteúdos por parte dos responsáveis 

pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar. Conclui-se que, a presente pesquisa 

proporcionou um conhecimento novo que vai além dos aspectos legais que envolvem o objeto 

de estudo.  Ela deu luz a como o ETP está sendo implementado na prática, considerando seus 

benefícios para gestão de compras e dificuldades enfrentadas. 

 

Palavras-chave: Inovação em compras governamentais; Estudo Técnico Preliminar (ETP); 

Planejamento de compras públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

This Master’s thesis aims to understand the incorporation of the Preliminary Technical Study, 

as an innovation, in the routine of planning the acquisition of goods and hiring of common non-

continuous services at IFRN, between 2018 and 2021. The methodology used consists of 

applied research, in a qualitative approach, with descriptive and exploratory purposes. The 

investigation was carried out through a case study, with the data collected through bibliographic 

and documentary research, and semi-structured interviews with the managers responsible for 

purchasing management at IFRN, where the data were analyzed through systematic review, 

document and content analysis. The results showed that most of the works that address 

innovations in public procurement usually carry out research from the point of view of the 

internal phase of the bidding, seeking to improve administrative procedures and create new 

strategies. By exploring the object from a broader perspective that involved all levels of the 

organization, the research found that the alignment of the Preliminary Technical Studies (ETP) 

to the IFRN’s strategic planning is carried out by observing the institutional plans and the 

Annual Contracting Plan. As a direct result of the introduction of the ETP into the IFRN’s 

procurement planning, there were changes in the management of demands, which are mainly 

linked to the interaction and commitment of the individuals responsible for the building of the 

documentation. Difficulties in interpreting the contents were also identified by those 

responsible for the preparation of the Preliminary Technical Study. It was concluded that the 

present research provided new knowledge that goes beyond the legal aspects that involve the 

object of study. It threw light on how the ETP is being implemented in practice, considering its 

benefits for purchasing management and difficulties faced. 

 

Keywords: Innovation in government procurement; Preliminary Technical Study (ETP); 

Public procurement planning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

FIGURA 1 - COMPOSIÇÃO DOS NÚCLEOS DE COMPRAS DO IFRN ........................... 17 

FIGURA 2 - FASES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA ............................. 21 

FIGURA 3 - PANORAMA DA INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO .................................. 34 

FIGURA 4 - OS 4 PS DO ESPAÇO INOVATIVO ................................................................. 35 

FIGURA 5 - A DUPLA ATRIBUIÇÃO DO PLANEJAMENTO ........................................... 43 

FIGURA 6 - PLANEJAMENTO POR NÍVEL ORGANIZACIONAL ................................... 44 

FIGURA 7 - UNIDADES DO IFRN SELECIONADAS PARA REALIZAÇÃO DA 

PESQUISA ............................................................................................................................... 59 

FIGURA 8 - AS ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO PDI E AS DIMENSÕES 

OPERACIONAIS ..................................................................................................................... 73 

FIGURA 9 - FASES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ............................................. 74 

FIGURA 10 - PERSPECTIVAS DO BALANCED SCORECARD ........................................ 76 

FIGURA 11- SOLUÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ...... 88 

FIGURA 12 - PROBLEMAS ADVINDOS DE FALHAS NO LEVANTAMENTO DAS 

QUANTIDADES ..................................................................................................................... 92 

 

QUADRO 1 - MODALIDADES DE LICITAÇÃO................................................................. 24 

QUADRO 2 – EVOLUÇÃO DOS MARCOS LEGAIS DAS COMPRAS PÚBLICAS NO 

BRASIL .................................................................................................................................... 29 

QUADRO 3 – PROCEDIMENTOS FUNDAMENTAIS DE ADMINISTRAÇÃO DE 

MATERIAIS ............................................................................................................................ 45 

QUADRO 4 - PRINCIPAIS DOCUMENTOS UTILIZADOS NA INSTRUÇÃO DAS 

COMPRAS PÚBLICAS ........................................................................................................... 48 

QUADRO 5 – CONTEÚDO EXIGIDO PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO 

PRELIMINAR .......................................................................................................................... 51 

QUADRO 6 - SUJEITOS DA PESQUISA .............................................................................. 62 

QUADRO 7 - TÉCNICAS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS DISTRIBUÍDAS DE 

ACORDO COM OS OBJETIVOS DA PESQUISA ................................................................ 63 

QUADRO 8 - DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE ......................................... 65 

QUADRO 9 – TRABALHOS IDENTIFICADOS NA REVISÃO SISTEMÁTICA .............. 68 



 

 

 
 

QUADRO 10- ASPECTOS DAS ETAPAS DE TRATAMENTO DOS INSTRUMENTOS 

PRESCRITIVOS ...................................................................................................................... 78 

QUADRO 11 - PROJETOS ESTRATÉGICOS DO IFRN ...................................................... 79 

QUADRO 12 - BENEFÍCIOS DO PLANO ANUAL DE COMPRAS ................................... 80 

QUADRO 13 – INCONFORMIDADES IDENTIFICADAS NOS ETPS ............................... 85 

QUADRO 14 - RISCOS IDENTIFICADOS NA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO 

PRELIMINAR ........................................................................................................................ 114 

QUADRO 15- MUDANÇAS ADVINDAS DA INTRODUÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO 

PRELIMINAR NO PLANEJAMENTO DAS COMPRAS DO IFRN .................................. 118 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1- COMPRAS PÚBLICAS NO IFRN (2018-2020) ................................................ 16 

TABELA 2- RESULTADOS DA INOVAÇÃO DO SETOR PÚBLICO ............................... 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AGU          Advocacia Geral da União 

ANEEL     Agência Nacional de Energia Elétrica 

BDTD       Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

BSC          Balanced Scorecard 

CAPES      Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CGE          Comitê de Gerenciamento Estratégico 

CGU          Controladoria Geral da União 

CNJ            Conselho Nacional de Justiça 

CONSUP   Conselho Superior 

CPA           Comissão Própria de Avaliação 

DASP         Departamento de Administração do Serviço Público 

DOD           Documento de Oficialização da Demanda 

ENAP         Escola Nacional de Administração Pública 

ETP             Estudo Técnico Preliminar 

IFRN           Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

IN                Instrução Normativa 

LGPD          Lei Geral de Proteção de Dados 

ME               Ministério da Economia 

OCDE          Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

OMS            Organização Mundial de Saúde 

PAC             Plano Anual de Contratações 

PCA             Plano de Contratação Anual 

PDI              Plano de Desenvolvimento Institucional 

PDRAE       Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

PGC            Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações 



 

 

 
 

PPE             Portifólio de Projetos Estratégicos 

PPP             Projeto Político Pedagógico   

PROCEL     Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 

PRODES     Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 

PRODESP   Programa de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas do IFRN 

RAE            Reunião de Análise Estratégica 

RAI             Relatório de Avaliação Institucional 

RCA            Riscos e Controles nas Aquisições 

RET             Relatório Estratégico Trimestral       

RDC            Regime Diferenciado de Contratações 

RGI             Relatório de Gestão Institucional 

SIASG        Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 

SIORG        Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal 

SISG            Sistema de Serviços Gerais 

SRP             Sistema de Registro de Preços 

SUAP          Sistema Unificado de Administração Pública 

TCLE          Termo de Consentimento Livre e esclarecido 

TCU            Tribunal de Contas da União 

TIC              Tecnologia da Informação e Comunicação  

TR                Termo de Referência 

TRF              Tribunal Regional Federal 

UASG          Unidades Administrativas de Serviços Gerais 

UFRN          Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

  

 

 

 



 

 

 
 

 SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 13 

1.1 Objetivos ........................................................................................................................... 17 

1.1.1 Objetivo Geral .............................................................................................................. 18 

1.1.2 Objetivos específicos .................................................................................................... 18 

1.2 Justificativa ...................................................................................................................... 18 

2 COMPRAS PÚBLICAS, INOVAÇÕES, PLANEJAMENTO E ESTUDO 

TÉCNICO PRELIMINAR .................................................................................................... 20 

2.1 Compras públicas, finalidade e marco regulatório ...................................................... 20 

2.2 Inovações nas compras governamentais ........................................................................ 32 

2.3 Planejamento em compras públicas .............................................................................. 42 

2.4 O Estudo Técnico Preliminar ......................................................................................... 49 

3 METODOLOGIA ........................................................................................................ 56 

3.1 Tipo de estudo .................................................................................................................. 56 

3.2 Participantes da pesquisa ............................................................................................... 57 

3.3 Coleta de dados ................................................................................................................ 59 

3.4 Análise de dados .............................................................................................................. 63 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DA PESQUISA .............................................................. 67 

4.1 Revisão sistemática .......................................................................................................... 67 

4.2 Alinhamento dos Estudos Técnicos Preliminares ao planejamento estratégico do 

IFRN ........................................................................................................................................ 72 

4.3 Elaboração do Estudo Técnico Preliminar ................................................................... 83 

4.4 O planejamento tático das compras no IFRN e o ETP .............................................. 101 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 120 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 125 

APÊNDICES ......................................................................................................................... 145 

ANEXOS ............................................................................................................................... 156 

 

  

  



  13 

 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

As compras públicas, expressão utilizada para designar todas as aquisições de bens e 

contratações de serviços realizadas pela Administração governamental, movimentam um 

montante significativo de recursos. Segundo dados extraídos do Painel de Compras do Governo 

Federal, só no ano de 2020 foram empenhados no âmbito dos órgãos e entidades que compõem 

o Sistema de Serviços Gerais (SISG), mais de 55 bilhões de reais (BRASIL, 2022b).  

É um valor elevado que evidencia a importância estratégica das compras não apenas 

como função administrativa, mas, também, enquanto instrumento de política pública. No 

primeiro caso, conforme explica Fernandes (2010) as compras públicas, amparadas pelo 

arcabouço legal e normativo, pela estrutura governamental física e financeira, bem como, pelos 

diversos métodos e instrumentos disponibilizados pelo governo, buscam adquirir bens, obras 

de engenharia e serviços para o atendimento das demandas. Já no segundo, o poder de compras 

do Estado é utilizado para estimular ou desestimular condutas por parte dos fornecedores de 

modo a viabilizar políticas públicas como a de incentivo ao desenvolvimento nacional e a de 

promoção ao desenvolvimento ambiental, entre outras. (ZAGO, 2018)  

É possível afirmar que: 

 

Atrelada às compras do setor público, há uma política de compras governamentais, 

termo que expressa a ideia de que, subjacente à compra, existe uma política de Estado, 

envolvendo objetivos, tais como a obtenção de eficiência, a geração de emprego e o 

desenvolvimento local. Assim, pode-se dizer que, a depender da agenda de 

desenvolvimento adotada  por  um  governo,  seu  poder  de  compra  pode  ser  

utilizado  como  uma ferramenta para a promoção de indústrias específicas, 

desenvolvimento científico e tecnológico, e promoção de bem-estar social, entre 

outros objetivos. (RIBEIRO; INÁCIO JÚNIOR, 2019, p.7) 
 

 O atual contexto político e econômico brasileiro aponta para a necessidade de um olhar 

atento em relação às compras públicas. O contingenciamento dos recursos introduzido pela 

Emenda Constitucional nº 95/2016, que congelou os custos em Saúde e Educação por 20 anos 

(2017-2037) e a pandemia da COVID-19, que foi decretada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) em 11 de março de 2020 e que gerou impactos para a economia, são exemplos de fatos 

que desafiam a gestão pública a garantir a manutenção dos órgãos sem comprometer a qualidade 

dos serviços prestados à sociedade. 

Diante da escassez de recursos e considerando que existe uma constante necessidade de 

suprimentos de bens e serviços por parte da Administração Pública, torna-se imprescindível 
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para os gestores investirem em planejamento. É através dele que serão identificadas as 

demandas, traçadas as metas e objetivos e definidas as melhores estratégias de ação. 

 Ao se referirem à função de compras na iniciativa privada, Baily et al. (2000, p. 31), 

apontam que “ela tem como objetivo garantir o atendimento das demandas na quantidade certa, 

com a qualidade esperada e com economia”. Essa definição também se adequa às compras 

públicas, onde tais objetivos são materializados em um processo formal que busca evitar 

contratações emergenciais, fracionamento de despesas, aquisição de produtos inadequados e/ou 

superfaturados, entre outros problemas.  

De acordo com Carvalho (2014), independentemente do ramo de atuação do órgão, o 

planejamento das compras públicas desempenha um papel importante para o alcance dos fins 

institucionais. Sabendo disso e levando em consideração o avanço da tecnologia, o governo 

brasileiro tem investido em inovações como o pregão (que adquiriu nova roupagem com a 

publicação do Decreto nº 10.024/2019), o Plano Anual de Contratações (PAC) e o Estudo 

Técnico Preliminar (ETP) . (AVIGO, 2018; LIMA, 2008, BRASIL, 2019c; BRASIL, 2019e; 

BRASIL, 2020) 

Na visão de Fenili (2018), a inovação ocorre quando uma mudança agrega valor para a 

resolução de um problema, onde as soluções e os novos procedimentos são passíveis de 

repetição de forma sistemática. Koch e Hauknes (2005, tradução nossa), por sua vez, 

consideram que no setor público, ela pode implicar na produção de coisas materiais, apesar de 

ser mais frequente a aplicação de coisas já existentes ou a prestação de serviços acompanhada 

por mudanças organizacionais relacionadas a alguma política. 

 De acordo com Farah (2006) a inovação no setor público brasileiro está associado a duas 

temáticas centrais, enfatizando ambas instituições e processos:  a primeira, voltada para a 

democracia, busca a ampliação da participação social no processo decisório e a descentralização 

dos processos de construção, implementação e controle de políticas públicas; a segunda, voltada 

para a eficiência, busca promover a agilização de procedimentos, combater a corrupção, 

capacitar a burocracia, incorporar novas tecnologias, dentre outras medidas. 

 Cabe lembrar que, alguns estudos como os de Vries, Bekkers e Tummers (2015, 

tradução nossa) e Rogers (2003, tradução nossa) questionam a tendência de se enxergar a 

inovação apenas sob o ponto de vista dos efeitos positivos, deixando de lado possíveis 

consequências negativas advindas do processo inovativo. Sobre essa questão Sveiby et al 

(2009, tradução nossa) consideram como fatores limitantes o preconceito pró-inovação entre os 

pesquisadores e os interesses das agências de financiamento, que induzem os agentes de 
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mudança e os pesquisadores a dar preferência para as consequências desejáveis de uma 

inovação.  

Embora seja comum a sobreposição das consequências positivas sobre as negativas, a 

inovação dentro do contexto das compras públicas governamentais precisa considerar a atuação 

de ambos os resultados. A elaboração do planejamento pelo gestor público precisa estar pautada 

na construção de um diagnóstico abrangente e realista sobre o contexto, no qual, se propõe a 

atuar, para que dessa forma ele seja capaz de otimizar os processos e reduzir custos. 

Uma das inovações introduzidas pelo Governo Federal, no período de 2018 a 2021, no 

contexto das compras governamentais, foi o Estudo Técnico Preliminar (ETP). Inserido pela 

Instrução Normativa nº 5/2017 e aperfeiçoado na Instrução Normativa nº 40/2020, ele trouxe 

diretrizes objetivas para o planejamento e buscou favorecer o aprendizado entre os diversos 

órgãos da Administração Pública, ao permitir o compartilhamento dos documentos por meio 

do Sistema – ETP digital. (BRASIL, 2017b; BRASIL, 2020b) 

 Neste trabalho, o Estudo Técnico Preliminar será abordado dentro do contexto da gestão 

de compras do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN), que foi criado pela Lei de nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 e possui natureza 

jurídica de autarquia e autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica 

e disciplinar. (BRASIL, 2008a) 

De acordo com o Relatório de Gestão de 2019 (IFRN, 2020c, p. 11), o IFRN tem como 

missão: “Promover formação humana, científica e profissional aos discentes visando o 

desenvolvimento social do Rio Grande do Norte”; e como visão: “Consolidar-se como uma 

instituição de referência nacional e identificada por sua excelência na formação humana e 

profissional, geradora de desenvolvimento científico e tecnológico, até 2026”. O Instituto conta 

atualmente com uma estrutura formada pela Reitoria e por 22 Campi distribuídos em 19 

municípios do Rio Grande do Norte. 

No tocante às compras públicas, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte, buscando manter sua estrutura física e pedagógica em pleno 

funcionamento, realiza com frequência aquisição de bens e contratação de serviços.  De acordo 

com dados extraídos do Painel de Compras, só no período de 2018-2020 foram abertos 1.496 

processos de compras e investidos R$ 182.191.966,27 milhões de reais. (BRASIL, 2021g; 

BRASIL, 2021h) 

Como pode ser observado na tabela 1, apesar de o número de processos de compras 

estar diminuindo a cada ano, o volume de compras no IFRN tem se mantido alto. Entre os 

possíveis motivos que justificam esse fenômeno está a introdução, por parte do Governo 
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Federal, de alguns instrumentos de planejamento como o Plano Anual de Contratações e o 

Estudo Técnico Preliminar. O aperfeiçoamento do planejamento facilita a identificação e 

concentração das demandas, permitindo a redução dos processos de compras e melhor 

aproveitamento dos recursos. 

TABELA 1- Compras públicas no IFRN (2018-2020) 

ANO NÚMERO DE PROCESSOS 

DE COMPRAS 
VALOR HOMOLOGADO VALOR EMPENHADO 

2018 668 R$ 62.373.230,55 R$ 58.463.544,95 

2019 446 R$ 88.261.824,01 R$ 55.749.878,09 

2020 373 R$ 39.170.017,71 R$ 67.978.543,23 

Total 1.487 R$ 189.805.072,27 R$ 182.191.966,27 

Fonte: elaborado pela autora com base em Brasil (2021g) e Brasil (2021h) 
 

Motivado pela publicação da Portaria nº 13.623, de 10 de dezembro de 2019 (BRASIL, 

2019f), que estabeleceu diretrizes para o redimensionamento do quantitativo das Unidades 

Administrativas de Serviços Gerais (UASGs) e a apresentação do Plano de Centralização de 

Contratações Públicas, por parte da Administração Pública direta, autárquica e fundacional, o 

IFRN realizou em 2020 uma análise dos Planos Anuais de Contratação de suas UASGs para 

definir sobre a possibilidade de inativação de uma parte delas e a viabilidade da centralização 

das compras. 

De acordo com o Plano de Centralização de Compras e Contratações Públicas do IFRN, 

o estudo, que considerou entre outros fatores o impacto da centralização das compras sobre a 

continuidade do atendimento das demandas e sobre a vantajosidade para a Administração, 

resultou na criação de sete Núcleos Regionais de compras - Leste/Agreste, Metropolitano, 

Seridó, Agreste, Oeste, Reitoria, e Natal, que estão ilustrados na figura 1 a seguir. (IFRN, 

2020c) 
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FIGURA 1: Composição dos núcleos de compras do IFRN 

 
Fonte: elaborado pela autora com base no Plano de Centralização de Compras e Contratações Públicas do 

IFRN (IFRN, 2020c) 
 

Os Campi integrantes de cada núcleo devem agir de forma integrada entre si, 

objetivando o planejamento sistêmico das compras do IFRN. Eles deverão seguir a um 

calendário de compras e contratações comum a todo o Instituto e observar o estabelecimento 

de etapas, grupos de trabalho, atividades, prazos e unidades gestoras responsáveis por cada 

processo de compra. Além disso, deverão ser implementadas ações de ajuste dos processos 

licitatórios aos normativos do atual Ministério da Economia (ME), bem como às 

recomendações dos órgãos de controle, como Tribunal de Contas da União (TCU) e Advocacia-

Geral da União (AGU), de forma a melhorar a gestão de compras e contribuir para o uso 

racional dos recursos públicos. (IFRN, 2020b) 

 Diante desse cenário, é levantado o seguinte questionamento: Como o Estudo Técnico 

Preliminar foi incorporado ao planejamento das aquisições de bens e contratações de serviços 

comuns não continuados do IFRN, no período de 2018 a 2021, levando em consideração o 

domínio do conteúdo normativo demonstrado nos ETPs elaborados pelos demandantes e a 

forma como os gestores se adaptaram à inovação? 

 

1.1 Objetivos 

 

 A seguir são demonstrados o objetivo geral e os objetivos específicos, que representam 

o problema da pesquisa e os passos para que o objetivo geral seja alcançado, respectivamente. 
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1.1.1 Objetivo Geral 

 

Compreender como vem ocorrendo a incorporação do Estudo Técnico Preliminar na 

gestão de planejamento das aquisições de bens e contratações de serviços comuns não 

continuados do IFRN, no período de 2018 a 2021. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Para o objetivo Geral ser alcançado, foram definidos os seguintes objetivos específicos:  

• Realizar revisão sistemática em trabalhos científicos que discutem sobre o 

conhecimento e as práticas adotadas no planejamento logístico das Universidades e 

Institutos Federais, quando da introdução de inovações em compras públicas; 

• Entender como os Estudos Técnicos Preliminares, como uma ferramenta de 

inovação em compras, são alinhados ao planejamento estratégico do IFRN;  

• Verificar como os conteúdos exigidos nas Instruções Normativas nº 5/2017 e nº 

40/2020, para a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares das aquisições de 

bens e contratações de serviços comuns não continuados, repercutiram na 

construção dos ETPs do IFRN, no período de 2018 a 2021;  

• Investigar possíveis mudanças, decorrentes da introdução do Estudo Técnico 

Preliminar no período de 2018 a 2021, na forma como os gestores planejam as 

aquisições de bens e as contratações de serviços no IFRN. 

 

1.2 Justificativa 

 

 O estudo da temática se justifica, inicialmente, pelo fato de que o Estudo Técnico 

Preliminar, introduzido no arcabouço legal da gestão de compras pelas Instruções Normativas 

05/2017 e 40/2020, é ainda recente e pouco explorado.  Conforme exposto no artigo 5º da 

Instrução Normativa nº 40/2020, ele é uma inovação que busca “evidenciar o problema a ser 

resolvido e a melhor solução dentre as possíveis, de modo a permitir a avaliação da viabilidade 

técnica, socioeconômica e ambiental da contratação.” (BRASIL, 2020b). Em outras palavras, 

ele se propõe a materializar o planejamento. 

É preciso compreender que ao planejar as aquisições de bens ou as contratações de 

serviços, inúmeros fatores são considerados (necessidades, riscos, soluções, etc.), fornecendo 

uma visão global do problema a ser resolvido. A utilização de instrumentos como o ETP além 

de facilitar a identificação das deficiências a serem supridas, também oferece condições para 

que os gestores tomem suas decisões com maior segurança, apontando soluções que podem 
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levar à redução dos custos internos e ao aprimoramento da sua capacidade de atingir os 

objetivos propostos. 

 A escolha do IFRN como local da pesquisa deu-se, em um primeiro momento, em razão 

de que a pesquisadora é servidora concursada da instituição e atua na área de compras desde 

2010. O contato diário com a gestão de compras públicas e o fato de que nos últimos anos foram 

introduzidas pelo Governo Federal diversas inovações capazes de interferir no planejamento 

logístico das Instituições Públicas, suscitou inquietações na pesquisadora.  

Apesar das contínuas orientações dos órgãos de controle e da disponibilização de 

instrumentos voltados para o planejamento das compras públicas, ainda existem inúmeras 

dúvidas sobre como ele deve funcionar na prática para garantir resultados. Dessa forma, 

constitui-se um desafio compreender como o Estudo Técnico Preliminar interfere no 

planejamento de compras do IFRN. 

 Cabe destacar, ainda, que a pesquisadora ingressou no curso de Mestrado Profissional 

em Gestão Pública através do convênio firmado entre o IFRN e a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). Dessa forma, sob o ponto de vista profissional, esta pesquisa buscou 

contribuir com a compreensão do processo de planejamento no IFRN, procurando fornecer 

informações úteis para o aprimoramento dos processos de compras e para a tomada de decisão. 

 Com relação a viabilidade da pesquisa, verifica-se que uma parte dela foi realizada em 

documentos disponibilizados publicamente no Portal de Compras do Governo Federal, 

enquanto outra parte foi realizada por meio de consultas a documentos internos e entrevistas 

com gestores do IFRN. Levando em consideração que a instituição tem um histórico de ser 

receptiva às pesquisas de seus servidores, não foram encontradas barreiras para as autorizações 

exigidas pela Lei de Acesso à Informação (BRASIL, 2011b).  

 Pelo exposto, observa-se que o estudo buscou produzir novos conhecimentos 

acadêmicos, uma vez que, se propôs a estudar o planejamento, partindo de um instrumento 

inovador e ainda pouco pesquisado e sob uma perspectiva que vai além da simples instrução 

processual. Além disso, é passível de ser utilizado na prática na medida em que as informações 

disponibilizadas podem ser utilizadas para aperfeiçoar a gestão de compras no IFRN.   
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2 COMPRAS PÚBLICAS, INOVAÇÕES, PLANEJAMENTO E ESTUDO 

TÉCNICO PRELIMINAR 

 

Este capítulo tem como propósito fornecer fundamentos teóricos para o 

desenvolvimento da pesquisa. Nele, serão abordadas as compras públicas, sua finalidade e 

marco regulatório; a inovação, explorando seu conceito e aplicação nas compras públicas 

governamentais; o planejamento (sua definição, níveis organizacionais e aplicação nas compras 

governamentais) e definição, finalidades e procedimentos pertinentes ao Estudo Técnico 

Preliminar. 

 

2.1 Compras públicas, finalidade e marco regulatório 

 

Dentro do campo de atuação governamental, o termo compras públicas, está ligado ao 

processo de aquisição de produtos ou contratação de serviços a serem utilizados para a 

manutenção das atividades do Estado. Conforme explica Fernandes (2008), embora as compras 

governamentais estejam fragmentadas em uma grande quantidade de órgãos autônomos, 

quando se considera o seu conjunto, vê-se o governo como um comprador de vulto. 

Corroborando com tal entendimento, Costin (2010, p. 185), afirma que “como o governo 

é um comprador de escala, ou seja, compra em grandes quantidades, o impacto das compras 

governamentais na economia é sempre relevante [...]”. Sendo assim, é pensando na melhor 

forma de utilizar o poder de compras do Estado, que autores como Fenili (2016) e Terra (2018) 

apontam três atributos fundamentais para obtenção de bons resultados: a qualidade do objeto 

adquirido, o preço econômico e a celeridade do rito de compra. 

A qualidade do objeto é obtida não apenas pelo atendimento das características 

tangíveis, previamente identificadas na fase de especificação, mas, também através da 

adequação ao uso para o qual se destina. Por sua vez, a obtenção de economia está diretamente 

ligada ao uso racional dos recursos. Dessa forma, é necessário gastar o mínimo de dinheiro 

público possível, sem, contudo, deixar de proporcionar qualidade e atender o fim ao qual se 

propõe. Já em relação à celeridade do rito, o atendimento das demandas em tempo hábil 

compete para o funcionamento adequado das atividades administrativas e, consequentemente, 

para a qualidade do atendimento a ser prestados aos cidadãos.   

Segundo Terra (2018) a área de compras é uma das mais importantes para a atividade 

logística governamental. Além de possuir valor estratégico, movimenta e influencia toda a 
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organização e o ciclo econômico. Entre os aspectos estratégicos levantados pelo autor, estão: a 

utilização do poder de compra do Estado, a contribuição para o alcance das políticas públicas 

(desenvolvimento local, meio ambiente, etc.), a colaboração para com o desenvolvimento 

sustentável (compras sustentáveis), o incentivo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, 

além da contribuição dada ao fomento à competitividade e ao desenvolvimento do mercado. 

Para Mendes (2012, p. 25) o processo de contratação pública, observado sob o ponto de 

vista da atividade administrativa, é definido como: 

 

[...] o conjunto de fases, etapas e atos estruturado de forma lógica para permitir que a 

Administração, a partir da identificação precisa da sua necessidade e demanda, possa 

definir com precisão o encargo desejado, minimizar seus riscos e selecionar, 

isonomicamente, se possível, a pessoa capaz de satisfazer a sua necessidade pela 

melhor relação benefício-custo. 
 

Os trâmites necessários para realização das compras públicas, compreendem, de acordo 

com Medeiros (2017) três fases: a interna, a externa e a contratual, que estão representadas na 

figura 2. Na primeira, estão concentradas as ações de planejamento. Nela são identificadas as 

demandas e definidas as melhores soluções, que servirão de base para a elaboração de 

documentos como o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência (TR). Na segunda, 

que se inicia com a divulgação do instrumento convocatório, é realizada a seleção do fornecedor 

responsável pela proposta mais vantajosa. Finalmente, na terceira, ocorre o acompanhamento 

da execução contratual. É verificado se a entrega do objeto está em conformidade com os 

requisitos pactuados inicialmente e toma-se as providências necessárias caso ocorra algum 

problema. 

FIGURA 2: Fases do processo de contratação pública 

 
 Fonte: elaborado pela autora com base em Medeiros (2017)  
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 O procedimento administrativo formal através do qual as compras são realizadas é 

denominado licitação. Ele está previsto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 

1988 e foi regulamentado pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a qual dispõe que: 

 

Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos.(BRASIL, 1993, p.1) 
 

 É possível observar que a redação do dispositivo legal apresenta uma visão geral que se 

baseia nos objetivos e no conhecimento dos procedimentos a serem adotados. Dessa forma, 

existe na literatura diferentes conceitos de licitação. 

 Para Meirelles (2006, p. 266), ela é vista como “[...] o procedimento administrativo 

mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato 

de seu interesse [...]”. Por sua vez, Carvalho Filho (2015, p. 240), seguindo a mesma linha de 

raciocínio ao focar a escolha da proposta mais vantajosa, lembra que a licitação não é um 

procedimento aberto à discricionariedade do administrador público, mas sim, vinculado, ou 

seja, está amarrado à lei. Ele a define “[...] como o procedimento administrativo vinculado por 

meio do qual os entes da Administração Pública e aqueles por ela controlados selecionam a 

melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados [...]”. 

 Di Pietro (2016), utilizando parcialmente o conceito dado por José Roberto Dromi, 

ressalta que os licitantes precisam atender a todas as exigências previstas no instrumento 

convocatório para que as propostas sejam aceitas pela Administração Pública. 

 

[...] pode-se definir licitação como o procedimento administrativo pelo qual um ente 

púbico, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados, que se 

sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de 

formularem propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para 

a celebração de contrato. (DI PIETRO, 2016, p.411) 
 

 Diante dos conceitos apresentados, verifica-se que a licitação é um procedimento 

administrativo, no qual a busca pela proposta mais vantajosa deve ser norteada pelos princípios 

constitucionais. Nele os atos da Administração Pública e dos licitantes são vinculados à Lei e 

ao instrumento convocatório, buscando garantir uma disputa isonômica.  

  Conforme aponta a publicação do Tribunal de Contas da União intitulada “Licitações e 

contratos: orientações e jurisprudência do TCU”, o processo licitatório é realizado por meio das 
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modalidades de licitação. Elas são formas específicas de condução dos procedimentos e tomam 

por base critérios definidos em lei (BRASIL, 2010b). 

 Para Justen Filho:  

 

As diversas “modalidades” representam, na verdade, diversas formas de regular o 

procedimento de seleção. As diversas espécies de procedimentos distinguem-se entre 

si pela variação quanto à complexidade de cada fase do procedimento e pela variação 

quanto à destinação de cada uma dessas fases. No entanto qualquer que seja a espécie 

(“modalidade”) de licitação, sempre nela se verificam determinadas etapas. (JUSTEN 

FILHO, 2012, p.292). 
 

A Lei nº 8.666/1993 previu cinco modalidades de licitação: a concorrência, a tomada de 

preços, o convite, o concurso e o leilão. Posteriormente, foram inseridas na legislação federal 

as modalidades pregão e Regime Diferenciado de Contratações (RDC). E no dia 01 de abril, de 

2021, a Lei nº 14.133 definiu como modalidades de licitação o pregão, a concorrência, o 

concurso, o leilão e o diálogo competitivo (modalidade de licitação para contratação de obras, 

serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com os licitantes 

previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou 

mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentarem 

proposta final após o encerramento dos diálogos). A exclusão das modalidades tomada de preço 

e convite na nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos ocorreu em função de que o 

valor da contratação não é mais um fator definidor da modalidade, mas sim a natureza do objeto. 

(BRASIL, 1993; BRASIL, 2021e) 

 Cabe destacar que durante os dois primeiros anos de vigência da Lei nº 14.133/2021, a 

Lei nº 8.666/93, a Lei nº 10.520/2002 (pregão) e a Lei nº 12.462/2011 (RDC) ainda poderão ser 

utilizadas mediante opção expressa da administração. Observa-se, contudo, que em razão de a 

nova Lei de Licitação e Contratos ter sido publicada em 2021, o trabalho não se deterá nas 

inovações que ela trouxe, uma vez que, não há tempo hábil para estudar os efeitos dela sobre 

as compras governamentais.  

Considerando, portanto, apenas a legislação que antecede à publicação da Lei nº 

14.133/2021, são disponibilizados no quadro 1 a seguir, as modalidades de licitação e suas 

definições.  
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QUADRO 1 - Modalidades de licitação 

MODALIDADES DEFINIÇÃO 
Concorrência Modalidade de licitação na qual quaisquer interessados podem 

participar, desde que , na fase inicial de habilitação preliminar, 

comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 

exigidos no edital para execução de seu objeto. 
Tomada de Preços Modalidade de licitação em que os interessados são previamente 

cadastrados ou que atendam às exigências para cadastramento, 

até o terceiro dia anterior à data ao recebimento das propostas 

para comprovar os requisitos de qualificação exigidos no edital. 
Convite Modalidade de licitação que ocorre entre interessados do ramo 

pertinente ao objeto, cadastrados ou não, escolhidos e 

convidados em número mínimo de três pela unidade 

administrativa, que é a responsável por afixar em local 

apropriado cópia do instrumento convocatório, permitindo 

assim, a participação dos demais cadastrados que manifestem 

interesse com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da 

apresentação das propostas. 
Concurso  Modalidade de licitação destinada à escolha de trabalho técnico, 

científico ou artístico, entre quaisquer interessados, mediante a 

instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, 

conforme critérios previstos em edital publicado na imprensa 

oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 
Leilão Modalidade de licitação destinada à venda de bens móveis 

inservíveis para a administração ou de produtos legalmente 

apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis, 

prevista no art. 19, a qualquer interessado que oferecer o maior 

lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 
Pregão Modalidade de licitação utilizada para a aquisição de bens e 

serviços comuns, ou seja, bens ou serviços cujo desempenho e 

qualidade possam ser descritos objetivamente em edital, através 

de sua especificação de mercado. 
Regime Diferenciado de Contratação Modalidade de licitação criada com os objetivos de ampliar a 

eficiência nas contratações e a competitividade entre os 

licitantes; promover a troca de experiência e tecnologias em 

busca da melhor relação custo e benefício para o setor público; 

incentivar a inovação tecnológica; e assegurar tratamento 

isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta mais 

vantajosa. 
Fonte: elaborado pela autora com base em: Brasil (1993); Brasil (2002a); Brasil (2011a) 

  

O texto constitucional determina expressamente no artigo 37, inciso XXI, a 

obrigatoriedade de licitar:  

 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (BRASIL, 1988, p.1) 
 

Apesar de a regra ser licitar, existem situações em que não é possível realizar um 

processo licitatório, seja pela inviabilidade do procedimento, seja pela demora que poderia 
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causar prejuízos ao interesse público, ou até mesmo porque a lei assim o determina. Mello 

(2007), ao abordar a questão, defende que a licitação não é um fim, mas sim um meio para se 

chegar a um resultado. E quando ela não pode cumprir sua função, torna-se descabido realizá-

la. 

Dessa forma, cabe destacar três casos nos quais a compra pública pode ser realizada de 

forma direta: licitações dispensáveis (quando apesar de existir possibilidade de competição que 

justifique a licitação, a Administração pode dispensar o processo licitatório, se assim lhe 

convier); licitações  dispensadas (a própria lei determina que não seja realizada licitação) e 

inexigibilidade (casos nos quais existe impossibilidade de competição, seja pela natureza do 

objeto a ser licitado ou pelo objetivo a ser alcançado). 

O gerenciamento das compras públicas no Brasil reflete as transformações pelas quais 

o país passou ao longo da sua história. Na medida em que a administração dos recursos públicos 

foi sendo modificada através do patrimonialismo, da burocracia, do gerencialismo e da gestão 

societal, também as compras governamentais foram evoluindo para permitir a coexistência 

dessas formas de gestão nas aquisições de bens e contratações de serviços. 

É importante esclarecer que, conforme explicam Neves et al. (2017) não existe uma 

evolução linear dessas formas de gestão. Elas podem perder a intensidade quando surge uma 

nova, mas, algumas de suas características sobrevivem ao tempo, de modo que continuam a 

gerar impacto e a influenciar a gestão pública.  

Apesar de o patrimonialismo, a burocracia, o gerencialismo e a gestão societal 

coexistirem, para facilitar a compreensão eles serão apresentados neste estudo na ordem 

cronológica que foram implementados. 

  O primeiro a ser implantado no Brasil foi o patrimonialismo. Transplantado de 

Portugal para a colônia, ele buscava atender ao interesse daqueles que estavam no poder. Entre 

suas principais características estão a ausência de separação entre o público e o privado e o 

clientelismo. Oliveira, Oliveira e Santos (2011, p. 953) ressaltam que havia a “[...] apropriação 

de recursos estatais por funcionários públicos, grupos políticos e segmentos privados. ” 

Dentro desse contexto, foi estabelecida, em 1862, a primeira norma legal destinada às 

compras públicas no Brasil. Trata-se do Decreto nº 2.926, que regulamentava as arrematações 

de serviços do Ministério da Cultura Comércio e Obras Públicas (BRASIL, 1862). 

Posteriormente, a consolidação dos regulamentos de compras do governo federal ocorreu com 

a publicação do Decreto nº 4.536, de 28 de janeiro de 1922, que organizava o Código de 

Contabilidade da União (BRASIL, 1922).  
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Em um segundo momento, foi introduzida a burocracia. Ela começou a ser 

implementada no país durante a década de 1930, tendo como principais características a 

formalidade, a impessoalidade e o profissionalismo. De acordo com Pinho (1998) a reforma 

que se propunha a introduzir a burocracia na gestão pública brasileira foi iniciada durante o 

governo provisório de Getúlio Vargas e teve como marco a criação do DASP (Departamento 

de Administração do Serviço Público), que como aponta Pereira (2001) era o órgão responsável 

pela execução e formulação do novo modelo na Administração Pública. Dentre as diversas 

realizações do DASP cabe ressaltar o ingresso no serviço público através de concurso, a 

racionalização de métodos de diversas áreas (pessoal, orçamento, compras...), bem como o 

estabelecimento de órgãos reguladores e a criação de empresas estatais. 

Entre os instrumentos legais que introduziram os procedimentos burocráticos nas 

compras públicas brasileiras, podem ser apontados o Decreto nº 19.587, de 14 de Janeiro de 

1931, que buscava centralizar e padronizar os procedimentos de aquisição pública e o Decreto-

Lei nº 2.206, de 20 de maio de 1940, que organizou a estrutura de compras da Administração 

Pública Federal. (BRASIL, 1931; BRASIL, 1940) 

Em um segundo momento, já durante o governo militar, foi publicado o Decreto-Lei nº 

200, de 25 de fevereiro de 1967 (BRASIL, 1967). O dispositivo definia normas para as 

licitações, incluindo a instituição das modalidades de concorrência, tomada de preços e convite 

como procedimentos prévios para as compras governamentais. As modalidades concurso e 

leilão só foram previstas em 1986, com a publicação do Decreto-Lei nº 2.300, de 21 de 

novembro de 1986 (BRASIL, 1986). 

 Ao longo da década de 1990, o gerencialismo ganhou força no Brasil. De acordo com o 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado – PDRAE, a Administração Pública Gerencial 

surgiu como: 

 

[...] resposta  de  um  lado,  à  expansão das  funções econômicas e sociais do   Estado,   

e,   de   outro,   ao   desenvolvimento   tecnológico   e   à globalização da economia 

mundial, uma vez que ambos deixaram à mostra os problemas associados ao modelo 

anterior.  A eficiência da administração pública –a necessidade de reduzir custos e 

aumentar a  qualidade  dos serviços,  tendo  o  cidadão  como  beneficiário –torna-se  

então  essencial.    A reforma do aparelho do Estado passa a ser orientada  

predominantemente pelos valores da eficiência e qualidade na prestação dos serviços 

públicos e pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial nas    organizações. 

(BRASIL,1995, p. 15-16) 
 

Pouco tempo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, quando a licitação 

passou a ser exigida constitucionalmente e tornou-se obrigatória para todos os entes da 

federação e suas administrações diretas e indiretas, foi acrescentada ao ordenamento jurídico a 
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Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulou o processo licitatório (BRASIL, 1993). Silva 

(2012) destaca que as modalidades previstas na Lei nº 8.666 adotavam procedimentos 

ineficientes e morosos, nitidamente incompatíveis com os preceitos da Administração Pública 

Gerencial. Sendo assim, foi necessária a introdução de uma nova modalidade licitatória que 

pudesse ser mais eficiente, desburocratizar o processo de licitação e trazer maior celeridade: o 

pregão.  

Instituído, inicialmente, pela Medida Provisória nº 2.026/2000 e convertido 

posteriormente na Lei nº 10.520, o pregão se destina à aquisição de bens e serviços comuns 

(BRASIL, 2000B; BRASIL, 2002a). Entre as alterações que vêm sendo incorporadas desde a 

instituição da nova modalidade, merece destaque as introduzidas pelo Decreto nº 5.450, de 31 

de maio de 2005, que instituiu a adoção do pregão preferencialmente na forma eletrônica, pelo 

Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, que revogou este último e buscou aprimorar as 

regras relativas a disputa e envio de lances, além de prever a obrigatoriedade do uso do pregão 

eletrônico a estados e municípios que recebam recursos por meio das transferências voluntárias 

da União e pela Lei nº 14.133/2021, que ampliou os critérios de julgamento, permitindo a 

utilização não apenas do critério de menor preço, mas também do de maior desconto.(BRASIL, 

2005; BRASIL, 2019c; BRASIL,2021c) 

Outro marco legal que merece destaque no contexto da administração pública gerencial 

é o Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, que regulamentou o Sistema de Registro de 

Preços (SRP) e trouxe como uma das principais inovações a possibilidade de adesão à ata de 

registro de preços por órgãos da Administração Pública que não participaram do certame 

licitatório (BRASIL, 2001). O dispositivo foi revogado em 2013 pelo Decreto n° 7.892, em 

resposta às constantes orientações do TCU para que os órgãos exercessem o controle dos 

quantitativos a serem autorizados nas adesões às atas de registro de preços. Cabe esclarecer que 

o SRP é definido como “conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à 

prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras” (BRASIL, 2013a, p.1).  

Uma norma que também precisa ser lembrada é a Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 

2011, que regulamentou o Regime Diferenciado de Contratação. Inicialmente, a Lei se 

destinava a simplificar e conferir maior celeridade para as contratações necessárias aos eventos 

da Copa das Confederações da Fifa em 2013, da Copa do Mundo de 2014 e dos jogos Olímpicos 

e Paraolímpicos de 2016. Com o tempo, o RDC foi sendo expandido para abranger também 

outros segmentos da Administração Pública (BRASIL, 2011a). Persson, Porto e Lavor (2016, 

p.59) ressaltam que a ênfase do Regime diferenciado de Contratação está na “[...] eficiência 

administrativa e nas adequações oriundas das prescrições gerenciais para a atividade pública”. 
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Uma outra forma de gestão presente no Brasil é a societal. De acordo com Paula (2005) 

ela é considerada como uma alternativa ao gerencialismo, e se destaca por incentivar a criação 

de mecanismos de transparência para nortear as ações do governo e a conduta seus agentes. 

Além disso, também indica a participação dos atores sociais na definição da agenda 

governamental. 

Drumond, Silveira e Silva (2014, p. 8) afirmam que apesar de a gestão societal 

estabelecer “[...] diálogo com os conceitos de governança pública, societalismo e transparência 

pública [...]”, o seu conceito ainda está em construção no Brasil. 

Uma norma que representa a gestão societal é a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 

2011, que regula o acesso à informação (BRASIL, 2011b). Ela se insere dentro de um contexto 

onde o governo brasileiro tem buscado investir em novos mecanismos e instrumentos para 

ofertar uma gestão mais transparente e participativa, inclusive, nas ações que envolvem 

licitações e contratos administrativos. 

Nos últimos anos, algumas Instruções Normativas foram publicadas na tentativa de 

tornar o processo de compra mais transparente e eficiente. É o caso da IN nº 5, publicada em 

26 de maio de 2017, pelo então Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão. Ela se 

destinou a estabelecer regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços 

terceirizados no âmbito do governo federal (BRASIL, 2017b). Costa, Pereira e Marin (2020, 

p.20) apontam como parâmetros estabelecidos pela IN 05/2017: “[...] o planejamento da 

contratação, o gerenciamento de riscos, os controles internos, a transparência e o pagamento 

com foco no resultado. ” 

Também merecem destaque a IN nº 1/2018, que foi revogada pela  IN nº 1/2019 e 

dispunha “sobre o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações e sobre a 

elaboração do Plano Anual de Contratações de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia 

da informação e comunicações no âmbito da Administração Pública federal” (BRASIL, 2018b; 

BRASIL, 2019e) e a IN nº 40/2020 que instituiu a obrigatoriedade de elaboração do Estudo 

Técnico Preliminar e do uso do Sistema ETP digital para a instrução processual das compras 

públicas (BRASIL, 2020b).  

A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que foi publicada em 01 de abril 

de 2021, também acompanha a tendência de buscar a transparência e a participação social. Este 

fato é comprovado em vários dispositivos da norma, como no artigo 19, inciso III que prevê a 

criação de um sistema informatizado para o acompanhamento de obras, inclusive com recursos 

de imagem e vídeo; no parágrafo único do artigo 21, que dispõe sobre o fomento da participação 

popular na Administração Pública com previsão da possibilidade de realização de consultas 
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prévias à licitação e no artigo 169 que determina a subordinação das contratações públicas ao 

controle social.(BRASIL, 2021e) 

No quadro 2 a seguir é apresentado um resumo dos principais marcos legais que 

acompanham a evolução das compras públicas no Brasil. 

 

QUADRO 2 – Evolução dos marcos legais das compras públicas no Brasil 

NORMATIVOS  EMENTA OBSERVAÇÃO 
Decreto nº 2.926/1862 Aprova o regulamento para as 

arrematações dos serviços a cargo 

do Ministério da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas. 

Primeira norma legal destinada às 

compras públicas no Brasil. 

Decreto nº 4.536/1922 Organiza o Código de Contabilidade 

da União. 
Consolidou os regulamentos de 

compras do governo federal. 
Decreto nº 19.587/1931 Centraliza as compras e os 

fornecimentos de artigos destinados 

à execução dos serviços federais. 

Centralizou e padronizou as 

aquisições de materiais do Governo 

Federal. 
Decreto-Lei nº 2.206/1940 Dispõe sobre serviços de material, 

reforma a Comissão de Compras, e 

dá outras providências. 

Organiza a estrutura de compras da 

Administração Pública Federal. 

Decreto-Lei nº 200/1967 Dispõe sobre a organização da 

Administração Federal, estabelece 

diretrizes para a Reforma 

Administrativa e dá outras 

providências. 

Definiu normas para as licitações, 

incluindo a instituição das 

modalidades de concorrência, 

tomada de preços e convite como 

procedimentos prévios para as 

compras governamentais. 
Decreto-Lei nº 2.300/1986 Dispõe sobre licitações e contratos 

da Administração Federal e dá 

outras providências. 

Instituiu as modalidades de licitação: 

concurso e leilão. 

Constituição Federal de 1988  A Constituição Federal regula e 

organiza no Brasil a atuação do 

Estado perante a sociedade. No 

art.37, inciso XXI, ressalvados os 

casos previsto em lei, determina a 

obrigatoriedade de licitar. 
Lei nº 8.666/1993 Regulamenta o art. 37, inciso XXI, 

da Constituição Federal, institui 

normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras 

providências. 

Estabeleceu normas gerais sobre 

licitações e contratos no âmbito dos 

Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 

Medida Provisória nº 

2.026/2000 
Institui, no âmbito da União, nos 

termos do art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, modalidade de 

licitação denominada pregão, para 

aquisição de bens e serviços 

comuns. 

Criou o pregão como nova 

modalidade licitatória, para aquisição 

de bens e serviços comuns, ou seja, 

“aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos pelo edital, 

por meio de especificações usuais no 

mercado” 
Lei nº 10.520/2002 Institui, no âmbito da União, 

Estados, Distrito Federal e 

Municípios, nos termos do art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal, 

modalidade de licitação denominada 

pregão, para aquisição de bens e 

serviços comuns, e dá outras 

providências. 

Converteu a Medida Provisória nº 

2.026/2000 em lei. 
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Decreto nº 5.450/2005 Regulamenta o pregão, na forma 

eletrônica, para aquisição de bens e 

serviços comuns, e dá outras 

providências. 

Regula a realização do pregão 

preferencialmente em sua forma 

eletrônica. A sessão pública  é 

realizada por meio de sistema que 

promova a comunicação pela Internet 
Decreto nº 3.931/2001 Regulamenta o Sistema de Registro 

de Preços previsto no art. 15 da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

dá outras providências. 

O SRP é o “conjunto de 

procedimentos para registro formal 

de preços relativos à prestação de 

serviços e aquisição de bens, para 

contratações futuras” (BRASIL, 

2001, p.1) 
Decreto n° 7.892/2013 Regulamenta o Sistema de Registro 

de Preços previsto no art. 15 da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Revogou o Decreto nº 3.931/2001 e 

inseriu dispositivos destinados ao 

controle dos quantitativos a serem 

autorizados nas adesões às atas de 

registro de preços. 
Lei nº 12.462/2011 Institui o Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas - RDC; altera 

a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 

2003, que dispõe sobre a 

organização da Presidência da 

República e dos Ministérios, a 

legislação da Agência Nacional de 

Aviação Civil (Anac) e a legislação 

da Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária 

(Infraero); cria a Secretaria de 

Aviação Civil, cargos de Ministro de 

Estado, cargos em comissão e 

cargos de Controlador de Tráfego 

Aéreo; autoriza a contratação de 

controladores de tráfego aéreo 

temporários; altera as Leis nºs 

11.182, de 27 de setembro de 2005, 

5.862, de 12 de dezembro de 1972, 

8.399, de 7 de janeiro de 1992, 

11.526, de 4 de outubro de 2007, 

11.458, de 19 de março de 2007, e 

12.350, de 20 de dezembro de 2010, 

e a Medida Provisória nº 2.185-35, 

de 24 de agosto de 2001; e revoga 

dispositivos da Lei nº 9.649, de 27 

de maio de 1998. 

Foi criada para conferir maior 

celeridade às contratações 

necessárias aos eventos da Copa das 

Confederações  da  Fifa  em  2013, da 

Copa do Mundo de 2014 e dos jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. 

Atualmente abrange também outros 

segmentos da Administração Pública. 

Lei nº 12.527/2011 Regula o acesso a informações 

previsto no inciso XXXIII do art. 5º , 

no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 

2º do art. 216 da Constituição 

Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 

de dezembro de 1990; revoga a Lei 

nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e 

dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de 

janeiro de 1991; e dá outras 

providências. 

O art. 7º, inciso VI, determina o 

acesso às informações referentes a 

licitações e contratos. Já o art. 8º, 

inciso IV, dispõe que é dever dos 

órgãos e entidades públicas divulgar 

informações sobre licitações, 

incluindo os editais e resultados, bem 

como a todos os contratos celebrados. 

Instrução Normativa nº 

05/2017 
Dispõe sobre as regras e diretrizes 

do procedimento de contratação de 

serviços sob o regime de execução 

indireta no âmbito da Administração 

Pública federal direta, autárquica e 

fundacional. 

Estabeleceu regras e diretrizes do 

procedimento de contratação de 

serviços terceirizados, passando a 

exigir o Documento de Oficialização 

da Demanda, o Estudo Técnico 

Preliminar e o mapa de risco como 
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condição para a instrução processual 

das contratações. 
Instrução Normativa nº 

01/2018 
Dispõe sobre o Sistema de 

Planejamento e Gerenciamento de 

Contratações e sobre a elaboração 

do Plano Anual de Contratações de 

bens, serviços, obras e soluções de 

tecnologia da informação e 

comunicações no âmbito da 

Administração Pública federal 

direta, autárquica e fundacional. 

O Plano Anual de Contratações é o 

documento que engloba todas as 

contratações que o órgão ou entidade 

pretende realizar ou prorrogar para o 

exercício subsequente, incluindo as 

renovações.  
O Sistema de Planejamento e 

Gerenciamento de Contratações é a 

ferramenta que operacionaliza os 

Planos Anuais de Contratação. 
Instrução Normativa nº 

01/2019 
Dispõe sobre Plano Anual de 

Contratações de bens, serviços, 

obras e soluções de tecnologia da 

informação e comunicações no 

âmbito da Administração Pública 

federal direta, autárquica e 

fundacional e sobre o Sistema de 

Planejamento e Gerenciamento de 

Contratações. 

Aprimora os procedimentos para 

implementação do Plano Anual e 

busca se adequar à realidade das 

diversas unidades administrativas de 

compras. 

Decreto nº 10.024/2019 
 

Regulamenta a licitação, na 

modalidade pregão, na forma 

eletrônica, para a aquisição de bens 

e a contratação de serviços comuns, 

incluídos os serviços comuns de 

engenharia, e dispõe sobre o uso da 

dispensa eletrônica, no âmbito da 

administração pública federal. 

Revogou o Decreto nº 5.450/2005 e 

buscou aprimorar regras sobre 

disputa e envio de lances, além de 

prever a obrigatoriedade do uso do 

pregão eletrônico a estados e 

municípios que recebam recursos por 

meio das transferências voluntárias 

da União. 
Instrução Normativa nº 

40/2020 
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. 

Ampliou a utilização do Estudo 

Técnico Preliminar para as compras e 

determinou o uso do sistema ETP 

digital. 

Lei nº 14.133 Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos 
Esta Lei estabelece normas gerais de 

licitação e contratação para as 

Administrações Públicas diretas, 

autárquicas e fundacionais da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 
Fonte: Elaborado pela autora com base em: BRASIL (1862); BRASIL (1922); BRASIL (1931); BRASIL (1940); 

BRASIL (1967); BRASIL (1986); BRASIL (1988); BRASIL (1993); BRASIL (2000b); BRASIL (2001); BRASIL 

(2002a); BRASIL (2005); BRASIL (2011a); BRASIL (2011b); BRASIL (2013a); BRASIL (2017b); BRASIL 

(2018b); BRASIL (2019e); BRASIL (2019c); BRASIL (2020b); BRASIL (2021c). 
 

É possível perceber que a Administração Pública está constantemente evoluindo e 

buscando novas formas de melhorar a gestão. Segundo Wosniak e Rezende (2012, p. 795), isso 

ocorre porque “Os governos são pressionados no sentido de adequar suas instituições e modos 

de agir ao contexto de um mundo cada vez mais questionador, globalizado, complexo e 

interdependente”.  
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Sendo assim, mesmo em um ambiente formal como o das compras governamentais, 

onde a Administração Pública está vinculada a normas e Leis específicas, existe espaço para 

iniciativas inovadoras (NEGRINI; PEREIRA, 2019). Na medida em que a gestão vai evoluindo, 

também vão sendo introduzidas mais inovações normativas e ferramentas tecnológicas para 

aperfeiçoar as compras públicas. 

 

2.2 Inovações nas compras governamentais 

 

O termo “inovação” ganhou destaque com a publicação do livro “Teoria do  

Desenvolvimento  Econômico” do economista Joseph Schumpeter.  Nele o autor defende que 

o crescimento econômico está ligado à capacidade de inovar. As tecnologias, os produtos e até 

mesmo o modo de comercializar bens e serviços devem ser constantemente substituídos por 

novos na busca de mover a economia para frente (SCHUMPETER, 1997, tradução nossa; 

SARAMAGO, 2021)  

É comum que a inovação seja confundida com a invenção. Sobre essa questão, Oliveira 

(2014) esclarece que uma invenção só é vista como uma inovação quando possui utilidade 

prática. Além disso, nem sempre essa última se origina da primeira. O processo inovativo pode 

surgir, por exemplo, de adaptações de processos que já existem, ou, serem fruto de adequações 

na utilidade de um produto. 

De acordo com Rezende (2002), a antecipação às demandas do mercado e aos anseios 

da sociedade como um todo, por meio das inovações, permite o alcance de resultados mais 

eficazes na gestão das empresas. Entretanto, é preciso compreender que uma inovação só é 

relevante quando cria valor para os clientes. Se eles não estiverem dispostos a aceitá-la, não 

importa o quão inovadora seja uma empresa, a empreitada não será exitosa. (SAWHNEY, 

WOLCOTT; ARRONIZ, 2006, tradução nossa)  

Narcizo (2012) explica que apesar de a inovação ser largamente discutida na mídia, nas 

organizações, na Administração Pública e no meio acadêmico, não existe uma definição 

amplamente aceita do que ela vem a ser. Apesar disso, Sano (2020) aponta duas  características 

comuns aos conceitos de inovação: ser uma novidade e ter utilidade prática dentro de um 

determinado contexto.  

No Manual de Oslo, que foi escrito pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), a inovação é descrita como “ [...] um produto ou 

processo novo ou aprimorado (ou a combinação dos mesmos) que difere significativamente dos 
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produtos ou processos anteriores da unidade e que foi disponibilizado para usuários 

potencializadores (produto) ou colocado em uso pela unidade (processo)” (OECD/Eurostat, 

2018, p. 20, tradução nossa) 

Já na Lei nº 10.973/2004, que aborda os incentivos à inovação e à pesquisa no ambiente 

produtivo, a inovação é definida no artigo 2º, inciso IV como:  

 

IV - inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e 

social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a 

agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo 

já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou 

desempenho; (BRASIL, 2004a, p.1) 
 

Embora a inovação, inicialmente, estivesse ligada à busca de vantagem competitiva na 

iniciativa privada; aos poucos ela passou a ser utilizada também na Administração Pública. 

Conforme consta no Manual de Oslo: “A inovação pode ocorrer em qualquer setor da economia, 

incluindo serviços governamentais como saúde e educação.” (OCDE, 2005, p.22) 

Lima e Vargas (2010, p.5-6) apontam que, como as organizações públicas não estão 

inseridas dentro da ordem competitiva de mercado, “[...] o resultado da inovação, do ponto de 

vista macro, fica associado a objetivos socioeconômicos e políticos, e, do ponto de vista da 

organização, associa-se às finalidades organizacionais.” De acordo com Fenili (2018) um 

conceito recorrente na literatura que trata da inovação na gestão pública é o de Mulgan e Albury.  

Para esses autores, a inovação é definida como “ [...] a criação e implementação de novos 

processos, produtos, serviços e métodos de entrega que resultam em significativas melhorias na 

eficiência, eficácia ou qualidade dos resultados.” (MULGAN; ALBURY, 2003, p.3, tradução 

nossa).  

Além da apresentação do conceito, Mulgan e Albury (2003, tradução nossa) apontam 

algumas razões que justificam o processo inovativo governamental. Entre elas destacam-se: o 

aumento da capacidade de resposta dos serviços para necessidades locais e individuais, o 

acompanhamento das necessidades e expectativas públicas, além do aumento da eficiência e a 

melhoria dos resultados. 

De acordo com o edital do “25º Concurso Inovação no Setor Público – modalidade de 

práticas inovadoras”, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública - ENAP 

(2021, p.1), a inovação é vista como. “[...] o desenvolvimento e a implementação de um novo 

processo, serviço ou política pública que gere melhores resultados para o serviço público e valor 

público para a sociedade.”  



  34 

 

 
 

Cavalcante e Cunha (2017) abordam a inovação no setor público a partir de um 

panorama mais amplo. Eles apresentam dois arranjos ligados à atuação do Estado: O primeiro, 

externo, baseado na visão schumpeteriana que liga a inovação tecnológica ao desenvolvimento 

econômico, restringindo a intervenção governamental à existência de falhas de mercado. E o 

segundo, interno, onde o processo inovativo serve de estratégia para lidar com as falhas de 

governo.  

Os autores destacam que embora ambos os arranjos possuam um mesmo objetivo – 

promover capacidades e soluções inovadoras – seus ativadores são diferentes. Enquanto o que 

aborda as falhas de mercado possui como principais propulsores a aversão ao risco de 

investimentos de longo prazo da iniciativa privada, as necessidades de aumento da 

produtividade e competitividade das empresas nacionais e a sustentabilidade; o outro é 

impulsionado pelas falhas de governo, os wicked problems (problemas complexos e 

abrangentes, de difícil resolução), assim como pelas crescentes demandas por melhores serviços 

e mais participação social.  

Em ambos os casos há convergência em relação aos princípios fundamentais (interação, 

colaboração, tentativa-erro, foco no conhecimento e perspectiva de longo prazo na maturação 

das inovações) norteadores do processo de inovação no âmbito da Administração Pública. 

Compreendendo que a busca do setor público, por soluções inovadoras, estejam elas voltadas 

ao setor privado ou à própria administração pública, visa, em última instância, promover o 

desenvolvimento social e econômico das nações ou unidades subnacionais, Cavalcante e Cunha 

(2017, p. 28)   tentaram sintetizar a discussão sobre o panorama da inovação no setor público 

na figura 3 a seguir: 

FIGURA 3 - Panorama da inovação no setor público 

 
Fonte: Cavalcante e Cunha (2017, p. 28) 
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Assim, como existem diversos conceitos de inovação, também há mais de uma forma 

possível de inovar.  De acordo com Walker, Damanpour e Devece (2010, tradução nossa), 

dentre as muitas tipologias propostas pela literatura, são encontradas com frequência: produto/ 

serviço versus inovações de processo; tecnológica versus inovação administrativa/gerencial; 

inovações radicais versus incrementais. 

Cabe destacar que, conforme apontam Lizarelli, Toledo e Alliprandini (2019), os tipos 

de inovação podem ser classificados e diferenciados por meio de dimensões como o objeto e o 

grau de inovação. Uma das tipologias que foca no objeto é a dos “4Ps” do espaço inovativo, 

que está ilustrada na figura 4. Ela foi proposta por Tidd e Bessant (2015) e se concentra em 

quatro categorias: Inovação de produto (mudanças focadas no que (produtos/serviços) uma 

empresa oferece); inovação de processo (envolve as mudanças na forma como os 

produtos/serviços são criados e entregues); inovação de posição (refere-se a mudanças no 

contexto em que produtos/serviços são introduzidos) e Inovação de paradigma (está ligada a 

mudanças nos modelos mentais subjacentes que orientam o que a empresa faz). 

FIGURA 4 – Os s 4 PS do espaço inovativo 

 
                                       Fonte: adaptado pela autora de Tidd & Bessant (2015, p. 25) 

 

A tipologia estabelecida com base no objeto da inovação também está presente na 

classificação apresentada pelo Manual de Oslo. Na terceira edição o documento continha os 

seguintes tipos de inovação: produto, processo, marketing e organizacional (OCDE, 2005). Na 

quarta edição, buscando reduzir a complexidade, passou-se a considerar apenas dois tipos 

principais: inovações de produto e inovações de processos de negócios. 
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Uma inovação de produto é um bem ou serviço novo ou aperfeiçoado que difere 

significativamente dos bens ou serviços anteriores da empresa e que foi introduzido 

no mercado. Uma inovação de negócios é um processo de negócios novo ou 

aprimorado para uma ou mais funções de negócios que difere significativamente dos 

processos de negócios anteriores da empresa e que foi colocado em uso pela empresa. 

(OECD/Eurostat, 2018, p. 20, tradução nossa) 
 

O Manual de Oslo (OECD/EUROSTAT, 2018) explica que cada um dos dois tipos de 

inovação possui divisões. A inovação de produto é separada em bens e serviços e a inovação 

de processos de negócios em: produção de bens e serviços, distribuição e logística, marketing 

e vendas, sistemas de informação e comunicação, administração e gestão e desenvolvimento de 

produtos e processos de negócios.  No setor público, um exemplo de classificação dos tipos de 

inovação foi apresentado por Vries, Bekkers e Tummers (2015, tradução nossa). Com base em 

uma revisão da literatura os autores dividiram as inovações em: inovação de processos, 

inovação de produtos ou serviços, inovação de governança e inovação conceitual. 

Dentre as tipologias que consideram o grau de inovação, destaca-se a apresentada por 

Mulgan e Albury (2003, tradução nossa). Eles apontam a existência de três tipos de inovação: 

inovação incremental (caracterizada por pequenas mudanças nos serviços ou processos 

existentes, que embora não alterem a estrutura organizacional contribui para implementação de 

melhorias), inovação radical ( promove a introdução de algo totalmente novo, que melhora o 

desempenho da organização e pode alterar as expectativas dos cliente ou usuários sem alterar a 

dinâmica do setor) e inovações sistêmicas ou transformadoras (promove mudanças estruturais, 

muitas vezes impulsionadas pelo surgimento de novas tecnologias, que mudam radicalmente a 

dinâmica em todos os níveis da organização) 

É possível verificar que em uma mesma inovação podem ser combinados tipos 

diferentes. Ou seja, na prática, os tipos de inovação são frequentemente interligados para criar 

formas híbridas. (OECD/EUROSTAT, 2018; VRIES, BEKKERS; TUMMERS, 2015). Apesar 

das importantes contribuições dadas pelas inovações, Vries, Bekkers e Tummers (2015, 

tradução nossa) realizaram uma pesquisa na qual identificaram que os efeitos da inovação no 

setor público é uma questão ainda pouco discutida. Conforme mostra a tabela 2, de um total de 

211 estudos, 84 não mencionam os efeitos das inovações.  

Além desse número corresponder a quase metade de todos os trabalhos levantados, 

observou-se que mesmo quando os efeitos foram abordados, estavam focados prioritariamente 

nos aspectos positivos. Os poucos estudos que apontaram os efeitos negativos, o fizeram em 

termo de falhas de inovação específicas ou relataram uma redução na atividade inovadora. 
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TABELA 2- Resultados da inovação do setor público 

RESULTADO NÚMERO 
Eficácia 59 (28%) 

     Maior eficácia 56 (27%) 

     Menor eficácia 3 (1%) 

Maior eficiência 21 (10%) 

Parceiros privados envolvidos 13 (6%) 

Cidadãos envolvidos 11 (5%) 

Maior satisfação do cliente 10 (5%) 

Outros (segurança, justiça etc.) 13 (6%) 

Nenhum resultado mencionado 84 (40%) 

Total N = 211 (100%) - alguns estudos incluíram mais de um resultado 
Fonte: Adaptado de Vries, Bekkers e Tummers (2015, p.159, tradução nossa) 

  

A existência dessa lacuna já havia sido apontada por Rogers (2003, tradução nossa) em 

seu livro “Diffusion of Innovations”. Na obra, o autor afirma que apesar da relevância do tema, 

as consequências (mudanças para um indivíduo ou para um sistema social em virtude da adoção 

ou rejeição de uma inovação) recebem pouca atenção por parte dos pesquisadores e dos agentes 

de mudança. 

 Ao questionar a razão desse vácuo nos estudos sobe as consequências da inovação, 

Rogers (2003, tradução nossa) aponta três possíveis explicações: 1) os patrocinadores da 

pesquisa enfatizam a adoção em si, pressupondo que as consequências serão positivas. As 

agências de mudança assumem que os clientes precisam da inovação e a sua adoção representa 

“sucesso”; 2) inadequação dos métodos de pesquisa. A utilização de questionários ignora as 

consequências posteriores à implementação da inovação, sendo indicado a adoção da 

observação ao longo do tempo ou o estudo de caso; 3) é difícil medir as consequências. Como 

os indivíduos que utilizam uma inovação nem sempre compreendem todos os seus efeitos, 

basear-se na compreensão dos respondentes pode resultar na obtenção de dados incompletos e 

conclusões erradas. 

 Buscando facilitar a compreensão das consequências da inovação, Rogers (2003, p. 442, 

tradução nossa) elaborou uma classificação com três dimensões: “(1) desejável versus 

indesejável, (2) diretas versus indiretas, e (3) antecipadas versus imprevistas”. Consequências 

desejáveis são as que configuram os efeitos funcionais de uma inovação para um indivíduo ou 

para um sistema social. Já as indesejáveis, se referem aos efeitos disfuncionais. Embora as 
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pessoas busquem obter os efeitos funcionais e evitar os disfuncionais, a maioria das inovações 

produzem ambas as consequências: desejáveis e indesejáveis. 

As consequências diretas correspondem às mudanças em um indivíduo ou sistema social 

que ocorrem em resposta imediata à uma inovação. Por outro lado, as indiretas se constituem 

em mudanças para um indivíduo ou sistema social que resultam das consequências diretas de 

uma inovação. Com relação às consequências antecipáveis, elas são mudanças reconhecidas e 

intencionadas dentro de um sistema quando da inovação. As consequências imprevistas, 

contudo, ocorrem de modo não intencional e sem o reconhecimento dos membros do sistema. 

O processo de inovação tem desenvolvido uma relação estreita com a tecnologia. O 

advento da internet, de modo especial, abriu espaço para novas formas de relacionamento entre 

Estado e sociedade (MEDEIROS; GUIMARÃES, 2005). A disponibilização de informações 

em tempo real pela web, levou as plataformas convencionais a migrarem para sistemas capazes 

de garantir a interação com os usuários e aumentou a pressão por uma administração mais ágil, 

de qualidade, transparente e inovadora. 

Tomando como exemplo a iniciativa privada, os governos passaram a investir na 

elaboração e aplicação de políticas púbicas ligadas à tecnologia da informação. No Brasil, assim 

como ocorreu em outros países, o governo eletrônico, também conhecido por e-gov ou e-

governo, emergiu como um inovador instrumento de gestão. Tendo como plano de fundo a 

informatização e a disponibilização de informações e serviços por meio da tecnologia, ele  não 

se restringe a facilitar e agilizar o acesso dos cidadãos às ações governamentais, mas se constitui 

em uma nova forma de o governo atingir seus objetivos, aperfeiçoando processos e buscando o 

aumento da eficiência e da transparência. (ABRANSON; MEANS, 2001, tradução nossa) 

De acordo com Prado, Ribeiro e Diniz existem, pelo menos, duas razões para que o 

governo eletrônico tenha se tornado importante:  

 

[...] A primeira está associada à emergência do uso de tecnologias interativas como 

um fenômeno de massas, particularmente relacionado com a expansão da Internet. A 

segunda razão se relaciona com a consolidação de modelos de modernização 

administrativa no setor público, no contexto da Reforma do Estado, baseada no uso 

intensivo das TIC (PRADO, RIBEITO e DINIZ, 2012, p.15). 
 

Nos últimos anos, o e-gov vem passando por um processo evolutivo. A popularização 

da internet e a proliferação dos dispositivos móveis apontam para o que se chama de 

“transformação digital”, que no entendimento de Morakanyane, Grace e O’Reilly (2017, 

tradução nossa) é um fenômeno para cujo conceito ainda não há um consenso. Algumas vezes 
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ele é tratado sob a ótica restrita da tecnologia, e em outras abarca aspectos mais amplos como 

processos e interações. 

Na visão da IDC a transformação digital é compreendida como: 

 

[...] um processo contínuo através do qual as organizações se adaptam ou impulsionam 

alterações nos clientes e mercados (ecossistema externo) através da utilização de 

competências digitais para inovar na criação e novos modelos de negócio, produtos e 

serviços que combinam experiências digitais e físicas e melhoram a eficiência 

operacional e o desempenho da organização (IDC, 2021, p.27) 
 

O governo brasileiro considera que o significado da transformação digital está ligado à 

oferta de “serviço público de qualidade, com menos gasto de tempo e dinheiro por parte do 

cidadão, para melhorar a vida daqueles que vivem e trabalham no país. ” (BRASIL, 2021c, p.1). 

Ela se preocupa dentro das organizações públicas não apenas com a tecnologia, mas, também 

com a implementação de uma mudança ampla que passa também pelas ideias, pela inovação e 

pelos processos. 

No âmbito das compras governamentais, um marco importante ligado às ações do 

governo eletrônico foi a criação, através do Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994, do 

Sistema de Serviços Gerais (SISG), que se propunha a coordenar as atividades de logística 

ligadas a materiais, transportes, comunicações administrativas, documentação e administração 

de edifícios públicos e de imóveis residenciais, para os órgãos da Administração Federal direta, 

das autarquias federais e fundações públicas (BRASIL, 1994).  

A administração dos serviços nos órgãos integrantes do SISG requereu o 

desenvolvimento do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG), uma 

plataforma eletrônica utilizada para realizar as operações de compras públicas, como: 

divulgação e realização de licitações, registros de contratos administrativos, catalogação de 

materiais e serviços e cadastro de fornecedores. 

Em 1998, buscando dar maior visibilidade e transparência para as compras e 

contratações do governo federal, foi implementado o site Comprasnet. Ele se propunha, 

inicialmente, a divulgar as compras e contratações da Administração Pública Federal (BRASIL, 

2002b). A pedido do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o SIASG e o 

Comprasnet foram integrados. O portal de compras governamentais, que foi desenvolvido pelo 

Serpro, está em funcionamento desde 2001 (SERPRO, 2021). É importante destacar que: 

 

Com  a  evolução  do  Comprasnet  para  portal  de  compras  do  Governo  Federal,  

foi incorporado  um  conjunto  de  informações,  dados  estatísticos,  materiais  de  

consulta  e  novas ferramentas de apoio ao processo de compras: o Pregão Eletrônico, 
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o Simulador de  Pregão,  o  aplicativo  apoio  aos  Pregões  Presenciais  e  o  de  

Cotação  Eletrônica  de  Preços.   Além   disso,   foi   promovida   completa   

remodelação   visual   e   introduzidas facilidades de navegação, de busca e de consulta. 

(BRASIL, 2002b, p.1) 
 

Dentro da estrutura organizacional da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional brasileira, os projetos e ações estratégicas voltados para a inovação são gerenciados 

pelo Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal (SIORG), criado por 

meio do Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009 (BRASIL, 2009) e revogado pelo Decreto 

nº 9.739, de 28 de março de 2019 (BRASIL, 2019a), que destaca como finalidade do sistema: 

 

Art. 20.  As atividades de desenvolvimento organizacional dos órgãos e das entidades 

da administração pública federal direta, autárquica e fundacional são organizadas sob 

a forma de sistema, denominado Sistema de Organização e Inovação Institucional do 

Governo Federal - SIORG, com as seguintes finalidades: 
I - uniformizar e integrar ações das unidades que o compõem; 
II - constituir rede colaborativa destinada à melhoria da gestão pública; 
III - desenvolver padrões de qualidade e de racionalidade; 
IV - proporcionar os meios para melhorar o desempenho institucional e otimizar a 

utilização dos recursos disponíveis; e 
V - reduzir os custos operacionais e assegurar a continuidade dos processos de 

organização e inovação institucional. [...] (BRASIL, 2019a, págs. 7 e 8) 
 

Atualmente o SIORG está subordinado à Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de 

Desburocratização, Gestão e Governo Digital, do Ministério da Economia. Diante do contexto 

apresentado, cabe destacar que um dos campos de atuação governamental que tem evoluído nos 

últimos anos em relação à inovação, é o das compras públicas.  

A publicação da Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016 (BRASIL, 2016b) e do Decreto 

nº 9.283, de 07 de fevereiro de 2018 (BRASIL, 2018a), que buscaram estimular o 

desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação; bem 

como, do Decreto nº 10.534, de 28 de outubro de 2020, que instituiu a Política Nacional de 

Inovação e dispôs sobre a governança (BRASIL, 2020a), são exemplos de marcos legais que 

influenciam no fomento das compras públicas destinadas à inovação. Eles instituíram a hipótese 

de celebração de contratos de transferência de tecnologia, contratação de obras e a aquisição de 

produtos para pesquisa e desenvolvimento por meio de dispensa de licitação, assim como a 

encomenda tecnológica, entre outras disposições. 

De acordo com Fenili (2018), a interação entre compras públicas e inovação ocorre sob 

duas perspectivas principais: por meio de um olhar exógeno que contempla seus possíveis 

impactos no comportamento do mercado; e das características endógenas do rito processual. Na 

primeira, as compras públicas são consideradas instrumento político secundário de fomento à 

inovação. Através das chamadas licitações estratégicas, encoraja-se a demanda por certas 
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tecnologias, produtos ou serviços para estimular o mercado. Sob esta ótica, ao mesmo tempo 

em que os órgãos governamentais se beneficiam com os bens e serviços adquiridos, também 

geram benefícios para a sociedade, a economia e o meio ambiente.  

 

[...] As iniciativas podem ser assim categorizadas: (i) suporte à inovação industrial; 

(ii) desenvolvimento de tecnologias no setor de serviços; (iii) desenvolvimento de 

economias locais; (iv) incentivo a soluções de menor impacto ambiental; (v) 

institucionalização de práticas de benefícios sociais. (FENILI, 2018, p. 39) 
 

 Na segunda perspectiva, a atenção se concentra nos processos que envolvem a fase 

interna e externa das compras públicas. O objetivo é que elas possam ocorrer dentro de 

condições mais transparentes, com menores custos, maior celeridade e qualidade. Estão 

abarcadas dentro dessa perspectiva, inovações como o pregão, o Plano Anual de Contratações 

(PAC) e o Estudo Técnico Preliminar. 

 O pregão inovou a forma de se realizar compras públicas no Brasil. A inversão de fases 

proporcionou celeridade ao permitir a habilitação apenas do licitante com melhor proposta. 

Além disso,  a utilização da modalidade em sua forma eletrônica ampliou o leque de licitantes 

para além das fronteiras locais e permitiu o acesso remoto aos instrumentos convocatórios, 

ampliando a competitividade e conferindo transparência.  

No entendimento de Tolosa Filho (2012, p. 3): 

 

Os benefícios colhidos pela Administração Pública, com a utilização do pregão, 

começam pela simplicidade do procedimento, passando pela redução dos custos com 

publicidade de editais e de despachos intermediários, pela celeridade proporcionada 

pelos prazos mais curtos, pela transparência do julgamento, culminando com a 

consequente redução de preços pagos pelos bens e serviços contratados. 
 

O Plano Anual de Contratações, enquanto documento que consolida o planejamento de 

tudo que vai ser adquirido ou contratado pelas Unidades Administrativas de Serviços Gerais 

(UASGs) ao longo do exercício financeiro, permite “uma visão sistêmica sobre todas as 

demandas de compras do Governo” e facilita a institucionalização das rotinas de compras 

através da inovação. (BRASIL, 2019g, p. 12; DOURADO, 2020) 

O Estudo Técnico Preliminar, na condição de documento de planejamento que serve de 

base para a elaboração do Termo de Referência ou do Projeto Básico, avalia os possíveis 

cenários, buscando garantir a viabilidade técnica e econômica da contratação, assim como o 

tratamento de seu impacto ambiental. (BRASIL, 2012; CAMARÃO, 2020) 

Um ponto em comum na implementação do pregão, do Plano Anual de Contratações e 

do Estudo Técnico Preliminar é o uso do ComprasNet. Esse sistema, que é o utilizado pelos 
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órgãos e entidades da Administração Pública Federal para a realização das compras, é passível 

de ter suas funcionalidades alteradas e/ou aperfeiçoadas conforme vão surgindo e sendo 

incorporadas as inovações. A versão mais recente, que foi fruto de uma parceria entre o 

Ministério da Economia e o Sebrae, está sendo chamada de ComprasNet 4.0 (BRASIL, 2021o) 

De acordo com Carvalho (2020), a ideia é que o ComprasNet 4.0 abranja todo o processo 

de compras e contratações governamentais. Ele traz como novidades: nova sala de disputa para 

fornecedores dos pregões eletrônicos; incorporação do acesso às informações sobre os planos 

anuais de contratações previstos pelos órgãos federais; novo sistema de execução contratual; 

ferramenta para elaboração de Estudos Técnicos Preliminares; disponibilização, em formato 

digital, do Documento de Oficialização da Demanda (DOD), do Termo de Referência (TR) e 

do edital de licitação; e o lançamento de uma ferramenta para as aquisições por meio de 

dispensa de licitação.  

Algumas das funcionalidades propostas já estão disponíveis para os usuários. É o caso, 

por exemplo, da nova sala de disputa para pregões eletrônicos, do acesso aos planos anuais e 

do ETP digital. Outras, como o Termo de Referência e o edital digital, estão em fase de 

desenvolvimento e serão disponibilizadas em breve.  

Em agosto de 2020, como parte do projeto de unificação dos canais digitais do governo 

federal, ocorreu a migração do portal de compras governamentais para o portal único “gov.br” 

(BRASIL, 2021j). A mudança possui respaldo no Decreto nº 9.756, de 11 de abril de 2019, 

segundo o qual, todos os órgãos e entidades da administração pública federal deveriam mudar 

para o Portal “gov.br” até 31 de dezembro de 2020 (BRASIL, 2019b). 

 

2.3 Planejamento em compras públicas 

 

O conceito de planejamento ganhou destaque na literatura a partir da primeira metade 

do século XX, com os estudos de Taylor, que distinguiu as funções de direção das de execução, 

deixando a cargo dos diretores a responsabilidade por planejar as operações; e de Fayol, que 

focou seus estudos no processo administrativo. “Ele dizia que administrar era executar as 

funções de planejar, coordenar, organizar e controlar.” (RODRIGUES; RISCAROLLI; 

FONTÃO, 2010, p.23). 

De acordo com Sobral e Peci (2013, p. 195) o planejamento é a função administrativa  

“[...] responsável pela definição dos objetivos da organização e pela concepção dos planos que 

integram e coordenam suas atividades. O planejamento, conforme ilustrado na figura 5, tem a 

dupla atribuição de definir o que deve ser feito – objetivos – e como deve ser feito – planos”. 
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FIGURA 5 - A dupla atribuição do planejamento 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Sobral e Peci (2013, p. 195) 

 

Os autores ressaltam, ainda, que o planejamento serve de base para as demais funções 

administrativas, uma vez que, sem a existência de objetivos e planos não é possível se falar em 

organizar recursos nem a estrutura da empresa, e menos ainda, dirigir os membros da 

organização. Além disso, é inviável controlar as atividades se não existirem objetivos e 

parâmetros de desempenho que sirvam de balizadores. 

Seguindo a mesma linha, Nogueira (2014, p.12) aponta que o planejamento indica o 

caminho a ser seguido, mostrando de forma prática o modo como as coisas devem ser feitas, ou 

seja, o que (objetivos) e como (planos) fazer. Sobre essa relação direta entre o planejamento e 

a definição de objetivos e planos, o autor afirma que os objetivos “são os estágios futuros 

desejados pela organização, e os planos são uma tradução estruturada e documentada do 

planejamento, no qual se estipulam os objetivos a serem alcançados, os recursos que serão 

alocados e as atividades a serem realizadas.” 

Tanto Sobral e Peci (2013), como Nogueira (2014) compreendem que as características 

dos planos dependem do foco dado pelo planejamento. Eles podem ser classificados pelo grau 

de abrangência (estratégicos, táticos ou operacionais), pelo horizonte temporal (curto, médio 

ou longo prazo), pelo grau de especificidade (gerais ou específicos), ou pelo grau de 

permanência (permanentes ou temporários). A figura a seguir, mostra os níveis de planejamento 

classificados de acordo com o grau de abrangência, indicando os agentes e o conteúdo que 

engloba cada um deles. 
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FIGURA 6 - Planejamento por nível organizacional 

 
Fonte: Sobral e Peci (2013, p. 198) 

 

O planejamento enquanto função administrativa pode ser utilizado tanto na 

Administração Pública como na privada. Cabe esclarecer, contudo, que diferentemente do que 

ocorre no setor privado, que objetiva o lucro, o planejamento no setor público busca o bem-

estar da sociedade. Sendo assim, Toni (2014, p. 6) afirma que “O planejamento governamental 

é por definição, um processo político coletivo, coordenado pelo Estado que, através do aumento 

da capacidade de governo, realiza um projeto estratégico de sociedade.”  

Dentre as diversas áreas de atuação estatal, uma das que mais necessita planejar é a das 

compras públicas. Isto ocorre, porque ao buscar manter as atividades governamentais, as 

compras movimentam uma parcela significativa de recursos, impactando diretamente na 

qualidade do gasto público. 

De acordo com Cruz, Oliveira e Gurgel (2020) as compras públicas correspondem às 

contratações de bens e serviços destinados a atender aos órgãos da Administração Pública no 

exercício de suas funções. Elas são realizadas mediante critérios previamente estabelecidos na 

legislação, observando a necessidade de obter o preço mais econômico, com qualidade e no 

menor tempo possível. 

É relevante esclarecer que planejar uma compra não é o mesmo que planejar uma 

licitação. Como já exposto em tópico anterior, embora a regra seja licitar, a compra pode ocorrer 

também de modo direto, através de dispensa de licitação ou inexigibilidade. É possível 

observar, portanto, que o planejamento começa antes da definição de qual forma de contratação 
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será utilizada. Ele é parte da fase interna do processo de compra e compreende o momento onde 

são decididos o que comprar, como comprar, quando, onde, de quem, por qual preço e em que 

quantidade. Sua formalização ocorre através de documentos como o Estudo Técnico Preliminar, 

o Termo de Referência e o Projeto Básico. 

O quadro 3 a seguir, elaborado por Viana (2006), trata dos procedimentos fundamentais 

a serem observados pela Administração quando do planejamento das aquisições de materiais. 

Esses procedimentos, embora estejam direcionados apenas para aquisições de bens materiais, 

podem ser aplicados também em relação aos serviços. 

QUADRO 3 – Procedimentos fundamentais de administração de materiais 

PROCEDIMENTO ESCLARECIMENTO 
O que deve ser comprado Implica a especificação de compra, que traduz as 

necessidades da instituição. 
Como deve ser comprado Revela o procedimento mais recomendável. 
Quando deve ser comprado Identifica a melhor época. 
Onde deve ser comprado Implica o conhecimento dos melhores segmentos de  

mercado. 
De quem deve ser comprado Implica o conhecimento dos fornecedores. 
Por que preço deve ser comprado Evidencia o conhecimento da evolução dos preços de 

mercado. 
Em que quantidade deve ser comprado Estabelece a quantidade ideal, por meio da qual haja 

economia na compra 
Fonte: Viana (2006, p. 40) 

 

Cruz, Oliveira e Gurgel (2020) lembram que muitos dos problemas encontrados nos 

processos de compras são resultados de um planejamento deficiente. Fatores como a 

especificação inadequada do objeto e a realização de pesquisas de preços incompatíveis com os 

valores de mercado podem resultar em retrabalho, na morosidade processual, na 

indisponibilidade de materiais e serviços, assim como em desperdício de recursos, entre outros. 

Dessa forma, buscando mitigar as deficiências no planejamento e reduzir os riscos  nos 

processos de compras da Administração Pública Federal, o governo brasileiro vem procurando 

inovar, trabalhando na atualização de normativos e na inserção de novos instrumentos de 

planejamento. Figuram entre as principais inovações em compras no período de 2017 a 2021, 

a exigência de elaboração de Estudos Técnicos Preliminares e mapas de risco para as 

contratações de serviços terceirizados (Instrução Normativa nº 5/2017); a elaboração do Plano 

Anual de Contratações (Instrução Normativa nº 1/2019), a elaboração do ETP digital para todas 

as compras públicas (Instrução Normativa nº 40/2020), além das mudanças inseridas pelo 

Decreto nº 10.024/2019 para a modalidade pregão. (BRASIL, 2017b; BRASIL, 2019e; 

BRASIL, 2020b; BRASIL, 2019c) 
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Para compreender de forma didática como funciona o planejamento das compras 

governamentais, é possível abordá-lo sob a perspectiva da classificação por grau de 

abrangência, desmembrando-o em estratégico, tático e operacional. No planejamento 

estratégico o foco está voltado para a organização como um todo. Ele busca identificar todas as 

atividades finalísticas, metas a atingir e diretrizes a serem seguidas, de modo a contribuir para 

a definição das ações e estratégias necessárias para o cumprimento da função institucional.  

No caso das universidades e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, o 

planejamento estratégico é materializado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que 

tem seu conteúdo mínimo descrito no artigo 21 do Decreto nº 9.235/2017, reproduzido a seguir: 

 

Art. 21. Observada a organização acadêmica da instituição, o PDI conterá, no mínimo, 

os seguintes elementos: 
I - missão, objetivos e metas da instituição em sua área de atuação e seu histórico de 

implantação e desenvolvimento, se for o caso; 
II - projeto pedagógico da instituição, que conterá, entre outros, as políticas 

institucionais de ensino, pesquisa e extensão; 
III - cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição e de cada um de 

seus cursos, com especificação das modalidades de oferta, da programação de abertura 

de cursos, do aumento de vagas, da ampliação das instalações físicas e, quando for o 

caso, da previsão de abertura de campus fora de sede e de polos de educação a 

distância; 
IV - organização didático-pedagógica da instituição, com a indicação de número e 

natureza de cursos e respectivas vagas, unidades e campus para oferta de cursos 

presenciais, polos de educação a distância, articulação entre as modalidades presencial 

e a distância e incorporação de recursos tecnológicos; 
V - oferta de cursos e programas de pós-graduação lato e stricto sensu , quando for o 

caso; 
VI - perfil do corpo docente e de tutores de educação a distância, com indicação dos 

requisitos de titulação, da experiência no magistério superior e da experiência 

profissional não acadêmica, dos critérios de seleção e contratação, da existência de 

plano de carreira, do regime de trabalho, dos procedimentos para substituição eventual 

dos professores do quadro e da incorporação de professores com comprovada 

experiência em áreas estratégicas vinculadas ao desenvolvimento nacional, à inovação 

e à competitividade, de modo a promover a articulação com o mercado de trabalho; 
VII - organização administrativa da instituição e políticas de gestão, com identificação 

das formas de participação dos professores, tutores e estudantes nos órgãos colegiados 

responsáveis pela condução dos assuntos acadêmicos, dos procedimentos de 

autoavaliação institucional e de atendimento aos estudantes, das ações de 

transparência e divulgação de informações da instituição e das eventuais parcerias e 

compartilhamento de estruturas com outras instituições, demonstrada a capacidade de 

atendimento dos cursos a serem ofertados; 
VIII - projeto de acervo acadêmico em meio digital, com a utilização de método que 

garanta a integridade e a autenticidade de todas as informações contidas nos 

documentos originais; 
IX - infraestrutura física e instalações acadêmicas, que especificará: 
[...]  
X - demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeiras; 
XI - oferta de educação a distância, especificadas: 
[...] 
Parágrafo único. O PDI contemplará as formas previstas para o atendimento ao 

descrito nos art. 16 e art. 17, no tocante às políticas ou aos programas de extensão, de 
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iniciação científica, tecnológica e de docência institucionalizados, conforme a 

organização acadêmica pleiteada pela instituição. (BRASIL, 2017a, p7) 
 

Levando em consideração alguns instrumentos que regulamentam as compras 

governamentais como, por exemplo, as Instruções Normativas nº 5/2017 e nº 40/2020 que 

dispõem sobre o dever de demonstrar o alinhamento das contratações ao planejamento 

estratégico do órgão ou entidade, pode-se perceber que a elaboração desse tipo de planejamento 

é crucial para garantir o êxito das compras públicas. (BRASIL, 2017b; BRASIL, 2020b) 

No que tange ao planejamento tático, Oliveira (2007, p. 18-19) afirma que ele é 

realizado nos níveis intermediários da organização e busca decompor os “[...] objetivos, 

estratégias e políticas estabelecidos no planejamento estratégico.” Seguindo a mesma linha, 

Picchiai (2016) acrescenta que o planejamento tático é projetado para prazos mais curtos que 

os praticados no planejamento estratégico. Além disso, é através dele que as ideias são 

materializadas e os recursos orçamentários, materiais e humanos são alocados. 

Tomando por base as características apresentadas, é possível perceber que o 

planejamento tático das compras públicas parte da necessidade de contratar bens e serviços para 

dar suporte às atividades organizacionais e atingir os objetivos estratégicos do órgão ou 

entidade. Ele é executado ao longo do exercício financeiro e se propõe a definir previamente 

quais serão os atores responsáveis por fazer o levantamento das demandas, os itens que deverão 

ser priorizados, o orçamento a ser disponibilizado, o prazo para que as compras sejam 

realizadas, entre outros fatores.  

A necessidade de realizar o planejamento tático das compras públicas tem sido alvo de 

preocupação por parte dos órgãos de controle. Acórdãos como o nº 2.622/2015 e nº 2.353/2016, 

que recomendam a elaboração de um plano de aquisições e o acórdão nº 1.637/2021, que, entre 

outras coisas, cobra a existência de um calendário anual de compras e/ou plano de comunicação 

interno nos órgãos públicos, têm impulsionado o governo a buscar melhorar o planejamento 

tático nas compras. (BRASIL, 2015; BRASIL, 2016c; BRASIL, 2021l) 

Um exemplo recente de inovação que foi implementada nas compras públicas e que já 

havia sido apontado como solução pelos órgãos de controle, é o Plano Anual de Contratações. 

Ele está regulamentado formalmente pela Instrução Normativa nº 1/2019 e se propõe a 

materializar o planejamento tático dentro dos órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal. (BRASIL, 2019e). Observa-se que em abril de 2021, a elaboração do PAC passou a 

ser previsto também na Lei de Licitações e Contratos Administrativos. No Art. 12. No processo 

licitatório, observar-se-á o seguinte: 
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[...] 
VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis 

pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar 

plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos 

e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento 

estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. 
§ 1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput deste artigo 

deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e 

será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos 

contratos. (BRASIL, 2021e, págs.10 e 11) 
 

 Em relação ao planejamento operacional, Oliveira (2007) destaca que o mesmo é 

realizado nos níveis organizacionais inferiores e pode ser visto como o responsável por 

operacionalizar, através de documentos escritos, o planejamento estratégico e o tático. Para ele, 

os planos operacionais devem conter: 

 
• os recursos necessários para seu desenvolvimento e implantação;  
• os procedimentos básicos a serem adotados;  
• os resultados finais esperados;  
• os prazos estabelecidos; e  
• os responsáveis por sua execução e implantação.                                                                                 

(OLIVEIRA, 2007, p. 19) 
 

Ao observar o conteúdo apontado pelo autor como necessário para a formalização do 

planejamento operacional, é possível perceber que ele pode ser encontrado também nos  

procedimentos exigidos para fase interna da contratação. Conforme pode ser verificado no 

quadro 4, os elementos descritivos exigidos para elaboração dos principais documentos 

utilizados na instrução dos processos de compras seguem a lógica descrita pelo autor. 

QUADRO 4 - Principais documentos utilizados na instrução das compras públicas 

DOCUMENTO ELEMENTOS DESCRITIVOS 
Termo de Referência Definição do objeto; fundamentação da contratação; descrição da solução 

como um todo; requisitos; modelo de execução do objeto; modelo de 

gestão do contrato; critérios de medição, de pagamento e de seleção do 

fornecedor; estimativa de custo e adequação orçamentária. 
Projeto Básico Levantamentos necessários para a execução da solução; detalhamento das 

soluções técnicas; identificação dos tipos de serviços a executar; definição 

dos métodos, instalações e condições organizacionais necessárias à 

contratação; programação, estratégia de suprimentos e normas de 

fiscalização; orçamento detalhado. 
Estudo Técnico Preliminar Descrição da necessidade e dos requisitos; levantamento de mercado; 

descrição da solução como um todo; estimativa das quantidades e do valor 

da contratação; justificativa do parcelamento ou não da solução; 

contratações correlatas e/ou interdependentes; demonstração do 

alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou entidade; 

resultados pretendidos; providências a serem adotadas previamente à 

celebração do contrato; possíveis impactos ambientais e posicionamento 

conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação. 
Fonte: Elaborado pela autora em base em: BRASIL, 2021e e BRASIL, 2020b. 
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Reforçando a ideia de que a fase interna da contratação é marcada pelo planejamento 

operacional, o artigo 18 da lei nº 14.133/2021 aponta que a fase preparatória do processo 

licitatório é caracterizada pelo planejamento e que este deve ser compatível com o plano de 

contratações anual, bem como com as leis orçamentárias. Em outras palavras, o planejamento 

realizado nesta fase deve estar alinhado ao planejamento estratégico e tático definido 

anteriormente pelos gestores do órgão ou entidade. (BRASIL, 2021e). 

Diante do contexto exposto, é possível observar que o planejamento das compras 

governamentais pode ser abordado de acordo com sua abrangência em estratégico, tático e 

operacional. Essa delimitação, contudo, não pressupõe que os três planejamentos sejam 

elaborados de forma isolada. (OLIVEIRA, 2007). Torna-se importante verificar que a eficácia 

do planejamento estratégico depende dele ser traduzido em planos táticos e operacionais. Da 

mesma forma, o planejamento tático necessita de objetivos a longo prazo para norteá-lo e de 

planos operacionais que viabilizem sua concretização. Por sua vez, a ausência dos 

planejamentos estratégico e tático pode resultar em compras desnecessárias, onerosas e/ou 

deficientes, que não atendam às necessidades da Administração Pública. 

É por isso que Oliveira (2007, p. 23) afirma que “Os três tipos de planejamento 

coexistem e devem ser trabalhados continuamente.” A constante interação entre os 

planejamentos estratégico, tático e operacional é um fator importante para que a Administração 

Pública consiga alcançar sucesso nas suas compras. 

 

2.4 O Estudo Técnico Preliminar 

 

De acordo a Instrução Normativa nº 40/2020, o Estudo Técnico Preliminar constitui-se 

em um documento da primeira etapa do planejamento de uma contratação que “caracteriza 

determinada necessidade, descreve as análises realizadas em termos de requisitos, alternativas, 

escolhas, resultados pretendidos e demais características, dando base ao anteprojeto, ao Termo 

de Referência ou ao Projeto Básico, caso se conclua pela viabilidade da contratação.” (BRASIL, 

2020b, p.1) Segundo o Guia de boas práticas em contratação de soluções de tecnologia da 

informação, do TCU, os estudos técnicos preliminares servem para: 

 

[...]   
a) assegurar a viabilidade técnica da contratação, bem como o tratamento de seu 

impacto ambiental;  
b) embasar o termo de referência ou o projeto básico, que somente é elaborado se a 

contratação for considerada viável, bem como o plano de trabalho, no caso de 

serviços. (BRASIL, 2012,p.58) 
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A exigência de elaboração do ETP não é algo novo. Ela já estava presente em 

dispositivos legais como a Lei nº 8.666/93 (artigo 6º, inciso IX e artigo 46), a Lei nº 10.520/2002 

(embora o artigo 3º, inciso III não cite diretamente o termo “estudo técnico preliminar”, aponta 

a necessidade de que sejam definidos elementos técnicos sobre os quais as contratações possam 

estar apoiadas) e a Lei nº 12.462/2011 (artigo 2º, inciso IV). (BRASIL, 1993; BRASIL, 2002a; 

BRASIL, 2011a).  

Embora essas leis já demonstrassem a preocupação com o planejamento prévio às 

compras, elas não apresentavam uma descrição clara do conteúdo que deveria figurar no Estudo 

Técnico Preliminar. Dessa forma, coube, em um primeiro momento, aos normativos infra legais 

o papel de orientar os gestores públicaos. 

Dentre os principais normativos que ajudaram a delinear o ETP, merece destaque a 

Instrução Normativa nº 4/2010, que trata do processo de contratação de Soluções de Tecnologia 

da Informação. Nela as especificações necessárias para a consolidação do Estudo Técnico 

Preliminar constam nos artigos 9º e 11 e são materializados através da elaboração do 

Documento de Oficialização da Demanda (DOD) e da Análise de Viabilidade da contratação. 

(BRASIL, 2010a) 

Além dela, a Instrução Normativa nº 5/2017 também trouxe inovação. Ela tornou 

obrigatório o Estudo Técnico Preliminar na fase de planejamento para as contratações de 

serviços terceirizados. Já a Instrução Normativa nº 40/2020, definiu a obrigatoriedade do ETP 

não apenas para as contrações de serviços, mas, também para bens e obras (só se aplica a obras 

quando não houver regulamentação específica que disponha de modo diverso) e estabeleceu o 

uso obrigatório do Sistema ETP digital (ferramenta informatizada, disponibilizada pela 

Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do 

Ministério da Economia, no Portal de Compras do Governo Federal, para elaboração dos ETP) 

para os órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais (SISG), que é composto 

pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e facultativo para os 

demais órgãos e entidades não integrantes do SISG. (BRASIL,2017; BRASIL 2020b) 

No artigo 6º da IN nº 40/2020 é realizada a definição dos responsáveis pelo Estudo 

Técnico Preliminar. São eles: servidores da área técnica e requisitante ou, quando houver a 

equipe de planejamento da contratação. Já o artigo 7º determina as informações que deverão 

ser produzidas e registradas no Sistema ETP digital: 
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Art. 7º Com base no documento de formalização da demanda, as seguintes 

informações deverão ser produzidas e registradas no Sistema ETP digital: 
I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido 

sob a perspectiva do interesse público; 
II - descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo 

critérios e práticas de sustentabilidade; 
III - levantamento de mercado, que consiste na prospecção e análise das alternativas 

possíveis de soluções, podendo, entre outras opções: 
a) ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com 

objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações 

que melhor atendam às necessidades da administração; e 
b) ser realizada consulta, audiência pública ou diálogo transparente com potenciais 

contratadas, para coleta de contribuições. 
IV - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à 

manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, acompanhada das justificativas 

técnica e econômica da escolha do tipo de solução; 
V - estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de 

cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com 

outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala; 
VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários 

referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que 

poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu 

sigilo até a conclusão da licitação; 
VII - justificativas para o parcelamento ou não da solução, se aplicável; 
VIII - contratações correlatas e/ou interdependentes; 
IX - demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou 

entidade, identificando a previsão no Plano Anual de Contratações ou, se for o caso, 

justificando a ausência de previsão; 
X - resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional 

sustentável; 
XI - providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do 

contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para 

fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização; 
XII - possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento; e 
XIII - posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação. 
 [...] (BRASIL, 2020b, p.2) 

 

O quadro 5 a seguir foi elaborado com base no conteúdo exigido para elaboração do 

ETP na Instrução Normativa nº 40/2020 (BRASIL, 2020b). Embora apenas os itens destacados 

em azul sejam obrigatórios, se algum dos demais não forem produzidos, os servidores deverão 

registrar no próprio documento a justificativa. 

QUADRO 5 – Conteúdo exigido para elaboração do estudo técnico preliminar 

INFORMAÇÃO DESCRIÇÃO 
Descrição da necessidade de contratação O órgão demandante deve descrever a necessidade da 

compra/contratação, evidenciando o problema identificado e a real 

necessidade que ele gera, bem como o que se almeja alcançar com 

a contratação. 

Requisitos necessários à solução Neste item especifica-se quais são os requisitos indispensáveis de 

que o objeto a adquirir/contratar deve dispor para atender à 

demanda, incluindo padrões mínimos de qualidade, de forma a 

permitir a seleção da proposta mais vantajosa. Incluir, se possível, 

critérios e práticas de sustentabilidade que devem ser veiculados 

como especificações técnicas do objeto ou como obrigação da 

contratada. 
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Levantamento de mercado O levantamento de mercado será realizado com a prospecção e 

análise das alternativas possíveis de soluções, podendo, entre 

outras opções: 
a) ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos 

e entidades, com objetivo de identificar a existência de novas 

metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às 

necessidades da administração; e 
b) ser realizada consulta, audiência pública ou realizar diálogo 

transparente com potenciais contratadas, para coleta de 

contribuições. Caso, após o levantamento do mercado de que trata 

o inciso III, a quantidade de fornecedores for considerada restrita, 

deve-se verificar se os requisitos que limitam a participação são 

realmente indispensáveis, flexibilizando-os sempre que possível. 

Descrição da solução como um todo É necessário descrever a solução como um todo, inclusive das 

exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, 

quando for o caso, acompanhada das justificativas técnica e 

econômica da escolha do tipo de solução. 

Estimativa das quantidades Deve-se justificar, em observância ao disposto no Art. 15, § 7°, II, 

da Lei n° 8.666/93, as quantidades a serem adquiridas devem ser 

justificadas em função do consumo e provável utilização, devendo 

a estimativa ser obtida, a partir de fatos concretos (Ex: série 

histórica do consumo - atendo-se a eventual ocorrência vindoura 

capaz de impactar o quantitativo demandado, criação de órgão, 

acréscimo de atividades, necessidade de substituição de bens 

atualmente disponíveis, etc). A estimativa das quantidades a serem 

contratadas deve ser acompanhada das memórias de cálculo e dos 

documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência 

com outras contratações, de modo a possibilitar economia de 

escala. 

Estimativa do valor da contratação Neste item, é obrigatório que você estime o valor da contratação, 

acompanhado dos preços unitários referenciais, das memórias de 

cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar 

de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu 

sigilo até a conclusão da licitação. 

Justificativa para o (não) parcelamento da 

solução 
É imprescindível informar se a divisão do objeto representa, ou 

não, perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU). Por ser o 

parcelamento a regra, deve haver justificativa quando este não for 

adotado. 
No mesmo sentido, e especificamente para compras, o § 7º do art. 

23 da Lei nº 8.666, de 1993, aplicável subsidiariamente ao pregão 

(art. 9º da Lei nº 10.520, de 2002), prevê a cotação de quantidade 

inferior à demandada na licitação, com vistas a ampliação da 

competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mínimo para 

preservar a economia de escala. 

Contratações correlatas e/ou 

interdependentes 
Nesse campo, deve ser informar se há contratações que guardam 

relação/afinidade com o objeto da compra/contratação pretendida, 

sejam elas já realizadas, ou contratações futuras. 
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Previsão no Plano Anual de Contratações 

(ou justificativa da ausência) 
É importante demonstrar o alinhamento entre a contratação e o 

planejamento, identificando a previsão no Plano Anual de 

Contratações ou, se for o caso, justificando a ausência de previsão. 

Resultados pretendidos É necessário demonstrar os ganhos diretos e indiretos que se almeja 

com a contratação, essencialmente efetividade e desenvolvimento 

nacional sustentável e sempre que possível , em termos de 

economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos 

recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis. 

Providências a serem tomadas 

previamente ao contrato 
Deve-se informar, se houver, todas as providências a serem 

adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, 

inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados 

para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da 

organização. 
Impactos ambientais e tratamentos É necessário descrever os possíveis impactos ambientais e 

respectivas medidas de tratamento ou mitigadoras buscando sanar 

os riscos ambientais existentes. 

Viabilidade (ou não) da contratação É obrigatório que seja declarado expressamente se a contratação é 

viável e razoável (ou não), justificando com base nos elementos 

colhidos durante os Estudos Preliminares. 

Fonte: Elaborado pela autora com base na Instrução Normativa nº 40/2020 e no Manual - ETP Digital (BRASIL, 

2020b; BRASIL, 2020d) 
 

Em relação à obrigatoriedade ou não das informações que devem constar no Estudo 

Técnico Preliminar, Costa, Andrioli e Braga (2017) recomendam que não sejam eliminados 

itens do conteúdo quando os riscos envolvidos forem menores, mas apenas elaborados de forma 

simplificada. 

 

Cita-se, como exemplo, a análise de mercado por busca de soluções. Se a contratação 

for de grande risco, deve-se investir mais tempo consultando o mercado e analisando 

as opções disponíveis (em caso de risco extremo, por exemplo, deve-se, talvez, 

consultar todas as soluções conhecidas). Já se a contratação for avaliada com risco 

baixo, essa análise pode ser feita de forma mais simplificada (talvez apenas usando a 

solução atualmente contratada e mais uma alternativa, por exemplo). Mas observa-se 

que em ambos os casos deve-se executar a análise de mercado. (COSTA; ANDRIOLI; 

BRAGA, 2017, p. 47) 
 

A elaboração do Estudo Técnico Preliminar é a regra na IN nº 40/2020. Apesar disso, é 

possível encontrar no artigo 8º os seguintes casos em que o ETP será facultado: dispensa de 

valor, guerra ou grave perturbação da ordem, emergência ou calamidade pública e contratação 

de remanescente de obra, serviço ou fornecimento. Destaca-se ainda, que nos casos de 

prorrogações contratuais relativas a objetos de prestação de natureza continuada, o ETP é 

dispensado, pois como ele já foi elaborado anteriormente, basta a comprovação da 

vantajosidade. (BRASIL, 2020b) 
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Buscando suprir as lacunas das legislações anteriores, a nova Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos não apenas prevê explicitamente a necessidade de elaboração do 

Estudo Técnico Preliminar como documento obrigatório da fase de instrução processual, como 

também detalha, estabelecendo conformidade com a IN nº 40/2020, o conteúdo exigido para 

sua elaboração. 

 

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: 
I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido 

sob a perspectiva do interesse público; 
II - 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; 
III - requisitos da contratação; 
IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de 

cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências 

com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala; 
V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e 

justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar; 
VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários 

referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que 

poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu 

sigilo até a conclusão da licitação; 
VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à 

manutenção e à assistência técnica, quando for o caso; 
VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação; 
IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de 

melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; 
X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do 

contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para 

fiscalização e gestão contratual; 
XI - contratações correlatas e/ou interdependentes; 
XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, 

incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como 

logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável; 
XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o 

atendimento da necessidade a que se destina. (BRASIL, 2021e, págs.13 e 14) 
 

É possível perceber que o Estudo Técnico Preliminar está ganhando cada vez mais 

atenção dentro do planejamento governamental. A regulamentação através da Instrução 

Normativa nº 40/2020, a utilização de um sistema digital para sua formalização e a ampliação 

de sua abrangência  feita pela Lei nº 14.133/2021, que aponta a necessidade de elaboração do 



  55 

 

 
 

ETP não apenas pela a Administração Pública direta, autárquica e fundacional da União, mas 

também pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, abrangendo  os órgãos dos Poderes 

Legislativo e Judiciário e os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pela Administração Pública, são indícios de que este instrumento é considerado 

estratégico e tem muito a contribuir para com a gestão das compras públicas.  (BRASIL, 2020b; 

BRASIL, 2021e) 

Neste capítulo, foi realizada uma discussão teórica envolvendo as definições, os 

conceitos e as orientações que envolvem as compras públicas, as inovações e o Estudo Técnico 

Preliminar. No próximo capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos 

utilizados para o atingimento dos objetivos geral e específicos.  
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo é composto de quatro partes. Na primeira, é realizada a caracterização 

quanto à natureza, aos fins e ao tipo de abordagem utilizados no estudo. Em seguida, são 

apresentados os participantes da pesquisa. Na terceira parte são apresentados os métodos e 

técnicas adotadas na coleta de dados. E a definição das técnicas de análise dos dados constitui 

objeto da quarta parte.  

 

3.1 Tipo de estudo 

 

Considerando os objetivos e buscando responder a questão-problema, a presente 

pesquisa pode ser classificada quanto a sua natureza como aplicada. Para Vergara (2011, págs. 

42 e 43) a pesquisa aplicada motiva-se: 

 

[...] pela necessidade de resolver problemas concretos; mais imediatos, 

ou não. Tem, portanto, finalidade prática, ao contrário da pesquisa pura 

que é motivada basicamente pela curiosidade intelectual do pesquisador 

e situada sobretudo no nível da especulação. 

 

Ao buscar compreender a incorporação do Estudo Técnico Preliminar na rotina de 

planejamento das aquisições de bens e contratações de serviços comuns não continuados do 

IFRN, a pesquisa se deparou com um problema concreto, visto que a utilização do ETP no 

planejamento das compras públicas é uma realidade. Ademais, por ser um objeto ainda recente, 

sua exploração contribuiu para ampliar os conhecimentos já existentes. 

Quanto aos fins, a pesquisa pode ser classificada como descritiva e exploratória. A 

pesquisa descritiva tem como principal objetivo a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Já a pesquisa 

exploratória tem o objetivo de proporcionar maior familiaridade com o problema, buscando 

torná-lo mais explícito ou construir hipóteses (GIL, 2008). 

A descrição realizada através do levantamento das características e conceitos referentes 

às inovações, ao ETP, às compras públicas e ao planejamento, bem como, o detalhamento de 

como o instrumento é implementado dentro do IFRN, contribuiu para facilitar a compreensão 

sobre o problema a ser estudado. Através da descrição, foi possível a identificação dos 

principais fatores que interferem no planejamento das compras públicas e que estão 

relacionados com a gestão de compras da organização. 
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É importante destacar que o Estudo Técnico Preliminar é um instrumento ainda recente 

(passou a ser exigido nas contratações de serviços em 2017 com a IN nº 5/2017 e tornou-se 

obrigatório também para as aquisições de bens, no ano de 2020, com a publicação da IN nº 

40/2020) e sua aplicação carece de uma investigação profunda de como ele é elaborado e 

incorporado ao planejamento da organização.  

Sendo assim, estudar sua utilização no planejamento de compras do IFRN exigiu uma 

exploração ampla que buscou identificar os agentes envolvidos, como cada nível organizacional 

lidou com o ETP, os procedimentos necessários, entre outros fatores. Foi utilizada para a análise 

das informações da pesquisa, uma abordagem qualitativa. Gonçalves et al. (2014, p. 34) 

apontam que ela “[...] compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam 

descrever e decodificar os componentes de um sistema complexo de significados por intermédio 

de atitudes como argumentação, testemunhos e/ou depoimentos e dados empíricos.” 

Portanto, partindo da análise descritiva, buscou-se realizar uma investigação capaz de 

relacionar as informações presentes na literatura com a realidade organizacional do IFRN, 

explorando os aspectos que interferem na elaboração do ETP e na sua utilização na gestão do 

planejamento das compras, como uma ferramenta de inovação no cenário das contratações 

governamentais. Através de um processo de interpretação das informações coletadas foram 

observadas as particularidades que precisam ser trabalhadas no caso concreto, reduzindo a 

distância entre a teoria e a prática. 

Cabe destacar, que o meio de investigação utilizado foi o estudo de caso. De acordo com 

Yin (2005) ele consiste em uma investigação empírica, na qual um fenômeno contemporâneo 

é estudado em seu contexto de vida real, principalmente quando os limites entre o fenômeno e 

o contexto não são definidos de forma clara. A aplicação do estudo de caso permite o 

aprofundamento da pesquisa, favorecendo não apenas a produção de novos conhecimentos, mas 

também o levantamento de possíveis soluções que possam ser utilizadas para melhorar a gestão 

de compras do IFRN. 

 

3.2 Participantes da pesquisa 

 

Para Vergara (2011) são consideradas participantes, as pessoas que fornecem os dados 

necessários para a pesquisa. Observa-se, portanto, que não é preciso incluir todos os agentes da 

organização, mas, apenas aqueles que estão ligados ao objeto de estudo ou que, de alguma 

forma, podem contribuir para sua compreensão. 
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Sendo assim, para compreender a incorporação do Estudo Técnico Preliminar na rotina 

de planejamento das aquisições de bens e contratações de serviços comuns não continuados do 

IFRN, como uma inovação, optou-se por uma amostra não probabilística e intencional. De 

acordo com Gil (2008), este tipo de amostra depende dos critérios definidos pelo pesquisador, 

sendo a escolha dos participantes baseada nas informações disponíveis.   

Para a definição dos atores, foi utilizado como critério: os servidores estarem envolvidos 

diretamente com o planejamento de compras do IFRN.  Nesse sentido, ao se buscar atingir o 

quarto objetivo específico, ou seja, buscando investigar possíveis mudanças, decorrentes da 

introdução do Estudo Técnico Preliminar no período de 2018 a 2021, na forma como os gestores 

planejam as aquisições de bens e as contratações de serviços comuns não continuados no IFRN, 

foram considerados participantes da pesquisa os gestores responsáveis pelo gerenciamento das 

demandas (diretores de administração e coordenadores de compras). 

A escolha dos servidores convidados para participar da pesquisa foi precedida de um 

levantamento feito no Portal de Compras do Governo Federal, onde foram identificados, no 

período de janeiro de 2018 a dezembro de 2021, o total de 1.498 processos de compras (568 

dispensas de licitação, 731 inexigibilidades e 199 pregões). Desse total, 78 processos foram 

selecionados para serem analisados na presente pesquisa em razão de terem sido instruídos com 

o Estudo Técnico Preliminar. 

 Cabe destacar que, não foram considerados os processos nos quais o IFRN figura como 

órgão participante e nem aqueles nos quais a contratação ocorreu por meio de adesão à ata de 

registro de preços. Essa limitação ocorreu em razão de que é inviável a identificação exata de 

todos os processos, uma vez que, além de o Portal de Compras do Governo Federal não 

disponibilizar uma ferramenta que garanta a extração desses dados de forma prática e 

compilada, também o Sistema Unificado de Administração Pública- SUAP (sistema interno 

onde tramita os processos gerados no IFRN) não definiu um padrão de nomeação dos processos 

de compras. Ambos os canais de pesquisa possuem um banco de dados extenso com milhares 

de processos, tornando inviável a coleta precisa dos dados, que necessitaria ser realizada de 

forma individualizada. 

 Apesar das limitações identificadas, o atendimento aos objetivos da pesquisa não foram 

prejudicados. Isso foi possível porque existe uma grande quantidade de licitações próprias e 

contratações diretas que estão instruídas com o ETP e acessíveis para a pesquisa. O 

levantamento realizado, documentado no apêndice A, também revelou que além da Reitoria, 13 

dos 22 Campi realizaram aquisições de bens e contratações de serviços comuns não 

continuados, no período de 2018 a 2021, fazendo uso dos Estudos Técnicos Preliminares. 
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Conforme retratado na figura 7, são eles: Campus Apodi, Campus Caicó, Campus Ceará Mirim, 

Campus Currais Novos, Campus Ipanguaçu, Campus João Câmara, Campus Macau, Campus 

Natal Central, Campus Natal - Zona Norte, Campus Nova Cruz, Campus Parnamirim, Campus 

Santa Cruz e Campus São Gonçalo do Amarante. 

FIGURA 7 - Unidades do IFRN selecionadas para realização da pesquisa 

 

Fonte: elaborado pela autora, a partir do levantamento dos processos instruídos com o ETP no IFRN. 

 

Partindo dessa informação e considerando que a identificação de possíveis mudanças 

no planejamento de compras advindas da introdução do ETP requer o uso efetivo da inovação, 

foi possível observar que realizar as entrevistas com os gestores dos 9 Campi que não utilizam 

o instrumento, não agregariam valor ao estudo. 

Dessa forma, foram considerados participantes da pesquisa os 14 gestores (13 que atuam 

nos Campi e 1 na Reitoria) que, conforme pode ser verificado no apêndice A, representam as 

unidades administrativas onde foram identificadas a existência dos Estudos Técnicos 

Preliminares. 

 

3.3 Coleta de dados  

 

A coleta de dados constitui-se na etapa da pesquisa na qual se aplicam os instrumentos 

e técnicas, ou seja, corresponde à parte prática (MARCONI; LAKATOS, 2003). Em um 

primeiro momento foi realizada pesquisa bibliográfica, apontada por Vergara (2011, p. 43) 

como “[...] estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, 

revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral.” Ela contribuiu 
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para o embasamento teórico e permitiu o diálogo entre a teoria e a prática, proporcionando 

condições para o alcance dos objetivos da pesquisa.  

Outro instrumento de coleta utilizado foi a pesquisa documental, que conforme explica 

Gil (2008) se parece com a pesquisa bibliográfica, mas, se diferencia desta última pela natureza 

das fontes, pois, enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das 

contribuições de diversos autores, a pesquisa documental serve-se de materiais que ainda não 

receberam um tratamento analítico, ou que podem ser reelaborados de acordo com os objetivos 

da pesquisa.  

Foram analisados diversos tipos de documentos como normas gerais (leis e decretos 

federais, instruções normativas, etc.), normas internas (ofícios circulares, manuais, entre 

outros), editais de licitação e seus anexos (Termo de Referência e Estudos Técnicos 

Preliminares), bem como, planos institucionais (PDI e PAC). O estudo das normas gerais 

permitiu maior aprofundamento sobre os detalhes que envolvem a concepção, implementação 

e resultados esperados com a elaboração do ETP. Por outro lado, as normas internas facilitaram 

a compreensão sobre como o Estudo Técnico Preliminar está sendo recepcionado na instituição.  

A pesquisa documental em editais de licitação e seus anexos, além de retratar o uso ou 

não do ETP, permitiu que fosse realizada uma análise relacional com as normas gerais e internas 

para verificar o nível de maturidade desse tipo de documento nos processos de compras do 

IFRN. E, por último, o exame dos planos institucionais possibilitou identificar como as compras 

do Instituto podem ser alinhadas ao PDI e se as demandas definidas no ETP estão previstas no 

Plano Anual de Contratações, como exige a Instrução Normativa nº 40/2020. 

Destaca-se, ainda, que foi necessário coletar dados por meio de entrevista, que no 

entendimento de Gil (2008, p.109), “[...] é a técnica em que o investigador se apresenta frente 

ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que interessam 

a investigação”. Foram utilizadas entrevistas do tipo semiestruturadas, que de acordo com 

Zanella (2009) são aquelas nas quais, apesar de existir um roteiro a ser seguido, o entrevistador 

é livre pra alterar a ordem ou incluir novas perguntas.  

A aplicação das entrevistas foram realizadas em sua maioria por meio da plataforma 

Google Meet, sendo a última realizada, com o consentimento do entrevistado, na plataforma 

Microsoft Teams, em razão de problemas operacionais na plataforma Google Meet. Em todos 

os casos, para garantir a privacidade, os links para as entrevistas foram enviados por e-mail 

institucional de forma individual. Além disso, para assegurar a integridade dos dados, as 

entrevistas foram gravadas e armazenadas em um dispositivo móvel sem acesso à internet, 
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sendo os arquivos deletados do Google Drive, no caso das entrevistas realizadas no Google 

Meet, e do OneDrive, no caso da entrevista realizada no Microsoft Teams. 

É importante esclarecer que a realização das entrevistas em ambiente virtual se deu em 

decorrência da distância territorial entre os Campi do IFRN, que dificulta a locomoção, e da 

pandemia do COVID-19, que impõe restrições diante do risco de contaminação que pode 

ocorrer no translado ou até mesmo durante a entrevista quando da interação entre a pesquisadora 

e o entrevistado. Foram tomados todos os cuidados para garantir a segurança e a integridade 

dos dados. 

A escolha da entrevista semiestruturada se deu em razão de permitir um direcionamento 

mais assertivo e ampliar a possibilidade de aprofundamento no objeto de estudo sem perder de 

vista o foco do trabalho. O roteiro de entrevista (APÊNDICE B) buscou explorar o 

planejamento tático realizado pelos gestores responsáveis pelas compras nos 13 Campis e na 

Reitoria (locais onde foram identificadas a elaboração de Estudos Técnicos Preliminares). As 

questões procuraram contribuir com o atingimento do quarto objetivo específico. Elas 

investigaram como o Estudo Técnico Preliminar foi percebido pelos gestores responsáveis pelas 

compras do IFRN e se foram necessárias adaptações no processo de planejamento para atender 

aos requisitos de elaboração do ETP.  

A primeira interação com os gestores convidados para participar da pesquisa ocorreu 

através de contato telefônico, sendo a chamada realizada para o local onde eles trabalham. Após 

a sensibilização dos participantes da pesquisa, foi enviado através do e-mail institucional o 

convite formal com as informações básicas como título e objetivos do estudo, assim, como o 

contato da pesquisadora para dirimir dúvidas.  Além disso, foram encaminhadas instruções para 

que, no caso de consentimento, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o 

termo de autorização para gravação de voz e/ou registro de imagens fossem assinados e 

devolvidos para a pesquisadora que ficou responsável por devolver uma cópia do documento 

assinado para o participante. 

É importante esclarecer que em seis Campis do IFRN, não foi possível realizar o contato 

telefônico em razão de que os telefones não estavam recebendo chamadas. Diante desse cenário, 

o convite para participar da pesquisa foi realizado através do e-mail institucional. Foram 

realizadas duas tentativas, uma em dezembro de 2021 e outra em janeiro de 2022. Tendo em 

vista a ausência de resposta por parte de quatro dos gestores convidados para participar da 

pesquisa, as entrevistas foram realizadas com dez gestores.  

Para garantir o anonimato foi atribuído a cada participante da pesquisa uma numeração 

entre 1 a 10, sendo eles chamados de entrevistados (entrevistado 1, entrevistado 2, ... 
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entrevistado 10). A relação dos sujeitos que participaram da pesquisa pode ser visualizada no 

quadro 6 a seguir:  

QUADRO 6 - Sujeitos da pesquisa 

LOCAL DE LOTAÇÃO SUJEITO 

Campus Apodi Diretor de Administração 

Campus Caicó Diretor de Administração 

Campus Ceará Mirim Diretor de Administração 

Campus Currais Novos Diretor de Administração 

Campus Ipanguaçu Diretor de Administração 

Campus Natal Central Coordenador de Compras 

Campus Nova Cruz Diretor de Administração 

Campus Parnamirim Coordenador de Compras 

Campus Santa Cruz Diretor de Administração 

Reitoria Coordenador de Compras 

Fonte: elaborado pela autora, a partir do levantamento dos processos instruídos com o ETP no IFRN. 

 

Cabe observar, que para tratar de um mesmo conjunto de fatos e descobertas podem ser 

utilizadas mais de uma fonte de coleta de dados. Assim, mesmo que tenham sido realizadas 

pesquisas documentais, elas foram complementadas através de entrevistas. Yin (2005) explica 

que, quando se trata de um estudo de caso esse é um princípio que confere à pesquisa qualidade 

e confiabilidade. 

É importante destacar que tendo em vista as limitações impostas pela pandemia da 

COVID-19 e considerando a Carta Circular nº 1/2021-CONEP/SECNS/MS, as entrevistas 

foram, excepcionalmente, realizados por meio das plataformas digitais Google Meet e 

Microsoft Teams que possuem o recurso de gravação (BRASIL, 2021b). Sobre esta questão 

Vergara (2011) esclarece que embora a presença física do entrevistador e dos entrevistados seja 

necessária, a existência de mídias interativas a torna dispensável. 

Tendo em vista que a pesquisa envolve seres humanos, só foram realizadas as 

entrevistas após a aprovação do instrumento pelo comitê de ética. A aprovação pode ser 

consultada na Plataforma Brasil, utilizando os números dos Certificados de Apresentação de 

Apreciação Ética (CAAE) nº 52410621.3.0000.5292 e nº 52410621.3.3003.0225. Além 

disso, a participação foi voluntária, sendo resguardado aos participantes do estudo o direito de 

desistir a qualquer momento.  

A participação foi condicionada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), bem como de autorização para gravação de voz e imagem. A utilização 

de gravações para posterior transcrição e análise de conteúdo com fins de obtenção dos 
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resultados da pesquisa, foi realizada mediante proteção da identidade do participante, sendo 

garantido o anonimato.  

Conforme já detalhado na descrição dos procedimentos que envolvem a realização das 

entrevistas, foram respeitados todos os direitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD). Ademais, em conformidade com a Resolução nº 510/2016 – Ministério da Saúde, que 

trata da Pesquisa envolvendo Seres Humanos nas Ciências Sociais, é mantido o sigilo de todos 

os dados coletados. 

A realização da pesquisa e o uso de documentos institucionais ocorreu com a 

autorização prévia do IFRN. 

 

3.4 Análise de dados 

   

  A análise de dados é uma das etapas mais importantes. Marconi e Lakatos (2003, p.231) 

afirmam que nela “[...] são transcritos os resultados, agora sob forma de evidência para a 

confirmação ou a refutação das hipóteses”.  É importante compreender que a escolha da técnica 

de análise de dados a ser adotada na pesquisa varia de acordo com a abordagem (quantitativa 

ou qualitativa) adotada. Entre as técnicas qualitativas de análise de dados estão a análise de 

narrativa, do discurso, de conteúdo, a técnica fenomenológica de análise, entre outras. Já as 

técnicas quantitativas de análise de dados são formadas pela estatística descritiva e a estatística 

inferencial. (ZANELLA, 2009) 

Na busca de proporcionar aprofundamento ao estudo sobre a incorporação do ETP, 

como uma inovação, na rotina de planejamento das aquisições de bens e contratações de 

serviços comuns não continuados do IFRN e tendo em vista que o estudo possui uma 

abordagem qualitativa, foram utilizadas a análise documental e a análise de conteúdo, conforme 

exposto no quadro 7 a seguir: 

QUADRO 7 - Técnicas de coleta e análise de dados distribuídas de acordo com os objetivos 

da pesquisa 

OBJETIVO GERAL 

Compreender como vem ocorrendo a incorporação do Estudo Técnico Preliminar na gestão do planejamento 

das aquisições de bens e contratações de serviços comuns não continuados do IFRN, no período de 2018 a 

2021. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TÉCNICA DE COLETA DE 

DADOS 
TÉCNICA DE ANÁLISE DE 

DADOS 
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Realizar revisão sistemática em 

trabalhos científicos que discutem 

sobre o conhecimento e as práticas 

adotadas no planejamento logístico 

das Universidades e Institutos 

Federais, quando da introdução de 

inovações em compras públicas; 

Pesquisa bibliográfica Revisão sistemática 

Entender como os Estudos 

Técnicos Preliminares, como uma 

ferramenta de inovação em 

compras, são alinhados ao 

planejamento estratégico do IFRN. 

Pesquisa bibliográfica 
Pesquisa documental 

 

Análise documental 
 

Verificar como os conteúdos 

exigidos nas Instruções Normativas 

nº 5/2017 e nº 40/2020, para a 

elaboração dos Estudos Técnicos 

Preliminares das aquisições de bens 

e contratações de serviços comuns 

não continuados, repercutiram na 

construção dos ETPs do IFRN, no 

período de 2018 a 2021; 

Pesquisa documental 
 

Análise documental 
Análise de Conteúdo 

 

Investigar possíveis mudanças, 

decorrentes da introdução do 

Estudo Técnico Preliminar no 

período de 2018 a 2021, na forma 

como os gestores planejam as 

aquisições de bens e as 

contratações de serviços no IFRN. 

Pesquisa bibliográfica 

Pesquisa documental 
Entrevista semiestruturadas 

 

Análise documental 
Análise de Conteúdo  

Fonte: elaborado pela autora, 2022. 

 

 Na visão de Lima Junior et al (2021, p. 38) a análise documental é “[...] uma 

metodologia de investigação científica que utiliza procedimentos técnicos e científicos 

específicos para examinar e compreender o teor de documentos de diversos tipos, e deles, obter 

as mais significativas informações, conforme os objetivos de pesquisa estabelecidos.” No 

presente estudo ela se prestou a sistematizar as ideias e permitir a captação e interpretação dos 

conteúdos mais relevantes, assim como a construção de generalizações. 

De acordo com Vergara (2011, p. 5) a análise de conteúdo faz referência ao estudo de 

textos e documentos. “É uma técnica de análise de comunicações, tanto associada aos 

significados, quanto aos significantes da mensagem. Utiliza tanto procedimentos sistemáticos 

e ditos objetivos de descrição dos conteúdos, quanto inferências, deduções lógicas.” Ela ocorre 

em três etapas: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, a inferência 

e a interpretação. 
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A pré-análise é a fase de organização. Inicia-se geralmente com os primeiros contatos 

com os documentos (leitura flutuante). A seguir, procede-se à escolha dos 

documentos, à formulação de hipóteses e à preparação do material para análise.  
A exploração do material constitui, geralmente, uma fase longa e fastidiosa que tem 

como objetivo administrar sistematicamente as decisões tomadas na pré-análise. 

Refere-se fundamentalmente às tarefas de codificação, envolvendo: o recorte (escolha 

das unidades), a enumeração (escolha das regras de contagem) e a classificação 

(escolha de categoria).  
O tratamento dos dados, a inferência e a interpretação, por fim, objetivam tornar os 

dados válidos e significativos. Para tanto são utilizados procedimentos estatísticos que 

possibilitam estabelecer quadros, diagramas e figuras que sintetizam e põem em 

relevo as informações obtidas. À medida que as informações obtidas são confrontadas 

com informações já existentes, pode-se chegar a amplas generalizações, o que torna a 

análise de conteúdo um dos mais importantes instrumentos para a análise das 

comunicações de massa. (GIL, 2008, p. 152-153) 
 

A maior parte das análises de conteúdo ocorre mediante um processo de categorização, 

que classifica e agrupa partes menores do conteúdo (unidades de análise) de acordo com o que 

elas possuem em comum, para dessa forma facilitar a análise da informação. (BARDIN, 2016; 

MORAES, 1999) 

Na presente pesquisa, tomando por base o levantamento da literatura científica e 

normativa, foram identificadas como unidades de análise: definição, contribuições, conteúdo, 

papel dos agentes, procedimentos e rotinas, dificuldades, gerenciamento de riscos e resultados. 

A partir dessas unidades de análise foram definidas previamente as seguintes categorias: 

compreensão do ETP, aplicação do ETP e acompanhamento da implementação do ETP, 

conforme mostra o quadro 8 a seguir: 

QUADRO 8 - Definição das categorias de análise 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

A SER ATENDIDO. 
UNIDADES DE 

ANÁLISE 
CATEGORIAS TRABALHOS 

 III - Verificar se os 

conteúdos exigidos nas 

Instruções Normativas nº 

5/2017 e nº 40/2020, para a 

elaboração dos Estudos 

Técnicos Preliminares das 

aquisições de bens e 

contratações de serviços 

comuns não continuados, 

repercutiram na construção 

dos ETPs do IFRN, no 

período de 2018 a 2021; 

IV - Investigar possíveis 

mudanças, decorrentes da 

introdução do Estudo 

Técnico Preliminar no 

período de 2018 a 2021, na 

forma como os gestores 

planejam as aquisições de 

Definição Compreensão do ETP ALVES (2021); CAMARÃO 

(2020); COSTA, ANDRIOLI E 

BRAGA (2017); 

FERNANDES (2021); 

BRASIL (2017b); BRASIL 

(2020b); BRASIL (2021e); 

BRASIL (2021n); BRASIL 

(2021k); BRASIL (2020e); 

BRASIL (2021m); BRASIL 

(2016a); BRASIL (2014a); 

BRASIL (2020c); BRASIL 

(2021d); IFRN (2021); 

BRASIL (1982); BRASIL 

(2012); ZENITE (2019); 

BRASIL (2004b); BRASIL 

(2016d);  CONAMA (1986); 

BRASIL (2013b); CNJ (2013) 

Conteúdo 

Contribuições 

Papel dos agentes Aplicação do ETP ALVES (2021); COSTA, 

ANDRIOLI E BRAGA (2017); 
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bens e as contratações de 

serviços no IFRN 
 

Procedimentos e 

rotinas 
LUZ (2020); BRASIL (2017b); 

BRASIL (2020b); BRASIL 

(2021e); BRASIL (2021i); 

BRASIL (2018b); BRASIL 

(2019e); BRASIL (2022c) 

Dificuldades 

Gestão de riscos Acompanhamento da 

implementação do ETP 
ALVES (2021); COSTA, 

ANDRIOLI E BRAGA (2017); 

SOARES (2019) BRASIL 

(2017b); BRASIL (2020b); 

BRASIL (2018c); BRASIL 

(2021f); MATIAS (2018); 

BRASIL (2021n); BRASIL 

(2014b) 

Resultados 

Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 

 

Cabe destacar, que ao se realizar a categorização buscou-se manter o alinhamento com 

o problema e os objetivos da pesquisa. As categorias identificadas foram utilizadas para nortear 

a elaboração dos roteiros das entrevistas, auxiliando no atendimento do quarto objetivo 

específico e servindo de base para a análise documental realizada para o alcance do terceiro 

objetivo específico.  

Diante do exposto, verifica-se que as duas técnicas de coleta de dados (análise 

documental e análise de conteúdo) se complementam para garantir a construção do 

conhecimento sobre o fenômeno investigado. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DA PESQUISA 

 

Este capítulo se propõe a responder aos objetivos previamente definidos para a pesquisa, 

de modo a esclarecer como o Estudo Técnico Preliminar, enquanto ferramenta de inovação, foi 

incorporado ao planejamento das aquisições de bens e contratações de serviços comuns não 

continuados do IFRN, no período de 2018 a 2021.  

Com exceção do primeiro objetivo específico, que propõe a realização de uma revisão 

sistemática de trabalhos científicos, para investigar os conhecimentos e as práticas adotadas no 

planejamento logístico das Universidades e Institutos Federais, quando da introdução de 

inovações em compras públicas; os demais objetivos específicos estão voltados para a 

compreensão de como é realizado o planejamento das compras no IFRN, após a introdução do 

ETP. É importante destacar que para cada nível organizacional (estratégico, tático e 

operacional) nos quais as ações de planejamento são implementadas, foi atribuído um objetivo 

a ser investigado. 

Cabe esclarecer que níveis organizacionais estão relacionados a forma como são 

divididas as funções e as tarefas dentro das organizações, ou seja, como ela é estruturada 

hierarquicamente. Influenciados em sua classificação pelos tipos de planejamento, são neles 

que as decisões são tomadas. (SERTEK; GUINDANI; MARTINS, 2007; KLADIS; FREITAS, 

1995; OLIVEIRA, 2006) 

Considerando o exposto, serão trabalhados os seguintes tópicos: revisão sistemática; 

Alinhamento dos Estudos Técnicos Preliminares ao planejamento estratégico do IFRN; 

Elaboração do Estudo Técnico Preliminar e o planejamento tático das compras no IFRN e o 

ETP.  

 

4.1  Revisão sistemática 

 

Na busca de atender ao primeiro objetivo específico da pesquisa, foi realizada uma revisão 

sistemática da literatura sobre os conhecimentos e práticas adotadas no planejamento logístico 

de Universidades e Institutos Federais, quando da introdução de inovações em compras 

públicas. 

 Foram considerados elegíveis os estudos que tratassem sobre procedimentos 

administrativos, conhecimentos e práticas de gestão, ligadas diretamente ao planejamento das 

compras públicas nas Universidades e Institutos Federais e que tivesse como pano de fundo as 
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inovações introduzidas no âmbito do Governo Federal. Examinou-se os trabalhos disponíveis 

nos idiomas português, inglês e espanhol. Para identificação dos estudos foram utilizadas as 

bases de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e 

da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD). As buscas foram realizadas nos dias 21 

e 22 de junho de 2021. 

 Para melhor adequação ao objetivo do estudo foram realizadas seis buscas distintas, 

sendo que a primeira utilizou o descritor “planejamento em compras públicas”. A partir da 

segunda, foram utilizadas combinações dos seguintes descritores: “ planejamento em compras 

públicas” (AND) “inovação”; “planejamento” (AND) “compras públicas”; “planejamento” 

(AND) “compras governamentais”; “compras governamentais” (AND) “Instituto Federal” e 

por último, “compras governamentais” (AND) “Universidade”. Não foi limitado o período para 

busca. E tendo em vista que foram observadas eventuais duplicações, cada artigo duplicado foi 

contabilizado apenas uma vez. 

 Após a utilização dos descritores foram obtidos um total de 1.592 trabalhos não 

duplicados (971 Capes e 621 BDTD). Destes foram excluídos 1.577 por não se adequarem aos 

critérios de elegibilidade, restando um total de 15 estudos. O processo de triagem foi realizado 

mediante a leitura dos títulos e resumos, sendo eliminados os trabalhos que não possuíam o 

texto completo, aqueles que não tinham relação com as inovações em compras públicas, os que 

não estavam ligados diretamente ao planejamento de compras e aqueles que não abordavam os 

Institutos Federais e/ou as Universidades. Para a extração dos dados, a revisão sistemática 

considerou o autor e ano, o local do estudo, o tipo de pesquisa, os problemas e as soluções.  

 O quadro 9 a seguir apresenta a relação dos trabalhos analisados. A caracterização pode 

ser visualizada no Apêndice “C”, no qual também estão indicadas as respectivas referências. 

QUADRO 9 – Trabalhos identificados na revisão sistemática 

TÍTULO AUTOR/ANO 

Pregão Eletrônico: uma reflexão baseada na percepção do solicitante e do comprador 

quanto à eficiência das compras governamentais. 

(BEZERRA, 2016) 

Proposta de implantação do sistema de compras públicas sustentáveis em uma 

instituição federal de ensino superior 

(BAVARESCO, 2013) 

Os desafios da implementação das compras públicas sustentáveis no IFNMG – 

Campus Montes Claros 

(FREITAS, 2017) 

Licitações sustentáveis: estudo de caso na Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro 

(DOMINGOS, 2017) 



  69 

 

 
 

Tomada de decisão no processo de compras compartilhadas: um estudo no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco 

(RAMOS, 2018) 

Licitações sustentáveis: um estudo de casos múltiplos em instituições  federais de 

ensino superior do Centro Oeste Mineiro 

(CASTRO E 

LOBATO, 2020) 

Desenvolvimento de um Framework para o planejamento de compras púbicas: 

estudo em uma universidade federal 

(CRUZ, 2019) 

Diagnóstico e análise do processo administrativo licitatório na modalidade Pregão e 

seus resultados em uma autarquia de ensino federal 

(SANTOS, 2018) 

Inovação organizacional em compras públicas: análise da acurácia do planejamento 

participativo do Instituto Federal do Triângulo Mineiro de 2013 a 2016 

(AVIGO, 2018) 

O pregão como instrumento de maximização nas compras públicas: um estudo de 

caso na universidade federal do amazonas 

(LOPES, 2012) 

Gestão das compras do Instituto Federal de Sergipe: uma proposta de centralização (DÓRIA, 2018) 

Gestão de compras em organizações públicas: um estudo de caso a partir dos 

registros de preços realizados na Universidade Federal do Tocantins, no ano de 2014. 

(SOUSA, 2018) 

Previsão de demanda em registros de preços : análise do Departamento de Gestão de 

Restaurantes da Universidade Federal do Espírito Santo 

(VEIGA, 2015) 

A Eficiência do Pregão Eletrônico no Processo Licitatório da Universidade Federal 

do Espírito Santo 

(SILVA, 2014) 

A estratégia de incorporação dos critérios de compras públicas sustentáveis em uma 

Universidade Federal 

(SILVEIRA, 2020) 

Fonte: elaborado pela autora, 2022. 

 

 Dentre as inovações mais discutidas nos trabalhos consultados, estão o pregão, as 

compras sustentáveis e o Sistema de Registro de Preços – SRP. Se observadas sob a luz da 

tipologia dos 4 Ps do espaço inovativo, proposta por Tidd e Bessant (2015), elas podem, assim 

como o ETP, ser consideradas inovações de processo, pois envolvem mudanças na forma como 

é realizada a instrução processual das compras públicas.  

 Apesar de não serem tão recentes quanto o Estudo Técnico Preliminar, os normativos e 

exigências legais que envolvem o pregão, as compras sustentáveis e o SRP estão 

constantemente sendo aperfeiçoados para gerar melhorias aos processos de compras. O pregão, 

que foi instituído, inicialmente, pela Medida Provisória nº 2.026/2000 e convertido 

posteriormente na Lei nº 10.520, se destina à aquisição de bens e serviços comuns. Ele inovou 

ao modificar a dinâmica dos procedimentos licitatórios em relação às modalidades tradicionais, 

invertendo as fases de proposta e habilitação. Além disso, o pregão previu a possibilidade de 
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que as licitações fossem realizadas de forma eletrônica, através do uso da tecnologia. (BRASIL, 

2000b; BRASIL, 2002a; BARRETO, 2018) 

Entre as alterações que foram incorporadas ao longo do tempo, merece destaque as 

introduzidas pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, que instituiu a adoção do pregão 

preferencialmente na forma eletrônica; pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, que 

revogou este último e buscou aprimorar as regras relativas a disputa e envio de lances, além de 

prever a obrigatoriedade do uso do pregão eletrônico a estados e municípios que recebam 

recursos por meio das transferências voluntárias da União; e pela Lei nº 14.133/2021, que 

ampliou os critérios de julgamento, permitindo a utilização não apenas do critério de menor 

preço, mas também do de maior desconto. (BRASIL, 2005; BRASIL, 2019c; BRASIL, 2021e) 

 O Sistema de Registro de Preços, que é o “conjunto de procedimentos para registro 

formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações 

futuras”, foi introduzido no planejamento das compras governamentais pelo Decreto nº 3.931, 

de 19 de setembro de 2001. (BRASIL, 2001, p.1) Ele inovou ao inserir a possibilidade de adesão 

à ata de registro de preços por órgãos da Administração Pública que não participaram do 

certame licitatório. O dispositivo foi revogado em 2013 pelo Decreto n° 7.892 que, em resposta 

às constantes orientações do TCU, procurou regulamentar o controle dos quantitativos a serem 

autorizados nas adesões às atas de registro de preços. (BRASIL, 2013a) 

 Em 2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos também inovou em 

relação ao SRP. Procurando deixar mais claras as regras que envolvem o Sistema de Registro 

de Preços, ela dedicou uma seção inteira (seção 5), composta pelos artigos de 82 a 86, para 

tratar da matéria. Entre as principais mudanças introduzidas podem ser destacadas a utilização 

do SRP “[...] nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação para a aquisição de bens 

ou para a contratação de serviços [...]” e a possibilidade de se prorrogar a Ata de Registro de 

Preços por mais um ano, desde que comprovada a vantajosidade da prorrogação. (BRASIL, 

2021e) 

 Com relação às compras sustentáveis, elas são definidas no Guia Nacional de Licitações 

Sustentáveis, como sendo aquelas que integram “considerações socioambientais em todas as 

suas fases, com o objetivo de reduzir impactos negativos sobre o meio ambiente, via de 

consequência, aos direitos humanos.” (BRASIL, 2021a, p.19) De acordo com Valente (2011, 

p. 8-9) as compras sustentáveis, foram introduzidas enquanto inovação, “[...] pela redação 

conferida ao art. 3º, caput, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei nº 12.349, de 15 

de dezembro de 2010 [...]” Ele afirma ainda que “[...] a finalidade da alteração da Lei Geral de 
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Licitações foi a de agregar às finalidades das licitações públicas um papel de indução do 

desenvolvimento nacional, por intermédio do poder de compra governamental. 

 Assim, como ocorreu em relação ao pregão e ao Sistema de Registro de Preços, a nova 

Lei de Licitações e Contratos também inovou em relação às compras sustentáveis. Nela o 

desenvolvimento nacional sustentável, além de ser considerado um princípio, passou a ser 

também um objetivo da licitação. Entre as novas orientações trazidas pela Lei nº 14.133/2021 

estão a possibilidade de estabelecer margem de preferência para bens reciclados, recicláveis ou 

biodegradáveis; a necessidade de se considerar o ciclo de vida do objeto na descrição da solução 

como um todo; a orientação de que as decisões referentes a suspensão da execução ou 

declaração de nulidade do contrato precisam considerar os riscos sociais, ambientais e à 

segurança da população local, e a necessidade de descrever possíveis impactos ambientais e 

respectivas medidas mitigadoras no Estudo Técnico Preliminar. (BRASIL, 2021e) 

 Embora as inovações identificadas (pregão, compras sustentáveis, Sistema de Registro 

de Preços - SRP, etc.) repercutam em todas as etapas da compra pública, a análise dos trabalhos 

esquematizados mostra que os estudos se concentraram prioritariamente na fase interna da 

contratação, também chamada por Mendes (2012, p. 87) de “fase de planejamento”.  

Observa-se, que há uma preocupação com o planejamento. Busca-se com frequência o 

aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos e a criação de novas estratégias 

garantidoras da qualidade do gasto público. Essa necessidade de estar sempre melhorando pode 

ser compreendida com base nos estudos pesquisados. Eles apontam a existência de problemas 

recorrentes como a falta de padronização, deficiência nas especificações do objeto, dificuldade 

de prever as demandas, entre outros.  

Considerando que a maior parte dos trabalhos analisados retratam o planejamento das 

compras sob uma perspectiva técnica, se concentrando nas mudanças de rotinas e na introdução 

de novas práticas, é necessário refletir até que ponto essa visão localizada do processo de 

compras pode contribuir de fato para a eficiência nas aquisições de bens e contratações de 

serviços.  

Em um estudo recente, Silva (2021, p. 20) afirma que “[...] as compras públicas não se 

tratam de meras atividades operacionais.” Em consonância com ele, Costa e Terra (2019, p. 30) 

ressaltam que “[...] o processo de compra pública está cada vez mais complexo, tornando a 

tarefa de geri-lo ainda mais difícil e desafiadora.” Os autores recomendam que seja realizada 

uma análise multidimensional de todas as etapas do ciclo de compras e das dimensões que a 

envolvem, como por exemplo, gestão, governança, inovação, controle, marcos legais, entre 

outros. 
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É necessário compreender que o planejamento das compras públicas se inicia antes 

mesmo da fase interna da contratação. Ele começa com o estabelecimento dos objetivos 

institucionais do órgão e exige uma constante sinergia dos atores que participam da atividade 

de planejar em seus três níveis: estratégico, tático e operacional. 

  

4.2 Alinhamento dos Estudos Técnicos Preliminares ao planejamento 

estratégico do IFRN 

 

O planejamento estratégico é aquele empreendido pelo nível organizacional de grau 

mais elevado de uma organização (nível estratégico). Realizado pela alta cúpula, ele é descrito 

por Ducker (1998, p. 136) como: 

 

[...] processo contínuo de, sistematicamente e com o maior conhecimento possível do 

futuro contido, tomar decisões atuais que envolvam riscos, organizar 

sistematicamente as atividades necessárias à execução dessas decisões; e, através de 

uma retroalimentação organizada e sistemática, medir o resultado dessas decisões em 

confronto com as expectativas alimentadas. 

 

Francisco (1994) afirma que o planejamento estratégico nas instituições de ensino é 

responsável por definir a missão, as políticas educacionais, a filosofia educacional, os planos 

de ação, a estrutura organizacional, o planejamento financeiro a longo prazo e o programa 

plurianual de expansão. Em outras palavras, ele cria a base sobre a qual os planejamentos tático 

e operacional serão desenvolvidos.  

É por isso que o segundo objetivo específico se propõe a entender como os Estudos 

Técnicos Preliminares, como uma ferramenta de inovação em compras, são alinhados ao 

planejamento estratégico do IFRN. Não se trata apenas de seguir a orientação de um documento 

normativo (IN nº 40/2020) que exige a existência de um alinhamento, mas de considerar que 

ao serem elaborados no nível operacional, com a supervisão dos gestores de nível tático, os 

ETPs precisam estar fundamentados e coerentes com o planejamento estratégico. (BRASIL, 

2020b) 

Dessa forma, observa-se que a chave para alcançar o objetivo proposto está, em um 

primeiro momento, em compreender o planejamento estratégico do IFRN, para então entender 

como os Estudos Técnicos Preliminares são alinhados a ele. Neste processo, é importante 

destacar que a identificação do caminho percorrido na prática para a formulação das estratégias, 

embora seja importante, não é suficiente. Conforme explica Oliveira (2007), é apenas quando 
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se conhece a teoria que o conhecimento sobre o processo decisório empreendido no âmbito do 

planejamento estratégico é consolidado. 

Sendo assim, apesar de a metodologia utilizada para elaboração do planejamento 

estratégico do IFRN ser detalhada passo a passo no Plano de Desenvolvimento Institucional 

2019-2026 (documento que indica o caminho que a instituição deve seguir para que possa 

cumprir sua missão e atingir seus objetivos), sua completa compreensão carece de um modelo 

teórico no qual o processo decisório possa estar amparado.(IFRN, 2019) 

Embora existam diversos modelos de elaboração e implementação do planejamento 

estratégico nas organizações (OLIVEIRA, 2007; CERTO E PETER, 1993; BETHLEM, 2009; 

THOMPSON JR.;STRIKKLAND III, 2000, entre outros), a presente pesquisa utiliza como 

base o modelo desenvolvido por Oliveira (2007), uma vez que, a metodologia utilizada nele, 

considerando as adaptações necessárias, se aproxima da descrita no PDI 2019-2026 do IFRN. 

(IFRN, 2019). 

O modelo proposto por Oliveira (2007, p. 39) foi formulado com base em três dimensões 

operacionais: delineamento, elaboração e implementação. No delineamento, ocorre a escolha 

da estrutura metodológica, assim como dos profissionais que estarão envolvidos no processo. 

Na elaboração, é realizada a análise do ambiente e o levantamento dos riscos. Nesta dimensão 

são respeitadas as políticas ou orientações de atuação e levados em consideração os objetivos e 

metas a serem alcançados, bem como as estratégias e ações a serem implementadas. Já a 

implementação, engloba “os assuntos organizacionais, os sistema de informações, o sistema 

orçamentário, os sistemas de incentivos, a  competência operacional, o treinamento e a liderança 

necessária ao desenvolvimento do processo.”  

Conforme apresentado na figura 8,  as etapas de elaboração do PDI 2019-2026 do IFRN 

(organização, preparação, execução e finalização) seguem a lógica das dimensões operacionais 

identificadas por Oliveira (2007). (IFRN, 2019).  

FIGURA 8 – As etapas de elaboração do PDI e as dimensões operacionais 
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Fonte: elaborado pela autora com base em IFRN (2019) e Oliveira (2007) 

 

A dimensão de delineamento pode ser identificada na etapa de organização do PDI 

2019-2026, na qual são definidas as comissões de trabalho central e temáticas (Comissão de 

Políticas de Desenvolvimento Institucional; Comissão de Políticas Acadêmicas e de Inovação; 

Comissão de Políticas de Gestão e Administração de Pessoal e Comissão de Políticas de 

Infraestrutura) e elaborado o cronograma de trabalho. 

 A dimensão elaboração é percebida nas fases de preparação e execução. Na preparação 

as comissões temáticas, com o auxílio dos campi e da comunidade, realizam o levantamento 

das informações. Na execução, é elaborado o diagnóstico, definidos a missão, a visão e os 

valores, bem como os temas estratégicos, objetivos estratégicos e indicadores.  

 Finalmente, a dimensão implementação é observada na etapa de finalização, na qual 

ocorre a elaboração do documento final, a apresentação à comunidade, a aprovação do 

Conselho Superior (CONSUP) e a publicação.  

 

Alicerçados nas dimensões operacionais apresentadas, o modelo de elaboração do planejamento 

estratégico proposto por Oliveira (2007), conforme mostra a figura 9, é composto por quatro 

fases: 

FIGURA 9 – Fases do planejamento estratégico 
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Fonte: elaborado pela autora com base em Oliveira (2007) 

 

A primeira fase é a do diagnóstico estratégico. Nela é elaborada a visão ( projeta o que 

a organização quer ser no futuro, indicando onde e quando ela deve atingir seus objetivos),  

definidos os valores (conjunto de princípios e crenças que orientam a forma como a organização 

deve se comportar para atingir a visão) e realizada a análise externa (verifica as oportunidades 

e ameaças do ambiente) e a análise interna (examina os pontos fortes, fracos e neutros da 

organização), bem como a análise dos concorrentes, verificando o que eles tem de melhor e 

como suas experiências podem contribuir para melhorar a gestão da organização. 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2026, a visão do IFRN 

é: “Consolidar-se como instituição de referência nacional e identificada por sua excelência na 

formação humana e profissional, geradora de desenvolvimento científico e tecnológico até 

2026”. E a Instituição tem como valores: Comprometimento, Cooperação, Ética, 

Responsabilidade socioambiental, Equidade e Diversidade. (IFRN, 2019, p.25) 

O PDI aponta ainda, que a identificação das oportunidades, ameaças, pontos fortes, 

pontos fracos e pontos neutros, provenientes da análise do ambiente interno e externo, foi 

realizada mediante a implementação de algumas ações como: o levantamento dos dados e 

indicadores disponíveis nos Relatórios de Gestão; a realização de uma pesquisa de 

acompanhamento de egressos; o monitoramento do plano estratégico de permanência e êxito 

dos estudantes do IFRN; a consulta ao PDI 2014-2018, onde se analisou o que deu certo e o 

que pode ser melhorado;  e  a realização de uma pesquisa bibliográfica para compreender as 

novas concepções de elaboração de PDIs com modelos de gestão contemporânea. (IFRN,2019) 
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No que tange à análise dos concorrentes, o PDI 2019-2026 revela que foram consultados 

modelos de planejamentos estratégicos utilizados por outros Institutos Federais que, 

considerando as adaptações necessárias para a realidade da instituição, ajudaram na definição 

das perspectivas (pontos de vista ou dimensões que precisam ser considerados na estruturação 

do planejamento estratégico) do Balanced Scorecard (BSC). (IFRN, 2019; NORTON, 1997) 

O BSC é uma ferramenta metodológica desenvolvida na década de  90 por Robert S. 

Kaplan e David P. Norton, e busca mensurar o desempenho organizacional por meio de quatro 

perspectivas interligadas em relações de causa e efeito: financeira, do cliente, dos processos 

internos e de aprendizado e crescimento. Essas perspectivas elencadas são vistas como modelos 

que podem ser adequados às organizações de acordo com as necessidades específicas de cada 

uma. (KAPLAN; NORTON, 1997; KAPLAN; NORTON, 2004) 

Considerando a capacidade de adaptação da ferramenta, Kaplan e Norton (2000) 

defendem que embora o Balanced Scorecard tenha sido pensado inicialmente para a gestão de 

empresas privadas, ele pode ser utilizado também para a gestão pública. No caso do IFRN a 

adaptação do BSC proporcionou a definição das perspectivas Estudantes e Sociedade, 

Processos Acadêmicos, Gestão e Infraestrutura e Orçamento, apresentadas na figura 10 a seguir: 

 

FIGURA 10 - Perspectivas do Balanced Scorecard 

 

Fonte: elaborado pela autora com base em Kaplan e Norton (1997) e IFRN (2019) 
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Na segunda fase do modelo de elaboração do planejamento estratégico ocorre a 

definição da missão (indica a razão pela qual a organização existe); o estabelecimento dos 

propósitos ou diretrizes (compromissos assumidos pela organização para cumprir a missão); a 

estruturação e debates de cenários que buscam preparar o futuro; se estabelece a forma como a 

organização se posiciona perante seu ambiente e o delineamento das macroestratégias (ações 

estratégicas que abrangem toda a organização) e macropolíticas (orientações que sustentam as 

decisões referentes à interação com o ambiente). 

De acordo com o PDI 2019-2026 a missão do IFRN é “ Prover formação humana, 

científica e profissional aos discentes visando o desenvolvimento social do Rio Grande do 

Norte.” (IFRN, 2019, p.25). Também consta no documento citado diversas diretrizes, 

merecendo destaque por estarem ligadas diretamente à questão das compras públicas, as 

transcritas a seguir: 

 

• Adoção de governança baseada no referencial básico disponibilizado pelo TCU e nas 

normativas do MPDG, especialmente as Instruções Normativas 1/2016, 05/2017 e 

1/2018; 

•  Promover o efetivo planejamento anual de contratações públicas; 

[...] 

• Aperfeiçoamento das ferramentas do sistema de gestão e controle no Suap, buscando 

uma maior interação com o Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) 

e Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações – PGC 

       [...] (IFRN, 2019, p. 168) 

 

Cabe destacar, que para a definição das macroestratégias e macropolíticas (acadêmicas, 

de gestão, de infraestrutura e de desenvolvimento institucional), foram considerados na 

construção do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFRN os possíveis cenários de 

redução de recursos orçamentários e de encerramento do processo de interiorização das 

unidades. (IFRN, 2019) 

 A fase seguinte é a dos instrumentos prescritivos e quantitativos. Oliveira (2007) aponta 

que ela busca responder a duas questões principais: “onde se quer chegar” e “como chegar na 

situação que se deseja.” Para isso, esta fase contempla a divisão de dois instrumentos 

interligados: instrumentos prescritivos e instrumentos quantitativos. 

 Os instrumentos prescritivos são aqueles que buscam explicitar o que deve ser feito 

pela organização para que se obtenha o alcance da missão e da visão. Eles buscam agir em 

conformidade com a postura estratégica, respeitando as macropolíticas e as ações estabelecidas 

pelas macroestratégias. O tratamento dos instrumentos prescritivos envolvem as etapas de: 

estabelecimento de objetivos, desafios e metas; estabelecimento de estratégias e políticas 

funcionais; e estabelecimento dos projetos e planos de ação. No quadro 10 a seguir são 
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apresentados os aspectos das etapas de tratamento dos instrumentos prescritivos, apontados por 

Oliveira (2007) 

QUADRO 10- Aspectos das Etapas de Tratamento dos Instrumentos Prescritivos 

ASPECTOS DEFINIÇÃO 

Objetivos É o alvo ou situação que se busca alcançar. Eles 

indicam para onde devem ser dirigidos os esforços 

para o cumprimento da missão e o alcance da visão. 

Desafios É uma realização a ser perseguida, que deve ser 

quantificável, apresentar prazo e exige esforço extra 

para modificar uma situação, assim como contribuir 

para que seja alcançada uma situação desejável 

identificada pelos objetivos. 

Metas São passos ou etapas quantificáveis a serem seguidos 

para se alcançar os objetivos dentro de um 

determinado período. 

Estratégia Ação ou caminho mais adequado a ser executado para 

alcançar o objetivo, o desafio e a meta. 

Política São parâmetros ou orientações responsáveis por 

definir os níveis de delegação, faixas de valores e/ou 

quantidades limites e de abrangência das estratégias e 

ações para o alcance dos objetivos. 

Projetos São trabalhos a serem executados dentro de um prazo 

preestabelecido, que permitem a quantificação de 

benefícios e prazos, e se preocupam em estruturar e 

alocar os recursos delineados pelas estratégias  para 

obter os resultados definidos pelos objetivos e metas. 

Planos de ação São os conjuntos das partes comuns dos diversos 

projetos, quanto ao assunto que está sendo tratado. 

Fonte: elaborado pela autora com base em Oliveira (2007) 

 

Ao se observar o planejamento estratégico do IFRN, é possível identificar as etapas dos 

instrumentos prescritivos sendo implementadas na prática. A definição dos objetivos é realizada 

de forma a direcionar os esforços a serem despendidos em cada uma das quatro perspectivas do 

Balanced Scorecard. É possível visualizá-los no mapa estratégico disponibilizado no anexo A. 

De acordo com Kaplan e Norton (2004, p. 10), o mapa estratégico é a “[...] representação visual 

das relações de causa e efeito entre os componentes da estratégia de uma organização[...]”.  

A identificação das metas está direcionada para realizar o acompanhamento dos 

indicadores que compõem o painel de desempenho estratégico (instrumento criado para facilitar 

o gerenciamento do desempenho da organização). A enumeração das metas e a relação existente 

entre elas e os objetivos podem ser observadas em quatro quadros presentes no PDI 2019-2026 

e que foram replicados no anexo B. (IFRN, 2019) 

O estabelecimento das estratégias e políticas do IFRN é realizado através do 

levantamento de informações e de discussões, que são intermediadas por uma Comissão Central 
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(responsável por articular a participação dos grupos envolvidos na elaboração do planejamento 

estratégico). Participam desse processo as comissões Temáticas (atuam nas áreas estruturantes 

da Instituição como Políticas de Desenvolvimento Institucional,  Políticas Acadêmicas, 

Políticas de Gestão e Políticas de Infraestrutura) e as comissões Locais (coordenam as 

discussões e sistematização das informações ao nível de campi). O trabalho das comissões é 

coordenado pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PRODES). 

(IFRN, 2019) 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2026 os projetos foram 

elaborados tendo como referência o Balance Scorecard (IFRN, 2019).  Fruto da discussão 

realizada por meio de várias reuniões com especialistas das diversas áreas da organização, os 

projetos  aprovados estão discriminados no quadro 11 a seguir: 

QUADRO 11 - Projetos Estratégicos do IFRN 

PROJETOS ESTRATÉGICOS ÁREA 

RESPONSÁVEL 

Reestruturação da comunicação audiovisual ASCE 

Reforma do site institucional ASCE 

Projeto “IFRN Internacional” ASERI 

Institucionalização da EAD DG/EAD 

Produção de material didático acessível DG/EAD 

Reestruturação do PROITEC DG/EAD 

Plano de economia e uso eficiente da Energia Elétrica das unidades DIENG 

Plano de economia, uso eficiente e reuso da água das unidades DIENG 

Planos de inspeção e manutenção preventiva das unidades DIENG 

Planos Diretores das unidades DIENG 

Diagnóstico da permanência e êxito dos alunos assistidos DIGAE 

Otimização dos recursos do programa de alimentação (PNAES e PNAE) DIGAE 

Capacitação de servidores com foco em competências DIGPE 

Mapeamento de competências DIGPE 

Programa de Qualidade da Vida no Trabalho DIGPE 

Aplicação de tecnologias disruptivas para apoio e aprimoramento da gestão DIGTI 

Contratação de Desktop Virtual DIGTI 

Execução do PDTI DIGTI 

SUAP Framework DIGTI 

Mapeamento de atividades com potencial de captação de receita própria PROAD 

Otimização dos gastos com contratos continuados PROAD 

Metodologia de Gestão de Riscos PRODES 

Avaliação do Impacto social das iniciativas de extensão PROEX 

Capacitação da comunidade interna para desenvolver ações de extensão PROEX 

Prospecção das demandas de extensão nos territórios de abrangência  PROEX 

Fortalecimento dos núcleos e centros de pesquisa e inovação PROPI 

Incentivo a projetos com potencial de ascendência na inovação tecnológica PROPI 

Elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, de 

Inovação e de Empreendedorismo. 

PROPI 

Projeto Estratégico de Acesso, Permanência e Êxito por tipo de oferta PROEN 

Plano de monitoramento de reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos e 

recredenciamento institucional (termo de ajustamento institucional-TAI) 

PROEN 

Reestruturação da Pós Graduação PROEN/PROPI 

Fonte: IFRN (2019, págs. 207 e 208) 
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No que tange aos planos de ação, embora o PDI 2019-2026 não os detalhe, ele indica 

que  deve existir um plano de ação para cada objetivo estratégico e para cada ação estratégica 

estabelecida e que a elaboração deles deve ser realizada no âmbito das Pró-Reitorias, em uma 

etapa posterior à construção do Plano de Desenvolvimento Institucional (IFRN, 2019). 

Com relação aos instrumentos quantitativos, eles são os que analisam quais os recursos 

necessários e quais as expectativas de retorno para atingir os objetivos e metas. Eles 

compreendem as projeções econômico-financeiras do planejamento orçamentário e são 

associados à estrutura organizacional, sendo necessários para o desenvolvimento dos planos de 

ação, projetos e atividades (OLIVEIRA, 2007). 

No âmbito do IFRN, existem alguns documentos cujas características se enquadram na 

descrição dos instrumentos quantitativos. Eles analisam a necessidade de recursos e as 

expectativas de retorno para atingir os objetivos, desafios e metas . Trata-se dos Planos de 

Atividades (plano resultante do desdobramento tático anual do PDI para o exercício) e do Plano 

Anual de Contratações (documento que engloba todas as contratações que o órgão ou entidade 

pretende realizar ou prorrogar para o exercício subsequente, incluindo as renovações). 

(OLIVEIRA, 2007; IFRN, 2020b; BRASIL; 2019e). 

Cada uma das etapas que compõem o Plano de Atividades, possui além do prazo de 

execução e a indicação dos responsáveis por ela, “[...] a previsão de custos (quando houver), a 

origem de recursos para fins de alocação dos recursos [...] e a meta da etapa (meta física), para 

monitoramento do alcance dos objetivos [...].” (IFRN, 2020b, p. 15). Já o Plano Anual de 

Contratações, conforme disposto no quadro 12 a seguir, possui entre seus benefícios: subsídio 

ao orçamento, economia de escala, articulação com o orçamento, vinculação ao planejamento 

estratégico, entre outros. (DOURADO, 2020) 

QUADRO 12 - Benefícios do Plano Anual de Compras 

AVANÇOS DETALHAMENTO 
Subsídio ao orçamento Via de regra, o planejamento das compras e contratações deve anteceder e servir 

como fundamento básico para a elaboração do orçamento.  
A IN nº 1/2019, de certa forma, veio a suplantar uma deficiência na construção  
da Lei Orçamentária Anual, da qual se valem as unidades administrativas 

meramente como uma divisão de valores em grupos de natureza de despesa.  
Montantes definidos na LOA são utilizados pelos órgãos e entidades como um  
“cheque em branco”.  
A partir dos prazos definidos na instrução normativa, tem-se, claramente, que o 

PAC servirá, dentre outras funções, preliminarmente, de subsídio à proposta  
orçamentária. 

Articulação com o orçamento O orçamento passa a ser mais bem gerido. Possibilita realizar, a partir da análise 

das demandas postas no Plano, das datas informadas pelas unidades 

requisitantes, do valor estimado da contratação e do tipo da natureza de despesa 

(custeio ou investimento); o acompanhamento da execução do orçamento ao 

logo do exercício, de forma homogênea.  
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O PAC torna-se a base qualitativa e temporal para nortear as prioridades que 

responderão pela execução orçamentária. É com base no Plano que se terá a 

informação acerca de quais demandas de investimento, por exemplo, devem ser 

priorizadas. 
Vinculação ao planejamento 

estratégico do órgão 
Ao elaborar o Plano Anual de Aquisições, é basilar que as unidades requisitantes, 

bem como o setor de licitações, não só tomem como base as necessidades 

primárias do órgão, mas, essencialmente, se aliem ao planejamento estratégico, 

tencionando alcançar as metas projetadas pelo órgão.  
Transparência A transparência é essencial ao aprofundamento e à consolidação da democracia, 

uma vez que possibilita ao cidadão participar ativamente do planejamento 

governamental e acompanhar a execução das políticas públicas.2 
 A publicação dos planos nos portais eletrônicos dos órgãos e entidades vai ao 

encontro dessa premissa, permitindo, em primeiro lugar, um amplo 

conhecimento pela sociedade e um controle social mais intenso e efetivo pelo 

cidadão, além do acompanhamento das intenções de compras pelos demais 

envolvidos, tais como: agentes do órgão possuidor do plano, mercado 

fornecedor, órgãos de controle, órgãos interessados em compras compartilhadas, 

entre outros. 
Sinalização para o mercado 

fornecedor  
Em complemento ao item 5, a publicação do Plano Anual de Contratações 

possibilita ao mercado fornecedor se antecipar às demandas, sobretudo as 

microempresas e as empresas de pequeno porte, podendo se planejar para 

participar dos certames licitatórios, com vistas a atender o serviço público de 

forma mais adequada. 
Economia de escala/  
compras compartilhadas 

O Plano Anual de Contratações traz maior potencial de se auferir economia de  
escala, além de facilitar a coordenação para realizar compras compartilhas. Tal 

instrumento serve de informação para que outros órgãos e entidades coordenem 

suas ações em prol de compras compartilhada. 
Produção de informações 

gerenciais 
O PAC traz uma visão sistêmica e antecipada de todas as compras/contratações 

do órgão, o que auxilia a alta administração nas decisões relativas às aquisições. 

É um instrumento corporativo de acompanhamento de pedidos e da execução do 

orçamento, com possibilidade de priorização das demandas. 
Acompanhamento de prazos e 

distribuição da força de 

trabalho. 

Auxilia o acompanhamento dos prazos processuais, visando a salientar e mitigar 

atrasos. As áreas técnicas, em especial, passam a ter um instrumento de 

priorização de aplicação de seus esforços de pessoal, com base em linha 

temporal de finalização de processos.  
Fonte: Dourado (2020, págs. 115 e 116) 

 

A última fase do modelo de elaboração do planejamento estratégico proposto por 

Oliveira (2007) é a de controle e avaliação. Nela, se busca verificar “como a empresa está indo”  

para alcançar a situação esperada. O autor aponta que estão envolvidos os seguintes processos: 

estabelecimento e análise de indicadores de desempenho; avaliação de desempenho; 

comparação do desempenho real com os objetivos, desafios, metas, projetos e planos de ação 

estabelecidos; análise dos desvios dos objetivos, desafios, metas e projetos estabelecidos; 

tomada de ação corretiva provocada pelas análises efetuadas; acompanhamento para avaliar a 

eficiência e eficácia da ação corretiva; e adição de informações ao processo de planejamento, 

para desenvolver os ciclos futuros da atividade administrativa. 

No IFRN, a fase de controle e avaliação inicia-se com a criação de uma estrutura de 

suporte às atividades do planejamento estratégico. Tal estrutura é formada pelo Comitê de 

Gerenciamento Estratégico (CGE) e pela Comissão Própria de Avaliação (CPA).  O CGE é 
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responsável por monitorar os projetos estratégicos e a evolução dos indicadores institucionais, 

enquanto a CPA se responsabiliza pelo processo de autoavaliação institucional. (IFRN, 2019) 

Para facilitar o controle dos projetos pelo Comitê de Gerenciamento Estratégico, o IFRN 

elabora o Portfólio de Projetos Estratégicos (PPE). Nele, conforme pode ser observado no 

modelo de descrição de projetos (Anexo C), os projetos estratégicos são descritos de forma a 

contemplar a relação entre cada projeto e os indicadores, objetivos e metas; a definição das 

entregas (etapas) de cada projeto; o prazo de vigência; o custo estimado e a responsabilidade. 

É utilizado também o modelo de monitoramento de projetos (Anexo D), que auxilia no 

acompanhamento do prazo de execução e do custo estabelecido para cada entrega. 

Quanto ao monitoramento dos indicadores gerais e por campi, ele tem como fruto a 

elaboração do Relatório Estratégico Trimestral (RET), que é elaborado pelo CGE e apresentado 

à Reitoria na Reunião de Análise Estratégica (RAE). A fase de controle e avaliação no IFRN 

conta, ainda, com dois relatórios importantes: o Relatório de Avaliação Institucional (RAI), que 

se origina das informações disponibilizadas pela avaliação interna institucional (realizada pela 

CPA) e o Relatório de Gestão Institucional (RGI), que aborda o resultado do Plano de Ação 

Anual dos campi, apontando as ações operacionais realizadas e as despesas vinculadas a cada 

uma delas.  

A consolidação anual dos três relatórios (RET, RAI e RGI) proporciona condições para 

que sejam realizados os “ajustes, mudanças e alocação de recursos na instituição, considerando 

a evolução do PDI e seu impacto institucional a cada ano de vigência do planejamento, 

incluindo outros documentos institucionais, como o Projeto Político Pedagógico (PPP)”  (IFRN, 

2019, p. 211). 

Diante do exposto, é possível observar que o planejamento estratégico é um processo 

que envolve desde a definição de elementos referenciais como a missão, a visão e os valores, 

até a identificação de ações de controle e de avaliação referentes à sua implementação. E apesar 

da grande quantidade de informações envolvidas, quando consolidado em um documento 

formal, ele simplifica o processo de tomada de decisão e contribui para o cumprimento da 

função institucional. 

Levando em consideração que o documento que formaliza o planejamento estratégico 

no IFRN é o Plano de Desenvolvimento Institucional e que a ele está vinculada a construção 

dos Planos Anuais de Contratações, que são responsáveis por organizar a demanda anual de 

compras; verifica-se que o alinhamento dos Estudos Técnicos Preliminares ao planejamento 

estratégico é realizado a partir da compatibilização de seu conteúdo com as disposições 

presentes no PDI e as demandas previstas no PAC.  
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Ao se realizar a consulta ao Plano de Desenvolvimento Institucional, deve-se observar 

se a aquisição do bem e/ou a contratação do serviço contribuirá para o alcance de algum objetivo 

estratégico, se pode ser enquadrada dentro de algum projeto estratégico, assim como, se é 

compatível com o plano de ação da instituição. Para ajudar nesse processo, além de o arquivo 

do PDI ser disponibilizado na página do IFRN, sendo acessível para qualquer pessoa que possua 

interesse de consultá-lo, existe um plano de atividades que é alimentado e controlado pelos 

gestores do IFRN  por meio do SUAP. 

E ao se examinar o PAC é importante considerar se houve a inclusão do bem e/ou 

serviço no sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC), que é a 

ferramenta utilizada pelos órgãos e entidades do Governo Federal para consolidação do Plano 

Anual de Contratações, bem como se além da compatibilidade com o planejamento institucional 

existe previsão orçamentária que viabilize a compra.     

Conhecer  e compreender o planejamento estratégico da instituição, realizar o 

levantamento das demandas verificando a inclusão delas no Plano Anual de Contratações - PAC 

e promover as adequações necessárias para garantir que as aquisições de bens e/ou as 

contratações de serviços estejam compatíveis com o planejamento estratégico, são etapas 

básicas no processo de alinhamento dos Estudos Técnicos Preliminares ao planejamento 

estratégico. 

 

4.3 Elaboração do Estudo Técnico Preliminar 

 

De acordo com as Instruções Normativas nº 05/2017 e nº 40/2020, o Estudo Técnico 

Preliminar é uma inovação voltada para o planejamento das compras públicas e deve ser 

elaborado de forma conjunta por servidores da área técnica e requisitante ou, quando existir, 

por uma equipe de planejamento (BRASIL, 2017b; BRASIL, 2020b). 

É possível perceber que os principais atores envolvidos na elaboração do ETP são 

aqueles que atuam diretamente com as atividades de rotina. Eles são os primeiros a terem 

contato com as demandas, sendo responsáveis por identificar as prioridades a serem atendidas 

e as soluções mais adequadas. Tais indivíduos atuam no nível hierárquico operacional, que de 

acordo com Silva e Lepsch (2011, p. 175) é aquele “responsável por desenvolver as ações de 

rotina e criar métodos de trabalho que viabilizem o alcance dos objetivos organizacionais.” 

Considerando a contribuição desses atores para o planejamento das compras 

governamentais, o terceiro objetivo específico deste trabalho busca verificar como os conteúdos 
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exigidos para a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares nas aquisições de bens e 

contratação de serviços comuns não continuados, que estão previstos nas Instruções Normativas 

nº 5/2017 e nº 40/2020,  repercutiram na construção dos ETPs do IFRN, no período de 2018 a 

2021. 

Na busca de alcançar o objetivo proposto, foi realizada uma consulta aos editais de 

licitações e seus anexos (Termos de Referência, Estudos Técnicos Preliminares e Mapas de 

Riscos), termos de homologação, Planos Anuais de Contratações e documentos internos do 

IFRN (ofícios circulares, cartilha e notas técnicas), referentes ao período de 2018 a 2021. A 

partir das informações obtidas foram realizadas a análise documental e de conteúdo, sendo 

investigados a compreensão do ETP, sua aplicação e o acompanhamento da implementação.  

A compreensão do ETP foi examinada tanto em relação à necessidade do IFRN de 

garantir condições para que as informações que envolvem os Estudos Técnicos Preliminares 

sejam disseminadas entre os servidores da instituição, quanto no que diz respeito a verificação 

da assimilação do conteúdo do ETP pelos solicitantes das demandas. 

Dessa forma, para investigar o modo como o ETP foi introduzido no planejamento das 

compras do IFRN, levou-se em consideração a existência de orientações internas emitidas para 

auxiliar o processo de elaboração do Estudo Técnico Preliminar e a oferta de capacitação para 

os servidores.   

A busca em documentos institucionais revelou que inexiste no IFRN um documento 

orientativo interno que norteie a elaboração do Estudo Técnico Preliminar. O único registro 

encontrado que trata sobre a matéria é a “Cartilha Orientativa: Operações de Compras e 

Licitações”, que foi publicada em 2021 (IFRN, 2021). Nela, entre outras informações, é 

indicada a finalidade do Estudo Técnico Preliminar e são apontadas as situações nas quais ele 

é obrigatório. A cartilha, contudo, não contempla orientações quanto ao conteúdo a ser 

trabalhado para a elaboração do ETP. Os documentos que guiam esse processo são as Instruções 

Normativas nº 5/2017 e nº 40/2020 e o manual do ETP digital, que estão disponíveis no Portal 

de Compras do Governo Federal (BRASIL, 2017b; BRASIL, 2020b; BRASIL, 2020e). 

Em relação aos cursos e treinamentos oferecidos para os servidores do IFRN no período 

de 2018 a 2021, a exemplo do que ocorreu com as orientações internas, foram identificadas 

apenas duas ações. Entre os anos de 2018 e 2019 (intervalo no qual o ETP era regido apenas 

pela IN nº 5/2017) foram realizadas as seguintes capacitações: “2ª Semana da Contratação 

Pública do Rio Grande do Norte” e “Os Impactos da Nova Instrução Normativa nº 05/2017 nas 

licitações e contratos públicos” (IFRN, 2018a; IFRN, 2018b). Ambas as capacitações, apesar 

de abordarem o conteúdo da Instrução Normativa nº 5/2017, que tornou obrigatória a 
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elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares para as contratações de serviços, deram pouco 

destaque para o ETP. A maior parte da carga horária foi dedicada às questões voltadas para a 

gestão e fiscalização de contratos. Já entre os anos de 2020 e 2021 (quando foi introduzida a IN 

nº 40/2020) não foram identificadas ações de capacitação específicas para tratar da elaboração 

do ETP.  

É importante observar que a falta de documentos orientativos internos voltados 

diretamente para a instrução de como elaborar um Estudo Técnico Preliminar e a ausência de 

capacitações direcionadas especificamente para a construção do ETP, são fatores que podem 

contribuir para dificultar a compreensão, por parte dos solicitantes das demandas, do conteúdo 

exigido para a confecção do Estudo Técnico Preliminar.  

Verificou-se, conforme mostra o quadro 13 a seguir, que apesar de os  processos de 

compras abertos para a aquisição de bens e/ou a contratação de serviços comuns não 

continuados do IFRN terem sido instruídos com o ETP, foram identificadas inconformidades 

em relação ao conteúdo abordado. (BRASIL, 2017b; BRASIL, 1993)  

QUADRO 13 – Inconformidades Identificadas nos ETPS 

INCONFORMIDADES 

Apresentação dos requisitos da contratação no lugar da solução como um todo; 

Ausência de análise da necessidade de realizar contratações correlatas e/ou interdependentes; 

Ausência de requisitos mínimos como critérios de sustentabilidade, padrões mínimos de qualidade, prazos, etc; 

Indicação de pesquisa de preços no lugar do levantamento de mercado; 

Apontamento de valores unitários referenciais sem a apresentação de memória de cálculo e dos documentos 

que lhe dão suporte; 

Utilização de Instruções Normativas desatualizadas para nortear a pesquisa de preços; 

Ausência da descrição da metodologia e da indicação de documentos que comprovem como se chegou ao 

quantitativo; 

Ausência de justificativa para o parcelamento ou não do objeto 

Indicação do parcelamento da entrega do objeto  no lugar do parcelamento da solução; 

Apresentação de critérios de sustentabilidade no lugar dos impactos ambientais; 

Descrição da instrução processual e/ou a apresentação de contratações semelhantes, para indicar o alinhamento 

da contratação ao planejamento da instituição; 

Ausência da análise de viabilidade 

Definição da viabilidade com base apenas na indicação de existência de dotação orçamentária 

Fonte: elaborado pela autora, 2022. 

 

É possível observar que a maior parte das inconformidades identificadas são provocadas 

por falhas de interpretação sobre o que deve estar contido em cada campo do Estudo Técnico 

Preliminar. Uma das razões que podem estar gerando essa dificuldade de interpretação, é o fato 

de que as instruções normativas e manuais que versam sobre o ETP ainda carecem de 

aperfeiçoamento.  

Não é raro identificar a utilização de termos técnicos como “solução” e “levantamento 

de mercado” sem a devida explicação dos elementos que os caracterizam. Além disso, existem 
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alguns procedimentos que requerem a consulta a outras fontes como jurisprudência (ex: 

parcelamento da solução) e Instruções Normativas (ex: levantamento dos preços) para que 

possam ser compreendidos e postos em prática. 

A análise dos Estudos Técnicos Preliminares do IFRN revelou que uma das dúvidas 

mais frequentes está relacionada ao conceito de “solução”. Muitos dos documentos consultados, 

ao buscar descrever a solução com um todo, apresentaram a definição do objeto, a justificativa 

da compra ou se limitaram a descrever os requisitos da contratação. Por outro lado, no campo 

parcelamento da solução, alguns servidores discorreram sobre o parcelamento da entrega do 

objeto em vez de focar na solução. 

De acordo com o Manual Online publicado pelo TCU, a solução “é o conjunto de todos 

os elementos (bens, serviços e outros) necessários para, de forma integrada, gerar os resultados 

que atendam à necessidade que gerou a contratação” (BRASIL, 2021n, p. 1). 

Dessa forma quando a Instrução Normativa nº 40/2020 aponta a necessidade de 

descrever a solução como um todo, ela está propondo que se olhe para o problema a ser 

resolvido e não necessariamente para o objeto que se busca adquirir. É possível que existam 

condições técnicas e econômicas que limitem a utilização do objeto, ou até mesmo, que haja a 

necessidade de contratações adicionais (correlatas e/ou interdependentes) para que a aquisição 

do bem e/ou a contratação do serviço alcance o resultado esperado. É por isso que é preciso 

considerar as exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica e, quando for o caso, 

apontadas as justificativas técnicas e econômicas da escolha do tipo de solução. (BRASIL, 

2020b) 

Para ajudar a compreender a construção da descrição como um todo, é possível tomar 

como exemplo o problema da falta de refrigeração nas salas de aula de uma escola. 

Considerando que a solução escolhida para resolver o problema foi a aquisição de aparelhos de 

ar condicionado, a descrição da solução como um todo pode ser elaborada através do 

levantamento das principais questões técnicas e econômicas que envolvem o atendimento da 

necessidade.  

Entre os possíveis questionamentos que podem contribuir para a descrição da solução, 

destacam-se os seguintes: A organização tem disponibilidade orçamentária para arcar com o 

aumento do gasto com energia elétrica que o uso dos equipamentos irá gerar e os posteriores 

gastos com manutenção? Os aparelhos de ar condicionados a serem adquiridos seguem as 

orientações do Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL)? Quais critérios de sustentabilidade podem ser exigidos?  a instalação está vinculada 

à entrega do objeto? É ofertada garantia? Qual o prazo mínimo aceitável para cobertura da 
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garantia? Existe mão de obra própria e especializada para realizar a manutenção dos 

equipamentos após o período de garantia, ou é necessária a contratação de um prestador de 

serviços?  No caso de precisar utilizar mão de obra terceirizada, o serviço de manutenção possui 

natureza continuada ou não continuada? A manutenção é do tipo preventiva, corretiva ou 

engloba os dois? Como será realizada a reposição de peças? Existe contrato vigente ou será 

necessária abertura de processo de contratação adicional para contemplar a manutenção dos 

aparelhos? 

É possível observar que uma questão importante dentro da descrição da solução como 

um todo é a identificação das contratações correlatas e/ou interdependentes. Tendo em vista 

que a análise desse tipo de contratação estava ausente em alguns dos ETPs investigados, é 

importante esclarecer que as contratações correlatas são aquelas que estão ligadas ao objeto 

principal, mas que não precisam necessariamente ocorrer para que ele seja prestado. Por outro 

lado, as contratações interdependentes são as que precisam obrigatoriamente serem contratadas 

com o objeto principal para que ele alcance o resultado esperado.  

Tomando como exemplo a aquisição de veículos para o transporte de alunos, pode ser 

considerada correlata a contratação do seguro veicular (é recomendável a contratação do 

seguro, mas o transporte não necessariamente deixará de ser prestado se os veículos não 

estiverem assegurados) e é interdependente a contratação de serviço de abastecimento (sem o 

combustível não tem como os veículos se locomoverem).  

Enquanto a solução como um todo foca no problema que precisa ser resolvido, os 

requisitos da contratação se concentram no objeto em si. Eles são exigências indispensáveis 

para que a solução possa atender de forma adequada a demanda. São exemplo de requisitos os 

padrões mínimos de qualidade e os critérios de sustentabilidade (BRASIL, 2020e; BRASIL, 

2021k). 

De acordo com o folder de orientação dos Estudos Técnicos Preliminares elaborado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, é necessário para a definição dos requisitos da contratação: 

  

1)    Definir os requisitos indispensáveis (requisitos funcionais, requisitos não 

funcionais, requisitos externos); 

2)    Justificar os requisitos definidos; 

3)    Buscar aderência a padrões do mercado; 

4)    Definir requisitos que não limitem a competição e não deixem o órgão dependente 

da contratada; 

5)    Considerar sempre o atendimento à necessidade da contratação e proximidade 

com os resultados pretendidos; 

6)    Identificar os normativos que devem ser observados pela solução contratada para 

o alcance dos objetivos esperados.  (BRASIL, 2021k, p.2) 
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É aconselhável que juntamente com a definição dos requisitos, seja realizado o 

levantamento de mercado para a identificação de possíveis soluções. Saber quais são e como 

são ofertadas as soluções, é importante para possibilitar a escolha daquela que melhor atende 

às exigências necessárias para a resolução do problema.  

De acordo com o artigo 18, §1º, V da Lei nº 14.133/2021, o levantamento de mercado 

“consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do 

tipo de solução a contratar” (BRASIL, 2021e,p.14). Como pôde ser observado no quadro 12, o 

levantamento de mercado, as vezes, é confundido com a pesquisa de preços. Contudo, ele não 

se limita a verificar os valores praticados no mercado, mas busca também identificar as 

alternativas técnicas, disponíveis para o atendimento da demanda. Tanto os custos envolvidos, 

como os parâmetros técnicos que envolvem o objeto, devem ser levantados no mercado através 

de contratações similares feitas por outros órgãos (esta opção permite a identificação dos erros 

e inconformidades ocorridos em processos anteriores, proporcionando condições para que 

sejam evitandas as reincidências); por meio de consulta a sítios da internet e publicações 

especializadas; por audiência pública; ou por meio do diálogo com os fornecedores para a coleta 

de contribuições (BRASIL, 2020e; BRASIL, 2021m). 

O Relatório de Avaliação por área de Gestão, elaborado pela Controladoria Geral da 

União (CGU), fornece um exemplo de levantamento dos parâmetros técnicos, que contempla 

três soluções diferentes para a prestação de serviço de transporte, conforme pode ser verificado 

na figura 11 a seguir: 

FIGURA 11- Soluções para a Prestação de Serviço de Transporte 

 

Fonte: BRASIL (2016a, p. 57) 

 

No que tange à questão econômica a ser contemplada no levantamento de mercado, cabe 

esclarecer que apesar de ser necessário conhecer os valores praticados, nesta etapa eles são 

usados apenas para identificar qual a solução que apresenta o melhor custo-benefício para o 

atendimento da demanda. A pesquisa de preços, propriamente dita, será contemplada em outra 
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parte do ETP, chamada de “estimativa do valor da contratação”, na qual são inseridos os preços 

unitários referenciais e apresentadas as memórias de cálculo e demais documentos que possam 

ser identificados com necessários para dar suporte a análise de viabilidade (BRASIL, 2020b; 

BRASIL, 2020e). 

A realização da pesquisa de preços no âmbito da Administração Pública Federal segue 

orientações formais previamente definidas. Foi possível observar que entre 2018 e 2021, 

período investigado nesta pesquisa, estiveram vigentes três normativos, que foram se sucedendo 

na medida em que o procedimento precisou ser aperfeiçoado. Nos anos de 2018 e 2019 a 

pesquisa de preços era norteada pela Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014.  

Em 2020 foi publicada a Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, que inovou 

ao exigir a formalização da pesquisa de preços, tornar obrigatória a comprovação de que os 

preços ofertados nos processos de inexigibilidade são condizentes com os praticados no 

mercado, estabelecer regras específicas para a contratação de serviços com mão de obra 

exclusiva e itens de  Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e apresentar a definição 

de preço estimado e de preço máximo. Já em 2021 entrou em vigor a Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, que passou a exigir, entre outras disposições, a 

justificativa da escolha dos fornecedores quando a pesquisa for realizada de forma direta, 

conforme dispõe o inciso IV do art. 5º da referida IN, e a apresentação da memória de cálculo 

e documentos que lhe dão suporte (BRASIL, 2014a; BRASIL, 2020c; BRASIL, 2021d). 

 

Art. 3º A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá, no 

mínimo: 

I - descrição do objeto a ser contratado; 

II - identificação do(s) agente(s) responsável(is) pela pesquisa ou, se for o caso, da 

equipe de planejamento; 

III - caracterização das fontes consultadas; 

IV - série de preços coletados; 

V - método estatístico aplicado para a definição do valor estimado; 

VI - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração 

de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados, se aplicável; 

VII - memória de cálculo do valor estimado e documentos que lhe dão suporte; e 

VIII - justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta de que 

dispõe o inciso IV do art. 5º. (BRASIL, 2021d,p.2) 

 

Conforme já apontado no quadro 12, a utilização de Instruções Normativas 

desatualizadas para nortear a pesquisa de preços foi uma das inconformidades identificadas nos 

ETPs. Embora a incidência desse tipo de problema seja pequena entre os Estudos Técnicos 

Preliminares analisados, é importante lembrar que utilizar procedimentos desatualizados pode 

interferir na definição do valor de referência e desvirtuar o propósito da pesquisa de preços que, 
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conforme preconiza o artigo 23 da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, é indicar 

o valor efetivamente praticado no mercado (BRASIL, 2021e). 

Dentre os 78 processos de compras consultados (25 aquisições de bens e 53 contratações 

de serviços comuns não continuados), foram identificados dois Estudos Técnicos Preliminares 

cujas pesquisas de preços estavam baseadas em procedimentos desatualizados (ambos 

aquisições de bens) e sete nos quais havia ausência de memória de cálculo e/ou a falta de 

documentos que lhe dessem suporte (2 aquisições de bens e 5 contratações de serviços comuns 

não continuados). Verificou-se, também, que dos quatro processos que apresentaram itens 

cancelados, por terem sido os valores ofertados superiores ao preço estimado, somente um 

apresentou inconformidades com relação à pesquisa de preços. 

Como pode ser observado, o não atendimento das orientações contidas nas normas 

emitidas pelo Governo Federal para o levantamento dos valores a serem contratados, foi um 

risco assumido pelo IFRN e que chegou a ser concretizado em uma das compras. Apesar de ser 

possível perceber que as inconformidades na pesquisa de preços não são as únicas causas para 

o insucesso de uma compra, pois três dos processos que apresentaram itens cancelados na 

aceitação seguiam as orientações emitidas para a pesquisa de preços, elas elevam a chance de 

ocorrer problemas na contratação. É importante lembrar que os valores apontados na pesquisa 

de preços serão utilizados tanto para análise da viabilidade econômica ou não da contratação, 

como para a avaliação das propostas (BRASIL, 2020b; BRASIL, 2021e; IFRN, 2021). 

Em 2021 o IFRN deu um passo importante para orientar os servidores na elaboração da 

pesquisa de preços. A “Cartilha Orientativa: Operações de Compras e Licitações” além de 

reproduzir as principais orientações repassadas pelo Governo Federal, também introduziu dois 

documentos formais, que juntos buscam contribuir para o aperfeiçoamento do procedimento 

utilizado para o levantamento dos valores a serem contratados na instituição: o Termo de 

Análise de Pesquisa de Preços e o Mapa Comparativo de Pesquisa de Preços. (IFRN, 2021) 

Assim como a pesquisa de preços, a estimativa das quantidades a serem contratadas é 

uma etapa crucial para o atendimento das demandas. De acordo com a Súmula nº 177 do 

Tribunal de Contas da União: 

 

A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável da 

competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os 

licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o 

conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições básicas da licitação, 

constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a quantidade demandada 

uma das especificações mínimas e essenciais à definição do objeto do pregão. 

(BRASIL, 1982)  
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É comum que antes da elaboração dos ETPs as quantidades do objeto a ser adquirido 

ainda não estejam definidas de forma definitiva. Por isso a Administração Pública utiliza 

algumas estratégias como consultar o estoque existente (no caso de bens), examinar 

contratações anteriores para verificação do histórico de consumo e investigar se ocorreram 

mudanças  na organização que possam interferir diretamente na quantidade a ser adquirida.  

Para registrar o trabalho de levantamento das quantidades, o processo de compras 

precisa ser instruído com documentos comprobatórios (memórias de cálculo e documentos que 

lhe dão suporte). É necessário, ainda, que seja levada em consideração a existência de outras 

contratações interdependentes para possibilitar a economia de escala (BRASIL, 2021e; 

BRASIL, 2020b; BRASIL, 2020b). 

Nos Estudos Técnicos Preliminares consultados, a ausência da descrição da metodologia 

utilizada para a definição das quantidades, bem como de documentos comprobatórios, estão 

entre as inconformidades mais recorrentes. Observou-se, também, que a maior parte dos ETPs 

que atenderam a orientação de registrar formalmente o levantamento dos quantitativos, o 

fizeram de forma superficial, se limitando a indicar as fontes onde foi realizado o levantamento, 

mas sem fazer uma análise aprofundada de fatores que poderiam interferir no resultado (ex: 

questões de sazonalidade, perspectiva de aumento ou redução da demanda, etc.).  

Observa-se, que a assimilação do processo que envolve o levantamento das quantidades 

a serem adquiridas nas compras públicas ainda precisa ser melhor trabalhada dentro do IFRN. 

A ausência de um método objetivo e de documentos comprobatórios que justifiquem a 

quantidade do objeto a ser adquirido são fatores que podem prejudicar o atendimento das 

demandas e consequentemente, afetar a qualidade da prestação do serviço oferecido pela 

instituição. 

De acordo com o Guia de boas práticas em contratação de soluções de tecnologia da 

informação (BRASIL, 2012), a imprecisão no levantamento das quantidades pode ocasionar a 

sobra ou a falta dos produtos e/ou serviços necessários para o funcionamento da organização. 

A contratação do objeto em uma quantidade maior que a demandada leva ao desperdício de 

itens e de recursos financeiros. Já a insuficiência do objeto induz à celebração de aditivos 

contratuais e à repetição das contratações.  

Cabe Destacar que a realização de mais de uma contratação para o mesmo objeto tem 

como consequência a perda de economia de escala (a redução do quantitativo a ser adquirido 

diminui o poder de barganha junto aos fornecedores) e pode ocasionar a despadronização (com 

exceção de casos específicos onde há uma justificativa técnica, não há garantia de que as 
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compras posteriores irão ser celebradas com o mesmo fornecedor ou serão adquiridas as 

mesmas marcas). A figura 12 a seguir, sintetiza os problemas elencados:  

 

FIGURA 12 - Problemas advindos de falhas no levantamento das quantidades 

 

Fonte: elaborado pela autora, com base em (BRASIL, 2012) 

 

 É importante destacar, que a estimativa das quantidades não está limitada ao 

preenchimento de um campo específico do Estudo Técnico Preliminar. A definição prévia do 

quantitativo estimado, também contribui para auxiliar na verificação de uma possível perda de 

economia de escala caso ocorra o parcelamento solução.  

De acordo com a Equipe Técnica da Zênite o parcelamento da solução “ é a análise 

relativa à divisibilidade do objeto, em itens ou lotes, sempre que, com isso, identificar-se o 

potencial aumento da competitividade, sem prejuízo aos aspectos técnicos e preservada a 

economia de escala” (ZENITE, 2019, p.1). 

 O entendimento firmado pela Zênite está amparado na Súmula nº 247 do TCU, 

segundo a qual:  

 

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais 

das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto 

seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de 

economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de 

licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou 

aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 

autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. 

(BRASIL, 2004b, p.44) 
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Entre os dispositivos mais recentes que abordam a necessidade de realizar o 

parcelamento da solução,  está a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que foi 

publicada em 2021 e passou a tratar o parcelamento como um princípio: 

 

Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo 

anual e observar o seguinte: 

(...) 

V – atendimento aos princípios: 

(...) 

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso; 

(...) 

§ 2º Na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras, deverão ser 

considerados: 

I – a viabilidade da divisão do objeto em lotes; 

II – o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à 

economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de 

qualidade; e 

III – o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de 

mercado. (BRASIL, 2021e, p.23) 

 

Apontado como um dos campos obrigatórios a serem preenchidos no Estudo Técnico 

Preliminar, o parcelamento da solução foi assimilado, aparentemente, de forma tranquila pelo 

IFRN. Dentre as 14 unidades investigadas nesta pesquisa, apenas 4 demonstraram alguma 

dificuldade em analisar a divisibilidade do objeto (Reitoria, Campus Ipanguaçu, Campus Macau 

e Campus Natal Central). 

Apesar de não existir um problema generalizado, a ausência de justificativa para o 

parcelamento ou não do objeto, e a indicação do parcelamento da entrega do objeto no lugar do 

parcelamento da solução, são inconformidades observadas que precisam ser mitigadas. 

É importante pontuar que a ausência da justificativa para o parcelamento do objeto é um 

problema que tende a desaparecer. E a razão é que o artigo 7º da Instrução Normativa nº 40/2020 

instituiu a obrigatoriedade de registro do Estudo Técnico Preliminar no sistema ETP digital, 

onde existe uma padronização dos campos básicos a serem preenchidos. (BRASIL, 2020b)

 No que se refere à indicação do parcelamento da entrega do objeto no lugar do 

parcelamento ou não da solução, cabe esclarecer que o parcelamento da solução não implica 

que o objeto contratado será entregue de forma parcelada, mas sim, que a compra será realizada 

mediante a divisão do objeto em partes menores que possam ser adquiridas individualmente. 

A regra é o parcelamento do objeto em itens sempre que haja viabilidade técnica e 

vantagem econômica (BRASIL, 2021e). Esse entendimento é reforçado pela decisão do TCU 

no acórdão nº 2529/2021, segundo o qual: 

 



  94 

 

 
 

[...] incumbe ao gestor demonstrar que a ausência de parcelamento do objeto [...] não 

restringe indevidamente a competitividade do certame, nos termos dos arts. 3º, inciso 

I, e 23, § 1º da Lei 8.666/1993, devendo ser observado ainda o princípio da eficiência 

a que se submete a Administração Pública, insculpido no art. 37, caput da Constituição 

Federal/1988. (BRASIL, 2021m, p.12) 

 

Além das inconformidades já apontadas, o levantamento realizado junto aos ETPs, 

também identificou que a apresentação de critérios de sustentabilidade no lugar dos impactos 

ambientais, é realizada com frequência no IFRN.  Embora ambos estejam ligados à questão 

ambiental, eles possuem significados diferentes. 

 Os critérios de sustentabilidade estão ligados às características que são atribuídas ao 

objeto para que ele seja considerado sustentável (devem ser incluídos no campo requisitos 

necessários à solução). De acordo com o Manual de Licitações Sustentáveis da Justiça Federal 

da 3ª Região (TRF3): 

 

As características a serem buscadas nos produtos e serviços contratados pela 

Administração, com a preocupação da sustentabilidade ambiental, são as seguintes:  

• Menor utilização de recursos naturais em seus processos produtivos;  

• Menor presença de materiais perigosos ou tóxicos;  

• Maior vida útil;  

• Possibilidade de reutilização ou reciclagem;  

• Geração de menor volume de resíduos. (BRASIL, 2016d, p.6) 

 

Por outro lado, os impactos ambientais estão associados às alterações no meio ambiente. 

No processo de elaboração do ETP é preciso que o solicitante não apenas aponte os danos ao 

meio ambiente que podem ocorrer com a compra, mas também que indique as medidas cabíveis 

para tratar ou mitigar a ocorrência de possíveis danos ao ambiente. (BRASIL, 2020b; BRASIL, 

2020e) 

A Resolução CONAMA nº 1 de 1986, conceitua o impacto ambiental como: 

 

[...] qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos ambientais. (CONAMA, 1986, p.1) 

 

Supondo que o IFRN possuísse uma demanda para a aquisição de notebooks, poderiam 

ser apontados como critérios de sustentabilidade: utilização de produtos atóxicos ou, quando 

não disponíveis no mercado, de menor toxidade, economia no consumo de água e energia; 
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utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou biodegradáveis 

compostáveis; e adoção de tecnologias menos agressiva ao meio ambiente (BRASIL, 2013b). 

Já os impactos ambientais estariam relacionados a questões como o consumo energético 

e a contaminação do solo e dos lençóis freáticos com substâncias químicas como mercúrio, 

cobre, chumbo e alumínio (causada pelo descarte inadequado dos equipamentos no lixo 

comum). E para amenizar os danos seria cabível medidas como a exigência no instrumento 

convocatório do selo do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) de 

economia de energia, a previsão de contratação com empresa que utilize a logística reversa (o 

descarte do equipamento ao final de sua vida útil é realizado pela empresa fornecedora ou pelo 

fabricante, que promoverá o reaproveitamento ou destinação correta dos resíduos) e a 

reutilização dos elementos que compõem os notebooks, para subsidiar as aulas nos cursos 

ofertados pela instituição, como por exemplo o de manutenção e suporte em informática. 

As três últimas inconformidades identificadas na elaboração dos Estudos Técnicos 

Preliminares do IFRN, que estão apontadas no quadro 12, são: a descrição da instrução 

processual e/ou a apresentação de contratações semelhantes para indicar o alinhamento da 

contratação ao planejamento da instituição, a ausência de análise de viabilidade da contratação 

e a definição da viabilidade com base apenas na indicação de existência de dotação 

orçamentária.  

Tomando por base o artigo 7º, inciso IX, da Instrução Normativa nº 40/2020, segundo 

o qual o Estudo Técnico Preliminar precisa conter a “demonstração do alinhamento entre a 

contratação e o planejamento do órgão ou entidade, identificando a previsão no Plano Anual de 

Contratações ou, se for o caso, justificando a ausência de previsão”, e observando os ETPs 

elaborados pelos demandantes do IFRN, foi possível observar que, em alguns casos o 

dispositivo foi interpretado de forma equivocada (BRASIL, 2020b). 

Tanto a descrição processual, como a apresentação de contratações semelhantes são 

ações que procuram justificar que houve planejamento para que a contratação fosse realizada. 

O objetivo do dispositivo citado, contudo, não é apenas constatar a presença ou a ausência do 

planejamento da compra, mas sim, verificar se o bem ou serviço a ser adquirido contribuirá de 

alguma forma para que seja atingido o planejamento da organização como um todo.  

Dessa forma, no caso do IFRN, é necessário que seja consultado o Plano de 

Desenvolvimento Institucional para verificar se a demanda atende a algum objetivo ou projeto 

estratégico e se está compatível com o plano de ação. Também precisa ser consultado o Plano 

Anual de Contratações para verificar a inclusão das demandas no PAC. Esse cuidado com o 
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planejamento contribuirá para prevenir que sejam realizadas compras que não contribuam para 

o atingimento da missão da instituição. 

O levantamento e registro dessas informações no ETP são importantes para amparar a 

análise de viabilidade da contratação, que de acordo com o Conselho Nacional de Justiça - CNJ 

(2013, p. 2) busca “demonstrar a viabilidade funcional do negócio e técnica da contratação, 

levando em consideração os aspectos de “eficácia, eficiência, economicidade e padronização.”  

A ausência da análise de viabilidade no IFRN foi observada em casos isolados que estão 

concentrados em apenas duas de suas unidades. É importante esclarecer que após o início da 

vigência da IN nº 40/2020, quando se tornou obrigatória a inclusão das informações no ETP 

digital (esse sistema padronizou os campos a serem preenchidos), essa inconformidade não foi 

mais identificada nas compras da instituição. 

Apesar de a definição da viabilidade com base apenas na indicação de existência 

orçamentária ter sido identificada em apenas uma das compras, que foi realizada em 2019, é 

importante trazer essa questão para o estudo e esclarecer que a análise da viabilidade não deve 

ser pautada apenas na questão econômica, mas também nos aspectos de eficácia, eficiência e 

padronização, como já mencionado anteriormente. 

Nesse sentido, a adequada elaboração dos demais campos que compõem o ETP é 

fundamental para o sucesso da contratação, pois são eles que vão investigar a fundo os 

requisitos técnicos e funcionalidades que subsidiarão a decisão sobre a viabilidade ou não da 

contratação, considerando os aspectos de eficácia, eficiência, economicidade e padronização. 

Diante das informações já discutidas é possível perceber que o primeiro passo para o sucesso 

de uma compra é a compreensão do ETP. Por outro lado, para que o Estudo Técnico Preliminar 

seja de fato implementado com sucesso, é preciso que existam, também, condições internas que 

facilitem sua aplicação, como por exemplo, a participação dos servidores dos setores 

demandantes e o preenchimento prévio do PAC. 

Como já mencionado anteriormente, a Instrução Normativa nº 40/2020 aponta a 

necessidade de que além dos servidores da área técnica, também estejam envolvidos no 

processo de elaboração do ETP os requisitantes (BRASIL, 2020b ). Tendo em vista que esses 

indivíduos são aqueles que conhecem melhor o bem ou serviço a ser adquirido, sua participação 

facilita a identificação das características e requisitos do objeto e permite um levantamento mais 

ágil das soluções de mercado, proporcionando uma redução dos riscos a serem enfrentados. 

Observando os 78 Estudos Técnicos Preliminares do IFRN, que foram avaliados, foi 

possível perceber que, dentro da instituição, os servidores ligados aos setores demandantes 

costumam participar na construção dos ETPs. Verificou-se que, de todos os documentos 
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analisados foram identificados apenas três casos nos quais o setor administrativo se 

responsabilizou pela elaboração do ETP na íntegra, para atender demandas de outras áreas. Foi 

possível constatar, ainda, que tais casos são exceção dentro das próprias unidades onde eles 

ocorreram.   

No que se refere ao preenchimento prévio do Plano Anual de Contratações, é importante 

esclarecer que ele é um documento que consolida todas as demandas a serem realizadas ou 

prorrogadas, no exercício subsequente, integrando-as ao planejamento estratégico. (BRASIL, 

2020d; BRASIL, 2021i) Instituído pela Instrução Normativa nº 1/2018, o PAC passou a ser 

obrigatório apenas em 2019 para ser executado em 2020. (BRASIL, 2018b; BRASIL, 2019e) 

De acordo com o Portal de Compras do Governo Federal: 

 

Com a elaboração dos Planos Anuais de Contratações, os órgãos e entidades da 

Administração Pública aperfeiçoarão a governança e a gestão de suas contratações, 

possibilitando a maximização dos resultados institucionais e o uso racional dos 

recursos públicos. Além disso, os Planos Anuais de Contratações possibilitarão a 

articulação do planejamento das contratações com a proposta orçamentária; a 

aderência das contratações com o planejamento estratégico da organização; bem como 

o uso estratégico das compras públicas, dentre outros. (BRASIL, 2021i, p.1) 

 

Uma vez que a elaboração do Plano Anual de Contratações tem como um de seus 

objetivos “garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico”, o Estudo Técnico 

Preliminar, ao exigir que a compra esteja prevista no PAC, busca demonstrar que as demandas 

a serem atendidas estão alinhadas ao planejamento da instituição (BRASIL, 2021e). O 

alinhamento é importante para imprimir eficiência e efetividade às compras e impedir que sejam 

adquiridos bens e/ou serviços que não contribuam para o atingimento das estratégias 

organizacionais. 

A consulta aos Planos Anuais de Contratações do IFRN, que foram 10 ao todo, foi 

realizada mediante algumas limitações. Tendo em vista que nem todos os ETPs faziam 

referência ao PAC e que a maior parte das unidades do IFRN se abstiveram de publicá-lo na 

página institucional, foi necessário entrar em contato diretamente por telefone e também por e-

mail solicitando cópia do documento. Considerando que poucas unidades do IFRN retornaram 

a solicitação, foram analisados apenas os PACs de seis unidades (Reitoria, Campus Ceará 

Mirim, Campus Nova Cruz, Campus Santa Cruz, Campus Paramirim e Campus Currais Novos). 

Para os Campi de Apodi, Caicó e São Gonçalo do Amarante, embora não tenha sido possível 

verificar a informação, os próprios ETPs indicaram se houve ou não a inclusão das demandas 

no PAC. 
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É importante informar que embora o período pesquisado nesse estudo seja 2018 a 2021, 

não puderam ser analisados os Planos Anuais de Contratações referentes aos anos de 2018 e 

2019. A razão é que assim como o ETP, o PAC também é uma inovação em compras públicas. 

Ele foi introduzido apenas com a publicação da IN nº 1/2018, que foi revogada pela  IN nº 

1/2019 e só passou a ter aplicação obrigatória em 2020 (BRASIL, 2018b; BRASIL, 2019e). 

Considerando que os PACs ainda não estavam sendo elaborados no IFRN no período 

mencionado, verificou-se que a necessidade de indicar nos ETPs os instrumentos de 

planejamento do órgão ou entidade, imposta pelo artigo 24 da IN nº 5/2017, foi suprida no 

IFRN com a indicação do PDI. (BRASIL, 2017b) 

Apesar do número reduzido de PACs, foi possível perceber que houve uma evolução do 

ano de 2020 para 2021. Em 2020, a maioria das unidades investigadas apresentaram pelo menos 

uma compra sem a devida previsão da demanda no Plano Anual de Contratações, já em 2021 

quase todas as demandas estavam previstas no PAC e aquelas que não estavam foram 

devidamente justificadas. É possível que o fato de que em 2020 o Plano Anual de Contratações 

foi executado de forma obrigatória pela primeira vez, estando os servidores ainda se adaptando, 

tenha contribuído para esse resultado. 

Já foi discutido neste trabalho, que no IFRN uma parte dos demandantes ainda confunde 

o planejamento da instituição com o da contratação. Embora a publicação da IN nº 40/2020 

tenha contribuído para garantir que o PAC seja observado quando da elaboração do ETP,  é 

perceptível nos documentos analisados, que ainda existem demandantes aplicando a norma 

apenas para cumprir a exigência formal, sem de fato compreender o porquê de sua necessidade. 

Tendo em vista que esse é um conteúdo que interfere diretamente na qualidade dos 

resultados a serem alcançados, é importante ressaltar que um dos desafios a serem enfrentados 

pelo IFRN é fazer com que os servidores dos setores demandantes, ao planejar as compras e 

contratações que darão apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão, compreendam a 

lógica do planejamento estratégico e o papel do PAC de modo que eles possam ser utilizados 

para melhorar o processo logístico na instituição.   

Verificou-se que um primeiro passo foi dado no dia 16 de março de 2022, quando o 

IFRN encaminhou e-mails para a lista dos servidores informando que o Programa de 

Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas do IFRN - PRODESP abriu inscrições para dois 

cursos que abordam pontos importantes do planejamento estratégico da instituição: 

“Elaboração de Plano de Atividades do PDI do IFRN” e “Preenchimento e Análise dos 

Indicadores do PDI do IFRN” (IFRN, 2022a; IFRN, 2022b). 
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Apesar da iniciativa, ainda é cedo para saber como esses cursos irão refletir no 

planejamento das compras. É preciso esperar para saber se essas ações conseguirão ou não 

contribuir para o aperfeiçoamento dos Estudos Técnicos Preliminares elaborados no IFRN.  

Além de compreender e aplicar o ETP, é imprescindível que os órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal realizem também o acompanhamento de sua implementação. A 

elaboração de mapas que auxiliem na prevenção, monitoramento e mitigação dos riscos, bem 

como, o acompanhamento dos resultados obtidos com as compras, são ações importantes que 

ajudam a manter o foco e a buscar a excelência. 

De acordo com o Referencial básico de gestão de riscos publicado pelo TCU (BRASIL, 

2018c, p. 8), o risco é “a possibilidade de ocorrência de eventos que afetem a realização ou 

alcance dos objetivos, combinada com o impacto dessa ocorrência sobre os resultados 

pretendidos.” Nesse sentido, o mapa de riscos procura identificar qualitativamente a 

probabilidade de ocorrência desses eventos e seus respectivos impactos negativos, apontando 

ações para prevenir que eles ocorram, monitorá-los e se necessário, mitigá-los. 

A elaboração de mapas de risco para a instrução dos processos de compras é uma prática 

comum nas contratações de serviços do IFRN. Com exceção de três casos isolados, observou-

se que todos os processos analisados, que contemplavam a prestação de serviços, estavam 

instruídos com ele. A presença deste tipo de documento, contudo, não significa que houve uma 

contribuição imediata e significativa para a melhoria das compras. Verificou-se que entre os 

anos de 2018 e 2019 a maior parte dos mapas contemplavam apenas os riscos de não elaboração 

do ETP e de não adaptação ao ambiente. Para cumprir a obrigatoriedade de elaboração do mapa 

risco imposto pela IN nº 5/2017, era feito um trabalho de copiar e colar, sem considerar as 

particularidades de cada objeto.  

A partir de 2020 ocorreu uma mudança significativa e os mapas de riscos passaram a 

ser mais completos e detalhados. Ainda foi possível identificar a prática de copiar outros mapas, 

mas observou-se uma preocupação maior para com as especificidades dos objetos a serem 

contratados. Considerando que em 2020 a Reitoria do IFRN contratou por meio da 

inexigibilidade nº 22/2020 o curso “Gestão de Riscos nas Contratações Públicas” para 

capacitação de 40 servidores, é possível que essa mudança esteja ligada a qualificação dos 

agentes (IFRN, 2020a). 

Apesar de a elaboração do mapa de riscos para a contratação de serviços ser uma prática 

comum no IFRN, o mesmo não ocorre para com a aquisição de bens. Verificou-se que de todas 

as compras investigadas, apenas duas, que foram realizadas pelo Campus Ipanguaçu, possuíam 

o mapa de riscos para a compra de bens. É importante esclarecer que embora seja aconselhável 
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sua elaboração, a omissão  da IN nº 40/2020 quanto a necessidade de apresentar o mapa de 

riscos para a aquisição de bens, abre precedentes para que os órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal possam escolher utilizá-lo ou não para esse tipo de compra. 

Como o Governo tem investido cada vez mais em ações de aperfeiçoamento da gestão 

de compras, é possível que em breve esta lacuna seja suprida. Mas por enquanto, o que existe 

de concreto em relação a inovação na gestão dos riscos ligada às compras públicas, é que assim 

como ocorreu com o ETP, desde setembro de 2021 o mapa de risco foi contemplado com um 

módulo específico no sistema de compras do Governo Federal. O módulo foi projetado para 

poder ser editado e atualizado em tempo real durante todo o processo de contratação. (BRASIL, 

2021f) 

Cabe observar que para cada ação apontada no mapa, que é implementada, ocorre o 

aumento ou diminuição dos riscos, exigindo do órgão ou entidade a capacidade de se adaptar 

(BRASIL, 2018c). Sendo assim, o acompanhamento dos resultados é importante não apenas 

para verificar se a compra foi exitosa, mas também para identificar novos riscos e métodos 

eficazes para preveni-los, gerando oportunidades de aperfeiçoamento do planejamento de 

compras. 

Ao verificar os processos de compras e contratações do IFRN, foi possível perceber que 

a instituição não possui uma cultura de formalizar o acompanhamento dos riscos. Embora 

tenham sido encontradas algumas notificações registradas no SUAP, elas representam apenas 

ações corretivas pelo descumprimento contratual por parte do contratado. Não foram 

identificados registros que indiquem o monitoramento periódico dos riscos em caráter 

exploratório e preventivo. 

É importante destacar que a ausência de documentos que registrem o acompanhamento 

dos riscos, bem como dos resultados obtidos com as compras e contratações, podem interferir 

na dinâmica de elaboração do Estudo Técnico Preliminar. Quando não existe o registro de 

informações que possam ser utilizadas para identificar como determinada demanda já foi 

atendida no passado, e quais os riscos previamente conhecidos para o objeto; os servidores 

responsáveis pela elaboração do ETP precisam dedicar mais tempo em campo coletando dados. 

Além disso, existe a possibilidade de que algum risco importante seja desconsiderado por 

desconhecimento ou esquecimento e venha a comprometer os resultados esperados.  

É possível perceber que a assimilação dos conteúdos exigidos para elaboração dos 

Estudos Técnicos Preliminares se inicia com a compreensão, por parte dos servidores dos 

setores demandantes, do que deve conter cada parte do documento e de como cada campo 

contribuirá para o resultado da compra; e tem continuidade com a aplicação desses 
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conhecimentos dentro da realidade da instituição. Por fim, o acompanhamento da 

implementação contribuirá para a consolidação desses conteúdo. 

Dentro da realidade do IFRN, foi possível observar que embora os setores demandantes 

estejam elaborando o Estudo Técnico Preliminar para as aquisições de bens e contratações de 

serviços comuns não continuados, os conteúdos que cada campo do ETP devem contemplar 

ainda não foram totalmente assimilados pelos servidores. Existe uma dificuldade por parte dos 

agentes envolvidos de interpretar os normativos governamentais. Além disso, a ausência de 

ações institucionais efetivas, capazes de fornecer orientações internas para quem vai elaborar o 

estudo, e a falta de acompanhamento formal dos resultados dificultam a plena obtenção dos 

benefícios propostos pelo Estudo Técnico Preliminar.   

 

4.4 O planejamento tático das compras no IFRN e o ETP 

 

O planejamento das compras no IFRN é coordenado pelos agentes que atuam no nível 

organizacional tático, que é aquele responsável por fazer o elo entre as decisões tomadas no 

nível estratégico e as atividades executadas no nível operacional (LINS, 2007).  

Levando em consideração que o planejamento realizado no nível tático tem como 

principal finalidade “a utilização eficiente dos recursos disponíveis para o alcance de objetivos 

previamente fixados, segundo uma estratégia pré-determinada” (OLIVEIRA, 2004, p. 19), e 

que a introdução do Estudo Técnico Preliminar no planejamento das compras públicas pode 

interferir na forma como os gestores orientam e acompanham a instrução dos processos de 

compras; o quarto objetivo específico se propõe a investigar possíveis mudanças, decorrentes 

da introdução do Estudo Técnico Preliminar no período de 2018 a 2021, na forma como os 

gestores planejam as aquisições de bens e contratações de serviços no IFRN. 

Para o alcance do objetivo proposto, além de buscar embasamento teórico na literatura, 

foram realizadas entrevistas com servidores ligados diretamente à gestão de compras no IFRN. 

O exame do material foi realizado por meio da análise de conteúdo, sendo utilizadas três 

categorias de análise: compreensão do ETP, aplicação do ETP e acompanhamento da 

implementação do ETP. 

Na categoria compreensão do ETP, buscou-se investigar como os gestores de compras 

compreendem o Estudo Técnico Preliminar. A compreensão, conforme explica Pimentel (2007, 

p. 163), “ reflete interpretações conceituais e representações simbólicas”, e envolve uma 

“análise objetiva e crítica”. Nesse sentido, as mudanças decorrentes da introdução do Estudo 
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Técnico Preliminar podem ocorrer em maior ou menor intensidade dependendo da forma como 

a instituição se apropria da base conceitual e dos conteúdos necessários para sua elaboração, 

bem como, do modo como são vistas as contribuições dadas pelo ETP para o planejamento das 

compras.   

Tendo em vista o caráter inovador do Estudo Técnico Preliminar, um conceito que 

precisa ser considerado previamente por quem vai realizar o planejamento das compras é o de 

inovação. De acordo com Emmendoefer (2019, p. 22), a Inovação no Setor Público é 

considerada “[...] uma ideia (nova, melhorada ou renovada) e sistematizada para o contexto de 

sua aplicação, com o intuito de solucionar um problema de interesse público [...]”. 

Nas entrevistas realizadas, foi possível observar que embora os gestores entrevistados 

não tenham apresentado um conceito fechado do que é a inovação, eles possuem uma noção 

geral do que ela representa. O entrevistado 1afirmou que inovações “são novas ideias”. O 

entrevistado 6, por sua vez, diz que elas são ferramentas ou processos introduzidos para 

melhorar os procedimentos do dia a dia. Para o entrevistado 4, a inovação está ligada a 

introdução de novos sistemas que buscam diminuir a burocracia e dar maior agilidade aos 

processos. De acordo com o entrevistado 3, a inovação no setor público “[...] parte de pequenas 

práticas positivas que são implementadas e que geram resultados.” 

É possível verificar que todas as ideias apresentadas pelos entrevistados podem ser 

contempladas dentro do conceito de inovação no Setor Público proposto por Emmendoefer 

(2019). A percepção do que é uma inovação na gestão pública é importante para que o ETP 

possa ser assimilado e implementado com eficiência. Isto ocorre porque, como lembra o 

entrevistado 3, o Estudo Técnico Preliminar é uma inovação e ela foi inserida na gestão de 

compras governamentais para trazer “uma nova prática e melhor eficiência e transparência na 

decisão dos processos de contratações públicas.” 

Conforme aponta a Instrução Normativa nº 40/2020, o Estudo Técnico Preliminar, ao 

compor a primeira etapa do planejamento, é responsável por caracterizar a necessidade da 

compra, descrevendo os requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos, entre outras 

características, para dar suporte ao anteprojeto, ao Termo de Referência ou ao Projeto Básico, 

caso a contratação seja considerada viável (BRASIL, 2020b). 

A análise das entrevistas revelou que a percepção do ETP enquanto instrumento de 

planejamento está bem consolidada entre os gestores do IFRN. Como pode ser observado nas 

falas transcritas a seguir, uma das características mais citadas pelos entrevistados quando 

questionados sobre o que eles entendem por Estudo Técnico Preliminar, foi que ele formaliza 

o planejamento prévio das compras.  
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“O Estudo Técnico, ele traz a perspectiva de planejamento prévio (...) ele vai nos 

direcionar qual a melhor solução. Como eu devo executar aquela tarefa” (ENTREVISTADO 

3). 

“O Estudo Técnico Preliminar, ele é justamente um, é... uma análise prévia, se aquela 

contratação, ela é viável e quais são as possibilidades que o mercado oferece pra que a gente 

possa fazer aquela contratação” (ENTREVISTADO 6). 

 “O Estudo Técnico Preliminar é um documento inicial do planejamento de uma 

determinada contratação. Ele veio pra servir como esqueleto de um Termo de Referência que 

possivelmente será construído [...]” (ENTREVISTADO 5). 

“[...] os Estudos Técnicos Preliminares, eles vieram mais, pra, pra que a gente tenha 

essa base inicial na fase de planejamento da contratação, né?” (ENTREVISTADO 7). 

Além dos conceitos e definições que envolvem o Estudo Técnico Preliminar, a sua 

compreensão passa também pela apropriação do conteúdo que o compõe. De acordo com 

Andrioli, Costa e Braga (2017, p. 45) 

 

Sabe-se que o ETP tem por objetivo assegurar a viabilidade técnica da contratação e 

do tratamento do impacto ambiental, embasar o termo de referência, o projeto básico 

e o plano de trabalho. Assim, o conteúdo de ETP deve ser o suficiente para que ele 

cumpra com os seus objetivos previstos na lei.  

 

Considerando que a relação dos conteúdos exigidos para elaboração do ETP já foi 

apresentada anteriormente no quadro 5, buscou-se nas entrevistas, investigar quais deles os 

gestores consideram dar maior contribuição para o planejamento das compras. Diante dos 

exemplos de contratações apresentados pelos entrevistados para tentar explicar seus pontos de 

vista, observou-se que parte das respostas estavam ligadas diretamente a experiências anteriores 

nas quais a ausência ou superficialidade dos conteúdos ocasionaram problemas para as 

compras. 

Um dos exemplos foi apresentado pelo entrevistado 1 que, ao citar a descrição da 

solução como um dos conteúdos mais relevantes, comentou sobre um processo (não informou 

qual era o objeto) que recebeu diversas impugnações por parte das empresas que estavam 

participando da disputa. Ele explicou: 

 

Então eram situações que já deveriam estar empenhadas e até agora não tão 

empenhadas porque a descrição ... porque a gente também não tinha conhecimento, 

assim perfeitinho, da descrição da solução. Porque é algo que a gente também vai ... 

a gente começa o processo, né?...o pessoal começa o processo e vai... a, a, a...às vezes 

as empresas que trabalham, que atuam, elas tem, tem uma ... elas tem mais 

conhecimento da situação, né? Elas são mais por dentro da situação. 
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O entrevistado 4, que também apontou a relevância dos requisitos da contratação, citou 

um processo licitatório de locação de impressoras que demorou para ser concluído. Ele relatou 

que “[...] quando o processo voltava, era que o mercado trabalhava de uma forma. Os 

requisitos que estavam colocados naquele processo não era o que o mercado exigia.” 

No caso do entrevistado 7, ao apontar a necessidade de identificar adequadamente as 

soluções de mercado, ele deu como exemplo a contratação de gás de cozinha e relatou a seguinte 

situação: 

 

[...] os problemas que nós víamos para essa contratação, era a questão por exemplo, 

os aumentos frequentes que nós temos. Né? Então, como é que nós vamos contratar 

esse, esse bem, esse material, diante de aumentos tão frequentes? Né? Nós teríamos, 

teríamos muito provavelmente problemas pra esse tipo de contratação. E aí, diante 

desse problema, Né? que teríamos que enfrentar nessa contratação, a gente teve que 

buscar as soluções de mercado que nós tínhamos. (...) E aí foi que a gente foi buscar 

soluções de, por exemplo, contratações similares, né? de outros órgão. 

 

Merece destaque, também, o exemplo dado pelo entrevistado 9 que ressaltou a 

importância de se pensar nas contratações correlatas. Ele diz: 

 

[...] se eu tô licitando agora, um exemplo, direção veicular, só motorista. Então eu 

tenho que pensar em manutenção, tenho que pensar em combustível, tenho que pensar 

em seguro do carro, tenho que pensar no seguro de vida do terc ... se o terceirizado 

não tiver seguro de vida na sua convenção coletiva ... entendeu? Aí você começa a 

ver o encadeamento, né? 

 

As entrevistas revelaram que os gestores percebem a solução como sendo um dos pontos 

mais críticos na hora de realizar o planejamento de uma compra. Existe uma preocupação de 

como realizar o levantamento das soluções no mercado, definir adequadamente os requisitos a 

serem exigidos para que elas alcancem os objetivos desejados, bem como sua correta descrição. 

Do ponto de vista do entrevistado 7, o levantamento das soluções é importante para que 

a Administração possa conhecer as diversas opções disponíveis antes de escolher aquela que 

melhor irá atender à necessidade existente. Ele lembra que a exploração das soluções pode 

ocorrer tanto no mercado como em contratações similares realizadas por outros órgãos da 

Administração Pública. Na visão do entrevistado 1 é imprescindível que se busque, sempre que 

possível, não se limitar às compras já realizadas anteriormente, mas sim explorar o mercado, 

pois “às vezes a gente está utilizando, enfim, ideias antigas, ideias passadas, que a gente só vai 

ver lá na frente.”  
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De acordo com o entrevistado 3, “às vezes os responsáveis pelas compras acabam 

optando pela praticidade de contratar soluções já conhecidas e “[...] esquece de olhar se tem 

algo novo ou se tem novas soluções” que possam atender as demandas adequadamente. A 

definição adequada dos requisitos que devem constar na solução foi abordada pelo entrevistado 

4. De acordo com ele, o levantamento deficiente dos requisitos pode prejudicar o andamento da 

compra. Foi o que ocorreu em uma das compras em que atuou. Tendo em vista que os requisitos 

apontados inicialmente no processo não condiziam com os exigidos pelo mercado, o processo 

licitatório se estendeu por meses.  

Uma dos fatores que podem contribuir para o levantamento inconsistente da solução, é 

a elaboração do ETP por um único agente. Conforme aponta o entrevistado 8, ainda que seja 

criada uma comissão, existem casos em que apenas um servidor está de fato comprometido com 

a elaboração do ETP. Sobre essa questão, o entrevistado 5 esclarece que a atuação conjunta de 

mais de um agente na descrição da solução contribui para aperfeiçoar o ETP. Ele afirma: 

 

Eu acho que o Estudo Técnico Preliminar, ele tem que ser a soma de cabeças 

pensantes que vão olhar praquele caso concerto e vão dizer assim: “Olha, eu acho 

que a melhor forma pra se conseguir essa contratação é essa.” Outra pessoa, com 

um outro tipo de mente, um outro tipo de bagagem, vai dizer: “Eu já acho que a 

melhor forma de contratação é aquela.” Então o estudo preliminar vai fazer esse, 

esse confronto de ideias, né? e vai fazer com que a pessoa descreva qual é a melhor 

solução pra adquirir aquele item. 

 

Além dos conteúdos relacionados diretamente a solução, também foram citados como 

relevantes a estimativa do valor da contratação, contratações correlatas e/ou interdependentes, 

viabilidade (ou não) da contratação e descrição da necessidade de contratação.  

No que tange a estimativa do valor da contratação, enquanto o entrevistado 3 entende 

que ela favorece a obtenção do melhor preço, contribuindo para a economicidade da compra, o 

entrevistado 5 destaca que, ela é importante para ajudar aos gestores a decidirem quais as 

prioridades a serem atendidas. Ele pondera que não adianta planejar uma compra se não houver 

recursos orçamentários para cobrir a demanda. E aponta que as demandas crescem a cada dia, 

mas o orçamento não acompanha o crescimento na mesma proporção.  

No caso das contratações correlatas e/ou interdependentes, o entrevistado 9 afirma que 

quando uma pessoa física vai comprar algo, ela costuma considerar todas as implicações que 

envolvem obter aquele objeto. Ao dar como exemplo a compra de um carro, ele fala que: “[...] 

já na própria concessionária o cara diz: seu carro vai ter seguro? Aí quando você chega em 

casa: tem garagem pra o carro? Ah, você já separou o dinheiro pra manutenção? já separou 

o dinheiro pra gasolina?”. Ele declara que embora as contratações correlatas e/ou 
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interdependentes não tenham recebido a devida atenção no passado, o ETP realizou esse resgate 

de se refletir mais sobre o que está sendo comprado.  

Em relação a viabilidade da contratação, o entrevistado 5 destaca que a decisão sobre 

uma compra ser viável ou não, envolve a análise prévia de todos os demais conteúdos presentes 

no ETP. E é exatamente por considerar os demais campos, que a viabilidade possui uma visão 

mais ampla do processo, sendo capaz de “[...] resguardar a Administração para não fazer uma 

contratação desnecessária.” 

A descrição da necessidade da contratação é apontada pelo entrevistado 10 como sendo, 

também, um conteúdo importante. Segundo ele, é preciso levar em consideração que o ETP foi 

pensado para ser aplicado em órgãos públicos, onde as ações precisam ser pautadas no bem 

comum da sociedade. Sendo assim, ao descrever a necessidade da contratação “[...] você 

mostra ali por A + B qual o interesse público [...].” Em outras palavras, esse conteúdo deixa o 

processo mais transparente e conectado com os fins institucionais.  

Ainda falando sobre o processo de compreensão, é preciso ter em mente que existe uma 

expectativa de que a inovação contribua para favorecer o aperfeiçoamento das atividades por 

ela alcançada. Identificar quais são essas contribuições e compreender como elas irão colaborar 

para o alcance dos objetivos é um passo necessário para proporcionar uma maior objetividade 

quando de sua aplicação.  

No caso do Estudo Técnico Preliminar, foram levantadas pelos gestores entrevistados 

no IFRN, diferentes contribuições. Enquanto o entrevistado 9 ressalta o fato de que o ETP 

contribuiu para concentrar em um só documento diversos conteúdos, incluindo alguns que até 

então não recebiam a devida atenção, o entrevistado 3 lembra que essa concentração ajudou na 

padronização dos processos de compras e culminou na criação de um modelo que é 

operacionalizado dentro do sistema de compras do Governo Federal. Para o entrevistado 10, o 

ETP contribuiu para entender melhor a necessidade da compra e traduzi-la formalmente, 

determinando as “regras do jogo” a serem incorporadas no Termo de Referência. De acordo 

com o entrevistado 1, essa formalização dos elementos que envolvem o processo de compras, 

colabora para “antever situações que poderiam levar a uma nulidade da licitação”. Já para o 

entrevistado 4, a oficialização do ETP permite que os ordenadores de despesa tenham a sua 

disposição subsídios para tomar a decisão sobre comprar ou não determinado objeto. Conforme 

afirma o entrevistado 5, “[...] o Estudo Técnico Preliminar é uma dessas ferramentas que vão 

evitar o retrabalho por parte dos agentes públicos e vai conseguir ser mais eficaz nas compras 

e contratações. Desde que utilizada correta e adequadamente”. 
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Para a categoria aplicação do ETP, procurou-se investigar como o Estudo Técnico 

Preliminar foi posto em prática dentro da realidade do IFRN. Conforme esclarecem Marques, 

Nascimento e Souza (2021) a aplicação está ligada à execução ou uso de um procedimento em 

uma situação específica. No caso do Estudo Técnico Preliminar, a situação específica é o 

planejamento das compras, que para ser executado com eficiência depende da existência de 

procedimentos e rotinas claramente definidos, e de agentes conscientes de seu papel no processo 

de compras e comprometidos com os resultados. 

Segundo o TCU (BRASIL, 2022c) existem três papéis principais que podem ser 

assumidos pelas pessoas envolvidas no planejamento das compras: o requisitante, também 

chamado de demandante (usufrui diretamente da solução contratada), o especialista ou técnico 

(detém competências técnicas sobre o objeto da solução) e a área administrativa (atua 

diretamente com compras, licitações e contratos da organização).  

Dentre os gestores entrevistados no IFRN, apenas quatro (entrevistado 3, entrevistado 

5, entrevistado 7 e entrevistado 9) afirmaram haver em suas unidades a divisão clara dos papeis 

em requisitante, especialista/técnico e área administrativa. Os demais gestores não fizeram 

diferença entre o requisitante e o especialista/técnico, tratando-os como se eles fossem um só. 

Sobre essa questão, é importante destacar o apontamento do entrevistado 5, quando ele fala que 

“[...] às vezes, o setor requisitante é o setor técnico. Mas nem sempre”. Ele dá como exemplo 

a compra de um equipamento para o laboratório de física, para o qual o setor requisitante é a 

coordenação de laboratórios e os especialistas/técnicos são os professores da área de física. 

Apesar de a demanda nascer no laboratório, quem tem o conhecimento técnico para descrever 

e apontar os requisitos são os professores de física. É importante perceber que se os servidores 

da coordenação de laboratórios fossem também professores de física, então o setor requisitante 

seria, também, o setor especialista/técnico. 

A introdução do ETP, como uma ferramenta de inovação, trouxe importantes mudanças 

nos papéis desempenhados pelos agentes públicos no processo de planejamento das compras 

governamentais. Conforme aponta o entrevistado 3, após a introdução do ETP entre os 

documentos necessários para a aquisição de bens e contratação de serviços, os setores 

requisitantes passaram a participar diretamente no planejamento das compras. Nas palavras do 

entrevistado 10 é importante essa participação porque “[...] ninguém tem mais propriedade pra 

falar do que precisa, porque precisa e de como ela precisa, do que o próprio setor demandante 

que é quem vai utilizar aquilo ali”.  

Mais de um entrevistado afirmou que existe uma questão cultural que está sendo 

quebrada com o ETP. Segundo eles, as pessoas se acostumaram a pensar que as compras eram 
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responsabilidade exclusiva dos setores administrativos. Mas como lembra o entrevistado 5, o 

ETP é um documento coletivo e “[...] as pessoas precisam se sentir parte. Os servidores 

precisam se sentir envolvidos. Entender que eles têm que dar a sua cota parte de contribuição, 

pra que o documento seja construído”. 

De acordo com o entrevistado 3, quando o servidor requisitante passa a atuar 

diretamente no processo de compra, ele começa a conhecer melhor todas as dificuldades a 

serem enfrentadas para se realizar uma compra exitosa. O entrevistado 6 ressalta que esse 

conhecimento faz com que os requisitantes compreendam o porquê de uma compra dar certo 

ou não, e lembra que “[...] muitas pessoas achavam que era muito simples e fácil. E aí quando 

eles se envolvem, eles vêem que existem procedimentos e etapas que precisam ser cumpridas 

para que aquela compra ou aquela contratação, ela seja efetuada” . 

Embora o ETP tenha, conforme afirmou o entrevistado 5, ajudado “[...] a pensar um 

pouco mais antes de abrir um determinado processo de compras”; a opinião dos gestores 

consultados em relação a efetividade obtida com o uso do Estudo Técnico Preliminar nas 

compras realizadas pelo IFRN, divide opiniões.  

Se por um lado tem aqueles que como o entrevistado 10, acreditam que o ETP “[...] se 

tornou mais um elemento documental a ser elaborado.” e que conforme aponta o entrevistado 

2, apesar de ser uma ferramenta com potencial para facilitar as aquisições “[...] está levando a 

um entravamento das compras.” Por outro, tem aqueles que como o entrevistado 3, acham que 

o início é realmente difícil, “[...] mas depois que você começa a utilizar a ferramenta, você vê 

que ela é algo extremamente necessário”. 

Diante de opiniões tão diferentes, a fala do entrevistado 1 surge como um meio termo. 

Ele diz que “[...] no início a mudança foi meramente proforma”.  Mas que na medida que as 

pessoas foram tendo mais contato com o ETP, a qualidade do Estudo Técnico Preliminar 

melhorou e o documento passou a ser um pouco mais refletido. É interessante observar que o 

entrevistado 1 deixa claro em sua fala, que dentro do IFRN existe o que ele chama de “grupos”. 

Alguns deles já estão familiarizados com o ETP e outros ainda não conseguiram se adaptar. 

Tão importante quanto o papel desempenhado por cada servidor no processo de 

planejamento de compras, são os procedimentos e rotinas que irão dar suporte para a 

incorporação do Estudo Técnico Preliminar. Tendo em vista limitações de tempo e recursos 

para analisar todos eles, buscou-se priorizar alguns daqueles que, de alguma forma, estão 

interligados à elaboração do Estudo Técnico Preliminar: o levantamento das demandas, a 

elaboração de um cronograma, a definição de estratégias ligadas ao cumprimento das 

exigências legais e o alinhamento do ETP ao planejamento estratégico. 
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Com base nas entrevistas realizadas, observou-se que não existe no IFRN uma única 

forma de realizar o levantamento das demandas. A maioria das unidades realizam essa atividade 

por meio de reuniões com o grupo gestor, que como explica o entrevistado 5, é aquele formado 

pelas “principais diretorias e coordenações do Campus.” Mas existem outras. O próprio 

entrevistado 5, aponta que de forma complementar realiza o levantamento em reuniões 

pedagógicas e também consultas informais realizadas por meio de visitas aos setores e 

mensagens de WhatsApp. O entrevistado 4, por sua vez, afirmou existir em sua unidade uma 

comissão “mais macro” que procura contar com a colaboração de todos os setores. Já o 

entrevistado 1 falou que realiza, também, o levantamento das demandas com base em consultas 

de licitações passadas.  

Como aponta o entrevistado 6, todas as demandas levantadas são utilizadas para 

alimentar o sistema PGC. É nele que as informações são organizadas e transformadas no Plano 

Anual de Contratações, que deverá ser observado quando da elaboração do Estudo Técnico 

Preliminar. De acordo com o artigo 7º, inciso IX da Instrução Normativa nº 40/2020, todas as 

demandas trabalhadas nos ETPs precisam estar identificadas no PAC, ou justificadas caso não 

estejam inseridas nele (BRASIL, 2020b). 

No que concerne à elaboração do cronograma, é cabível explicar que ele é uma 

ferramenta que organiza as atividades e recursos dentro de um tempo pré-estabelecido, e que 

por isso pode contribuir para que os gestores programem o atendimento das demandas de modo 

que se reserve um espaço de tempo adequado para a elaboração do ETP.  

No IFRN o cronograma, que é chamado internamente de calendário de compras, ainda 

está em um período de adaptação. De acordo com o entrevistado 5, “Existe um cronograma que 

vem sendo trabalhado há algum tempo em nível de Reitoria,” mas que contempla apenas as 

principais compras que são comuns a todos os Campi. Ele é definido por meio de uma comissão 

que aponta as compras prioritárias e distribui sua execução entre os polos de compras. 

Segundo o entrevistado 3, apesar de existir um cronograma instituído, ele ainda não é 

seguido à risca. Sobre essa afirmação, o entrevistado 4 diz existir algumas questões que 

precisam ser melhor trabalhadas pela instituição. Tem “algumas informações que não estão 

batendo, algumas normativas no âmbito do IFRN que ainda não estão formalizadas.” Para ele, 

apesar de existirem dificuldades, é possível perceber que o cronograma estabelecido conseguiu 

atender a demandas importantes para vários Campi. O entrevistado 4 acredita que se houver um 

suporte da gestão máxima do IFRN, a tendência é que o cronograma seja aperfeiçoado. 

Além do cronograma sistêmico, existe em algumas unidades um cronograma informal, 

no qual estão inseridas as demandas que não são comuns ou que não foram contempladas no 
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calendário de compras. De acordo com o entrevistado 2, esse cronograma é frequentemente 

modificado ao longo do ano, em razão do surgimento de novas demandas não previstas 

inicialmente mas que são necessárias para o funcionamento das atividades institucionais.  

Tanto o cronograma formal sistêmico, quanto o cronograma informal, realizado 

internamente por algumas das unidades consultadas, precisam ser aperfeiçoados. No que se 

refere às ações governamentais que podem ajudar, o entrevistado 10 destaca que foi divulgada 

em janeiro de 2022 uma nova funcionalidade do PGC. De acordo com informações obtidas no 

Portal de Compras do Governo Federal, nessa nova funcionalidade, os itens apresentados nos 

Documentos de Formalização de Demanda (DFD) são agrupados no sistema PGC para gerar o 

cronograma de execução do Plano de Contratação Anual (PCA). (BRASIL, 2022a) 

Apesar da expectativa levantada pelo entrevistado 10, de que a utilização da nova 

funcionalidade do PGC pode vir a contribuir para aperfeiçoar o calendário de compras do IFRN, 

não se pode esquecer que a consolidação do cronograma depende, também, do 

comprometimento dos atores envolvidos no planejamento das compras e como apontado pelo 

entrevistado 4, do apoio da gestão. 

Dando continuidade à análise dos procedimentos e rotinas que fornecem suporte para a 

incorporação do Estudo Técnico Preliminar, e levando em consideração os aspectos legais que 

envolvem o ETP, buscou-se investigar quais as principais estratégias utilizadas no IFRN para 

garantir que eles sejam elaborados de acordo com as exigências legais. Entre as estratégias mais 

utilizadas destaca-se a formação de comissões de compras, que além de servidores da área 

requisitante, sejam compostas, também, por representantes da área técnica e da área 

administrativa.  

A presença de um servidor da área técnica foi apontada como importante porque o 

especialista é a pessoa que, por conhecer melhor o objeto, terá condições de identificar com 

maior facilidade a legislação específica a ser aplicada. O entrevistado 9 apresentou como 

exemplo a contratação do serviço de coleta de lixo. Existe uma grande quantidade de normas e 

Leis que tratam da sustentabilidade ambiental para esse tipo de objeto e elas variam muito 

dependendo do lugar onde são aplicadas. Ele lembra que “[...] apesar de o grosso ser federal, 

tem leis estaduais e municipais” que precisam ser consideradas caso a caso. 

Já a participação de um servidor da área administrativa foi vista como necessária porque, 

como alega o entrevistado 3, é ele que possui familiaridade com as normas e leis que envolvem 

as compras, licitações e contratos. É o servidor da área administrativa que vai orientar a forma 

mais segura para concretizar a compra. 
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Uma outra estratégia apontada é a confrontação do ETP com a Instrução Normativa nº 

40/2020 para verificar se o processo contempla todos os elementos necessários, De acordo com 

o entrevistado 1, de forma complementar são utilizados, também, os checklist da AGU. O 

entrevistado 3 ressalta que é preciso ter cuidado na hora de verificar. A verificação deve ocorrer 

não apenas de forma objetiva, observando a presença dos elementos necessários, mas também 

qualitativa, avaliando “se os elementos estão ali de forma suficiente, se eles não estão lá 

preenchidos de qualquer forma. Se... se realmente o pessoal se debruçou e deu o real valor a... 

aquela atividade”. 

Também foi citada a prática de deixar servidores da área administrativa responsáveis 

por fazer o trabalho de orientação e revisão dos documentos. O entrevistado 2, afirma que essa 

estratégia busca “evitar o retrabalho”. Já o entrevistado 5, entende que ao concentrar o trabalho 

em uma quantidade menor de servidores, e lhes dar a responsabilidade de estarem sempre 

buscando se atualizar sobre os normativos e exigências legais, fica mais fácil a disseminação 

dos conhecimentos. Ele cita a existência de “reuniões de alinhamento” nas quais os servidores 

da área administrativa compartilham com os setores da instituição os conhecimentos adquiridos 

sempre que necessário, ou quando “[...] muda algum coordenador, algum diretor, algum 

servidor que vai fazer um processo de compras”. 

O último procedimento investigado junto aos gestores do IFRN foi o alinhamento do 

Estudo Técnico Preliminar ao planejamento estratégico da instituição. Como já explicado 

anteriormente neste estudo, o alinhamento citado é realizado a partir da compatibilização de 

seu conteúdo com o PDI e com as demandas previstas no PAC. 

Levando em consideração as informações levantadas nas entrevistas, verificou-se que o 

IFRN possui instrumentos que podem ser utilizados para facilitar o trabalho de alinhamento das 

compras contempladas nos ETPs, ao planejamento da instituição. O entrevistado 6 informa que 

há um plano de atividades alinhado ao PDI, que é alimentado ao longo do exercício dentro do 

sistema SUAP. Já o entrevistado 3 acrescenta que existe uma ferramenta criada por um servidor 

da instituição, que busca fazer o link de cada compra realizada com o planejamento estratégico.   

É necessário esclarecer, contudo, que apesar de existirem tais instrumentos, verificou-

se que quase nenhuma unidade do IFRN realiza o alinhamento dos ETPs ao planejamento 

estratégico de forma consciente. Ele geralmente está sendo feito de modo automático e não 

refletido. Uma das razões observadas que podem estar contribuindo para que isso ocorra é a 

falta de conhecimento entre os servidores sobre o que é o planejamento estratégico e como ele 

é feito. O entrevistado 1 aponta que embora exista uma comissão criada para tentar trabalhar 

melhor o planejamento das compras no IFRN, a indicação do alinhamento ao planejamento 
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estratégico feita no Estudo Técnico Preliminar ainda está voltada prioritariamente para mostrar 

para os órgãos fiscalizadores que existe um planejamento. 

Antes de concluir a explanação sobre a aplicação do ETP, uma última questão merece 

atenção: Quais os desafios enfrentados quando da implementação do Estudo Técnico Preliminar 

no planejamento de compras, como uma ferramenta de inovação? De acordo o entrevistado 6 

um dos principais desafios é conscientizar os servidores da importância do planejamento da 

compra. O entrevistado 7 diz que é difícil conseguir que as pessoas participem do processo. 

Sobre a dificuldade de sensibilização, o entrevistado 3 afirma que o “[...] pessoal não quer 

participar das comissões, quando participa é meia boca, assim, não querendo muito se 

envolver, e enfim, até você construir essa cultura, um faz outro não faz [...] é um processo 

longo”. 

O entrevistado 1 indica como uma possível causa da resistência dos servidores a falta 

de conhecimento técnico para que eles possam instruir adequadamente o processo. Segundo 

ele, muitos servidores do IFRN ainda desconhecem o que é um ETP, e vão ter o primeiro contato 

com o documento apenas quando surge uma demanda de seu interesse. Além disso, às vezes 

não existe uma continuidade do trabalho, que favoreça a consolidação dos conhecimentos 

adquiridos, pois o servidor “[...] vai fazer um Estudo Técnico Preliminar hoje, e ele só vai fazer 

um novo Estudo Técnico Preliminar, próximo ano”. 

De acordo com o entrevistado 5, um outro desafio existente é a capacitação contínua 

dos servidores envolvidos com a área de compras. O entrevistado 4 lembra que existe uma 

dificuldade de manter os servidores atualizados em razão das constantes mudanças nas normas 

e na legislação que envolve compras públicas. 

Para o entrevistado 10 “O grande desafio é você realmente deixar de ter um documento 

meramente formal”. Sobre essa questão, o entrevistado 9 comenta que existem Estudos 

Técnicos Preliminares que estão, em função de alguns fatores, sendo elaborados de forma 

automática e pouco reflexiva. Ele diz:  

 

Mas eu não culpo as pessoas. Porque eu vejo é a questão do tempo. E apesar que as 

pessoas pensam que setor público não existe a carga alta de trabalho, né? A gente 

sabe, a gente que está dentro da máquina... a gente sabe que existe, né? E as pessoas 

precisam dar conta. E se você trabalhar demais num processo, você vai ser chamado 

de lento. Porque não consegue dar conta do prazo. Aí começa esse tipo de crítica. 

 

A colocação do entrevistado 9 leva a reflexão de um outro desafio identificado: a 

dificuldade de encontrar servidores dispostos a atuar na área de compras. Como lembra o 

entrevistado 5, os processos estão cada vez mais complexos. “A exigência documental é cada 
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vez maior e o trabalho só aumenta. Mas como dizia na escolinha do professor Raimundo: “O 

salário, ó...”. Ele não aumenta. Aumenta o trabalho. Então nem todo mundo se motiva a 

trabalhar com compras.” 

Tendo em vista o pequeno número de servidores atuando com compras, o entrevistado 

5 também considera um desafio fortalecer as Diretorias de Administração, a Pro- Reitoria de 

Administração, a Diretoria de Licitações e os Polos de contratação. Para o entrevistado 3 é 

necessária a criação de um setor de compras na Reitoria. De acordo com ele é comum que cada 

Campus faça do seu jeito, de modo que existem melhores práticas em alguns Campi, enquanto 

outros possuem maior dificuldade, e seria importante ter um setor responsável por pensar no 

processo como um todo, verificando as boas práticas e socializando-as. 

Por último, o entrevistado 5 aponta como desafio a obtenção do apoio da “alta gestão”. 

O termo “alta gestão” foi utilizado por ele para indicar os Diretores Gerais, mas é possível 

estender também para todos aqueles gestores que atuam na Reitoria e interferem de algum modo 

nas decisões de compras, como o Diretor de Licitação, os Pró- Reitores e o próprio Reitor. De 

acordo com o entrevistado 5, “[...] se o Diretor Geral tiver compartilhado o mesmo pensamento 

de outros servidores que não acham que é sua responsabilidade se envolver com compras, 

ainda que os itens sejam pro setor deles, é uma guerra meio que perdida”. 

Na categoria acompanhamento da implementação do ETP, buscou-se investigar, 

considerando os riscos envolvidos, como é realizado o monitoramento dos resultados obtidos 

com as compras do IFRN após a introdução do Estudo Técnico Preliminar. Partiu-se da 

premissa de que acompanhar os resultados é importante não apenas para identificar erros e 

corrigi-los como também para observar o que está dando certo e pode ser replicado por outras 

unidades. (MATIAS, 2018) 

A presença de resultados, em sua gênese, presume a existência de um planejamento 

prévio. E esse planejamento, no caso das compras púbicas, é realizado inicialmente por meio 

dos Estudos Técnicos Preliminares. É o ETP que vai verificar todos os elementos que podem 

influenciar os resultados e fazer a identificação dos riscos a serem trabalhados para garantir a 

viabilidade da compra.  

De acordo com o Manual Online do TCU, para cada risco identificado é necessário: 

 

a) descrever o risco; 

b) estimar a probabilidade de ocorrência (e.g. alta, média e baixa); 

c) estimar o impacto, caso se materialize em um evento (e.g. alto, médio e baixo); 

d) estimar o risco, como função da probabilidade e do impacto (e.g. alto, médio e 

baixo); 

e) para os riscos que ensejarem tratamento: 
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e1)definir as ações necessárias para mitigar a probabilidade de ocorrência ou o 

impacto, caso se concretize; 

e2) definir os responsáveis por cada ação de mitigação; 

e3) definir os períodos de execução das ações de mitigação (BRASIL, 2021n) 

 

Procurando facilitar a compreensão de como o gerenciamento dos riscos realizado no 

Estudo Técnico Preliminar pode influenciar nos resultados,  foi elaborado o quadro 14 a seguir. 

Os dados foram retirados do documento Riscos e Controles nas Aquisições (RCA), cuja 

publicação foi determinada pelo Acórdão nº 1.321/2014 do TCU. (BRASIL, 2021n; BRASIL, 

2014b) 

 

QUADRO 14 - Riscos identificados na elaboração do estudo técnico preliminar 

RISCOS IDENTIFICADOS NA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

CAMPO DO ETP DESCRIÇÃO DO RISCO CONSEQUÊNCIAS 

Descrição da necessidade da 

contratação 

Não otimização do processo de 

trabalho. 

Pode levar a contratação de uma 

solução que poderia ter sido evitada ou 

ter sido executada em melhores 

condições (e.g., melhores definições de 

requisitos), com consequente 

desperdício de recursos. 

Ausência de designação da 

gestora da solução. 

Pode levar à manutenção de uma 

solução (e seu(s) contrato(s)) que não 

atenda mais a uma necessidade do 

órgão, seja porque a solução não 

consiga mais atender a essa 

necessidade, seja porque essa 

necessidade deixou de existir, com 

consequente desperdício de recursos. 

Alinhamento aos planos do 

órgão / Previsão no Plano Anual 

de Contratações 

Execução de contratações 

desalinhadas dos objetivos 

estabelecidos nos planos da 

organização. 

Deixar de investir em iniciativas que 

contribuam para o alcance desses 

objetivos, com consequente não alcance 

dos objetivos. 

Inexistência de planos formais 

na organização. 

Realização de contratações que não 

contribuam para o cumprimento das 

suas competências legais, com 

consequente desperdício de recursos 

(e.g., financeiro, pessoal) públicos. 

Requisitos necessários à solução Definição de requisitos da 

contratação insuficientes. 

Levar a contratação de solução que não 

atende à necessidade que originou a 

contratação, com consequente 

desperdício de recursos (e.g., 

financeiro, pessoal) públicos. 

Requisitos desnecessários Limitação indevida da competição, com 

consequente elevação do preço 

contratado ou dependência (indevida) 

de um único fornecedor (no caso de 

inexigibilidade).   

Inclusão de requisito vedando 

participação de fornecedor de 

produto ou serviço estrangeiro. 

Pode levar a restrição indevida (e ilegal) 

da competição, com consequente 

aumento do preço contratado ou 

interrupção do processo de aquisição 

(e.g., mandado de segurança ou 

determinação dos órgãos de controle) e 
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não atendimento da necessidade que 

originou a contratação. 

Estabelecimento de prazo inicial 

de duração para contrato para 

prestação de serviços de 

natureza continuada insuficiente 

para que a contratada dilua 

adequadamente os custos iniciais 

da prestação dos serviços (e.g., 

montagem de infraestrutura 

exclusiva para prestação de 

serviço). 

Levar ao aumento desproporcional dos 

riscos de não retorno da contratada 

(caso não haja prorrogação do 

contrato), com consequente aumento do 

preço contratado ou licitação deserta. 

Estimativa das quantidades Estimativa de quantidades maior 

que as necessidades da 

organização 

Levar à sobra de produtos ou serviços, 

com consequente desperdício desses 

itens e de recursos financeiros. 

Estimativa de quantidades 

menor que as necessidades da 

organização 

Levar à falta de produtos ou serviços 

para atender à necessidade da 

contratação com consequente: 

a) Celebração de aditivos 

contratuais que poderiam ter 

sido evitados (esses aditivos 

podem fazer com que o órgão 

sofra o efeito do “jogo de 

planilha”, se os preços tiverem 

sido manipulados pela 

contratada); 

b) Novas contratações (por 

licitação ou não, se o erro de 

estimativa tiver sido grande, 

com todo o esforço 

administrativo decorrente); 

c) Potencial quebra da 

padronização dos produtos 

contratados; 

d) Perda do efeito de escala, no 

caso de celebração de aditivos  

ou de realização de novas 

contratações, o que leva a 

custo final maior do que no 

caso de se efetuar uma única 

contratação com a soma das 

quantidades contratadas 

separadamente; ou 

e) Utilização de orçamento 

superior ao previsto, o que 

pode levar ao cancelamento da 

contratação de outros itens 

previstos no planejamento 

conjunto das contratações. 

Levantamento de mercado Utilização de somente uma 

solução de mercado com base na 

definição de requisitos. 

Direcionamento da licitação, com 

consequente aumento do valor 

contratado. 

Levantamento de mercado 

deficiente (não verificou que não 

existe fornecedor para a solução 

como foi especificada) 

Levar a licitação deserta (ou seja, 

nenhuma proposta é apresentada na 

licitação), com consequente retrabalho 

para realizar a contratação ou não 

atendimento da necessidade que 

originou a contratação. 
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Proximidade inadequada entre 

servidores da equipe de 

planejamento da contratação e 

empresas do mercado. 

Quebra da imparcialidade da equipe, 

resultando no direcionamento da 

licitação. 

Justificativa da escolha do tipo 

de solução a contratar 

Adoção de tipo de solução que 

siga predominantemente padrões 

proprietários. 

Dependência excessiva da organização 

com relação à solução, com 

consequente elevação do custo de 

manutenção da solução ou 

descontinuidade de fornecimento (em 

caso de a contratada ficar 

impossibilitada de continuar suas 

operações). 

Adoção de tipo de solução 

imatura. 

Problemas na implantação ou 

descontinuidade da solução antes do 

órgão conseguir desfrutar do 

investimento feito na solução, com 

consequente não atendimento da 

necessidade que gerou a contratação. 

Adoção de tipo de solução 

obsoleto ou próximo da 

obsolescência. 

Descontinuidade da solução antes do 

órgão conseguir desfrutar do 

investimento feito na solução, com 

consequente não atendimento da 

necessidade que gerou a contratação. 

Opção indevida pela locação em 

detrimento da compra. 

Contratação antieconômica, com 

consequente desperdício de recursos 

públicos. 

Estimativa do valor da 

contratação 

Coleta insuficiente de preços ou 

falta de método para realizar a 

estimativa. 

Estimativas inadequadas, com 

consequente utilização de parâmetro 

inadequado para análise da viabilidade 

da contratação e dificuldade de 

justificar as estimativas quando 

questionados por partes interessadas. 

Fornecedores não respondem às 

solicitações de cotação ou 

informam preços irreais. 

Estimativas inadequadas, com 

consequente utilização de parâmetro 

inadequado para análise da viabilidade 

da contratação e dificuldade de 

justificar as estimativas quando 

questionados por partes interessadas. 

Descrição da solução como um 

todo 

Não planejar a contratação da 

solução como um todo. 

Aquisição de somente parte da solução, 

com consequente impossibilidade de 

atender a necessidade de negócio que 

motivou a contratação. 

Justificativa para o parcelamento 

ou não da solução 

Não parcelar solução cujo 

parcelamento é viável. 

Diminuição da competição nas 

licitações por não permitir que 

empresas especializadas participem da 

licitação, com consequente aumento 

dos valores contratados. 

Usar método de parcelamento do 

objeto inadequado. 

Não integração das partes da solução, 

com consequente não atendimento da 

necessidade que originou a contratação 

ou a necessidade de realizar nova 

contratação para integração das partes 

da solução. 

Parcelar solução cujo 

parcelamento é inviável. 

Leva a contratações por inexigibilidade 

ou a licitação com poucos fornecedores, 

com consequente aumento dos valores 

contratados em comparação à compra 

conjunta da solução. 

Resultados pretendidos Definição de resultados 

subjetivos. 

Dificuldade na análise custo-benefício, 

com consequente contratação que não 
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representa a melhor alocação de 

recursos na organização. 

Definição de resultados não 

realistas 

Frustração do beneficiário e de outros 

interessados, com consequente não 

atendimento da necessidade que gerou 

a contratação. 

Providências para adequação do 

ambiente do órgão 

Inexistência de avaliação da 

necessidade de adequação da 

organização. 

Desconsideração dos custos para essa 

adequação na avaliação para a escolha 

da solução a contratar, com 

consequente escolha da solução que não 

é a mais vantajosa para a 

Administração. 

Intempestividade na adequação 

do ambiente da organização. 

Atraso no alcance dos resultados 

pretendidos com a contratação ou atraso 

no início dos trabalhos da contratada, 

com consequente não atendimento da 

necessidade que originou a contratação  

ou surgimento de pleitos da contratada 

de algum tipo de indenização, pois esta 

já terá colocado recursos sem poder 

obter retorno. 

Declaração de viabilidade (ou 

não) da contratação 

Falta de abrangência da análise 

de viabilidade da contratação. 

Leva a não considerar todos os aspectos 

necessários à análise, com consequente 

não contratação (e.g., não há 

fornecedores para a solução escolhida) 

ou contratação de fornecedor que não é 

capaz de entregar a solução contratada 

ou a solução que não produz resultados 

capazes de atender às necessidades que 

originaram a contratação. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em BRASIL, 2014b 

 

A utilização da gestão de riscos, quando da elaboração do Estudo Técnico Preliminar, 

contribui para imprimir qualidade e confiabilidade ao planejamento das compras públicas. Nas 

palavras do entrevistado 5, “[...] o ETP pode ser essa primeira ferramenta de gestão de riscos.” 

E de acordo com o entrevistado 2 se o Estudo Técnico Preliminar “for bem feito” ele dará 

precisão à compra, evitando a falta ou sobra do objeto a ser comprado. 

Segundo o entrevistado 3, a elaboração do ETP, quando realizada em conjunto com a 

análise de riscos , contribui para com a tomada de decisão. Ele diz, ainda:  

 

Então, se eu consigo construir um documento com uma boa análise de riscos, né? 

Fazendo o mapa de risco, compreendendo os elementos anteriores, o histórico que a 

gente tem dentro do órgão, procurando ver com o mercado qual é a solução que a 

gente pode construir, tendo o corpo técnico ali trazendo, né? a sua experiência e, e a 

sua capacidade pra contribuir com, com o processo, a tendência é que cada vez mais 

eu tenha processos melhores de contratação.  

 

Levando em consideração que a existência de uma melhoria nos processos de compras, 

apontada pelo entrevistado 3, indica a ocorrência de resultados; os gestores do IFRN foram 
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questionados sobre como é realizado o acompanhamento de tais resultados após a introdução 

do Estudo Técnico Preliminar. 

Verificou-se que, independentemente da introdução do ETP, não existe um 

acompanhamento institucionalizado dos resultados obtidos com as compras realizadas no 

IFRN. O que pôde ser observado foi a presença de iniciativas informais, presentes de forma 

isolada em um pequeno número de unidades. Uma dessas iniciativas foi retratada pelo 

entrevistado 4. Ele afirma que em sua unidade a comissão formada para elaboração do Estudo 

Técnico Preliminar se reúne após a realização da compra para verificar os resultados 

alcançados. No caso da unidade do entrevistado 5, o acompanhamento é realizado pelos 

servidores da Diretoria de Administração, que também ficam responsáveis por divulgar os 

resultados para a comunidade interna e em casos específicos, quando existe demanda, para a 

comunidade externa, através da página e mídias sociais do Campus. 

Apesar da ausência de um acompanhamento dos resultados devidamente padronizado e 

formalizado para toda a instituição, o entrevistado 3 afirma que é possível observar 

empiricamente que “há melhoria na construção dos processos”. Ele aponta que 

quantitativamente, diminuiu o número de licitações, enquanto qualitativamente, os processos 

ficaram mais robustos e atendem a um número maior de demandas. 

Considerando tudo que já foi discutido, verifica-se que a introdução do Estudo Técnico 

Preliminar no planejamento das compras do IFRN, conforme apresentado no quadro 15 a 

seguir, trouxe mudanças que contribuíram diretamente para melhorar o processo de 

gerenciamento logístico. 

QUADRO 15- Mudanças advindas da introdução do Estudo Técnico Preliminar no 

planejamento das compras do IFRN 

MUDANÇAS ADVINDAS DA INTRODUÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR NO 

PLANEJAMENTO DAS COMPRAS DO IFRN. 

Exploração mais ampla das soluções de mercado e dos requisitos da contratação 

Valorização das contratações correlatas 

Alteração nos papéis dos agentes envolvidos 

Aumento da participação dos servidores da área técnica e requisitante 

Destaque maior à viabilidade da aquisição/contratação 

Ampliação da transparência na conexão das demandas com os fins institucionais 

Padronização dos processos de compras 

Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 
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Além das mudanças operacionais identificadas, a inserção do Estudo Técnico 

Preliminar, enquanto instrumento de inovação, no planejamento das compras do IFRN, também 

trouxe alterações na forma como os gestores atuam.  

Conforme relatado pelos gestores entrevistados, se antes os servidores das áreas técnica 

e requisitante podiam utilizar a desculpa de que as compras não eram responsabilidade deles, a 

partir do momento em que a Instrução Normativa nº 40/2020, em seu artigo 6º, definiu que eles 

deveriam fazer parte do planejamento das aquisições de bens e contratações de serviços, tais 

agentes precisaram rever sua forma de pensar (BRASIL, 2020b). 

Diante de tal cenário, os gestores desempenharam um papel importante na 

implementação do ETP no IFRN. A introdução do Estudo Técnico Preliminar, enquanto 

inovação em compras públicas, fez com que eles procurassem se articular melhor para 

incentivar o comprometimento dos servidores das áreas técnica e requisitante, e ao mesmo 

tempo buscassem a colaboração dos atores que atuam na área administrativa (pessoas que 

possuem um conhecimento mais profundo sobre os normativos e exigências legais que 

envolvem o planejamento das compras),  para fornecer o suporte necessário na construção do 

documento.  

Ou seja, por meio de um ato normativo que alterou as regras de instrução dos processos 

de compras públicas, os gestores foram induzidos a aperfeiçoar o diálogo com os demais atores 

envolvidos no atendimento das demandas, e desafiados a melhorar a qualidade da atividade 

logística, fazendo com que a experiência se tornasse um verdadeiro aprendizado. 

É possível observar que apesar de o IFRN ainda precisar aprimorar o Estudo Técnico 

Preliminar, a atuação dos gestores e o comprometimento dos agentes que atuam nas áreas 

técnica, requisitante e administrativa estão contribuindo para que, dentro da instituição, o ETP 

seja cada vez mais refletido e consiga identificar melhor os riscos das compras.  

O ETP, como uma inovação, se mostra um instrumento promissor para modernizar as 

compras governamentais. Através dele, são promovidos esforços para buscar a eficiência e 

proporcionar qualidade no atendimento das demandas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A apresentação das considerações finais será realizada a partir do resgate dos objetivos 

geral e específicos estabelecidos para esta pesquisa. O objetivo geral buscou Compreender a 

incorporação do Estudo Técnico Preliminar na gestão do planejamento das aquisições de bens 

e contratações de serviços comuns não continuados do IFRN, no período de 2018 a 2021. 

Para atingir o objetivo traçado foi realizada inicialmente uma revisão sistemática da 

literatura (primeiro objetivo específico), buscando investigar os principais procedimentos e 

práticas adotadas no planejamento logístico de Universidades Federais e Institutos Federais, 

quando da introdução de inovações. A realização da revisão sistemática foi motivada pela 

necessidade de se conhecer como as inovações em compras governamentais, e de modo 

particular o ETP, estão sendo abordadas nos estudos já realizados sobre o planejamento das 

compras públicas.  

Apesar de não terem sido encontrados trabalhos que abordassem os Estudos Técnicos 

Preliminares, foi possível notar outras inovações que estão sendo discutidas com frequência: o 

pregão, as compras sustentáveis e o SRP. A análise dos trabalhos permitiu observar que os 

esforços investigativos que envolvem as inovações citadas estão concentrados na fase interna 

da licitação  e buscam, frequentemente, o aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos 

e a criação de novas estratégias.  

Foi possível perceber que não houve por parte dos pesquisadores a preocupação de 

aprofundar os conhecimentos sobre o planejamento estratégico e a forma como ele influencia 

o planejamento das compras. Cabe esclarecer que se os servidores não sabem o que a 

organização busca, onde ela quer chegar, quais os planos, objetivos e metas traçados, 

dificilmente conseguirão fazer um planejamento adequado para o atendimento das demandas. 

Considerando a questão acima levantada, o segundo objetivo específico procurou 

entender como os Estudos Técnicos Preliminares são alinhados ao planejamento estratégico do 

IFRN. Para isso, utilizando como referência o modelo de Oliveira (2007), buscou-se 

compreender, primeiro, o processo de elaboração do PDI 2019-2026. Foram estudadas as etapas 

de elaboração (organização, preparação, execução e finalização) do Plano de Desenvolvimento 

Institucional e as fases do planejamento estratégico. Também foi verificado como o Balanced 

Scorecard, ferramenta metodológica escolhida pela instituição, definiu as perspectivas a serem 

adotadas (Estudantes e Sociedade, Processos Acadêmicos, Gestão e Infraestrutura e 

Orçamento). 
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Depois de entender a forma como é elaborado e como funciona o planejamento 

estratégico no IFRN, constatou-se que o alinhamento dos Estudos Técnicos Preliminares ao 

planejamento estratégico deve ser realizado a partir da compatibilização dos conteúdos 

presentes no ETP com as disposições presentes no PDI e nas demandas previstas no PAC. 

O terceiro objetivo específico procurou verificar como os conteúdos exigidos nas 

Instruções Normativas nº 5/2017 e nº 40/2020, para a elaboração dos Estudos Técnicos 

Preliminares das aquisições de bens e contratações de serviços comuns não continuados, 

repercutiram na construção dos ETPs elaborados no IFRN, no período de 2018 a 2021. 

Buscando auxiliar na verificação proposta, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para 

aprofundamento teórico sobre cada um dos campos a serem preenchidos no ETP e em seguida 

uma pesquisa documental para coletar os dados para investigação. A análise do material 

produzido permitiu identificar que os responsáveis pela elaboração do Estudo Técnico 

Preliminar enfrentam dificuldade para interpretar as Instruções Normativas nº 5/2017 e nº 

40/2020, bem como o manual do ETP digital disponibilizado no Portal de Compras do Governo 

Federal. Conforme já apresentado no quadro 12, foram identificadas ao todo 13 

inconformidades.  

É preciso considerar que o tipo de inconformidade e a frequência com que cada uma 

ocorre, varia dependendo da unidade que está realizando a compra. Algumas possuem 

facilidade e outras apresentam uma dificuldade maior. É possível observar claramente que não 

há uma uniformidade no gerenciamento das compras do IFRN. 

Também verificou-se a ausência de ações institucionais efetivas capazes de fornecer 

orientações internas para quem vai elaborar o estudo. Além disso, não foi identificada na 

consulta realizada aos documentos do IFRN a existência de um acompanhamento formal dos 

resultados. É importante notar que todos esses fatores contribuem para dificultar a assimilação 

dos conteúdos do ETP. 

No quarto objetivo foram investigadas possíveis mudanças, decorrentes da introdução 

do Estudo Técnico Preliminar no período de 2018 a 2021, na forma como os gestores planejam 

as aquisições de bens e as contratações de serviços no IFRN. Utilizando os conhecimentos 

adquiridos na pesquisa bibliográfica, foi montado um roteiro de entrevista. Buscando permitir 

um direcionamento mais assertivo e ampliar a possibilidade de aprofundamento no objeto de 

estudo, foram utilizadas entrevistas do tipo semiestruturadas. Elas foram realizadas junto aos 

gestores ligados a gestão de compras.   

Como resultado da investigação verificou-se que a gestão de compras no IFRN passou 

por várias mudanças entre os anos de 2018 a 2021. Dentre elas, aquelas que estão diretamente 
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ligadas à forma como os gestores buscaram administrar o planejamento das aquisições de bens 

e as contratações de serviços, após a implementação do ETP, são: eles passaram a adotar uma 

postura mais articuladora, incentivando o comprometimento do pessoal das áreas técnica e 

requisitante, e ao mesmo tempo buscando a colaboração os agentes que atuam na área 

administrativa para fornecer o suporte necessário na construção do documento. Além disso, os 

gestores também procuraram estimular os responsáveis pela elaboração do ETP a refletir mais 

sobre cada um dos conteúdos que compõem o documento, permitindo que ocorresse uma 

redução do número de licitações enquanto os processos ficaram mais robustos sem deixaram 

de atender as demandas. 

Considerando as informações obtidas no decorrer da pesquisa, é possível observar que 

o IFRN possui um planejamento estratégico consolidado e compatível com os principais 

modelos discutidos no meio acadêmico. A falta de conhecimento por parte dos servidores de 

como consultá-lo e utilizá-lo para embasar o planejamento de compras, contudo, tem sido um 

obstáculo a ser superado quando da elaboração do Estudo Técnico preliminar.  

Com base nas informações coletadas, verificou-se que a deficiência nos processos de 

comunicação e capacitação são parte do problema. Os Campis e a Reitoria estão atuando na 

maior parte do tempo de modo isolado. Cada um faz do seu jeito e as boas práticas muitas vezes 

não são compartilhadas. Também as ações educativas, embora existam, precisam ser melhor 

direcionadas para a aplicação prática do ETP, permitindo que os servidores aprendam a 

consultar o PDI e compreendam o conteúdo relacionado a cada campo a ser preenchido no 

Estudo Técnico Preliminar. 

Para que mudanças possam ser empreendidas, sugere-se que o IFRN fortaleça o quadro 

de servidores dos principais setores ligados ao gerenciamento das compras, como a DILIC, as 

DIADs e a PROAD, e busque meios para colocar em prática a ideia, já cogitada na instituição, 

de criar um setor de compras que atuaria principalmente: na coordenação do planejamento 

logístico, na identificação das demandas de capacitação em compras, na padronização dos 

procedimentos,  no acompanhamento da instrução processual, na mensuração dos resultados, 

na atualização dos servidores em relação aos principais documentos normativos e na 

socialização das boas práticas.  

É importante ressaltar que para as ações propostas alcancem o resultado esperado, ou 

seja, aperfeiçoe o planejamento de compras e melhore a qualidade do Estudo Técnico 

Preliminar, é fundamental que haja um engajamento não apenas dos setores das áreas 

demandantes, técnicas e administrativas, como também o comprometimento de todo o corpo 



  123 

 

 
 

gestor do IFRN, uma vez que, são eles os responsáveis por direcionar as políticas e ações da 

instituição. 

Considerando que o Estudo Técnico Preliminar é uma inovação ainda pouco explorada 

no meio acadêmico, a presente dissertação proporcionou um conhecimento novo que vai além 

dos aspectos legais que envolvem o objeto de estudo.  Ela deu luz a como o ETP está sendo 

implementado na prática, considerando seus benefícios para gestão de compras e dificuldades 

enfrentadas. Ainda que o estudo tenha sido aplicado com base na realidade do IFRN, ele abre 

caminhos para novas pesquisas, em especial em instituições de ensino de estruturas 

semelhantes. 

É importante relatar que durante a realização da pesquisa foram identificadas limitações. 

A primeira delas refere-se a abordagem adotada para a análise da incorporação do Estudo 

Técnico Preliminar na rotina de planejamento das aquisições de bens e contratações de serviços 

comuns não continuados no IFRN. Foram realizadas entrevistas buscando investigar o objeto 

sob o ponto de vista dos gestores envolvidos no processo de planejamento das compras, 

contudo, as atividades desenvolvidas no nível operacional foram examinadas com base apenas 

na literatura e na análise de documentos, sem considerar a  perspectiva dos servidores 

demandantes. 

A segunda limitação diz respeito a falta de acesso a uma parte dos Planos Anuais de 

Contratação, em razão de não terem sido disponibilizados pelas unidades pesquisadas. Embora 

a ausência deles não tenham impedido o alcance do resultado proposto, a disponibilização de 

tais documentos na sua totalidade teria contribuído para enriquecer o trabalho. 

A terceira limitação está relacionada ao grau de influência da pesquisadora, em razão de 

ser servidora atuante na área de compras da instituição. Apesar da possibilidade de a experiência 

profissional interferir nas conclusões, procurou-se ao longo do estudo manter a imparcialidade, 

fundamentando a análise no referencial teórico e no rigor metodológico dos instrumentos de 

coleta. 

A quarta limitação que precisa ser registrada é a limitação quanto ao tamanho da amostra 

para as entrevistas. Inicialmente iriam ser entrevistados 14 gestores para abranger todas as 

unidades do IFRN que já utilizaram o ETP, contudo, quatro deles não atenderam ao convite. 

No que tange às recomendações para futuras pesquisas, existem diversos assuntos 

ligados a utilização do Estudo Técnico Preliminar no planejamento de compras que podem ser 

abordados, sugere-se entre eles: investigar o ETP na perspectiva dos servidores dos setores 

demandantes; estudar sua relação com as compras e contratações sustentáveis; medir a 

eficiência do ETP nas compras públicas com relação aos custos, ao tempo de execução, e a 
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qualidade dos produtos adquiridos ou serviços contratados; observar o impacto do ETP na 

transparência das compras públicas; explorar o Estudo Técnico Preliminar dentro da gestão de 

riscos, entre outros. 
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APÊNDICE A  

RELAÇÃO DAS COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS COMUNS NÃO 

CONTINUADOS QUE UTILIZARAM O ESTUDO TÉCNICO 

PRELIMINAR NO PERÍODO DE 2018 À 2021 NO IFRN. 
 

Reitoria 
Pregão 8/2020 Campus Santa Cruz 

Dispensa 11/2019 
Pregão 4/2021 Dispensa 5/2019 

Dispensa 4/2020 Campus Ceará Mirim Dispensa 8/2020 

Dispensa 13/2020 Dispensa 4/2020 Dispensa 9/2020 
Inexigibilidade 81/2018 Campus João Câmara Campus São Gonçalo 

Inexigibilidade 85/2018 Pregão 1/2019 
Inexigibilidade 5/2020 

Inexigibilidade 87/2018 Pregão 2/2019 
Inexigibilidade 2/2021 

Inexigibilidade 20/2019 Pregão 4/2019 
Pregão 2/2021 

Inexigibilidade 26/2019 Pregão 2/2020 
Campus Zona Norte 

Inexigibilidade 42/2019 Pregão 3/2020 Dispensa 3/2020 

Inexigibilidade 44/2019 
Campus Macau 

Campus Ipanguaçu 

Inexigibilidade 45/2019 Dispensa 2/2021 
Dispensa 1/2018 

Inexigibilidade 48/2019 Inexigibilidade 2/2021 
Pregão 3/2019 

Inexigibilidade 13/2020 Campus Natal Central Pregão 1/2020 

Inexigibilidade 21/2020 
Dispensa 2/2020 

Pregão 2/2020 

Inexigibilidade 22/2020 Dispensa 1/2021 Campus Parnamirim 

Inexigibilidade 23/2020 Dispensa 3/2021 Dispensa 4/2020 

Inexigibilidade 24/2020 
Pregão 2/2019 

Pregão 2/2020 

Inexigibilidade 5/2021 Campus Currais Novos Pregão 2/2021 

Pregão 22/2018 Pregão 1/2020 Pregão 3/2021 

Pregão 28/2018 Pregão 2/2021 Pregão 6/2021 

Pregão 30/2018 Pregão 4/2021 Pregão 9/2021 

Pregão 33/2018 Pregão 5/2021 Campus Apodi 

Pregão 1/2019 Campus Caicó Dispensa 5/2018 

Pregão 2/2019 
Inexigibilidade 13/2018 

Dispensa 1/2021 

Pregão 3/2019 Pregão 8/2020 Dispensa 3/2021 

Pregão 4/2019 Pregão 9/2020 Dispensa 5/2021 

Pregão 6/2019 Pregão 10/2020 Dispensa 8/2021 

Pregão 11/2019 Inexigibilidade 4/2021 
Inexigibilidade 4/2020 

Pregão 13/2019 
Campus Nova Cruz Pregão 2/2020 

Pregão 6/2020 Pregão 1/2021  

Fonte: elaborado pela autora, 2022. 
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APÊNDICE B 

 ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS GESTORES 

 Esta entrevista faz parte da pesquisa intitulada Inovações em compras governamentais: 

O Estudo Técnico Preliminar no planejamento de compras do IFRN, que tem como 

pesquisadora responsável Lidiane Aparecida da Silva. Partindo de um roteiro semiestruturado, 

no qual as perguntas foram divididas em três categorias, ela se propõe a investigar possíveis 

mudanças, advindas da introdução do Estudo Técnico Preliminar, no planejamento tático das 

compras de bens e serviços comuns não continuados do IFRN. 

 Não haverá benefícios diretos por sua participação, mas ao aceitar fazer parte da 

pesquisa você estará contribuindo com a produção de conhecimento científico, bem como, para 

o levantamento de informações que poderão ser utilizadas para melhorar a gestão de compras 

do IFRN. 

Não  existem  respostas  certas  ou  erradas.  Por  isso  solicitamos  que  responda  de  

forma  espontânea  e  sincera  a  todas  as  questões.  As informações coletadas serão utilizados 

apenas para fins acadêmicos, sempre de forma anônima, não havendo divulgação de nenhum 

dado que possa lhe identificar. 

A entrevista dura aproximadamente 1 hora e depende do consentimento livre e 

esclarecido. Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas com a 

pesquisadora Lidiane Aparecida da Silva, por meio do e-mail lidiane.silva.046@ufrn.edu.br. 

 

Procedimentos iniciais: 

• Solicitar autorização para gravar. 

• Iniciar a gravação. 

 

Categoria Questões 
 

 

 

Compreensão do ETP 

1- Sabendo que o Estudo Técnico Preliminar é considerado uma inovação em 

compras públicas, fale um pouco sobre  o que você compreende por inovação 

e como vê sua utilização na gestão pública. 

2- Levando em consideração os conteúdos das Instruções Normativas nº 5/2017 

e nº 40/2020, explique com suas palavras o que você entende por Estudo 

Técnico Preliminar e de que forma ele pode contribuir para o planejamento 

de compras no IFRN. 

3- Dentre os conteúdos indicados como obrigatórios para elaboração do Estudo 

Técnico Preliminar na Instrução Normativa nº 40/2020, quais os que você 

considera contribuir mais para a construção do planejamento de compras nos 

Campi? Por quê?    

4- Como o ETP pode contribuir para o planejamento das compras públicas? 
 

 
5- Quem são os atores envolvidos no processo de elaboração do Estudo Técnico 

Preliminar e como eles atuam? 
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Aplicação do ETP 
6- Fale um pouco sobre o que mudou, após a introdução do Estudo Técnico 

Preliminar, em relação aos procedimentos e rotinas de planejamento de 

compras já existentes no IFRN, destacando seu papel enquanto gestor nesse 

processo.  

7- Como são levantadas as demandas que irão fazer parte dos ETPs e de que 

forma elas são incorporadas ao planejamento de compras? 

8- Como é definido o cronograma de compras no IFRN? 

9- Qual a estratégia utilizada para garantir que os Estudos Técnicos Preliminares 

sejam elaborados de acordo com as exigências legais? 

10- O que está sendo feito para garantir o alinhamento dos ETPs ao planejamento 

estratégico do IFRN? 

11- Quais os desafios enfrentados quando da implementação do Estudo Técnico 

Preliminar no planejamento de compras do IFRN? 
 

Acompanhamento da 

implementação do ETP 

12- Explique como o Estudo Técnico Preliminar pode contribuir para a gestão de 

riscos e melhoria do desempenho das compras públicas realizadas pelo IFRN. 

13- Como é realizado o acompanhamento dos resultados obtidos com as compras 

públicas no IFRN, após a introdução do Estudo Técnico Preliminar? 

 

Considerações finais: 

• Perguntar ao entrevistado se há alguma informação adicional que gostaria de 

acrescentar em relação aos assuntos abordados durante a entrevista.  

• Perguntar se o entrevistado ficou com alguma dúvida. 

 

Finalização e agradecimento: 

• Agradecer a disponibilidade do entrevistado em fornecer as informações. 

• Salientar que os resultados da pesquisa estarão à disposição dele e, se tiver interesse, 

deverá entrar em contato com a pesquisadora. 
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APÊNDICE C 

REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Título 
Pregão Eletrônico: uma reflexão baseada na percepção do solicitante e do comprador 

quanto à eficiência das compras governamentais. 

Autor /Ano Bezerra (2016) 
Local do 

estudo 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Objetivo 
analisar a eficiência das compras governamentais realizadas por meio do pregão eletrônico a 

partir da percepção do solicitante e do comprador no âmbito de uma IFES. 
Tipo de 

pesquisa 
Descritiva e exploratória. Abordagem qualitativa (estudo de caso) 

Problemas Soluções 

Ausência de mensuração do nível de eficiência do 

processo de compras capaz de dimensionar a 

qualidade do gasto. 

Implantação de mecanismos de controle e 

acompanhamento das demandas e de um modelo de 

mensuração do nível de eficiência das compras da 

instituição; integração dos setores envolvidos nas 

compras públicas; redução do tempo de execução dos  
procedimentos de compras e redução dos custos 

operacionais; padronização de procedimentos de 

planejamento e execução das compras da instituição. 
Título Proposta de implantação do sistema de compras públicas sustentáveis em uma instituição 

federal de ensino superior 

Autor /Ano Bavaresco (2013) 
Local do 

estudo 
Universidade Federal de Santa Maria 

Objetivo Elaborar, com base na legislação vigente, uma proposta de compras públicas sustentáveis para 

a Universidade Federal de Santa Maria. 
Tipo de 

pesquisa 
Abordagem Quali-quantitativa (estudo de caso) 

Problemas Soluções 
Inexistência de uma estrutura de licitações 

sustentáveis adequada para implementação na 

UFSM. 

Aplicação de boas práticas de sustentabilidade e 

racionalização de materiais nas compras e contratações 

da instituição, mediante a proposição de objetivos 

estratégicos, metas, indicadores de acompanhamento e 

um conjunto de ações previstas para serem executadas.  
Título Os desafios da implementação das compras públicas sustentáveis no IFNMG – Campus Montes 

Claros 

Autor /Ano Freitas (2017) 
Local do 

estudo 
IFNMG – Campus Montes Claros 

Objetivo Avaliar os procedimentos administrativos e os encaminhamentos que o IFNMG – Campus 

Montes Claros adotou, no período de 2013 a 2015, para a implementação dos critérios de 

sustentabilidade ambiental em suas compras, levando-se em consideração o disposto na Lei nº 

12.349/2010. 
Tipo de 

pesquisa 
Exploratória. Abordagem qualitativa (estudo de caso) 

Problemas Soluções 
Ausência de procedimento formal e 

planejamento prévio nas compras sustentáveis; 

especificações do objeto deficientes e falta de 

acompanhamento no que tange à comprovação 

da certificação socioambiental quando da entrega 

do objeto. 

No âmbito do IFNMG, recomenda-se a designação de 

uma Comissão Permanente de Sustentabilidade; 

sensibilização dos servidores que atuam nos setores 

demandantes, intensificar a fiscalização dos contratos no 

que se refere à exigência de comprovação do 

cumprimento dos critérios sustentáveis; utilização do 
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CATMAT e do CATSER; centralização das aquisições 

recorrentes nos Campi. 
No âmbito do Governo Federal, recomenda-se avaliar a 

possibilidade de disponibilizar um cadastro de empresas 

sustentáveis; criação de um cargo específico para 

atuação como “comprador público” ou “pregoeiro”; 

recompensar fornecedores e agentes públicos, mediante 

incentivos e benefícios fiscais. 
Título Licitações sustentáveis: estudo de caso na Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

Autor /Ano Domingos (2017) 
Local do 

estudo 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro  

Objetivo Analisar as licitações realizadas na Universidade Federal do Triângulo Mineiro quanto à 

utilização de critérios sustentáveis nas contratações e aquisições da instituição. 
Tipo de 

pesquisa 
Exploratória e descritiva. Abordagem quali-quantitativa (estudo de caso) 

Problemas Soluções 
Dificuldades nas compras de produtos e 

contratação de serviços sustentáveis na 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro. 

Estabelecimento de regras e critérios sustentáveis mais 

claros e específicos para cada item; interação entre os 

solicitantes e o departamento de compras. 
Título Tomada de decisão no processo de compras compartilhadas: um estudo no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco 

Autor /Ano Ramos (2018) 
Local do 

estudo 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco 

Objetivo Identificar o processo de compras compartilhadas do IFPE 
Tipo de 

pesquisa 
Descritiva. Abordagem qualitativa (estudo de caso) 

Problemas Soluções 
Dificuldades para a tomada de decisão  no 

processo de compras compartilhadas. 
Envolver a comunidade acadêmica e os que atuam com 

compras compartilhadas no processo de tomada de 

decisão; estabelecimento de critérios para a divisão das 

licitações; investir no monitoramento das compras e 

estabelecimento de rotinas.  
Título Licitações sustentáveis: um estudo de casos múltiplos em instituições  federais de ensino superior 

do Centro Oeste Mineiro 

Autor /Ano Castro e Lobato (2020) 
Local do 

estudo 
IFMG Campus Formiga; UFSJ CCO Dona Lindu; IFMG Campus Bambuí 

Objetivo Analisar a adequação de IFES do centro-oeste mineiro quanto à implementação das licitações 

sustentáveis 
Tipo de 

pesquisa 
Exploratória e descritiva. Abordagem quali-quantitativa (estudo de caso múltiplo) 

Problemas Soluções 
Adequação de três Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES) do centro-oeste mineiro 

quanto à implementação das licitações 

sustentáveis. 

Implementação de uma política de compras 

sustentáveis; capacitação dos envolvidos; exigência 

governamental por meio de normas, aliada à fiscalização 

pelos órgãos de controle; incentivar a cultura da 

sustentabilidade; introdução de estímulos e  
políticas econômicas específicas. 

Título Desenvolvimento de um Framework para o planejamento de compras púbicas: estudo em uma 

universidade federal 

Autor /Ano Cruz (2019) 
Local do 

estudo 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
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Objetivo Desenvolver um framework alinhado às metodologias do gerenciamento de projetos para o 

planejamento de compras públicas nas universidades federais. 
Tipo de 

pesquisa 
Descritiva. Abordagem qualitativa (estudo de caso). 

Problemas Soluções 
Realizar o planejamento de compras públicas 

utilizando a metodologia estruturada no ciclo de 

vida do gerenciamento do projeto. 

Oferecer recursos para a elaboração de artefatos como o 

ETP, mapa de risco e TR ou PB; facilitar o alinhamento 

dos objetivos estratégicos da instituição às Instruções 

Normativas. 
Título Diagnóstico e análise do processo administrativo licitatório na modalidade Pregão e seus 

resultados em uma autarquia de ensino federal 

Autor /Ano Santos (2018) 
Local do 

estudo 
Autarquia de ensino federal (não discriminou qual) 

Objetivo Identificar as principais falhas e suas causas e efeitos, da licitação na modalidade Pregão 

eletrônico em uma autarquia federal de ensino público. 
Tipo de 

pesquisa 
Exploratória e descritiva. Abordagem quali-quantitativa (estudo de caso) 

Problemas Soluções 
Falhas nas licitações realizadas por meio do 

Pregão eletrônico. 
Criação de um curso online com o passo a passo para 

aquisição/contração; disponibilização de modelos para 

os documentos elaborados com maior frequência; 

elaboração de um manual; disponibilização de um canal 

destinado a tirar dúvidas para os solicitantes; criação de 

um procedimento padrão de dupla verificação (o 

processo sempre passaria por duas pessoas) 
Título Inovação organizacional em compras públicas: análise da acurácia do planejamento participativo 

do Instituto Federal do Triângulo Mineiro de 2013 a 2016 

Autor /Ano Avigo (2018) 
Local do 

estudo 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro 

Objetivo Analisar a inovação proposta pelo IFTM denominada planejamento participativo como 

alternativa para aumentar a acurácia do processo de compras. 
Tipo de 

pesquisa 
Exploratória. Abordagem quantitativa (estudo de caso) 

Problemas Soluções 
Dificuldade de acurácia da previsão de demanda 

das licitações pelo SRP. 
 

Monitoramento constante das atividades; ajustes 

quantitativos; realização da pesquisa de preços na etapa 

de planejamento da contratação; conciliação entre os 

valores planejados e o orçamento disponível, 

capacitação dos envolvidos , revisão da política de uso 

do SRP. 
Título O pregão como instrumento de maximização nas compras públicas: um estudo de caso na 

universidade federal do amazonas 

Autor /Ano Lopes (2012) 
Local do 

estudo 
Universidade Federal do Amazonas 

Objetivo Propor um plano de gestão que vise garantir a eficiência das aquisições de bens e serviços na 

Universidade Federal do Amazonas. 
Tipo de 

pesquisa 
Descritiva e exploratória. Abordagem quali-quantitativa (estudo de caso) 

Problemas Soluções 
Inferir celeridade aos processos licitatórios sem 

ferir a legalidade. 
Reformulação das rotinas do fluxo de compras; 

padronização do edital; oferta de capacitações; aumento 

da mão de obra auxiliar (estagiários) e de pregoeiros. 
Título Gestão das compras do Instituto Federal de Sergipe: uma proposta de centralização 

Autor /Ano Dória (2018) 
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Local do 

estudo 
Reitoria e Campus Aracaju, do IFS 

Objetivo Propor um modelo de gestão de compras públicas centralizado para aquisição de bens e serviços 

comuns no âmbito da Reitoria e do Campus Aracaju, do IFS. 
Tipo de 

pesquisa 
Descritiva e exploratória. Abordagem quali-quantitativa (estudo de caso) 

Problemas Soluções 
Falta de padronização dos materiais; duplicidade 

de processos para aquisições de produtos iguais 

ou similares; elevado número de licitações. 

Definição a estrutura organizacional; fazer um trabalho 

de sensibilização dos agentes envolvidos nas compras; 

mapeamento das competências; formação de equipes de 

trabalho para mapeamento das demandas; padronização 

dos itens; implantação de um plano de capacitação, 

dando preferência para capacitações ofertadas 

gratuitamente pela ENAP; elaboração de documento que 

estabeleça rotinas e fluxos processuais (Procedimento 

Operacional Padrão -POP); criação de modelos para 

avaliação da compra/contrato; modelo para avaliação do 

fornecedor; e modelos de pesquisa de satisfação a fim de 

que o demandante possa avaliar a área de compras. 
Título Gestão de compras em organizações públicas: um estudo de caso a partir dos registros de preços 

realizados na Universidade Federal do Tocantins, no ano de 2014. 

Autor /Ano Sousa (2018) 
Local do 

estudo 
Universidade Federal do Tocantins 

Objetivo Estudar a influência do ambiente institucional e o impacto normativo sobre a gestão de compras 

da Universidade Federal do Tocantins, a partir dos seus Registros de Preços efetivados no ano 

de 2014. 
Tipo de 

pesquisa 
Descritiva. Abordagem quali-quantitativa (estudo de caso) 

Problemas Soluções 
A influência do ambiente institucional e da 

pressão normativa no desenvolvimento dos 

processos de compras. 

Estabelecimento de uma política unificada de compras; 

integração sistêmica dos setores de compras ao 

almoxarifado e ao patrimônio; política de treinamento 

permanente; trabalho de elaboração e integração dos 

diversos fluxos processuais; implementação de um canal 

de disseminação de boas práticas entre as unidades 

administrativas; automatização da elaboração dos 

termos de referência por tipo de demanda/prestação de 

serviços; integração do calendário de compras aos 

demais sistemas operacionais. 
Título Previsão de demanda em registros de preços : análise do Departamento de Gestão de Restaurantes 

da Universidade Federal do Espírito Santo 

Autor /Ano Veiga (2015) 
Local do 

estudo 
Universidade Federal do Espírito Santo. 

Objetivo verificar se as quantidades estimadas nos registros de preços realizados pelo DGR da UFES 

refletem a real necessidade de suprimento do departamento. 
Tipo de 

pesquisa 
Exploratória e descritiva. Abordagem quali-quantitativa (estudo de caso) 

Problemas Soluções 
Necessidade das quantidades estimadas no 

Registro de Preços refletirem a real necessidade 

de suprimento. 

Basear a estimativa no histórico das informações e na 

escala de análise que indique a qualidade da previsão da 

demanda; utilização do GARP  como indicador (ele é 

obtido pela divisão entre a quantidade total efetivamente 

comprada e a quantidade total registrada); realização de 

capacitação para os demandantes; aperfeiçoar a gestão 

integrada das informações da instituição, de modo que 

as nutricionistas do DGR tenham acesso facilitado a 
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informações que influenciam na previsão de demanda 

dos insumos utilizados nos restaurantes. 
Título A Eficiência do Pregão Eletrônico no Processo Licitatório da Universidade Federal do Espírito 

Santo 

Autor /Ano Silva (2014) 
Local do 

estudo 
Universidade Federal do Espírito Santo 

Objetivo Verificar a eficiência do processo licitatório do pregão eletrônico na aquisição de bens e serviços 

na Universidade Federal do Espírito Santo. 
Tipo de 

pesquisa 
Exploratória. Abordagem qualitativa (estudo de caso) 

Problemas Soluções 
Necessidade de eficiência, agilidade e 

competitividade nas compras públicas. 
Qualificação dos agentes públicos envolvidos na 

condução do certame; capacitação dos gestores; 

aperfeiçoar a especificação do objeto. 
Título A estratégia de incorporação dos critérios de compras públicas sustentáveis em uma 

Universidade Federal 

Autor /Ano Silveira (2020) 
Local do 

estudo 
UFABC 

Objetivo Relatar quais as estratégias e intervenções desenvolvidas na implantação dos critérios de 

sustentabilidade nas compras públicas realizadas no âmbito da instituição de ensino superior 

brasileira. 
Tipo de 

pesquisa 
Exploratória. Abordagem qualitativa (estudo de caso) 

Problemas Soluções 
Necessidade de inserir critérios de 

sustentabilidade nas compras públicas. 
Sensibilização dos servidores; criação de um fluxo para 

as compras; inserção de ferramentas de mensuração para 

facilitar a avaliação. 
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ANEXO A 

MAPA ESTRATÉGICO IFRN (2019-2026) 

 

 

Fonte: IFRN (2019, p. 193) 
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ANEXO B 

PAINEL DE DESEMPENHO ESTRATÉGICO 

PERSPECTIVA: ESTUDANTES E SOCIEDADE (ES) 
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Fonte: IFRN (2019, p. 195 a 198) 
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PERSPECTIVA: PROCESSOS ACADÊMICOS (PA) 
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Fonte: IFRN (2019, págs. 199 a 203) 
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PERSPECTIVA: GESTÃO E INFRAESTRUTURA (GI) 
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Fonte: IFRN (2019, págs. 204 a 205) 
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PERSPECTIVA: ORÇAMENTO (OR) 

 

 

Fonte: IFRN (2019, p. 206) 
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ANEXO C 

MODELO DE DESCRIÇÃO DE PROJETO 

 

Fonte: IFRN (2019, p. 225) 
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ANEXO D 

MODELO DE MONITORAMENTO DE PROJETO 

 

Fonte: IFRN (2019, p. 226) 


