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Introdução 

Já se viu que a IN 05/2017/MPDG deu extrema importância aos 
procedimentos preparatórios da contratação, estatuindo rotinas e procedimentos 
novos para todos os órgãos a ela submetidos. Dentre esses novos procedimentos, mais 
precisamente no Capítulo III, Seção II do da nova IN prevê o desenvolvimento dos 
Estudos Preliminares e, na Seção III, o Gerenciamento de Riscos. Ambos já vinham, aqui 
e ali, sendo realizados, mas a partir de atos internos de gestão das unidades e não 
necessariamente com essas nomenclaturas, todavia, sem qualquer padronização. 
Agora, com o advento da nova norma, tais procedimentos passam a ser obrigatórios na 
contratação de serviços a todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal. 

Essa nova perspectiva teve origem em levantamento realizado pelo Tribunal 
de Contas da União, que recomendou ao Ministério do Planejamento a orientar os 
órgãos sob sua esfera de atuação a melhorarem seus procedimentos de planejamento 
das contratações e a implantarem sistemas de controles internos e de gerenciamento 
de riscos, conforme exteriorizado no Acórdão no. 2.622/2015, Plenário: 

“(...) 9.2 recomendar à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 
(SLTI/MP) que: 
9.2.1. oriente as organizações sob sua esfera de atuação a: 
(...) 
9.2.1.3. avaliar se os normativos internos estabelecem: 
9.2.1.3.2. competências, atribuições e responsabilidades, com respeito às 
aquisições, dos dirigentes, nesses incluídos a responsabilidade pelo 
estabelecimento de políticas e procedimentos de controles internos 
necessários para mitigar os riscos nas aquisições; 
(...) 
9.2.1.5. estabelecer diretrizes para a gestão de riscos nas aquisições; 
9.2.1.6. capacitar os gestores da área de aquisições em gestão de riscos; 
9.2.1.7. realizar gestão de riscos nas aquisições; 
(...); 
9.2.1.12. executar processo de planejamento das aquisições, 
contemplando, pelo menos: 
9.2.1.12.1. elaboração, com participação de representantes dos diversos 
setores da organização, de um documento que materialize o plano de 
aquisições, contemplando, para cada contratação pretendida, informações 
como: descrição do objeto, quantidade estimada para a contratação, valor 
estimado, identificação do requisitante, justificativa da necessidade, 



 

 

período estimado para executar a aquisição (e.g., mês), programa/ação 
suportado(a) pela aquisição, e objetivo(s) estratégico(s) apoiado(s) pela 
aquisição; 
9.2.1.12.2. aprovação, pela mais alta autoridade da organização, do plano 
de aquisições; 
(...) 
9.2.2. elabore um modelo de processo de aquisições para a Administração 
Pública, para a contratação de bens e serviços, e a gestão dos contratos 
decorrentes, considerando as diretrizes constantes dos Acórdãos 786/2006, 
1480/2008 e 1.915/2010, todos do Plenário do TCU, adaptando-os à 
aquisição de objetos de todos os tipos e não apenas aos objetos de 
tecnologia da informação, em especial: 
9.2.2.1. modelagem básica dos processos de trabalho de aquisição, incluindo 
o planejamento da contratação, a seleção do fornecedor e a gestão dos 
contratos decorrentes; 
9.2.2.2. definição de papeis e responsabilidades dos agentes envolvidos em 
cada fase; 
9.2.2.3. elaboração de modelos de artefatos a serem produzidos; 
9.2.2.5. planejamento das contratações, iniciando-se pela oficialização das 
demandas, o que permitirá o planejamento de soluções completas, que 
atendam às necessidades expressas nas demandas; 
9.2.2.6. definição de conceitos e referências à legislação e à jurisprudência; 
9.2.2.7. mensuração da prestação de serviços por bens e serviços 
efetivamente entregues segundo especificações previamente estabelecidas, 
evitando-se a mera locação de mão-de-obra e o pagamento por hora-
trabalhada ou por posto de serviço, utilizando-se de metodologia 
expressamente definida no edital; 
(...) 
9.7. recomendar à Secretaria de Gestão Pública (Segep/MPOG) que, em 
atenção ao art. 5º, I e §1º, do Decreto 5.707/2006 estabeleça, após consulta 
à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI/MPOG), um 
modelo de competências para os atores da função aquisição, em especial 
daqueles que desempenham papeis ligados à governança e à gestão das 
aquisições.(...)” 
 
Tais instrumentos de planejamento têm por finalidade precípua evitar os 

recorrentes e vetustos problemas sentidos em momentos anteriores, tais como 
contratação de solução obsoleta ou inadequada ao atendimento da demanda surgida; 
execução imperfeita em virtude da fragilidade das especificações; demora na 
contratação, em virtude de impugnações e recursos decorrentes de omissões ou 
fragilidades no instrumento convocatório; incorreções de execução provocadas pela 
leniência dos instrumentos de fiscalização; demora no atendimento da demanda em 
virtude de o órgão não estar preparado para as surpresas e intercorrências que eram 
perfeitamente previsíveis (que a Gestão de Riscos, tende a resolver), entre outras. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5707.htm


 

 

Dito isto, passemos a discorrer com maior detalhamento esses dois novos 
instrumentos de planejamento da contratação. 

 
Dos Estudos Preliminares 

Muito embora o ANEXO I da IN 05/2017 venha com um rol de definições de 
vários termos empregados em suas disposições, justamente para este, silenciou-se a 
norma. 

Podemos definir que Estudos Preliminares é o conjunto de ações a serem 
empreendidas na fase interna da contratação que tem por finalidade gerar as 
informações necessárias para o balizamento da decisão da autoridade. Compõe o rol de 
atividades relativas a esta etapa do ciclo da contratação: 
a) a verificação da necessidade da contratação; 
b) a identificação dos principais requisitos da contratação, bem como a estimativa das 

quantidades a serem contratadas; 
c) demonstrativo das alternativas do mercado e parâmetros que servirão de base para 

a escolha da solução técnica a ser contratada; 
d) o levantamento do valor de referência (análise de mercado); e, 
e) o ato da autoridade competente que declare a viabilidade ou não da contratação. 

 
Em um primeiro momento, parece haver certa superposição dos Estudos 

Preliminares com aqueles desenvolvidos nos Procedimentos Iniciais. E é bem verdade. A 
necessidade da contratação, e a quantidade do serviço constituem informações que já 
integram o Documento de Formalização da Demanda1. Mas, segundo se pode notar, a 
IN 05/2017 parece partir da premissa segundo a qual, os procedimentos iniciais serão 
desencadeados pela unidade ou setor demandante, que nem sempre será a unidade 
detentora da expertise sobre o objeto a ser contratado. Mas é bom lembrar que os 
procedimentos iniciais incluem a indicação do servidor da referida unidade que comporá 
a equipe de planejamento. Assim, os estudos preliminares, serão tocados pela referida 
equipe, que aprofundará o exame da necessidade da contratação e das quantidades a 
serem contratadas, já referida no Documento de Formalização da Demanda. 

Duas outras atividades assumem especial relevo nesta etapa da contratação: 
o levantamento das soluções técnicas existentes no mercado (art. 24, § 1º V); e, a 
estimativa de preços referenciais (art. 24, § 1º VI). 

No que se refere ao primeiro, conforme orientação constante no site do 
TCU2, trata-se da demonstração de que o tipo de solução escolhida pela Equipe de 
planejamento é a que melhor atende aos requisitos da contratação. A escolha da 
solução deverá levar em conta, além dos aspectos técnicos propriamente ditos, outros, 
tais como a economicidade, eficácia, eficiência e padronização e, notadamente, as 
práticas do mercado. 

Assim, a equipe de planejamento deverá demonstrar nos autos do processo 
que investigou o mercado quanto às soluções possíveis disponibilizadas, esclarecendo o 
porquê, dentre elas fez a sua escolha. Claro que esse estudo somente será realizado 

                                                           
1 Sobre esse tema, confira-se: INSERIR LINK DO TEXTO 2 DESSE ENSAIO 
2 Disponível em: http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.033.htm 



 

 

quando o mercado apresentar variadas soluções para a demanda existente, o que é 
bastante frequente no ramo de TI. Tanto assim, que o parágrafo se utiliza da expressão 
“quando couber”. Como sempre, um exemplo ilustrará bem a hipótese. 

Imaginemos que a Biblioteca de um tribunal necessite de um sistema 
informatizado para gerenciar o empréstimo de livros do seu acervo. Seria a própria 
Biblioteca a autora do Documento de Formalização da Demanda. A Equipe de 
planejamento, em consulta ao mercado, poderá encontrar variadas soluções para 
atendimento dessa demanda, que pode ir desde a contratação de um consultor para 
desenvolver o sistema até a aquisição de um software de prateleira. A ideia é que a 
Equipe avalie as opções encontradas e instrua o processo com as informações relativas 
a cada solução alvitrada e, ao fazer a sua opção, indicar as razões pelas quais por ela 
teria se inclinado, levando em conta os aspectos acima referidos. 

Para o desenvolvimento dessa atividade, o ANEXO III lista duas diretrizes 
básicas que deverão orientar os trabalhos da Equipe: a) considerar variadas fontes, 
inclusive contratações similares realizadas por outros órgãos; e, b) a possibilidade de 
realização de audiência pública, quando o objeto envolver alta complexidade técnica. 
As contratações de outros órgãos podem ser bastante útil, tanto no quesito técnico, 
como na etapa imediatamente posterior, que será a investigação dos preços de 
mercado. 

No que concerne à audiência pública, o órgão, caso opte por essa medida, 
deverá dimensionar cuidadosamente os prazos de atendimento à demanda, pois com a 
audiência pública, por óbvio, que o processo demandará maior tempo de tramitação, o 
que adiará a providência. Por lado outro, nada impede que a audiência pública se dê em 
ambiente eletrônico (aliás, é preferível, pela questão da celeridade e economicidade). 
Ao final do recebimento das sugestões, a equipe deverá consolidar e avaliar as sugestões 
oferecidas, integrando-as na motivação da escolha da solução. 

Uma possível confusão pode ocorrer entre os conteúdos do documento que 
consolidará os estudos preliminares e o Projeto Básico/Termo de Referência. Nota-se 
que a IN 05/2017 arrola como sendo conteúdo do primeiro, elementos que, em verdade, 
são típicos do documento de referência (PB/TR), como a descrição da solução como um 
todo (art. 24, § 1º VII); e, a justificativa para o parcelamento ou não da solução (art. 24, 
§ 1º VIII). Considerando que o PB/TR será elaborado pela mesma equipe que 
desenvolverá e consolidará os estudos preliminares, não vejo óbice que tais conteúdos 
estejam descritos apenas neste último, desde que atendidos os requisitos da norma. 

Muito embora tenhamos dito acima que a norma do art. 24, § 1º tenha se 
utilizado da expressão, “no que couber”, o que indicaria que o conteúdo proposto nos 
incisos do mesmo parágrafo não seria obrigatório, o §2º impõe a obrigatoriedade dos 
seguintes elementos: a) necessidade da contratação; b) estimativa das quantidades, 
acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte; c) 
estimativas de preços ou preços referenciais; d) justificativas para o parcelamento ou 
não da solução, quando necessária para individualização do objeto; e, e) declaração da 
viabilidade ou não da contratação. O rol apresentado deve ser considerado como a lista 
de elementos essenciais ao planejamento, cuja ausência impede a continuidade do 
processo. 



 

 

A indicação da necessidade da contratação é o item primordial. A realização 
de despesa que não corresponda a uma necessidade real de interesse público a ser 
atendida deve ser considerada como ilegal, podendo o Gestor ser enquadrado no art. 
10 da Lei no. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa). A estimativa das 
quantidades a serem contratadas atende ao disposto no art. 14 e 15, § 7º, II da Lei 
8.666/1993. A estimativa de preços3 constitui elemento imprescindível à decisão da 
autoridade competente quanto à conveniência e oportunidade da contratação, bem 
como ao planejamento orçamentário da unidade contratante. A própria Lei Geral de 
Licitações prevê a impossibilidade da contratação de serviços sem que haja prévio 
estudo financeiro da contratação: 

Art. 7o  As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços 
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência: 
(...) 
§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição 
de todos os seus custos unitários;  
III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento 
das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no 
exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; 
 
A contratação, sempre que possível, deve ser fracionada de modo a atender 

as peculiaridades do mercado, bem como atender ao desiderato de possibilitar o 
atingimento do maior número possível de interessados na licitação. Caso reunidos em 
um único contrato vários serviços que, pelo menos em tese, poderiam ser contratados 
separadamente, a tendência é que haveria um número menor de licitações (menor 
distribuição de oportunidades de negócio), bem como restrição ao caráter competitivo, 
pois empresas que eventualmente teriam condições de executar as parcelas 
especializadas do serviço, mas sem condições de executar a totalidade dos serviços, 
estariam liminarmente impedidas de participar do torneio. Assim, a justificativas para o 
parcelamento ou não da solução encontra amparo no art. 15, IV da L. 8.666/1993 e na 
Súmula 247 do TCU, pois a reunião de vários serviços em um mesmo contrato é condição 
excepcional e deve ser justificada nos autos, como já o era ao tempo da IN 02/2008. 

Justifica-se a contratação de atividades distintas no mesmo contrato, 
quando a contratação em separado puder causar prejuízo para o conjunto ou complexo 
do empreendimento a ser contratado. De novo, vamos a um exemplo prático. 

O serviço de controle de pragas urbanas é um serviço especializado, 
prestado por empresas cuja finalidade social é voltada exclusivamente para esse 
segmento. Mas também há inúmeras empresas especializadas em limpeza e higiene que 
também possuem a expertise na atividade de controle de pragas (com as certificações 
e autorizações próprias desse segmento). Logo, ambos os serviços admitem sejam 
contratados separadamente, ou seja, duas licitações e dois contratos distintos, mas 
também admitem ser reunidos em um único contrato. Caso o órgão ou entidade resolva 

                                                           
3 Sobre a estimativa de preço, veja-se o ensaio publicado nas Orientações Preventivas Especiais, publicada em INSERIR 
LINK 



 

 

contratar o serviço de limpeza com controle de pragas urbanas (uma licitação, um 
contrato), deverá apontar as razões de ordem técnica (ou econômica) que justifiquem a 
adoção da solução extraordinária. 

Por fim, a declaração de viabilidade ou não da contratação é o ato por meio 
do qual a autoridade superior, a partir das respostas obtidas pela Equipe ao longo do 
desenvolvimento dos estudos preliminares, decidirá pelo prosseguimento do processo. 

Muito embora não esteja explícita essa finalidade, ela nos parece a única 
interpretação possível, pois, se viável, o processo deve seguir seu curso normal. Afinal, 
nos estudos preliminares teria ficado assentada a necessidade da contratação. Se não 
viável a contratação, o único caminho seria o arquivamento do feito, ou, no máximo, 
seu sobrestamento (o que não é comum). 

Uma importante lacuna provocada pela IN 05/2017 nessa etapa é a 
verificação de disponibilidade orçamentária, que somente é tratada no dispositivo 
relativo ao PB/TR (art. 30, XI). Mas é claro que a viabilidade ou não da contratação passa, 
indubitavelmente, pela verificação de adequação orçamentária, isto é, a verificação da 
existência de reserva orçamentária no programa de trabalho correspondente ao objeto 
da contratação. Se não houver orçamento disponível, necessariamente terá de ser 
declarada a inviabilidade da contratação. 

 
Do Gerenciamento de Riscos 

Mais uma novidade normativa da mais alta importância vem a ser a 
obrigatoriedade de, na fase de planejamento e também ao longo de todo o ciclo da 
contratação, ser elaborada a matriz de riscos. Para tanto, será necessário que o órgão 
ou entidade desenvolva e implemente em seu ambiente interno, um sistema de 
gerenciamento de riscos. 

Se pretendemos dar uma festa ao ar livre, temos que imaginar que há, em 
algum nível, a possibilidade de vir a chover. E caso realmente chova, a festa estaria 
bastante comprometidas. Se ignorarmos a probabilidade de chuva durante a festa, caso 
ela realmente ocorra, os prejuízos certamente serão enormes. Mas, se eu já identifiquei 
tal possibilidade, já posso pensar em alguma ou algumas medidas que possam, pelo 
menos, minimizar os meus prejuízos, por exemplo, contratando tendas. 

Segundo Kerzner4, risco é uma medida da probabilidade e da consequência 
de não se atingir um objetivo de um dado projeto. Já para o Sumário executivo do COSO 
II5 risco “é representado pela possibilidade de que um evento ocorrerá e afetará 
negativamente a realização dos objetivos”. Para a Norma ISO 31.000, risco é a “incerteza 
nos objetivos”6; para o IIA (International Internal Auditors)7, é a “possibilidade de 
ocorrer um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos. O risco é 
medido em termos de impacto e de probabilidade”. No âmbito interno do TCU, o art. 
1º, inciso V da Instrução Normativa no. 63/2010 estabelece que risco é a “possibilidade 

                                                           
4 Gerenciamento de projetos – uma abordagem sistêmica para planejamento, programação e controle (10a ed.). São 
Paulo: Blucher 
5 COSO_ERM_ExecutiveSummary_Portuguese (1) – Disponível em : < 
http://www.coso.org/documents/coso_erm_executivesummary_portuguese.pdf   
6 ABNT NBR 31000:2009 p. 01 e ABNT ISO GUIA 73:2009 p. 1. 
7 NORMAS INTERNACIONAIS PARA A PRÁTICA PROFISSIONAL DE AUDITORIA INTERNA (NORMAS) – Disponível em : 
<http://www.iiabrasil.org.br/new/2015/downs/IPPF_standards2013_portuguese.pdf   



 

 

de algo acontecer e ter impacto nos objetivos, sendo medido em termos de 
consequências e probabilidade”; 

Certo é que o risco envolve a noção de incerteza, constituindo uma falta de 
conhecimento e domínio de eventos futuros. Normalmente os eventos futuros (ou 
resultados) favoráveis são chamados de oportunidades, enquanto que os eventos 
desfavoráveis são chamados de riscos. Quando se conhece os riscos (eventos incertos e 
futuros que podem causar dano aos objetivos do projeto), abre-se a possibilidade de 
criar-se contramedidas aos riscos, ou seja, evitar ou, ao menos, amenizar os danos 
decorrentes da ocorrência negativa, caso ela se concretize. O risco, portanto, aumenta 
com o perigo e diminui com a salvaguarda. Daí a importância do gerenciamento de 
riscos, que representa o ato ou a prática de lidar com o risco. 

O gerenciamento de riscos, hodiernamente, não é só uma opção, mas sim 
uma necessidade. O reconhecimento segundo o qual o planejamento da Administração 
Pública deva ser melhor elaborado inclui a preocupação com os riscos que envolve a 
busca pela realização dos objetivos institucionais. 

Ao estabelecer que a unidade contratante gerencie os riscos da contratação, 
o que se pretende é justamente equipar a unidade de elementos que lhe permitam 
minimizar os danos que podem ocorrer no curso do processo, ou mesmo, evitá-los. 
Constituem benefícios do gerenciamento de riscos: 
a) previsibilidade das ameaças ao sucesso do projeto;  
b) os planos de contingência e mitigação podem ser desenvolvidos e implementados 

imediatamente; 
c) criação de responsabilidades para fins de monitoramento; 
d) evita incertezas no curso do projeto 
e) garante celeridade na tomada de decisões 
f) encoraja liderança decisiva no lugar de uma gestão de crises 

 
De acordo com as duas normas internacionais mais utilizadas pelas 

corporações no mundo inteiro, COSO II e ISO 31.000, o processo de gerenciamento de 
riscos apresenta as seguintes fases: planejamento de riscos, identificação de riscos, 
análise quantitativa e qualitativa de riscos, desenvolvimento de estratégias de resposta 
aos riscos e monitoramento e controle de riscos. Já o art. 25 da IN 05/2017 estabelece 
que o gerenciamento de riscos será composto das seguintes atividades: identificação 
dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da 
Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o 
alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação art. (25, I); 
avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de 
ocorrência e do impacto de cada risco (25, II); tratamento dos riscos considerados 
inaceitáveis por meio da definição das ações para reduzir a probabilidade de ocorrência 
dos eventos ou suas consequências (25, III); para os riscos que persistirem inaceitáveis 
após o tratamento, definição das ações de contingência para o caso de os eventos 
correspondentes aos riscos se concretizarem (25, IV); e definição dos responsáveis pelas 
ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência (25, V). 

A técnica não é de todo correta. O inciso III induz ao equivocado pensamento 
segundo o qual, somente necessitam de tratamento os riscos considerados inaceitáveis. 



 

 

Ora, em linhas gerais, inaceitável será o risco identificado com o elevado grau de 
probabilidade e impacto. Mas não significa que os riscos que são aceitáveis dispensem 
tratamento.  

Risco aceitável é aquele que, mesmo causando certo dano, quando da sua 
ocorrência, pode ser suportado pela organização. Mas não se nega que mesmo esse 
risco deva ser evitado ou mitigado. A tolerância a risco, segundo o COSO II8 “é o nível de 
variação aceitável quanto à realização de um determinado objetivo. As tolerâncias aos 
riscos podem ser mensuradas e, frequentemente, com as mesmas unidades de medida 
aplicadas às metas dos objetivos associados.” 

O inciso V leva também à equivocada percepção de que a atribuição de 
responsabilidades seria a etapa final do processo. Não é verdade. A definição das 
responsabilidades deve ser feita exatamente no momento da identificação dos riscos. 
Quer dizer, identificado e avaliado o risco, o tratamento e as medidas de contingência 
exigem a identificação do responsável pelas ações 

A materialização dessa etapa, ou seja, a consolidação dos estudos 
envolvendo o gerenciamento de riscos nos processos de contratação fulcrados na IN 
05/2017, se dará por meio da elaboração do Mapa de Riscos (art. 26). Este deverá ser 
juntado ao processo ao final da elaboração dos estudos preliminares (art. 26, §1º, I), 
porquanto ser, exatamente nesse momento é que a Equipe poderá pensar nos riscos 
envolvidos no projeto, pois os objetivos do mesmo já estará amadurecido. Mas não 
significa que o Gerenciamento de Riscos somente se fará ao final. Em verdade, o ciclo 
desse gerenciamento é concomitante com o próprio desenvolvimento do projeto. Por 
exemplo, ao ter em mãos as várias soluções técnicas para o atendimento da demanda, 
a escolha deve levar em consideração os riscos inerentes a cada uma delas. Se a primeira 
opção da Equipe for uma solução que apresente riscos de elevado grau de probabilidade 
e impacto, essa circunstância indicará a necessidade de se avaliar outras soluções para 
que se compare os níveis de risco a elas também inerentes, optando por aquela que 
traga maior confiabilidade ao projeto da contratação. 

O gerenciamento de riscos é um processo dinâmico e cíclico, exigindo 
monitoramento e constante reavaliação. Afinal, como estamos tratando de eventos 
incertos e futuros, é bem possível que aquele evento (risco) inicialmente pensado e 
avaliado, se altere em razão de alguma circunstância interna ou externa ao projeto. Se 
identificamos que o atraso na execução por parte do contratado era um risco de baixa 
probabilidade, considerando que o vencedor da licitação teria passado pelo crivo de 
uma fase habilitatória bem rigorosa, a ocorrência de um incêndio na sede da empresa 
contratada eleva significativamente o nível de probabilidade de atraso e até mesmo de 
inexecução. Daí a necessidade de monitoramento permanente. 

Não por outro motivo, o próprio art. 26, §1º da IN 05/2017 impõe o dever 
de atualização do Mapa de Riscos, também ao final da elaboração do Termo de 
Referência ou Projeto Básico (inciso II); após a fase de Seleção do Fornecedor (inciso II); 
ou ainda, após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores 
responsáveis pela fiscalização (inciso IV). 

                                                           
8 Op.Cit. 



 

 

Tão logo concluídas as etapas relativas aos Estudos Preliminares e ao 
Gerenciamento de Riscos, a Equipe encaminhará o resultado dessa etapa, com os 
documentos a elas atinentes, juntamente com o documento que formaliza a demanda, 
à autoridade competente do setor de licitações, a fim de que seja elaborado o Projeto 
Básico ou Termo de Referência, conforme o caso. 

 
Conclusão 

Em uma análise preliminar, as novas regras podem assustar os agentes 
operadores. Sim, haverá uma mudança (para melhor) nos procedimentos e será 
necessário o desenvolvimento de novas rotinas de trabalho. Mas é bom que se diga, 
desde já, que a despeito de a nova IN contar com dispositivos que conduzam à 
percepção de que a contratação de serviços se tornará um processo muito mais 
complexo (não que não seja verdade), vale dizer que a complexidade do processo 
dependerá, naturalmente, da complexidade do objeto. O que é simples, continuará 
simples. Com o tempo, a prática conduzirá o processo que compõe o ciclo da 
contratação novamente ao seu estado mais estável, com as rotinas agora bem 
estruturadas e os modelos de documentos já devidamente amadurecidos. A 
consequência natural desse processo, é o aperfeiçoamento dos métodos e a obtenção 
da escala máxima de vantagens e atingimento aos objetivos colimados para cada 
contratação. 

De todo modo, será de bom alvitre que cada órgão promova discussões 
internas a fim de alinhar os novos paradigmas de trabalho, adaptando as normas às suas 
específicas peculiaridades. E há bastante espaço para isso, visto que a IN 05/2017 traços 
linhas gerais tanto para os procedimentos como os documentos de interface da 
instrução do processo. Também constituirá medida necessária, submeter os servidores 
e demais agentes públicos envolvidos direta ou indiretamente nos processos de 
contratação, à capacitação que lhes permita desenvolver suas tarefas com o esperado 
grau de técnica e profissionalismo, notadamente nos temas Análise de Mercado 
(Pesquisa de Preços) e Gerenciamento de Riscos. 
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