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Ofício Circular nº 007/2020 – CSU/DOF/PROPLAD/REITORIA-UFOP 

 

Ouro Preto, 26 de agosto de 2020. 

 

Assunto: 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. 

 
Prezados(as) Senhores(as) 
 

Considerando a IN 40/2020 que 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; 

 

Considerando que é obrigatório para aquisição de bens e a contratação de 

serviços e obras a realização de Estudos técnicos Preliminares; 

Considerando que o ETP é facultado nas hipóteses dos incisos I, II, III, IV e XI 

do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

 

Considerando que o processo licitatório necessariamente deve ter início com 

os Estudos Técnicos Preliminares; 

 

A Coordenaria de Suprimentos informa que antes de fazer a solicitação para 

aquisição de bens e a contratação de serviços e obras no  sistema de Pamcs, 

os demandantes deverão realizar os Estudos Técnicos Preliminares. 
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Para realização do ETP, o área demandante deve: 

 Iniciar um processo no SEI: “Licitações e Contratos: Estudo Técnico 

Preliminar”; 

 Após, incluir e preencher o documento modelo: “Formalização de 

Demanda”; 

 Com o documento preenchido, solicitar a ciência de todos os servidores 

indicados para a equipe de planejamento; 

 Após dada a ciência de todos os membros da equipe, enviar o processo 

à CSU para elaboração de portaria; 

 A CSU elabora e publica a portaria de nomeação da comissão. 

As demais informações serão disponibilizadas no decorrer do processo após 

publicação de portaria. 

 

Eventuais dúvidas acerca dos procedimentos para elaboração do ETP podem 

ser direcionadas para o e-mail luizgustavo@ufop.edu.br; quanto ao 

procedimento de elaboração de PAMCS, os esclarecimentos podem ser 

solicitados através do e-mail antonio.silva@ufop.edu.br.  

 

Contando com a costumeira atenção, colocamo-nos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente. 

 

 

Gabriel Augusto Sanches Hernandes 
Coordenador de Suprimentos 
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