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CHAMADA PARA SELEÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA O PROGRAMA DE APOIO À 

MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO DE GRADUAÇÃO NA UFRN 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por intermédio da Pró-Reitoria 

de Graduação (PROGRAD), utilizando-se dos recursos do Fundo Acadêmico de Ensino de 

Graduação, torna público o edital com as normas e condições para submissão de projetos de 

ensino referentes ao Programa de Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino de Graduação 

(PAMQEG) na UFRN, para execução no ano de 2020, aberto à participação de docentes 

desta instituição. 

 

2. OBJETIVO 

 

2.1 O presente edital visa apoiar projetos de ensino que, articulados com as necessidades de 

superação das fragilidades do curso, contribuam para a melhoria do desempenho acadêmico 

no âmbito da graduação da UFRN, em especial daqueles que envolvam a adoção de 

metodologias inovadoras, as quais se baseiam na vasta utilização de tecnologias da 

informação aliada ao desenvolvimento de competências comportamentais e à motivação 

dos estudantes para buscar fontes diversas de conteúdo. 

 

 



 

 

3. DO PROGRAMA DE APOIO À MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO DE GRADUAÇÃO – 

PAMQEG 

 

3.1 De acordo com a Resolução n. 162/2018 - CONSEPE, o Programa de Apoio à Melhoria da 

Qualidade do Ensino de Graduação é uma ação com o intuito de fomentar, mediante apoio 

financeiro, o desenvolvimento de projetos de ensino que, articulados com as necessidades 

de superação das fragilidades do curso, contribuam para a melhoria do desempenho 

acadêmico no âmbito da graduação. 

 

3.2 São objetivos do PAMQEG: 

I – incentivar o desenvolvimento de metodologias, recursos didáticos, procedimentos, 

avaliações e tecnologias que visem à melhoria do ensino e aprendizagem com características 

inovadoras; 

II – melhorar o aproveitamento da aprendizagem nos componentes curriculares, 

contribuindo para a diminuição de trancamentos, reprovações e evasão; 

III – incentivar a adoção de experiências interdisciplinares; 

IV – contribuir para o fortalecimento dos cursos de graduação; 

 V – apoiar o desenvolvimento de atividades de ensino previstas nos Projetos Pedagógicos 

dos Cursos – PPC. 

 

4. REQUISITOS PARA A PROPOSTA 

 

4.1 Os projetos de ensino submetidos a este Edital devem contemplar ações que envolvam a 

adoção de metodologias inovadoras e que atendam aos objetivos do PAMQEG na UFRN, 

além de detalhar os seguintes aspectos: 

I – apresentar uma demanda detalhada de materiais, equipamentos (software, 

equipamentos de laboratório, computadores, recursos audiovisuais, kits didáticos, 

simuladores etc.) de uso coletivo dos discentes, ou de serviços a serem contratados, no 

desenvolvimento das atividades de ensino, podendo ainda prever a estruturação de espaços 

para fins acadêmicos (laboratórios, salas de estudo etc.), desde que articulados a ações de 

ensino que atendam a um número relevante de discentes de um ou mais cursos, não 

destinado a um determinado grupo específico e restrito; 



 

 

II – relatar o impacto esperado na formação do corpo discente dos cursos de graduação da 

UFRN e contribuições para os componentes curriculares envolvidos; 

III – indicar os resultados esperados e, no mínimo, um produto ou processo acadêmico 

decorrente do seu desenvolvimento; 

IV – contemplar a integração entre as áreas do conhecimento dos cursos envolvidos; 

V – relacionar os objetivos da proposta com as metas previstas nos documentos oficiais da 

instituição, o que inclui: Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2010-2019), 

especialmente no que concerne ao Projeto Pedagógico Institucional – PPI; Plano de Ações 

Trienal do Curso de Graduação (PATCG); e Projetos Pedagógicos dos Cursos – PPC. 

 

4.2 NÃO serão contempladas ações que não se caracterizem como de ensino ou que tragam 

apenas contribuições indiretas ao processo de ensino/aprendizagem. 

 

4.3 Com relação à demanda detalhada de materiais ou equipamentos a serem adquiridos, 

ou ainda de serviços a serem contratados com os recursos do PAMQEG, em atendimento 

às Instruções Normativas 5/2017 e 1/2018 – Secretaria de Gestão, do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – Seges/MPDG, para cada item especificado o 

docente deverá identificar se é de USO COMUM ou DEMANDA ESPECÍFICA. 

 

4.4 No anexo 1 do presente edital consta o detalhamento do que é considerado USO 

COMUM e o que pode ser DEMANDA ESPECÍFICA. Para itens de uso comum, a Pró-Reitoria 

de Administração articulará junto às unidades técnicas responsáveis o levantamento geral 

das necessidades, cabendo ao docente somente indicar os itens no corpo do seu projeto. 

Por outro lado, para os demais grupos de material, cujas solicitações sejam específicas, o 

docente, além de especificar os itens no corpo do seu projeto, deverá anexar (via sistema) 

a seguinte documentação devidamente preenchida: 

 

 Para aquisição de bens e materiais: Estudos Técnicos (anexo 2). 

 Para contratação de serviços: Documento de Oficialização da Demanda, Estudos 

Técnicos preliminares e Mapa de Riscos (anexos 3 e 4). 

 



 

 

4.5 Todos os itens que não se enquadrem nos grupos previstos na lista de uso comum, 

bem como todas as demandas de contração de serviço (pessoa física ou jurídica), para fins 

deste edital do PAMQEG, serão considerados como demandas específicas. 

 

4.6 Não serão aceitos projetos que contenham detalhamento de itens considerados 

demandas específicas sem a devida inserção da documentação prevista no item 4.4 como 

anexo do projeto no SIGAA, para cada item considerado específico. 

 

5. DOS PROJETOS DE ENSINO 

 

5.1 Poderá submeter proposta a este edital, na condição de coordenador, docente do 

quadro efetivo da UFRN que não possua qualquer pendência junto aos Sistemas de Gestão 

Acadêmica da UFRN – SIGAA – com relação aos projetos de ensino dos últimos 3 (três) anos. 

5.1.1 O projeto pode ter um ou mais docentes colaboradores, efetivos ou temporários, 

envolvidos com o desenvolvimento da ação. 

5.1.2 Cada docente poderá participar de no máximo dois projetos. 

5.1.3 Cada docente poderá coordenar somente um projeto. 

5.1.4 Em cada período letivo regular previsto para execução do projeto, pelo menos um dos 

componentes curriculares deve ser oferecido. 

5.2 A vigência do projeto está prevista no item 12.1. 

5.3 É necessário que o projeto de ensino indique os resultados esperados e, no mínimo, um 

produto ou processo acadêmico decorrente do seu desenvolvimento. 

5.3.1 O resultado do projeto, quer seja um produto ou processo, deve buscar demonstrar a 

adoção de metodologias inovadoras para o curso, podendo assumir os mais variados 

formatos, tais como: materiais didáticos e instrucionais, aplicativos, projetos técnicos, 

patentes, processos, técnicas, elaboração de produtos midiáticos, editoria, softwares, 

propostas de intervenção, projetos de aplicação técnica, propostas de extensão tecnológica, 

projetos de inovação tecnológica, protocolo experimental, produção artística, artigo 

acadêmico, maquetes, dentre outros. 

  



 

 

6. DA SUBMISSÃO 

 

6.1 O projeto de ensino deve ser cadastrado, obrigatoriamente, por meio do preenchimento 

do formulário eletrônico disponibilizado no SIGAA (www.sigaa.ufrn.br): Portal Docente >> 

Ensino >> Projetos >> Projeto de Monitoria/Apoio da Qualidade de Ensino >> Submeter 

Projeto. 

6.2 O projeto de ensino deve ser submetido à aprovação da Plenária do Departamento ou 

Conselho da Unidade Acadêmica Especializada de, pelo menos, uma das unidades envolvidas 

(responsáveis pelos componentes curriculares vinculados ao projeto). 

6.2.1 Caso a reunião da Plenária/Conselho da unidade seja posterior ao prazo para 

aprovação do projeto, o chefe da unidade deve conceder ad referendum, no Sistema de 

Gestão Acadêmica – SIGAA, à proposta de projeto, devendo ser apreciada assim que possível 

pela Plenária/Conselho da unidade. 

6.3 Propostas submetidas, porém, não aprovadas pela Plenária/Conselho do Departamento 

ou Unidade Acadêmica Especializada ou não concedido o ad referendum, não serão 

avaliadas pela PROGRAD. 

6.4 Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio, tampouco após o 

período de submissão das propostas estabelecido no cronograma, disponível no item 12.1 

deste edital. 

6.5 A PROGRAD não se responsabilizará por propostas não recebidas em decorrência de 

eventuais problemas técnicos ou congestionamentos de rede. 

 

7. DA EXECUÇÃO E FINANCIAMENTO 

 

7.1 Para os projetos selecionados e que atendam em suas ações e objetivos ao PAMQEG, o 

presente edital prevê aplicação de recursos financeiros no valor total de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais), com possibilidade de alterações a depender da disponibilidade 

orçamentária para o exercício de 2020. 

7.2 Cada projeto de que trata o item 7.1 terá financiamento no valor máximo de até R$ 

7.000,00 (sete mil reais). 

7.3 Os avaliadores podem aprovar parcialmente a proposta orçamentária dos projetos de 

ensino submetidos. 



 

 

7.4 Os projetos aprovados e classificados deverão ser postos em execução no SIGAA entre 

os dias 17 de fevereiro e 16 de março de 2020, sob pena de não liberação do recurso que 

lhe foi destinado. 

7.5 O coordenador do projeto será responsável em administrar, por meio do SIPAC, os 

recursos concedidos pela PROGRAD. 

7.6 Para gestão dos recursos a PROGRAD deverá abrir subunidades orçamentárias junto à 

unidade orçamentária do Fundo de Graduação. 

7.7 Os recursos financeiros deverão ser utilizados até o dia 31 de outubro de 2020. 

7.8 Os recursos não aplicados até o prazo estabelecido no item 7.7 retornarão à PROGRAD. 

 

8. ITENS FINANCIÁVEIS 

 

8.1 Os itens financiáveis pelos recursos disponibilizados aos projetos são destinados às ações 

voltadas para atender ao Programa de Melhoria da Qualidade do Ensino de Graduação da 

UFRN, desde que se enquadrem, exclusivamente, nos elementos de despesa relacionados no 

Quadro 01. 

 

Quadro 01: Itens financiáveis com recursos do PAMQEG 

Rubrica Despesa 

44.90.52 Material permanente 

33.90.30 Material de consumo 

33.90.39 Outros serviços de terceiros: pessoa jurídica 

33.90.36 Outros serviços de terceiros: pessoa física 

33.90.47 Obrigações tributárias e contributivas 

 

8.2 NÃO SERÃO FINANCIÁVEIS: 

- Pagamento de remuneração aos membros da equipe executora do projeto, bolsas, 

alimentação, ornamentação, combustível, passagem aérea ou terrestre, despesas com 

eventos de qualquer natureza e demais despesas não consideradas essenciais para 

consecução do objeto; 

- Despesas de custeio continuadas, mesmo quando são para o desenvolvimento de uma ou 

mais atividades de ensino (material de expediente, reagentes para laboratório, insumos para 



 

 

experiências, despesas de manutenção etc.), que devem ser incluídos no orçamento anual 

das unidades e não no PAMQEG; 

- Aquisição de equipamentos de uso exclusivo ou prioritário dos docentes. 

8.3 Os elementos de despesa solicitados em cada rubrica poderão ser modificados mediante 

solicitação prévia e justificativa do coordenador do projeto à PROGRAD, cabendo a esta o 

deferimento ou não do pleito. A solicitação de que trata este item deve ser encaminhada 

para o e-mail: (projetodeensino@prograd.ufrn.br). 

 

9. ANÁLISE E JULGAMENTO 

 

9.1 Caberá à PROGRAD, assessorada pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação dos 

Projetos de Ensino - CAAPE, a análise e julgamento dos projetos submetidos a este edital. 

9.2 Os critérios a serem considerados na avaliação levarão em conta as dimensões 

especificadas no Programa de Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino de Graduação na 

UFRN, mencionados no quadro a seguir: 

 

 

Quadro 02 – Critérios de pontuação para análise das propostas 

Critérios de análise e julgamento Peso 
Nota  

(0 a 10) 

Fo
rm

aç
ão

 

1 

Contribuições para o curso de graduação e para os 

componentes curriculares envolvidos, considerando a 

previsão de finalização do projeto com um produto ou 

processo e os impactos na formação. 

2,0  

2 

Articulação entre diferentes componentes curriculares 

atendidos pelo projeto. 

 Será avaliado positivamente o envolvimento de 

mais de um componente e/ou curso. 

2,0  

In
o

va
çã

o
 

3 

Adoção de metodologias que revelem formas criativas 

na produção do conhecimento, bem como a sua 

relação com outras áreas do saber. 

2,5  
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V
ia

b
ili

d
ad

e 
d

o
 

p
ro

je
to

 

4 
Adequação dos recursos solicitados aos objetivos do 

PAMQEG e à proposta do projeto. 2,0 
 

5 

Coerência e clareza do conteúdo da proposta no que 

se refere a: objetivos, justificativa, fundamentação 

teórico-metodológica e cronograma. 1,5 

 

 

9.3 As notas atribuídas aos quesitos de avaliação constantes no quadro acima obedecerão à 

escala de valoração apresentada no Quadro 03. 

 

Quadro 03 – Escala de valoração dos itens de avaliação das propostas 

Nota atribuída Descrição 

0,0 a 1,9 
No item avaliado, a proposta não apresenta informações suficientes 

que permitam uma avaliação. 

2,0 a 3,9 
A proposta atende superficialmente quanto às informações e dados 

apresentados. 

4,0 a 5,9 
Mesmo parcialmente, a proposta atende ao que se espera de 

informações e dados em relação ao quesito. 

6,0 a 7,9 
A proposta consegue, no item avaliado, atender satisfatoriamente 

com informações e dados detalhados. 

8,0 a 10,0 
A proposta consegue, no item avaliado, atender substancialmente 

ao que se espera, com informações e dados detalhados. 

 

9.4 Serão desclassificados os projetos identificados como pesquisa ou extensão, ou cujo 

orçamento solicitado esteja acima do limite orçamentário definido no edital. 

9.5 Cada projeto será avaliado por dois integrantes da Comissão de Avaliação. Em caso de 

discrepância maior que 3,0 (três) entre as notas dos dois avaliadores na média final, um 

terceiro avaliador será convocado para avaliar o projeto. 

9.6 Não será elaborado nenhum parecer escrito ou outro documento de avaliação além do 

preenchimento (online) da ficha de avaliação definida no Quadro 02. 



 

 

9.7 Serão considerados recomendados e passíveis de aprovação, os projetos com média 

igual ou superior a 6,00 (seis). 

9.8 A nota de cada avaliador será a soma das notas de cada critério de avaliação, 

multiplicada pelos seus respectivos pesos e dividida pelo total dos pesos (dez). 

9.9 A média final de cálculo para os projetos do PAMQEG será a média aritmética entre as 

notas dos dois avaliadores e, nos casos de discrepância de notas, a média aritmética das três 

notas. 

9.10 A distribuição dos recursos, dentro da disponibilidade orçamentária prevista, ocorrerá 

da seguinte forma: 

9.10.1 Atender aos projetos aprovados e classificados com nota igual ou superior a 6,0 (seis); 

e 

9.10.2 Obedecer a ordem de classificação e as médias finais de cada projeto. 

9.11 Para desempate serão utilizados os critérios abaixo na seguinte ordem: 

9.11.1 A maior média do critério de número 3 (três) do Quadro 02;  

9.11.2 A maior média do critério de número 1 (um) do Quadro 02;  

9.11.3 A maior média do critério de número 2 (dois) do Quadro 02; 

9.11.4 Coordenador com maior número de participações em projetos de ensino na UFRN. 

9.12 A relação dos projetos aprovados será divulgada na página eletrônica da PROGRAD, 

disponível no endereço (www.prograd.ufrn.br), na data estabelecida no cronograma 

disponível no item 12.1 deste edital. 

 

10. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

10.1 O proponente poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, no período 

estabelecido no cronograma, disponível no item 12.1 deste Edital. 

10.2 A solicitação deverá ser feita pelo coordenador do projeto e encaminhada para o e-mail 

(projetodeensino@prograd.ufrn.br). 

10.3 O recurso será analisado pela CAAPE. 

10.4 Será objeto de análise apenas o pedido de recurso que solicite revisão das notas 

atribuídas na avaliação, não sendo avaliado aquele pedido que apresente nova redação à 

proposta enviada na ocasião da submissão do projeto de ensino ou solicite revisão do 

orçamento concedido. 
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11. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

11.1 O acompanhamento e avaliação serão realizados pela Divisão de Programas e Projetos 

da Diretoria de Desenvolvimento Pedagógico da PROGRAD, em parceria com a Comissão de 

Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Ensino – CAAPE. 

11.2 Ao final do período de vigência, o coordenador deve apresentar, à PROGRAD, o 

relatório com informações sobre o desenvolvimento do projeto, conforme formulário 

disponibilizado no SIGAA. 

11.2.1 A não entrega do relatório acarreta a impossibilidade do coordenador do projeto ser 

contemplado em editais seguintes. 

11.3 A PROGRAD, por meio da Diretoria de Desenvolvimento Pedagógico, poderá convocar o 

coordenador, bem como outros participantes para avaliação do desenvolvimento do 

projeto. 

 

12. DO CALENDÁRIO 

 

12.1 As atividades ocorrerão conforme o cronograma a seguir: 

ATIVIDADE DATA 

Publicação do edital 22/07/2019 

Recebimento de projetos 22/07/2019 a 04/09/2019 

 Homologação pela chefia de unidade até 05/09/2019 

Análise e seleção de projetos de 06 a 13/09/2019 

Publicação do resultado parcial 16/09/2019 

Pedido de reconsideração dos resultados de 17 a 19/09/2019 

Publicação do resultado final 23/09/2019 

Execução dos projetos (SIGAA) 17/02 a 16/03 de 2020 

Início da vigência dos projetos 01/03/2020 

Prazo para utilização do recurso até 31/10/2020 



 

 

Fim da vigência dos projetos 28/02/2021 

Envio do relatório final de 01 a 31/03/2021 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1 Os meios de divulgação oficial que a PROGRAD utilizará para comunicar todos os atos 

de coordenação dos programas são os sistemas integrados da UFRN e o e-mail informado no 

cadastro do projeto, sendo de responsabilidade de todos os envolvidos a permanente 

consulta aos referidos sistemas. 

13.2 Qualquer pendência, relativa a projeto de ensino, existente por parte do proponente 

junto aos Sistemas Integrados da UFRN (SIGAA e SIPAC) invalida a submissão do respectivo 

projeto. 

13.3 Não serão aceitas as propostas cujos proponentes estejam com previsão de 

afastamento de suas atividades dentro do prazo de execução. 

13.4 A troca de coordenador durante a execução da proposta somente será permitida em 

casos especiais, por motivo previamente justificado e avaliado pela PROGRAD. 

13.5 Os casos omissos e eventuais dúvidas referentes a este edital serão resolvidos e 

esclarecidos pela PROGRAD, com a assessoria da CAAPE quando houver necessidade. 

 

Natal, 22 de julho de 2019 

 

Elda Silva do Nascimento Melo 

Diretora de Desenvolvimento Pedagógico 

 

Maria das Vitórias Vieira Almeida de Sá 

Pró-Reitora de Graduação 



ANEXO 1 - EDITAL Nº 02/2019-PROGRAD/DDPED 

 
LISTA DE GRUPOS DE MATERIAL 

 

Lista de Aquisições e Contratações de Uso Comum[1] 
Lista de Grupos de Materiais com 

Demanda Específica 

AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS 
DE USO COMUM 

CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS[2] DE 
USO COMUM 

AQUISIÇÕES DE BENS E MATERIAIS – 
DEMANDAS ESPECÍFICAS 

Camisetas para eventos Agenciamento de viagens Equipamentos de áudio, vídeo e foto 

Carimbos Assinatura e entrega de jornais Materiais e Equipamentos de Laboratório 

Cartuchos e Toners Chaveiro Equipamentos de Medição 

CFTV 
Estrutura para Eventos (som, luz, locação 

de equipamentos e afins) Equipamentos Diversos 

Equipamentos de Processamentos de 
Dados (PC’s, nobreaks e 

projetores) 
Fornecimento de água e coleta de esgoto Equipamentos Esportivos 

Equipamentos de Refrigeração Fornecimento de combustível Fardamentos 

EPI’s e outros Fornecimento de energia elétrica Gases GLP 

Extintores e outros equipamentos de 
combate à Incêndio 

Hotelaria Gases laboratoriais 

Ferramentas Locação de veículos Instrumentos musicais 

Gêneros alimentícios Manutenção de ar-condicionado Materiais e Equipamentos agropecuários 

Material bibliográfico (livros de 
editoras) 

Manutenção de extintores Material de cama 

Manutenção Predial Manutenção de veículos Material de Sinalização 

Material de Cozinha Manutenção do portal de periódicos Material Educativo 

Material de Embalagem Outsourcing de impressão Material Esportivo 

Material de Expediente Publicações Oficiais Material farmacológico (medicamentos) 

Material de Limpeza Seguro de vida Material laboratorial (químicos) 

Material de suporte informacional Serviços postais (Correios) Material laboratorial (vidraria) 

Material para Manutenção de Veículos Telefonia (fixa e móvel) 
Material odonto, médico, hospitalar 

(instrumental) 

Mobiliário Certificado, Poltronas e 
Carteiras 

Terceirização (Limpeza e Administrativo) 
Material odonto, médico, hospitalar (não 

instrumental) 

Combustíveis e Lubrificantes 
automotivos 

Terceirização (Segurança) Material Biológico 

Material para utilização em gráfica 
 

Alimentos para animais 

Veículos Automotores Sementes, mudas de plantas e insumos 

 

Material de coudelaria ou de uso 
zootécnico 

Material para áudio, vídeo e foto 

Outras demandas específicas[3] 

 

 

[1] Objetos cuja aquisição/contratação pode ser 

viabilizada através do trabalho de equipes técnicas 
especializadas da própria UFRN. Para os casos 
específicos, de demandas pontuais para algum dos 

objetos já traçados acima, deverá ser realizada 
manifestação de demanda conforme indicado no 
edital. 

[2] Para qualquer outra contratação de serviços que não 

esteja na listagem deverá se proceder com a 
formalização de demanda (exceção feita à Manutenção 
de Equipamentos, que deverá seguir os trâmites da 

chamada pública, em momento oportuno). 

[3] A lista remete a grupos de materiais para os quais 

usualmente são realizadas licitações. De certo, poderão 
haver novos objetos ou grupos contemplados. Para 
estes, deverá ser realizada manifestação de demanda 

conforme indicado no edital. 

 



ANEXO 2 - EDITAL Nº 02/2019-PROGRAD/DDPED 
 

Importante: todos os itens deste modelo de estudo técnico devem ser preenchidos, mesmo aqueles em que não se aplique. 
Estes deverão ser devidamente justificados de acordo com critérios de oportunidade e conveniência, sem que haja 

supressão de itens. 
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR1 

O presente estudo tem por objetivo apontar os fundamentos para aquisição de materiais, conforme condições, 
quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento e anexos. 

1. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

1.1. Setor(es) requisitante(s): ___________ 

1.2. Justificativa da Necessidade (indicando o objeto a ser contratado)2: 

1.3. Referência aos instrumentos de planejamento do órgão ou entidade (Objetivo/Iniciativa). 

1.4. Análise de contratações anteriores desta instituição para identificar as inconsistências ocorridas3. 

1.5. Requisitos que o objeto a ser adquirido deverá atender, incluindo os requisitos mínimos de qualidade, 
acessibilidade para pessoas com deficiência e outras condições específicas e sustentabilidade. 

2. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

2.1. Da especificação técnica do material.4 

2.2. Do procedimento para estimativa das quantidades.
5
 

3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR6
 

3.1. Definir os aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade para a avaliação de amostras.7 

3.2. Listar condições especiais de habilitação da empresa no ramo do objeto em razão de previsão normativa 
(autorização especial de funcionamento). 

3.3. Definir necessidade de atestado de capacidade técnica-operacional. 

3.4. Listar condições específicas de habilitação técnica, como necessidade de visita técnica, entre outras. 

4. DEFINIÇÃO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1. Das condições da entrega dos materiais (prazos, horários, locais e instalação). 

4.2. Da necessidade de garantias de funcionamento (validade, garantia e assistência técnica).8 

4.3. Da necessidade de instrução para utilização do material pelas pessoas, inclusive com deficiência e outras condições 
especiais, se necessário (manual de instrução, suporte e treinamento). 

5. DO PROCEDIMENTO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS9 

O método para estimativa de preços deverá atender à Instrução Normativa nº 05/2014. 

6. GERENCIAMENTO DE RISCOS. 

6.1. Necessidade de adequação da estrutura física do local que receberá os bens. 

6.2. Análise de riscos (considerados pertinentes e necessários)10. 

6.3. Forma de seleção do fornecedor11 

7. EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

7.1. Membro/CPF/Mat. SIAPE/Cargo/Lotação 

7.2. Membro/CPF/Mat. SIAPE/Cargo/Lotação 

Informar números das Requisições de Material anexadas a este estudo: 

 

 

(Assinatura eletrônica da equipe de planejamento
12

) 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

1 As contratações devem ser precedidas de Estudos Técnicos para análise da sua viabilidade e o levantamento dos 
elementos essenciais que servirão para compor Termo de Referência, de forma que melhor atenda às necessidades da 
Administração. BASE LEGAL: Parecer nº 017/2011/CFL/CJU-SJC/CGU/AGU e Instrução Normativa nº 01/2018/MPDG. 

2 Considerar diferentes fontes, podendo ser analisadas contratações similares feitas por órgãos e entidades, com o objetivo 
de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovação que melhor atendam às necessidades da 
Administração. A partir do levantamento das soluções possíveis para atender a demanda apresentada, justificar a que fora 
escolhida, seja por ser a de menor custo, melhor opção técnica ou outros critérios utilizados. 

3 A partir da indicação de erros e inconformidades realizadas em processos anteriores, torna-se possível evita-los nesta 
próxima contratação. 

4 Em se tratando de material já cadastrado no SIPAC, elaborar Requisição para Novo Registro de Preços e anexar ao 
presente formulário. Caso o material não esteja disponível ainda, solicitar cadastramento através do e-mail 
cadastro@dmp.ufrn.br, indicando especificação e preços referenciais, dentre outras informações. 

5 A Administração deverá observar o disposto no Art. 15, §7º, II, da Lei nº 8.666/93, justificando as quantidades a serem 
adquiridas em função do consumo do órgão e provável utilização, devendo a estimativa ser obtida a partir de fatos 
concretos (Ex: consumo do exercício anterior, necessidade de substituição dos bens atualmente disponíveis, implantação 
de setor, acréscimo de atividades, etc). A justificativa, em regra, deve ser apresentada pelo setor requisitante e este 
deverá incluir nos autos as memórias de cálculo e os documentos que lhe dão suporte. Quando o objeto possuir 
características técnicas especializadas, deve o órgão requisitante solicitar à unidade técnica competente a definição das 
suas especificações, e, se for o caso, do quantitativo a ser adquirido. 

6
As condições de habilitação são documentos exigidos para os licitantes com o objetivo de qualificar a participação destes. 

Neste momento são três questões específicas de habilitação que deverão ser observadas pelo Setor requisitante: a) cabe ao 
órgão analisar se a atividade relativa ao objeto licitado exige registro ou autorização para funcionamento, em razão de 
previsão normativa (ANVISA, ANP, Polícia Federal, Ministério da Agricultura, IBAMA, etc.). Em caso positivo, especificar o 
documento a ser apresentado e o órgão competente para expedi-lo, além do fundamento legal (art. 28, V, da Lei n° 
8.666/93); b) é obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados de 
capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha prestado serviços pertinentes e compatíveis em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, II, da Lei n. 8.666/93); c) por fim, em havendo legislação especial 
incidente sobre a matéria, que preveja requisitos de habilitação técnica específicos, estes podem ser mencionados neste 
item do estudo. 

7Nos casos em que não for possível solicitar amostra não será necessário especificar os critérios. 

8As indicações referentes ao objeto deverão ser aquelas exigidas no Edital. A garantia da qualidade (ou prazo de validade) 
do objeto deve guardar conformidade com o prazo de garantia ou validade exigido no edital ou com aquele ofertado pelo 
licitante na proposta, se for o caso. 

9
 Definir e documentar o método para estimativa de preços (pesquisa em licitações de outros órgãos, pesquisa na web ou 

pesquisa com fornecedores), devendo seguir as diretrizes de normativo publicado pela SEGES/MPDG.Desde que não seja 
necessário usar outro método, o método para estimativa de preços deverá atender à Instrução Normativa nº 05/2014. 

10Análise dos riscos relativos à contratação e à gestão do contrato, que inclui as ações para mitigar os riscos identificados. O 
detalhamento do gerenciamento dos riscos deverá constar como apêndice do estudo técnico em formulário próprio. 

11 Apontar de modo justificado a forma de seleção do fornecedor: contratação por inexigibilidade; contratação por 
dispensa; licitação, indicando o tipoe a modalidade de licitação que devem ser adotados, devendo sempre estar explícita a 
classificação do objeto como comum ou não comum; adesão a ata de registro de preços.Adicionalmente, caso a licitação 
seja destinada a criação de uma ata de registro de preços (ARP), deve estar explícita e justificada tal motivação. 

12 Conforme indicado pela Instrução Normativa 5/2017, a Equipe de Planejamento da Contratação é o conjunto de 
servidores que reúnem as competências necessárias à completa execução das etapas de Planejamento da Contratação, o 
que inclui conhecimentos sobre aspectos técnicos. Os integrantes da equipe devem ter ciência expressa da indicação das 
suas respectivas atribuições antes de serem formalmente designados. 

mailto:cadastro@dmp.ufrn.br
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/301-instrucao-normativa-n-5-de-27-de-junho-de-2014-compilada
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http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.011.047.htm#Fund759-4
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.011.047.htm#Fund759-6
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http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.011.047.htm#Fund759-7
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PONTOS DE AVALIAÇÃO DO ESTUDO (TCU, 2018) 

1) há orçamento disponível para a contratação no exercício corrente. Este orçamento deve ter sido previsto no primeiro 
quadrimestre do exercício anterior, no momento da elaboração da proposta orçamentária, que posteriormente compôs a 
proposta orçamentária do órgão; 

2) no caso de contratação que possa se estender por vários exercícios, há perspectiva de provimento de recursos ao longo 
desses exercícios (e.g. serviços contínuos). 

3) a necessidade da contratação é clara e adequadamente justificada; 

4) o alinhamento da contratação com os planos do órgão governante superior, do órgão e de do órgão está devidamente 
demonstrado, caso esses planos existam; 

5) todos os requisitos relevantes da contratação foram adequadamente levantados e analisados, inclusive o tempo 
esperado para que a solução esteja disponível para o órgão; 

6) as quantidades de itens a contratar estão coerentes com as demandas previstas; 

7) a análise de mercado foi adequadamente realizada e demonstrou haver capacidade do mercado em atender à 
necessidade de negócio; 

8) a escolha do tipo de solução a contratar está devidamente justificada; 

9) as estimativas preliminares dos preços dos itens a contratar foram feitas e documentadas adequadamente e as despesas 
fixas após a implantação da solução são consideradas aceitáveis (e.g. custos com serviços de suporte técnico e manutenção 
corretiva e evolutiva da solução), caso existam; 

10) a solução a contratar está devidamente descrita, incluindo todos os elementos necessários para alcançar os resultados 
pretendidos e atender à necessidade da contratação; 

11) há justificativas para o parcelamento ou não da solução, bem como para a forma de parcelamento, se for o caso; 

12) os resultados pretendidos com a contratação foram devidamente expostos, em termos de economicidade, eficácia, 
eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a 
impactos ambientais positivos (e.g. diminuição do consumo de papel ou de energia elétrica), bem como, se for caso, de 
melhoria da qualidade de produtos ou serviços, de forma a atender à necessidade da contratação; 

13) os impactos esperados com a construção, implantação e operação da solução foram identificados e as providências 
para adequar o ambiente do órgão foram planejadas e são consideradas viáveis, inclusive aquelas relativas ao impacto 
ambiental da solução e à disponibilidade de pessoal qualificado disponível para gerir o contrato (e.g. gestor do contrato, 
fiscalizador e comissão de recebimento), na área especializada e na área requisitante; 

14) os riscos relevantes foram adequadamente levantados e devidamente mitigados; 

15) a relação custo-benefício da contratação é considerada favorável; 

16) há evidências de que a área requisitante se comprometeu com o planejamento preliminar da solução (elaboração dos 
estudos técnicos) e há expectativa de que apoiará a construção do termo de referência ou do projeto básico e apoiará o 
esforço de gestão do contrato (e.g. mediante participação no recebimento dos produtos e serviços entregues, na 
perspectiva do negócio). 

REFERÊNCIAS 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; 

Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014. Dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a 
realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral;  

Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 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;  

Instrução Normativa nº 1, de 29 de março de 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;  

Parecer nº 171/2018/SSLM/PGF/PF-RN/AGU. Dispõe sobre análise de minuta de edital e anexos. 

Edital de Habilitação Completa e Híbrido. Modelo de edital elaborado pela AGU. Disponível em 
<http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/373176>. Acessado em 02 jul. 2018. 

___________. Dispõe sobre os riscos na contratação pública. Disponível em http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/. Acessado 
em 10 ago. 2018. 
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APÊNDICE I - GERENCIAMENTO DE RISCOS 

OBJETO:  
 

1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

RISCO 01:  

PROBABILIDADE: () Baixa                     (   ) Média                         (   ) Alta 

IMPACTO: ( ) Baixo                     (   ) Médio                         (   ) Alto 

ID Dano 

1  

ID Ação Preventiva Responsável 

1   

ID Ação de Contingência Responsável 

1   

   

RISCO 02:  

PROBABILIDADE: (   ) Baixa                     (   ) Média                         (   ) Alta 

IMPACTO: (   ) Baixo                     (  ) Médio                         (   ) Alto 

ID Dano 

1  

ID Ação Preventiva Responsável 

 

1 

  

ID Ação de Contingência Responsável 

1   

 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

 

_____________________ 

Nome do Servidor 
Matricula:  

 

____________________ 

Nome do Servidor 
Matricula:  

 

_____________________ 

Nome do Servidor 
Matricula:  

Local e data 

 



ANEXO 3 - EDITAL Nº 02/2019-PROGRAD/DDPED 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA1 

1. Identificação do Setor Requisitante: 

Responsável pela Demanda: 
 

SIAPE: 

E-mail: 
 

Cargo: 

Setor/Depto/Centro 
 

Telefone: 

2. Referência aos instrumentos de planejamento do órgão ou entidade.2 

2.1. Plano/Objetivo/Iniciativa:_______________ 

2.2. Demanda3: _______________ 

3. Análise de contratações anteriores desta instituição para identificar as inconsistências ocorridas, se houver. 

4. Requisitos que a solução contratada deverá atender, incluindo os requisitos mínimos de qualidade, de modo a 
possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa. 

4.1. Destacar os requisitos necessários quanto à acessibilidade para pessoas com deficiência e outras condições 
específicas. 

4.2. Destacar critérios de sustentabilidade. 

5. Levantamento de soluções do mercado:
4
 

5.1. Descrição das soluções possíveis (cenários): 

 Descrição da solução e dos objetos que a integram.   Custo esperado
5
: 

Solução 1.0: Descrição da solução como um todo
6
 R$  

Objeto 1.1: Descrição de parte da solução (objeto) e análise da disponibilidade de mercado fornecedor. R$ 

Objeto 1.2: Descrição de parte da solução (objeto) e análise da disponibilidade de mercado fornecedor. R$ 

Análise: Detalhamento da solução apontada para o cenário, explicitando possíveis problemas (pontos fracos) e/ou benefícios 
(pontos fortes) advindos da contratação. 

 

 Descrição da solução e dos objetos que a integram.   Custo esperado: 

Solução 2.0: Descrição da solução como um todo R$  

Objeto 2.1: Descrição de parte da solução (objeto) e análise da disponibilidade de mercado fornecedor. R$ 

Objeto 2.2: Descrição de parte da solução (objeto) e análise da disponibilidade de mercado fornecedor. R$ 

Análise: Detalhamento da solução apontada para o cenário, explicitando possíveis problemas (pontos fracos) e/ou benefícios 
(pontos fortes) advindos da contratação. 

 

Outras 
soluções 

Descrever outras soluções conhecidas sempre que possível, mesmo que não for viável estimar custos.   

5.2. Justificativa da escolha do tipo e solução almejada7 

5.3. Previsão de data em que devem ser executados os serviços/entregues os materiais. 

(    ) Somente em 2020.   

6. Resultados pretendidos.
8
 

7. Indicação dos membros da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização, exceto para 
contratações pelo Inciso II, Art. 24 da Lei 8.666/1993. 

Nome: Matrícula: 

Nome: Matrícula: 

 

Deverão constar as assinaturas digitais do responsável pela demanda e dos indicados a membros da equipe de 

planejamento.   

http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.030.htm#Fund741-1
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REFERÊNCIAS 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; 
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realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral;  
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serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;  
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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;  
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NOTAS EXPLICATIVAS 

1 As contratações devem ser precedidas de Estudos Técnicos, estes iniciam com o documento de formalização da demanda. 
BASE LEGAL: Instrução Normativa nº 01/2018/MPDG. 

2 Indicar se a contratação está alinhada aos planos instituídos pelo órgão ou entidade tais como Plano de Desenvolvimento 
Institucional ou Planejamento Estratégico, quando houver; e/ou informar a política pública a que esteja vinculada ou a ser 
instituída pela contratação, quando couber. 

3
 Sob esta perspectiva, a demanda deve ser entendida como a necessidade que se deseja resolver através de um processo 

de contratação. Ou seja, a demanda não representa o objeto da futura licitação, mas sim a situação que será sanada 
através dele. Um exemplo de demanda é o deslocamento de servidores, ao passo que investir em uma frota própria ou 
terceirizada ou mesmo contratar serviço de taxi são soluções possíveis para atender esta necessidade (justamente o que é 
requerido no item 6 deste Documento de Formalização de Demanda). 

4 Considerar diferentes fontes, podendo ser analisadas contratações similares feitas por órgãos e entidades, com o objetivo 
de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovação que melhor atendam às necessidades da 
Administração. Em situações específicas ou nos casos de complexidade técnicas do objeto, poderá ser realizada audiência 
pública para coleta de contribuições a fim de definir a solução mais adequada visando preservar a relação custo-benefício. 

5 Considerar diferentes fontes, podendo ser analisadas 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. 

6 Uma solução é o conjunto de todos os elementos (bens e serviços) necessários para, de forma integrada, gerar os 
resultados que atendam à necessidade que gerou a contratação, ou seja, uma solução pode ser composta por vários 
objetos a licitar.  

7
 A partir do levantamento das soluções possíveis para atender a demanda apresentada, justificar a que fora escolhida, seja 

por ser a de menor custo, melhor opção técnica ou outros critérios utilizados. É preciso determinar se há vinculação ou 
dependência com a contratação de outra solução complementar, visando determinar a sequência em que os respectivos 
procedimentos licitatórios serão realizados. 

8 Declarar os resultados pretendidos – benefícios diretos e indiretos – que o órgão ou entidade almeja com a contratação, 
em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e 
financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos (por exemplo, diminuição do consumo do 
papel ou de energia elétrica), bem como, se for o caso, de melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos à 
sociedade. 
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ANEXO 4 - EDITAL Nº 02/2019-PROGRAD/DDPED 
 

Importante: todos os itens deste modelo de estudo técnico devem ser preenchidos, mesmo aqueles em que não se aplique. Estes deverão 
ser devidamente justificados de acordo com critérios de oportunidade e conveniência, sem que haja supressão de itens. 

ESTUDO TÉCNICO1 

A presente análise tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica e econômica para atender demanda específica, 
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento e anexos. 

DA ANÁLISE DA DEMANDA 

1. CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA 

1.1. Setor(es) requisitante(s): ___________ 

1.2. Referência aos instrumentos de planejamento do órgão ou entidade. 

1.2.1. Plano/Objetivo/Iniciativa
2
:______________ 

1.2.2. Demanda3: _______________ 

1.3. Análise de contratações anteriores desta instituição para identificar as inconsistências ocorridas4. 

1.4. Requisitos que a solução contratada deverá atender, incluindo os requisitos mínimos de qualidade, de modo a 
possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa. 

1.4.1. Destacar os requisitos necessários quanto à acessibilidade para pessoas com deficiência e outras condições 
específicas. 

1.4.2. Destacar critérios de sustentabilidade. 

2. LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES DO MERCADO5 

2.1. Descrição da solução como um todo:6 

 Descrição da solução e dos objetos que a integram.   Custo esperado
7
: 

Solução 1.0: Descrição da solução como um todo
8
 R$  

Objeto 1.1: Descrição de parte da solução (objeto) e análise da disponibilidade de mercado fornecedor. R$ 

Objeto 1.2: Descrição de parte da solução (objeto) e análise da disponibilidade de mercado fornecedor. R$ 

Análise: Detalhamento da solução apontada para o cenário, explicitando possíveis problemas (pontos fracos)  e/ou benefícios 
(pontos fortes) advindos da contratação. 

 

 Descrição da solução e dos objetos que a integram.   Custo esperado: 

Solução 2.0: Descrição da solução como um todo R$  

Objeto 2.1: Descrição de parte da solução (objeto) e análise da disponibilidade de mercado fornecedor. R$ 

Objeto 2.2: Descrição de parte da solução (objeto) e análise da disponibilidade de mercado fornecedor. R$ 

Análise: Detalhamento da solução apontada para o cenário, explicitando possíveis problemas (pontos fracos)  e/ou benefícios 
(pontos fortes) advindos da contratação. 

 

Outras 
soluções 

Descrever outras soluções conhecidas sempre que possível, mesmo que não for viável estimar custos.   

2.2. Justificativa da escolha do tipo e solução almejada
9
 

2.3. Justificativas para o parcelamento ou não da solução em mais de um objeto10 

DO OBJETO SELECIONADO 

3. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

3.1. Da especificação técnica do serviço.
11

(preencher nos casos de contratação de serviços) 

3.2. Da especificação técnica do material.12 (preencher nos casos de aquisição de materiais) 

Item - Especificação Modelos disponíveis no mercado (no 
mínimo 03 modelos concorrentes). [aqui 
não cabe listar fornecedores distribuidores] 

Justificativa da especificidade da especificação nos 
casos em que o mercado não apresentar 03 
concorrentes. 

3.3. Do procedimento para estimativa das quantidades.
13

 

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR14
 

4.1. Definir os aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade para a avaliação de amostras.15 

http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.030.htm#Fund741-1
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.030.htm#Fund741-1


4.2. Listar condições especiais de habilitação da empresa no ramo do objeto em razão de previsão normativa 
(autorização especial de funcionamento). 

4.3. Definir necessidade de atestado de capacidade técnica-operacional. 

4.4. Listar condições específicas de habilitação técnica, como necessidade de visita técnica, ou de instalação de 
matriz/filial/escritório, entre outras. 

5. DEFINIÇÃO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1. Das condições de execução dos serviços/entrega dos materiais (prazos, horários, locais e instalação). 

5.2. Da necessidade de garantias de funcionamento (validade, garantia e assistência técnica).16 

 O prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior ao período estabelecido na especificação do item presente no e dital ou a dois 
terços do prazo total recomendado pelo fabricante para os demais. 

 O prazo de garantia não poderá ser inferior ao período estabelecido na especificação do item presente no edital.  

 O objeto deve estar acompanhado da relação da rede de assistência técnica autorizada. 

5.3. Da necessidade de instrução para utilização do serviço/material pelas pessoas, inclusive com deficiência e outras 
condições especiais, se necessário (manual de instrução, suporte e treinamento). 

 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português. 

6. DO PROCEDIMENTO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS17 

O método para estimativa de preços deverá atender à Instrução Normativa nº 05/2014. 

DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO 

7. GERENCIAMENTO DE RISCOS 

7.1. Necessidade de adequação da estrutura física do local que receberá os bens. 

7.2. Necessidade de capacitação dos servidores para atuarem no processo de contratação e/oude fiscalização da 
execução. 

7.3. Análise de riscos18 

8. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

8.1. Fundamentos da contratação19 

8.2. Forma de seleção do fornecedor20 

8.3. Parecer 

Com base nos elementos anteriores desse estudo técnico, declaramos a viabilidade ou não21 da contratação. 

Informar números das Requisições de Material/Serviço anexadas a este estudo: 

 

 

(Assinatura eletrônica da equipe de planejamento
22

) 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/301-instrucao-normativa-n-5-de-27-de-junho-de-2014-compilada


PONTOS DE AVALIAÇÃO DO ESTUDO (TCU, 2018) 

1) há orçamento disponível para a contratação no exercício corrente. Este orçamento deve ter sido previsto no primeiro 
quadrimestre do exercício anterior, no momento da elaboração da proposta orçamentária, que posteriormente compôs a 
proposta orçamentária do órgão; 
2) no caso de contratação que possa se estender por vários exercícios, há perspectiva de provimento de recursos ao longo 
desses exercícios (e.g. serviços contínuos). 
3) a necessidade da contratação é clara e adequadamente justificada; 
4) o alinhamento da contratação com os planos do órgão governante superior, do órgão e de do órgão está devidamente 
demonstrado, caso esses planos existam; 
5) todos os requisitos relevantes da contratação foram adequadamente levantados e analisados, inclusive o tempo 
esperado para que a solução esteja disponível para o órgão; 
6) as quantidades de itens a contratar estão coerentes com as demandas previstas; 
7) a análise de mercado foi adequadamente realizada e demonstrou haver capacidade do mercado em atender à 
necessidade de negócio; 
8) a escolha do tipo de solução a contratar está devidamente justificada; 
9) as estimativas preliminares dos preços dos itens a contratar foram feitas e documentadas adequadamente e as despesas 
fixas após a implantação da solução são consideradas aceitáveis (e.g. custos com serviços de suporte técnico e manutenção 
corretiva e evolutiva da solução), caso existam; 
10) a solução a contratar está devidamente descrita, incluindo todos os elementos necessários para alcançar os resultados 
pretendidos e atender à necessidade da contratação; 
11) há justificativas para o parcelamento ou não da solução, bem como para a forma de parcelamento, se for o caso; 
12) os resultados pretendidos com a contratação foram devidamente expostos, em termos de economicidade, eficácia, 
eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a 
impactos ambientais positivos (e.g. diminuição do consumo de papel ou de energia elétrica), bem como, se for caso, de 
melhoria da qualidade de produtos ou serviços, de forma a atender à necessidade da contratação; 
13) os impactos esperados com a construção, implantação e operação da solução foram identificados e as providências 
para adequar o ambiente do órgão foram planejadas e são consideradas viáveis, inclusive aquelas relativas ao impacto 
ambiental da solução e à disponibilidade de pessoal qualificado disponível para gerir o contrato (e.g. gestor do contrato, 
fiscalizador e comissão de recebimento), na área especializada e na área requisitante; 
14) os riscos relevantes foram adequadamente levantados e devidamente mitigados; 
15) a relação custo-benefício da contratação é considerada favorável; 
16) há evidências de que a área requisitante se comprometeu com o planejamento preliminar da solução (elaboração dos 
estudos técnicos) e há expectativa de que apoiará a construção do termo de referência ou do projeto básico e apoiará o 
esforço de gestão do contrato (e.g. mediante participação no recebimento dos produtos e serviços entregues, na 
perspectiva do negócio). 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

1 As contratações devem ser precedidas de Estudos Técnicos para análise da sua viabilidade e o levantamento dos 
elementos essenciais que servirão para compor Termo de Referência, de forma que melhor atenda às necessidades da 
Administração. BASE LEGAL: Parecer nº 017/2011/CFL/CJU-SJC/CGU/AGU e Instrução Normativa nº 01/2018/MPDG. 

2 Indicar se a contratação está alinhada aos planos instituídos pelo órgão ou entidade tais como Plano de Desenvolvimento 
Institucional ou Planejamento Estratégico, quando houver; e/ou informar a política pública a que esteja vinculada ou a ser 
instituída pela contratação, quando couber. 

 

3
 Sob esta perspectiva, a demanda deve ser entendida como a necessidade que se deseja resolver através de um processo 

de contratação. Ou seja, a demanda não representa o objeto da futura licitação, mas sim a situação que será sanada 
através dele. Um exemplo de demanda é o deslocamento de servidores, ao passo que investir em uma frota própria ou 
terceirizada ou mesmo contratar serviço de taxi são soluções possíveis para atender esta necessidade (justamente o que é 
requerido no item 6 deste Documento de Formalização de Demanda). 

4 A partir da indicação de erros e inconformidades realizadas em processos anteriores, torna-se possível evita-los nesta 
próxima contratação. 

5Considerar diferentes fontes, podendo ser analisadas contratações similares feitas por órgãos e entidades, com o objetivo 
de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovação que melhor atendam às necessidades da 
Administração (ver Nota Explicativa 2). Em situações específicas ou nos casos de complexidade técnicas do objeto, poderá 
ser realizada audiência pública para coleta de contribuições a fim de definir a solução mais adequada visando preservar a 
relação custo-benefício. 

6 Uma 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.É preciso determinar se há vinculação ou dependência com 
a contratação de outra solução complementar, visando determinar a sequência em que os respectivos procedimentos 
licitatórios serão realizados. 

7 Considerar diferentes fontes, podendo ser analisadas 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. 

8 Uma solução é o conjunto de todos os elementos (bens e serviços) necessários para, de forma integrada, gerar os 
resultados que atendam à necessidade que gerou a contratação, ou seja, uma solução pode ser composta por vários 
objetos a licitar. 

9 A partir do levantamento das soluções possíveis para atender a demanda apresentada, justificar a que fora escolhida, seja 
por ser a de menor custo, melhor opção técnica ou outros critérios utilizados. É preciso determinar se há vinculação ou 
dependência com a contratação de outra solução complementar, visando determinar a sequência em que os respectivos 
procedimentos licitatórios serão realizados. 

10
 O parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde 

que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando proporcionar a 
ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam 
fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas. Definir e documentar o método para avaliar se o objeto é divisível, 
levando em consideração o mercado fornecedor, podendo ser parcelado caso a contratação nesses moldes assegure, 
concomitantemente: ser técnica e economicamente viável; que não haverá perda de escala; e que haverá melhor 
aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade. 

 



                                                                                                                                                                                                                   

11Detalhar a execução dos serviços que devem ser prestados pela contratada. Com a indicação de elementos suficientes e 
essenciais que possam caracterizar o serviço em questão, demonstrando como deve ser executada a solução do cenário 
escolhido da forma que melhor atenda às demandas e necessidades do setor requisitante (sendo uma prévia da Execução 
dos Serviços do Termo de referência a ser elaborado pela equipe de planejamento). 

 

12Elaborar quadro identificando as soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes, etc.) que atendem aos 
requisitos especificados e, caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verificar se os requisitos que 
limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destes requisitos. 

 

13 A Administração deverá observar o disposto no Art. 15, §7º, II, da Lei nº 8.666/93, justificando as quantidades a serem 
adquiridas em função do consumo do órgão e provável utilização, devendo a estimativa ser obtida, a partir de fatos 
concretos (Ex: consumo do exercício anterior, necessidade de substituição dos bens atualmente disponíveis, implantação 
de setor, acréscimo de atividades, etc). A justificativa, em regra, deve ser apresentada pelo setor requisitante e este deverá 
incluir nos autos as memórias de cálculo e os documentos que lhe dão suporte. Quando o objeto possuir características 
técnicas especializadas, deve o órgão requisitante solicitar à unidade técnica competente a definição das suas 
especificações, e, se for o caso, do quantitativo a ser adquirido. 

 

14 As condições de habilitação são documentos exigidos para os licitantes com o objetivo de qualificar a participação destes. 
Neste momento são três questões específicas de habilitação que deverão ser observadas pelo Setor requisitante: a) cabe ao 
órgão analisar se a atividade relativa ao objeto licitado exige registro ou autorização para funcionamento, em razão de 
previsão normativa (ANVISA, ANP, Polícia Federal, Ministério da Agricultura, IBAMA, etc.). Em caso positivo, especificar o 
documento a ser apresentado e o órgão competente para expedi-lo, além do fundamento legal (art. 28, V, da Lei n° 
8.666/93); b) é obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados de 
capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha prestado serviços pertinentes e compatíveis em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, II, da Lei n. 8.666/93); c) por fim, em havendo legislação especial 
incidente sobre a matéria, que preveja requisitos de habilitação técnica específicos, estes podem ser mencionados neste 
item do estudo. 

 

15 Nos casos em que não for possível solicitar amostra não será necessário especificar os critérios. 

 

16 As indicações referentes ao objeto deverão ser aquelas exigidas no Edital. A garantia da qualidade (ou prazo de validade) 
do objeto deve guardar conformidade com o prazo de garantia ou validade exigido no edital ou com aquele ofertado pelo 
licitante na proposta, se for o caso. 

 

17 Definir e documentar o método para estimativa de preços (pesquisa em licitações de outros órgãos, pesquisa na web ou 
pesquisa com fornecedores), devendo seguir as diretrizes de normativo publicado pela SEGES/MPDG.Desde que não seja 
necessário usar outro método, o método para estimativa de preços deverá atender à Instrução Normativa nº 05/2014. 

 

18
Análise dos riscos relativos à contratação e à gestão do contrato, que inclui as ações para mitigar os riscos identificados. O 

DETALHAMENTO DO GERENCIAMENTO DOS RISCOS DEVERÁ CONSTAR COMO APÊNDICE DO ESTUDO TÉCNICO EM 
FORMULÁRIO PRÓPRIO. 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/301-instrucao-normativa-n-5-de-27-de-junho-de-2014-compilada


                                                                                                                                                                                                                   

19Revisar os diversos elementos que embasaram a decisão de efetuar a contratação e declarar os resultados pretendidos – 
benefícios diretos e indiretos – que o órgão ou entidade almeja com a contratação, em termos de economicidade, eficácia, 
eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a 
impactos ambientais positivos (por exemplo, diminuição do consumo do papel ou de energia elétrica), bem como, se for o 
caso, de melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos à sociedade. 

 

20 Apontar de modo justificado a forma de seleção do fornecedor: contratação por inexigibilidade; contratação por 
dispensa; licitação, indicando o tipoe a modalidade de licitação que devem ser adotados, devendo sempre estar explícita a 
classificação do objeto como comum ou não comum; adesão a ata de registro de preços.Adicionalmente, caso a licitação 
seja destinada a criação de uma ata de registro de preços (ARP), deve estar explícita e justificada a motivação da criação da 
ARP. 

 

21 Nos casos de inviabilidade da contratação, esclarecer no parecer quais pontos foram avaliados 
negativamente de acordo com a lista de pontos a avaliar. 

22 Conforme indicado pela Instrução Normativa 5/2017, a Equipe de Planejamento da Contratação é o conjunto de 
servidores que reúnem as competências necessárias à completa execução das etapas de Planejamento da Contratação, o 
que inclui conhecimentos sobre aspectos técnicos. Os integrantes da equipe devem ter ciência expressa da indicação das 
suas respectivas atribuições antes de serem formalmente designados. 
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