
Estudos técnicos preliminares (ETP) - Digital 
 

Instrução normativa 58, de 08 de agosto de 2022 
 
 

Para acessar o ETP digital o usuário deverá ser solicitado ao DEMAPA, pelo e-mail: 

demapa@ufsm.br a sua habilitação, informando o nome completo, CPF, SIAPE, e-mail e telefone 

que será disponibilizado o acesso aos servidores responsáveis pela elaboração do ETP no seus 

setores. 

Para a emissão do ETP – digital o usuário devidamente cadastrado deverá acessar o portal 

de compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br - Opção: Acesso ao sistema): 

ETP – Estudo Técnico Preliminar. 

 

 

Optar: 

ETP (TIC): para contratações para equipamentos e soluções de TIC (em 

conjunto com a equipe do CPD da UFSM – compras.tic@ufsm.br),  

ou 

ETP (Demais contratações) 

 

Após a conclusão do ETP Digital deverá ser emitido um relatório em “pfd” e anexar à 

solicitação de licitação na opção tramitar do SIE .  

 

I. Alinhamento do ETP:  
❖  Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI - UFSM 2016-2026 
❖  Plano de Contratações Anual – PAC – PGC 
❖  Plano Logística Sustentável – PLS 
❖     Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI  

 

II. Os estudos técnicos preliminares deverão conter, no mínimo os seguintes elementos: 

1) Informações básicas  

1.1. Categoria do ETP: Selecione a categoria do ETP de acordo com a natureza do 

objeto a ser contratado. 

1.2. Processo Administrativo: campo não obrigatório. E, como o DEMAPA que instaura 

o processo de contratação não há necessidade de preenchimento deste campo. 

2) Descrição da necessidade 

Informar a justificativa da aquisição ou contratação dos serviços (motivo pelo qual 

o setor necessita do bem ou serviço); 

3) Área requisitante  

Informar o nome do setor solicitante da demanda 

4) Descrição dos requisitos para contratação 

4.1 Informar se a contratação se dará pelo critério de julgamento das propostas 

pelo menor preço unitário ou menor preço global (este último justificar o motivo do 

porquê necessita ser julgamento global). 

mailto:demapa@ufsm.br
https://www.gov.br/compras/pt-br


4.2. Condições para contratação, tais como: prazo de entrega, prazo mínimo de 

validade do produto, necessidade amostras, apresentação de catálogos, etc 

4.3. Informar a documentação complementar, como por exemplo:- registros, 

alvarás autorizações, atestados de capacidade técnica, etc. 

4.4. Informar que o produto ou a empresa devem apresentar para a 

comercialização dos produtos e serviços solicitados (quando houver legislação 

pertinente para isto).  

4.5. Informar se a contratação admite subcontratação, ou não.   

4.6. Informar critérios sustentáveis dos produtos/serviços e/ou documentação, se 

aplicáveis, de acordo com a natureza do objeto. 

OBS: Os requisitos 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 vantajosa. Deve-se considerar 

projetos similares realizados por outras instituições e os padrões de mercado.  

Riscos: 

a) Estabelecimento de requisitos desvinculados da necessidade da contratação;  

b) Estabelecimento de requisitos que limitem a competição;  

c) Dependência excessiva da empresa contratada;  

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

órgão. 

e) Parcelamento inadequado da solução. 

 

5) Levantamento de Mercado 

Informar como realizou a pesquisa de mercado do produto ou serviço. Buscar conhecer 

o mercado os produtos ou serviços que se pretende contratar para tomada de decisão 

sobre qual a melhor alternativa de contratação para UFSM. 

Riscos: 

a) Utilização de apenas uma solução do mercado para basear os 

requisitos: 

I. Direcionamento da licitação;  

II. Preço ofertado acima dos oferecidos no mercado.  

b) Licitação deserta (sem nenhum fornecedor interessado).  

c) Proximidade inadequada entre servidores da equipe de planejamento 

com as empresas do mercado. 

 

6) Descrição da solução como um todo 

Informar qual a melhor solução encontrada segundo o levantamento de mercado 

realizado. Por que optou-se por um caminho em detrimento de outro. Exemplo: 

descrever porque fará o conserto de certo equipamento ao invés de comprar um novo 

ou qual apresentar qual a melhor solução para serviços de impressões. 



 

7) Estimativas de quantidades a serem contratadas  

Informar o critério para definição das estimativas das quantidades, quer seja pelo 

levantamento das necessidades ou pelos históricos de contratações anteriores. 

 

8) Estimativa do valor da contratação 

Para comprovação da pesquisa de preços deverá ser informado, o seguinte: 

8.1   Identificação do agente responsável pela cotação dos preços; 

8.2.   Fontes de consultas e série de preços coletados; 

8.3.   Método estatístico aplicado para a definição do valor máximo; 

8.4. Justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração 

de valores inexequíveis, inconsistentes e excessivamente elevados, se aplicável. 

8.5. Memória de cálculo do valor de referencia e documentos que lhe dão suporte 

8.4. Justificar a escolha do parâmetro de pesquisa junto aos fornecedores, se for o 

caso. 

OBS: atentar para as orientações do DEMAPA sobre a pesquisa de preços, disponíveis na 

página do DEMAPA (www.ufsm.br/demapa - orientações). 

 

9) Justificativa para o parcelamento ou não da solução 

Informar se o objeto contratado permite fracionamentos ou se são de naturezas 

indivisíveis. 

 

10) Contratações correlatadas e/ou interdependentes 

 Informar se há contratações que guardam relação/afinidade com o objeto da 

compra/contratação pretendida, sejam elas já realizadas, ou contratações futuras. 

 

11) Alinhamento entre a contratação e o planejamento 

Informar o alinhamento da contratação com o PDI ou PDTI da UFSM e a previsão da 

demanda no Planejamento Anual de Contratação -- PAC da UFSM emitido pelo Plano de 

Gerenciamento de Contratações (PGC) da UFSM. Caso a contratação não constar no 

PAC deverá ser providenciado a sua inclusão. 

 

12)  Benefícios a serem alcançados com a contratação 

Demonstrar os ganhos que se pretende com a contratação. 

 

13. Providencias a serem adotadas 

Informar as providencias a serem tomadas previamente para o êxito na contratação. Como 

por exemplo, participação de capacitações em contratações, reuniões com as partes envolvidas, 

acompanhamento da execução da contratação. 

 

http://www.ufsm.br/demapa


14. Possíveis impactos ambientais 

Informar os possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento ou 

mitigadoras buscando sanar os riscos ambientais existentes. Caso não é aplicável ao objeto da 

contratação, justificar que não se não há nenhum impacto ambiental para a contratação. 

 

15. Declaração de viabilidade 

Após a inclusão de todas as informações acima caberá ao setor requisitante declarar se a 

contratação é viável, ou não. 

15.1. Justificativa da viabilidade 

 Justificar o escopo escolhido para a solução do projeto e a sua viabilidade. 

16. Responsáveis 

Informar o nome dos responsáveis pela elaboração do ETP. 

 

Observações: 
 
1. O ETP deverá conter pelo menos os elementos previstos itens 02, 07, 08, 09 e 15 

listados acima e, quando não contemplar os demais elementos, apresentar as devidas 

justificativas. 

 

2. Exceções à elaboração do ETP: 

- O ETP é facultativo: 

✓ nas hipóteses de Dispensa de Licitação:  

• incisos I, II (baixo valor) do art. 75 da Lei 14.133/2021;  

• VII e VIII (emergência e calamidade pública) do art. 75 Lei 

14.133/2021; 

✓ § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133/2021 (objeto remanescente em 

consequência de rescisão contratual).  

- O ETP é dispensado: 

✓ na hipótese do inciso III do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 (licitação 

deserta, sem proposta válida, preços superiores ao estimado), e  

✓ nos casos de prorrogações dos contratos de serviços e fornecimentos 

contínuos. 

 

3. Webinar transmitidas pela SEGES/ME sobre ETP: 

✓ ETP DIGITAL na prática (transmissão pela IN anterior, mas a apresentação auxilia no 

preenchimento de cada elemento do ETP): 

 
https://www.youtube.com/watch?v=e1tnunsfDUc 

 
 

✓ IN 58/2022 -ETP: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7iFMYn6KCaA 

https://www.youtube.com/watch?v=e1tnunsfDUc
https://www.youtube.com/watch?v=e1tnunsfDUc
https://www.youtube.com/watch?v=e1tnunsfDUc
https
https://www.youtube.com/watch?v=7iFMYn6KCaA


Passos para acessar o ETP 

 
 

 



 
 



 
 

Informe seu CPF e a senha 

provisória gerada pelo 

DEMAPA. O sistema solicitará 

nova senha pessoal 



 
 



 
 

  



 

 

 



    

MODELO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAR ETP – DIGITAL  

EXEMPLO 1 

(Para elaboração do ETP utilizar o sistema do Governo: ETP) 

 

Estudo Técnico Preliminar – ETP nº ___/___  

(Sistema gera a numeração automaticamente) 

 

OBJETO: Registro de preços para contratação de reagentes e produtos químicos para 

o departamento de química da UFSM 

 

1. INFOMAÇÕES BÁSICAS:  

1.1. Categoria do ETP: Aquisição de bens 

1.2. Número do Processo: (OBS: não é campo obrigatório) 

 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Os produtos solicitados são necessários para abastecer os laboratórios do 

Departamento para a realização de aulas práticas nestes laboratórios e para as 

pesquisas realizadas pelo setor.  

 

3. ÁREA REQUISITANTE: 

Departamento de Química da UFSM 

  

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

São condições essências para a presente contratação: 

I) O julgamento das propostas das empresas deverá ser pelo menor preço unitário com 

objetivo de ampliar a ampla competitividade entre os licitantes com o objetivo de buscar 

propostas mais vantajosas para o setor.  

II) A empresa participante da licitação deverá apresentar previamente o Certificado de 

Licença de Funcionamento (CLF) junto a Polícia Federal para os produtos químicos que 

possam ser utilizados como insumo na elaboração de drogas ilícitas em atendimento a 

Lei 10.357/2001 (e regulamentações). 

III) A licitante vencedora no momento da entrega dos produtos empenhados deverá 

apresentar a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos) dos 

produtos constante na Nota Fiscal. Esta Ficha é indispensável para que o consumidor 

tenha conhecimento a respeito de todos os riscos envolvidos em sua utilização destes 

produtos. 

 

5.  LEVANTAMENTO DE MERCADO 

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/produtos-quimicos/legislacao


Para o levantamento de mercado foram consultadas empresas do ramo e análise de 

compras similares no portal de compras do governo federal em busca de produtos 

inovadores que atendam as demandas dos laboratórios do departamento de química. 

 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

Para a presente contratação por meio do levantamento de mercado definiu-se pela busca 

de produtos com melhor qualidade e tecnologias para otimização do recurso 

orçamentário do departamento. 

 

7. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES A SEREM CONTRATADA 

Para a definição dos quantitativos dos reagentes e produtos químicos solicitados foi 

utilizado o levantamento das demandas existentes no setor junto aos docentes das 

disciplinas e projetos de pesquisa e a série histórica de contratações anteriores como 

parâmetro, de acordo com os relatórios emitidos pelo Sistema SIE da UFSM. (No caso 

de séries históricas de contratações anteriores, sugere-se anexar a solicitação de 

compra exercícios anteriores do SIE). 

 

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

Para a realização da pesquisa de preços foram utilizadas as cotações previstas na 

ferramenta “pesquisa de preços” do governo federal os produtos solicitados, por meio de 

sites especializados que comercializam estes produtos e com pesquisa junto a empresas 

do ramo. As consultas realizadas encontram-se em anexo. Para a definição do valor 

máximo dos produtos foi considerado a média aritmética devido a homogeneidade dos 

valores encontrados. O servidor responsável pelas cotações é o fulano de tal, Matrícula 

Siape XXX. 

 

9. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO O NÃO DA SOLUÇÃO 

Não haverá fracionamento do objeto licitado, pois assim, não haverá perda de economia 

de escala, considerando que haverá o somatório dos itens comuns dos demais setores 

e este quantitativo total previsto nos itens tornam as propostas mais vantajosas e 

competitivas e a contratação mais eficiente.  

 

10. CONTRATAÇÃO CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES 

Não há nesta contratação nenhuma relação correlata com demais contratações. 

 

11. ALINHAMENTO ENTRE CONTRATAÇÃO E PLANEJAMENTO 

A presente contratação encontra-se alinhada ao PDI UFSM 2016-2026 nas seguintes 

ações: 



Desafio 02: Educação Inovadora e Transformadora com excelência acadêmica – 

Dimensão: A1-D1-02 –Equipar laboratórios de pesquisa de acordo com as necessidades 

de cada área 

A presente contratação está prevista no PAC/UFSM 2023 nº 186/2023 – Identificador da 

futura contratação 153164-16/2022. 

 

12. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO 

Com a presente contratação espera-se adquirir produtos de qualidade para atender a 

aulas práticas de laboratórios e pesquisa na UFSM, proporcionando o fortalecimento da 

pesquisa e ensino no âmbito da Instituição com o objetivo de atender os desafios do PDI 

da UFSM. 

 

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS 

Para a presente contratação requer o acompanhamento de profissional(is) qualificado(s) 

para analisar, aceitar, receber e acondicionar os materiais solicitados de acordo com a 

legislação vigente, em especial o acompanhamento e controle dos produtos controlados 

pela Polícia Federal e Exército, por meio de mapas de controle. 

  

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Os descartes ambientalmente corretos das embalagens dos produtos químicos e 

reagentes serão de acordo com o determina a legislação vigente. 

 

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

Declara-se viável a presente contratação. 

 

15.1. Justificativa da viabilidade 

É viável a presente contratação neste escopo aqui apresentado, uma vez que estes 

produtos são indispensáveis para departamento de química, considerando que as 

exigências e condições previstas neste estudo atenderão adequadamente as demandas 

dos laboratórios do Departamento de Química da UFSM. 

 

16. RESPONSÁVEIS 

Fulano de tal 

  



MODELO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAR ETP – DIGITAL  

EXEMPLO 2 

(Para elaboração do ETP utilizar o sistema do Governo: ETP) 

 

Estudo Técnico Preliminar – ETP nº ___/___  

(Sistema gera a numeração automaticamente) 

 

OBJETO: Registro de preços para conserto e calibração de equipamento(s) XXXXX 

 

17. INFOMAÇÕES BÁSICAS:  

1.1. Categoria do ETP: Aquisição de Serviços 

1.2. Número do Processo: (OBS: não é campo obrigatório) 

 

18. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

O conserto/calibração do equipamento XXXX necessário porque ele é utilizado pelos 

diversos alunos de graduação e pós-graduação dos cursos e programas XXX nas aulas 

prática, especialmente para análise de amostrar das disciplinas XXXXX e para conclusão 

das pesquisas em andamento. O equipamento foi adquirido pelo valor de R$ (XXXX), no 

ano XXX e está registrado no patrimônio sob o número XXXXXX.  

 

19. ÁREA REQUISITANTE: 

Citar o nome do setor/unidade solicitante da UFSM. 

  

20. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

- A contratação se dará pelo critério de julgamento das propostas pelo menor preço 

unitário. 

- Não se admite subcontratação do objeto licitado.  (Caso se admita subcontratação 

poderá ser evidenciado quais os serviços que a subcontratada poderá realizar) 

- Os serviços prestados deverão ter garantia mínima de 6 (seis) meses. A empresa 

deverá em XXX dias apresentar a resolução do não funcionamento do equipamento, 

durante o prazo de garantia, sem ônus à UFSM, bem como o deslocamento do bem, 

caso necessário. 

- Comprovação de que a empresa e a equipe técnica da empresa são capacitadas para 

a realização dos serviços ora licitados, por meio de documentação comprobatório, 

mediante atestados de capacidade técnica. 

 

21.  LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Para o levantamento de mercado foram consultadas empresas do ramo realizada a 

análise de compras similares no portal de compras do governo federal. Neste 

levantamento obtivemos o retorno das empresas XXX. 



 

22. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

Para a presente contratação por meio do levantamento de mercado definiu-se pelo 

conserto do equipamento ao invés da aquisição de um equipamento novo. Ficou 

evidenciado que o investimento no conserto do equipamento é mais viável 

economicamente que a compra de um equipamento novo. Onde o valor estimado do 

conserto é de R$ 5.000,00 e o valor médio para aquisição deste bem é de R$ 25.000,00 

o que justificativa a vantajosidade do conserto frente a aquisição do equipamento. 

 

23. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES A SEREM CONTRATADA 

Trata-se somente de um bem danificado. 

 

24. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

Como se trata de manutenção corretiva de equipamento, com substituição de peças e 

mão de obra, no portal de pesquisa de preços do governo federal não foi encontrado 

nenhum modelo similar de conserto deste equipamento, tampouco, peças de mesma 

natureza. Devido a especificidade e particularidade do objeto contratual, foi necessário 

realizar pesquisa de preços junto as empresas do ramo. Foram consultadas as empresas 

XXXX, sendo que obtivemos retorno das empresas XXX. Em anexo, encontra-se os 

documentos comprobatórios das consultas realizadas junto as empresas. 

Empresa Valor cotado - R$ 

Empresa 1  

Empresa 2  

Empresa 3  

Média  

Mediana  

Menor preços  

 

Para a definição do valor máximo do serviço de conserto foi considerado a média 

aritmética devido a homogeneidade dos valores encontrados. O servidor responsável 

pelas cotações é o fulano de tal, Matrícula Siape XXX. 

 

25. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO O NÃO DA SOLUÇÃO 

Não há como fracionar o presente objeto, devido a sua natureza, em que os serviços 

deverão ser realizados no mesmo momento pela própria licitante vencedora para colocar 

em funcionamento o equipamento avariado. 

 

26. CONTRATAÇÃO CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES 

Não há nesta contratação nenhuma relação correlata com demais contratações. 

 



27. ALINHAMENTO ENTRE CONTRATAÇÃO E PLANEJAMENTO 

A presente contratação encontra-se alinhada ao PDI UFSM 2016-2026 nas seguintes 

ações: 

Desafio 02: Educação Inovadora e Transformadora com excelência acadêmica – 

Dimensão: A1-D1-02 –Equipar laboratórios de pesquisa de acordo com as necessidades 

de cada área. 

A presente contratação está prevista no PAC/UFSM 2023 nº XXX/2023 – Identificador 

da futura contratação 153164/XXX/2022. (OBS: citar as informações previstas no 

PAC/PGC, caso não estejam contempladas informar no sistema justificando o motivo 

pelo qual não foi informado no prazo estipulado pelo decreto). 

 

28. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO 

Com o conserto deste equipamento espera-se retomar as análises das amostras que o 

equipamento realiza para atender a aulas práticas de laboratórios e pesquisa no curso 

XXXX, proporcionando o fortalecimento da pesquisa e ensino no âmbito da Instituição 

com o objetivo de atender os desafios do PDI da UFSM. 

 

29. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS 

Para a presente contratação requer a presença de um servidor qualificado para 

acompanhar os serviços realizados e testar o equipamento para verificação se o 

equipamento se encontra em plenas condições de uso. Não obstante, este mesmo 

servidor deverá realizar o acompanhamento durante o uso do bem para que, se 

necessário, deverá ser acionada a licitante vencedora caso equipamento apresentar 

problemas na sua funcionalidade, especialmente, durante o período de cobertura da 

garantia dos serviços executados. 

 

30. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Os descartes das peças defeituosas e demais itens deverão ser de acordo com o 

determina a legislação vigente. 

 

31. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

Declara-se viável a presente contratação. 

 

31.1. Justificativa da viabilidade 

É viável a presente contratação neste escopo aqui apresentado, uma vez o conserto 

deste equipamento é indispensável para o curso XXX, considerando que as exigências 

e condições previstas neste estudo atenderão adequadamente a realização dos serviços 

ora licitados. 

 

32. RESPONSÁVEIS 



Fulano de tal 


