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INTRODUÇÃO

Trata a presente instrução da apresentação de proposta para regulamentar o Art. 12 do Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB/DF -
RILC, aprovado na reunião do Conselho de Administração nº 111/2018 de 21 de junho de 2018, o qual trata dos documentos Solicitação de Material e/ou Serviço -
SMS (formulário) e Estudo Técnico Preliminar, nas formas dos anexos I e II.

Preliminarmente, esta proposta tem o objetivo de incorporar melhores práticas já em aplicação ha vários anos em diversas entidades governamentais, inclusive com o
aperfeiçoamento da governança e aplicação de conceitos de gestão de riscos.

O Art. 12 estabelece:

"Art. 12. O planejamento da contratação das atividades meio e finalísticas se inicia com a elaboração de Estudo Técnico Preliminar pela unidade demandante, que
acompanhará a Solicitação de Material e/ou Serviço - SMS, o qual consiste no levantamento de informações, tais como: I - identificação da necessidade que motiva
a contratação com as devidas justificativas, em seus aspectos qualitativos e quantitativos; II - estudo detalhado do objeto a ser contratado, que deverá corresponder à
solução considerada a mais adequada e eficiente, sob os aspectos técnicos e econômicos; III - indicação precisa das especificações e do modo de execução do objeto a
ser contratado, com descrição das rotinas e técnicas a serem observadas; IV - indicação para adoção de um dentre os seguintes regimes de execução, na contratação de
obras e serviços: contratação integrada, contratação semi-integrada, empreitada integral, empreitada por preço global, empreitada por preço unitário ou tarefa; V -
identificação e analise dos riscos e ameaças que possam vir a comprometer o sucesso em todas as fases da contratação. VI - avaliação do uso de Acordo de Níveis de
Serviços de que trata o art. 102 deste Regulamento, no caso de contratação de serviços; VII - definição dos agentes envolvidos na gestão do contrato, tais como fiscal
do contrato e comissão de recebimento; VIII - avaliação da vantajosidade do uso de locação de equipamentos em detrimento da aquisição; IX - custo previsto da
contratação; X - avaliação das alternativas internas para atendimento da demanda, quantificando, valorando e avaliando os riscos de cada uma delas;XI - estudo das
soluções existentes no mercado, inclusive com consultas a outros entes públicos, não havendo ou não sendo conveniente a adoção de alternativa interna,
quantificando, valorando e avaliando os riscos de cada uma delas; e XII - ponderação das soluções existentes, optando, justificadamente, pela mais vantajosa.
Parágrafo único. A abrangência, extensão, profundidade e consistência do estudo técnico preliminar será definido de acordo com a complexidade do objeto
demandado para contratação."(grifo nosso)

Ressalte-se que o ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (Inciso VIII, Art. 42, L 13.303/2016) é um documento especializado que visa a implementação da fase de
planejamento, por meio do incremento de dois importantes postulados: a cultura de planejar e a inovação da contratação. Agregar a inovação nas contratações
públicas tem como pressuposto o estudo do mercado fornecedor para conhecer as novas metodologias e os recursos disponíveis no mercado.

Atualmente, a grande maioria dos órgãos e entidades inicia uma contratação com a elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico. Ocorre que estes
documentos se enquadram como a última etapa do planejamento, em que o ato convocatório é o documento final que concentra o conjunto de decisões tomadas
durante esta fase.

De início, toda demanda é uma necessidade crua, ou seja, a empresa identifica um determinado problema, mas ainda não sabe muito bem como solucioná-lo. É
preciso então ir em busca de informações que ajudem a entender com maior profundidade as particularidades dessa necessidade, elegendo assim as melhores formas
de solucioná-la.

Simplificando, o processo de elaboração do Estudo Técnico Preliminar se inicia com a indicação da necessidade a ser atendida e com a definição da solução a ser
contratada ou adquirida.

A elaboração do Estudo Técnico Preliminar deve ser de responsabilidade da equipe de planejamento da Contratação (designada por resolução), a ser constituída por
representante(s) do setor requisitante/demandante e de licitação, garantindo que o processo seja construído com aportes técnicos e de uso do objeto, bem como por
subsídios de ordem legal relativos a licitações e contratos. Dessa forma, a constituição dessa equipe multidisciplinar visa ao fortalecimento e estruturação do
planejamento, a articulação entre as áreas e a minimização dos riscos intrínsecos à contratação.

O Estudo Técnico Preliminar permitirá indicar os termos contratuais que farão parte do edital de licitação e do contrato. Trata-se do artefato com a maior parte das
informações que, posteriormente, comporão o conteúdo do Termo de Referência/Projeto Básico.

O Estudo Técnico Preliminar acompanha a Solicitação de Material/Serviços – SMS e deve conter no que couber, a indicação das responsabilidades da contratada,
os critérios técnicos de julgamento das propostas que serão apresentadas na fase de Seleção do Fornecedor, o orçamento detalhado e uma estimativa de impacto
econômico-financeiro que a contratação trará para a contratante.

Em outras palavras, a Solicitação de Material/Serviços - SMS juntamente com o Estudo Técnico Preliminar antecedem, na fase de planejamento, a elaboração do
correspondente projeto básico/termo de referência, devendo ser apresentados juntos quando for o caso de contratações que requerem maior aprofundamento. Isto é,
para situações mais simples, como por exemplo, aquisição de água em garrafões ou contratação de serviços de chaveiro, bastaria preencher apenas o SMS.

O encaminhamento da instrução processual para as contratações a serem realizadas em atendimento ao disposto no Regulamento de Licitações e Contratos e
Convênios - RILC, aprovado na reunião do Conselho de Administração nº 111/2018 de 21 de junho de 2018, com registro sob o nº 20080173764  se daria da seguinte
forma:

Fluxo de trabalho:

SEI/GDF - 10252271 - Nota Técnica https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...

1 of 10 01/10/2018 15:01



Fundamentação Legal

A presente proposta de trabalho tem como fundamento o disposto na Lei nº 13.303/16 (Estatuto das Empresas Públicas), no Regulamento de Licitações, Contratos e
Convênios da CODHAB/DF, bem como na Instrução Normativa nº 05-MPOG/GF, de 06 de maio de 2017.

Dessa forma, segue abaixo minuta do formulário da Solicitação de Material/Serviços – SMS e do Estudo Técnico Preliminar, a serem posteriormente, aprovados
em DIREX, e institucionalizados por meio de resolução da Presidência.

                                                                ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO - SMS

I - Necessidade a ser
atendida:

II - Justificativa: (detalhar todas as premissas que indicam a importância da contratação)

III - Consumo previsto: Período:

IV - Forma de utilização
(área contemplada)
(forma continuada ou não):

Custo previsto: Técnico Responsável:

Projeto institucional
vinculado:
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Resultados esperados:

                                                                        ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O Estudo Técnico Preliminar encontra-se dividido em 4 partes principais, as quais deverão ser desenvolvidas de acordo com a complexidade da necessidade a ser
atendida: São elas: 1- Solicitação de Material/Serviços – SMS, 2 - Análise da Viabilidade da Contratação, 3 - Plano de Sustentação e 4 - Análise de Risco,
conforme esquema abaixo:

                                                                     ANEXO II

                                          ESTUDO  TÉCNICO PRELIMINAR

Solicitação de Material/Serviços – SMS

1. Necessidade da contratação

Definição:

É a justificativa para a contratação da solução, que surge em decorrência de uma demanda que precisa ser
atendida nos seus aspectos qualitativos e quantitativos. É a base para definição dos demais pontos do estudo
preliminar.

O que fazer?
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Entendimento da organização mediante avaliação do Contexto Externo (ambientes social, cultural, político,
regulamentar, econômico) e do Contexto Interno (governança, estrutura organizacional, funções e
responsabilidades, políticas, objetivos e estratégias, sistemas de informação, fluxos de informação e processos
de tomada de decisão);

Identificar o problema e definir a real necessidade que ele gera, além de especificar o que se deseja alcançar
com a contratação.

Riscos:

a) Contratação de uma solução inadequada;

b) Várias alterações contratuais;

c) Frustração na contratação

2. Alinhamento entre a contratação da solução e os objetivos estratégicos institucionais

Definição:

Alinhamento da contratação com os objetivos estabelecidos no plano estratégico do CODHAB/DF.

O que fazer?

Indicar se a contratação está alinhada com o planejamento da CODHAB/DF relacionando-a com o alcance
dos objetivos propostos no plano estratégico;

Informar o programa de governo a que esteja vinculada a pretendida contratação.

Riscos:

a) Soluções desalinhadas com o plano estratégico;

b) Mau uso de recursos públicos;

c) Contratação sem agregar valor ao negócio da instituição.

3. Resultados pretendidos

Definição:

São os benefícios diretos que a CODHAB/DF almeja com a contratação. É importante ressaltar que os
resultados pretendidos configuram propostas feitas pela área demandante.

O que fazer?

Especificar quais os resultados pretendidos com a contratação, em termos de negócio, com apoio da área de
tecnologia da informação, quando for o caso.

Riscos:

a) Incerteza quanto aos resultados pretendidos;

b) Dimensionamento e definição inadequados da solução.

Análise da Viabilidade da Contratação

4. Requisitos da Contratação

Definição:

São as condições indispensáveis que a solução contratada deve ter para atender à necessidade de contratação,
incluindo padrões mínimos de qualidade para possibilitar a seleção da proposta mais adequada, eficiente e
vantajosa. Deve-se considerar projetos similares realizados por outras instituições e os padrões de mercado.

O que fazer?

1. Definir os requisitos indispensáveis (intrínsecos às contratações públicas, quais sejam: o atendimento aos
princípios da legalidade, da probidade administrativa, da isonomia entre os licitantes, dentre outros);

2. Definir aqueles requisitos que apresentem adequação, eficiência, segurança e que permitam a continuidade
da contratação, indicando se possui natureza continuada ou não, no caso de serviços;

3. Justificar os requisitos/especificações definidos (principalmente quanto a inovações);

4. Buscar aderência a padrões do mercado e incluir, se possível, critérios e práticas de sustentabilidade que
devem ser veiculados como especificação técnica do objeto ou como obrigação da contratada;
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5. Definir requisitos/especificações que não limitem a competição e não deixem o órgão dependente da
contratada;

6. Considerar sempre o atendimento à necessidade da contratação e proximidade com os resultados
pretendidos, avaliando o uso de Acordo de Níveis de Serviços;

7. Identificar os normativos que devem ser observados pela solução contratada para o alcance dos objetivos
esperados.

Riscos:

a) Estabelecimento de requisitos desvinculados da necessidade da contratação;

b) Estabelecimento de requisitos que limitem a competição;

c) Dependência excessiva da contratada;

d) Definição de requisitos e de elementos contratuais que propiciem a ingerência do órgão.

5. Levantamento da demanda

Definição:

É a verificação da demanda existente a fim de estimar a quantidade adequada dos itens da solução.

O que fazer?

1. Utilizar séries históricas de contratos anteriores como parâmetro;

2. Levantar a demanda existente mediante relatórios produzidos por órgãos especializados, estudos de campo;

3. Buscar técnicas apropriadas para estimar a quantidade necessária ao alcance do resultado pretendido,
incluindo nos autos as memórias de cálculo e os documentos que lhe dão suporte.

4.  Indicar se os procedimentos serão realizados objetivando contratações futuras, sob a forma de registro
formal de preços;

Riscos:

a) Excesso ou falta de produtos para atender a necessidade;

b) Aditivos contratuais decorrentes da falta de planejamento;

c) Perda do efeito de economia de escala;

d) Comprometimento inadequada do orçamento.

6. Pesquisa de mercado

Definição:

É o levantamento das soluções existentes no mercado (público e privado), que atendam aos requisitos
estabelecidos pela equipe de planejamento, inclusive avaliando a possibilidade de uso de alternativas internas
para atendimento.

O que fazer?

1. Identificar como será feita a implantação ou utilização da solução;

2. Identificar a existência da solução em outras companhias de habitação e demais entidades, podendo ser
analisadas contratações similares, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias
ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração;

3. Elaborar 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.

4. Em situações específicas ou nos casos de complexidade técnica 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. Verificar se é possível o parcelamento da solução, 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;

6. Realizar análise do Custo Total da solução;

Riscos:

a) Utilização de apenas uma solução do mercado para basear os requisitos, com as seguintes consequências:
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I. Direcionamento da licitação;

II. Preço ofertado acima dos oferecidos no mercado.

b) Licitação deserta.

c) Proximidade da equipe inadequada entre servidores de planejamento com as empresas do mercado.

7. Escolha e justificativa da solução mais adequada

Definição:

São os argumentos favoráveis à escolha da solução, com base na análise dos cenários e na pesquisa de
mercado.

O que fazer?

1. Identificar possíveis cenários da solução pretendida para atender a demanda;

2. Declarar os benefícios diretos e indiretos que a CODHAB/DF almeja com a contratação, avaliando os
cenários quanto aos aspectos de eficiência, eficácia, economicidade, padronização, inovações e práticas de
mercado, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com
respeito a impactos ambientais positivos (por exemplo, diminuição do consumo de água ou de energia
elétrica), bem como, se for o caso, de melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos à sociedade;

3. Justificar o porquê da escolha da solução identificando os benefícios a serem alcançados, avaliando a
vantajosidade do uso de locação de equipamentos em detrimento da aquisição;

4. Levar em conta para a escolha da solução, além do custo, aspectos referentes à garantia, manutenção,
insumos e aquisição de ativos.

Riscos:

a) Dependência excessiva da contratada

b) Adoção de uma solução inadequada:

I. Problemas na implantação;

II. Descontinuidade da solução

8. Justificativas para o parcelamento ou não da solução

Definição:

É a avaliação e justificativa, técnica e econômica, da possibilidade do parcelamento da Solução pretendida.

O que fazer?

1. Planejar a contratação da solução em sua totalidade;

2. Descrever tudo que será necessário para que a solução contratada atenda a demanda, evitando dependência
excessiva com a contratada, se for o caso;

3. Avaliar e justificar se é técnica e economicamente viável parcelar o projeto relacionado à solução.

4. Avaliar a adoção de registro de preços se a aquisição dos bens ou serviços enseja contratações frequentes,
se é conveniente realizarem-se por entregas parceladas e se a natureza do objeto impossibilita a definição
prévia do quantitativo;

Riscos:

a) Contratação de uma solução incompleta;

b) Contratação posterior, de parte da solução por inexigibilidade;

c) Diminuição da competitividade na licitação;

d) Parcelamento inadequado da solução pretendida.

9. Providências para a adequação do ambiente do órgão (no caso de demanda interna da
CODHAB/DF)

Definição:

São ajustes necessários para viabilizar a utilização da solução.

O que fazer?

De acordo com a natureza da solução alguns aspectos devem ser observados na realização das adaptações:

1. Infraestrutura tecnológica, elétrica e de ar-condicionado, espaço físico e logística, elaborar cronograma com
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todas as atividades necessárias à adequação do ambiente da CODHAB/DF;

2. Estrutura organizacional;

3. Acesso aos sistemas de informação;

4. Capacitação dos funcionários da contratada;

5. Impacto ambiental;

6. Impacto na equipe da área requisitante e na equipe da TI;

7. Impacto de mudanças de processos de trabalho, considerando a necessidade de capacitação de empregados
para atuarem na contratação e fiscalização dos serviços de acordo com as especificidades do objeto a ser
contratado;

8. Incluir, no Mapa de Riscos, os riscos de a contratação fracassar caso os ajustes não ocorram em tempo.

Riscos:

a) Contratação prejudicada por conta de falhas na comunicação entre as unidades envolvidas para o
funcionamento /implantação da solução;

b) Estrutura funcional inadequada para o gerenciamento do contrato;

c) Execução inadequada do objeto;

d) Atraso no alcance dos resultados pretendidos.

10. Indicação do orçamento estimado

Definição:

Indicação do custo unitário e global da solução escolhida.

O que fazer?

1. Buscar o maior número de preços possível;

2. Consultar mercado público e privado definindo e documentando o método para estimativa de preços ou
meios de previsão de preços referenciais;

3. Levar em consideração todo o período de vigência do contrato, indicando o custo anual;

4. Anexar ao processo de contratação o memorial de cálculo das estimativas de preços.

Riscos:

a) Estimativa de preços sem embasamento;

b) Sobrepreço na contratação.

11. Declaração de viabilidade ou não da contratação

Definição:

É a fase final dos estudos técnicos, na qual a equipe de planejamento declara se a contratação é viável ou não,
baseando-se nas análises e justificativas realizadas previamente.

O que fazer?

Elaborar, de acordo com todas as análises do estudo preliminar, declaração informando sobre a viabilidade da
contratação, consignando a existência de orçamento disponível para a contratação, inclusive naquelas que se
estendam por vários exercícios, com a apresentação de estimativa de impacto econômico-financeiro que a
contratação trará para a Companhia.

Sempre que for possível identificar os servidores que participarão da fiscalização do contrato.

Riscos:

a) Indisponibilidade orçamentária;

b) Ocorrência de ato antieconômico.

Plano de Sustentação

12. Estratégia de independência da CODHAB/DF em relação à contratada
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Definição:

Documento que contemple como ocorrerá a forma de transferência do conhecimento tecnológico e os direitos
de propriedade intelectual da solução para a Companhia.

O que fazer?

1. Definir os procedimentos que serão utilizados para a transferência de conhecimento (reuniões,
treinamentos, material e documentos disponibilizados, cronograma para a transferência);

2. Incluir estes procedimentos no modelo de execução do contrato.

Riscos:

a) Dependência excessiva com relação à contratada;

b) Desconhecimento dos processos de trabalho e tecnologias utilizadas pelo contratado.

13. Estratégia para transição e encerramento contratual

Definição:

Ações necessárias para garantir com segurança a transição contratual.

O que fazer?

1. Estabelecer procedimentos para encerramento contratual,

2. Definir como e quando serão feitas as entregas das versões finais dos produtos e documentação
correspondente

3. Estabelecer procedimentos para a transição dos contratos, levando-se em conta transferência do
conhecimento e tecnologia.

Riscos:

Interrupção do serviço.

14. Estratégia para continuidade em eventual interrupção de contrato

Definição:

Definir mecanismos que permitam a continuidade do fornecimento da Solução em eventual interrupção
contratual.

O que fazer?

1. Levantar os principais ativos e processos organizacionais.

2. Levantar situações de interrupção contratuais

3. Elaborar planos de continuidade que preveja as ações necessárias para garantir a continuidade da solução.

Riscos:

a) Prejuízo financeiro;

b) Perda de dados importantes para o negócio;

c) Fracasso na contratação.

15. Recursos materiais e humanos necessários à continuidade do negócio

Definição:

Identificar os recursos materiais e humanos (agentes envolvidos na gestão do contrato, tais como executor do
contrato e comissão de recebimento) necessários à continuidade do negócio.

O que fazer?

 Analisar a demanda com vistas a identificar dentre os ativos e processos organizacionais do órgão aqueles
que serão fundamentais para a continuidade do negócio.

Riscos:

a) Prejuízo na continuidade da contratação.

16. Modelo de execução e gestão do contrato

Definição:

Como o contrato deverá ser executado e especificamente, na contratação de obras e serviços, conforme os

SEI/GDF - 10252271 - Nota Técnica https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...

8 of 10 01/10/2018 15:01



seguintes regimes de execução: contratação integrada, contratação semi-integrada, empreitada integral,
empreitada por preço global, empreitada por preço unitário ou tarefa e acompanhado para alcançar o resultado
pretendido.

O que fazer?

1. Definir critérios de julgamento com base nos estudos realizados;

2. Definir responsabilidades da contratada e contratante;

3. Definir etapas necessárias para o contrato gerar resultado;

4. Definir produtos a serem entregues em cada etapa;

5. Definir cronograma de execução e pagamento;

6. Definir métodos de mensuração dos serviços prestados;

7. Definir critérios para avaliação;

8. Definir modelos formais de comunicação a serem utilizados com a contratada;

9. Definir modelo de acompanhamento e fiscalização do contrato;

10. Estabelecer sanções correspondentes à desconformidade. Multas genéricas não são eficazes.

11. Definir como ocorrerá a transferência de conhecimentos (processos de trabalho e tecnologias);

12. Definir forma de pagamento.

Riscos:

a) Definição inadequada dos termos contratuais;

b) Dependência excessiva com relação a contratada;

c) Dificuldades da contratada para executar o contrato;

d) Pagamentos indevidos por serviços não prestados

e) Qualidade baixa nos serviços prestados.

Análise de Riscos

17. Análise de Riscos

Definição:

É o estudo detalhado dos riscos relativos à contratação e à gestão do contrato, bem como a descrição das
ações para mitigar esses riscos. Esse tratamento dos riscos deve ocorrer durante todo o processo de
contratação. O Gerenciamento de Risco (segunda etapa do Planejamento da Contratação) visa, portanto,
proporcionar uma análise objetiva e mensurável do objeto em todas as fases do procedimento da contratação,
para permitir ao gestor o controle de eventuais situações que possam impedir ou interferir o alcance
pretendido com a contratação do serviço.

O que fazer?

 Para cada risco identificado:

1. Descrever o risco;

2. Estimar a probabilidade de ocorrência do risco (alta, média ou baixa);

3. Estimar o impacto caso o risco se materialize em um evento (alto, médio ou baixo);

4. Definir as ações necessárias para mitigar a probabilidade de ocorrência ou impacto, caso o risco se
concretize;

5. Definir os responsáveis por cada ação de mitigação;

6. Definir os períodos de execução das ações de mitigação;

7. Elaborar a Matriz de Riscos;

8. Considerar as lições aprendidas com outras contratações.

Riscos:
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a) Análise de risco imprecisa

b) Desconsideração de riscos relevantes.

*******************************-----*************************-----**********************

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

Referência: Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação, v. 1.0, Tribunal
de Contas da União -TCU.

Caso a presente proposta esteja de acordo com as necessidades da CODHAB/DF, e após os devidos aperfeiçoamentos com as sugestões advindas das áreas
técnicas, propomos sua aprovação em DIREX, visando posterior publicação da devida Resolução normativa.

Documento assinado eletronicamente por HÉLIO ARAÚJO FERREIRA - Matr.0000832-X,
Assessor(a) Master II, em 16/07/2018, às 16:29, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A auten cidade do documento pode ser conferida no site: h p://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 10252271 código CRC= AD5AF1AD.
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