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1. Processos de dispensa e 
Inexigibilidade de Licitação:

Alterações substanciais na documentação necessária à 
instrução destes processos e no seu fluxo de 
tramitação ocasionados pela publicação da 

Instrução Normativa nº 40 de 22 de maio de 2020 do Instrução Normativa nº 40 de 22 de maio de 2020 do 
Ministério da EconomiaMinistério da Economia. 
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1.1. Instrução Normativa nº 40:

Art. 1º Esta Instrução Normativa 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.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Instrução Normativa, 
considera-se ETP o documento constitutivo 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.
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1.1. Instrução Normativa nº 40:

Art. 2º O Sistema ETP digital constitui a 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.

§ 1º Deverão ser observados os procedimentos 
estabelecidos no Manual do Sistema ETP digital, 
disponível no Portal de Compras do Governo Federal, 
para acesso ao sistema e elaboração dos ETP.
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1.1. Instrução Normativa nº 40:

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.
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1.1. Instrução Normativa nº 40:

Art. 7º (…) 

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;
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1.1. Instrução Normativa nº 40:

Art. 7º (…) 

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.
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1.1. Instrução Normativa nº 40:

Art. 7º (…) 

§ 2º Os ETP devem obrigatoriamente conter os 
elementos dispostos nos incisos I, IV, V, VI, VII, IX e 
XIII do caput deste artigo e, quando não contemplar os 
demais elementos do caput, apresentar as devidas 
justificativas no próprio documento que materializa os 
ETP.
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1.2. Estudo Técnico Preliminar:

Hipóteses de dispensa para aquisição de equipamento 
destinado a pesquisa e de inexigibilidade de licitação 
estariam enquadradas na situação prevista no 
mencionado §2º do Artigo 7º da IN nº 040/2020.

Quadro com orientações sobre as hipóteses em que o 
ETP é necessário ou dispensável.

Arquivo com instruções para o preenchimento do 
modelo de Estudo Técnico Preliminar (ETP).

Arquivo com o modelo do ETP.

https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/prope/Quadro_ETP_V1.pdf
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/prope/Instrucoes_Preenchimento_ETP_dispensa_de_licitacao.docx
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/prope/Modelo_ETP_dispensa_de_licitacao.docx
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1.3. Reformulação do Checklist:

O checklist para instrução dos processos de dispensa e 
inexigibilidade disponível tanto na página da DIMAP 
quanto da PROPE também foi atualizado para 
especificar, dentre outras alterações, a necessidade de 
elaboração do ETP.

PROPE.

DIMAP.

https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/prope/Checklist_PROAP_2020%20.pdf
https://ufsj.edu.br/dimap/contratacao_direta_para_pesquisa.php


12

1.4. Novos fluxos de tramitação:

.
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1.4. Novos fluxos de tramitação:

Fluxo para tramitação dos processos de dispensa e 
inexigibilidade.

https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/dimap/Fluxo%20PROAP.png
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1.5. Possibilidades:

Para os processos de manutenção em que há 
dificuldade quanto a caracterização do problema e, 
subsequentemente, do serviço a ser realizado, é 
possível abrir um processo prévio para aquisição do 
serviço de manutenção preventiva e de elaboração de 
laudo técnico.

Desvantagens: seria necessário abrir dois processos 
para o problema em questão.

Vantagens: Aumento das probabilidades de eficácia da 
tramitação do processo.

Perguntas.
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2. Processos de Auxílio Financeiro:

Realização de diversas reuniões.

Auxílio X Ressarcimento: 

Critério → momento de realização da despesamomento de realização da despesa.

Atenção aos comprovantes juntados ao processo, se 
estes indicarem despesas já pagasdespesas já pagas, os processos 
deverão ser encaminhados como ressarcimentoressarcimento.
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2.1. Processos Auxílio Publicação, 
Revisão e Tradução:

Critério do momento da despesa também é aplicável 
aos processos destes auxílios.

Caso o processo seja instruído com comprovantes de 
taxas que ainda serão pagas para a publicação: o 
benefício será considerado auxílioauxílio → 33.90.2033.90.20.

Caso o processo seja instruído com comprovantes de 
pagamento das taxas para publicação ou de serviços 
de revisão e tradução já pagos: o benefício será 
considerado como ressarcimentoressarcimento → 33.90.9333.90.93.
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2.1. Processos Auxílio Publicação, 
Revisão e Tradução:

Comprovantes de pagamento precisam estar no nome 
do solicitante.

Resolução nº 009/2018-CONDI → Não previu o auxílio 
para publicação, revisão e tradução de artigos em 
caráter ressarcitório. Auxílio era pago com base no §3º 
do artigo 7º da Portaria nº 156/2014 da CAPES 
(Regulamento do PROAP).
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2.1. Processos Auxílio Publicação, 
Revisão e Tradução:

Art. 7º Poderão ser custeadas despesas correntes nos elementos e 
atividades abaixo, discriminados conforme objetivos dispostos no 
Artigo 1º:

I - Elementos de despesa permitidos:

a) material de consumo;

b) serviços de terceiros (pessoa jurídica);

c) serviços de terceiros (pessoa física);

d) diárias;

e) passagens e despesas com locomoção;

f) auxílio financeiro a estudante; e

g) auxílio financeiro a pesquisador.(33.90.2033.90.20)
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2.1. Processos Auxílio Publicação, 
Revisão e Tradução:

Art. 7º (...)

§ 3º Poderão ser utilizados outros elementos de 
despesa além dos previstos no inciso I deste artigo, 
desde que guardem consonância com os objetivos 
dispostos no artigo 1º, sejam vinculados às atividades-
fim da pós-graduação e estejam detalhados no plano 
de trabalho ou na previsão orçamentária com a devida 
aprovação da CAPES.

Considera-se que o elemento ressarcimento (33.90.93) 
ampara, nos auxílios em questão, as mesmas 
atividades e objetivos propostos para o elemento 
auxílio ao pesquisador (33.90.20).
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2.1. Processos Auxílio Publicação, 
Revisão e Tradução:

Para os processos em questão, a PROPE  deverá 
elaborar um justificativa indicando que o 
ressarcimento cumpre as mesmas finalidades e 
ampara as mesmas atividades apoiadas pelo auxílio ao 
pesquisador e, portanto, autorizando este pagamento 
em caráter ressarcitório. Posteriormente, a referida 
Resolução nº 009/2018-CONDI será alterada para 
simplificar esse procedimento de justificativa.

Deste modo, o MemorandoMemorando do Programa que 
encaminha a solicitação do auxílio deverá explicitar o deverá explicitar o 
seu pagamento em caráter ressarcitórioseu pagamento em caráter ressarcitório, de forma a 
definir a utilização do elemento de despesa 33.90.93. 
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2.2. Processos Auxílio Participação 
em eventos:

Também serão analisados segundo o critério do 
momento do pagamento da despesa.

Processos instruídos com comprovantes de despesas 
já pagas serão considerados como ressarcimentoressarcimento 
33.90.93.

Natureza dos comprovantes.
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3. Consequências:

→ Processos parados enquanto estas questões 
estavam sendo debatidas.

→ Remanejamento! Recursos destinados ao 20, em 
grande parte dos casos, deverão ser remanejados para 
o 93.
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4. Considerações Finais:

Perguntas e considerações.
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4. Considerações Finais:

AGRADECEMOS A ATENÇÃO E A COLABORAÇÃO! 

Estamos à disposição para o esclarecimento de 
eventuais dúvidas.

Contato: sepos@ufsj.edu.brsepos@ufsj.edu.br
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