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ANEXO II 

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES N°XXXX 

 

a) Necessidade da contratação;  

b) Alinhamento entre a contratação e os planos do Instituto (alta gestão e engenharia – ex. PPA, PE, PDI, 

PDO); 

c) Requisitos de contratação; 

d) Relação entre a demanda prevista e a quantidade de cada item; 

e) Levantamento de mercado; 

f) Justificativa da escolha do tipo de solução a contratar; 

g) Estimativas preliminares de preços (subsídio de análise do custo-benefício da contratação); 

h) Descrição da solução de engenharia como um todo; 

i) Justificativa para o parcelamento da solução ou não; 

j) Resultados pretendidos; 

k) Providências para adequação do ambiente do órgão; 

l) Análise de risco; 

N° Descrição do Risco Probabilidade de 

ocorrência 

Impacto Ações de 

mitigação 

Responsáveis 

pelas ações de 

mitigação 

Período de 

Execução 

das ações 

       

       

m) Declaração da viabilidade ou não da contratação. 

Com base nas informações levantadas ao longo dos estudos técnicos preliminares, a equipe de 

planejamento declara se a contratação é viável ou não. 

 

 

Manaus, XX de XX de 2013 

 

   

 

 

Assinatura do Membro da equipe de 

planejamento da contratação 

(Nome) (matrícula) 

Cargo/ Função 

 

 

 
  

Assinatura do Membro da equipe de 

planejamento da contratação 

 (Nome) (matrícula) 

Cargo/ Função 
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De acordo, 

 
 

Assinatura do titular da área técnica 

(Nome) (matrícula) 

Cargo/ Função 

 

 
Assinatura do titular da área requisitante 

 (Nome) (matrícula) 

Cargo/ Função 

De acordo, 

 
 

Assinatura da Autoridade competente 

(Nome) (matrícula) 

Cargo/ Função 

 

 
Fonte: Guia de boas práticas em contratação de soluções de tecnologia da informação: riscos e 

controles para o planejamento da contratação / Tribunal de Contas da União. – Versão 1.0. – Brasília: 

TCU, 2012. 


