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Forma legal: Instrução Normativa 58, de 08 de agosto de 2022

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
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Aplicabilidade do ETP: 

Todas as contratações (licitações e contratações diretas)

Exceções à elaboração do ETP:

- O ETP é facultativo nas hipóteses de dispensa de licitação nos incisos I, II (baixo valor), VII e VIII (emergência e
calamidade pública) do art. 75 e do § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021 (objeto remanescente em
consequência de rescisão contratual);

E
- O ETP é dispensada na hipótese do inciso III do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 (licitação deserta, sem proposta
válida, preços superior ao estimado), e nos casos de prorrogações dos contratos de serviços e fornecimentos
contínuos.
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Elementos do ETP:

I - descrição da necessidade da contratação
II - requisitos da contratação
III - levantamento de mercado
IV - descrição da solução como um todo
V - estimativa das quantidades a serem contratadas
VI - estimativa do valor da contratação,
VII - justificativas para o parcelamento ou não da solução
VIII - contratações correlatas e/ou interdependentes
IX - demonstrativo da previsão da contratação no Plano de Contratações Anual
X - demonstrativo dos resultados pretendidos
XI - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato
XII – descrição dos possíveis impactos ambientais
XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a 
que se destina.

OBS: O ETP deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, V, VI, VII e XIII e, quando não
contemplar os demais elementos, apresentar as devidas justificativas.



Vídeos

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
file:///D:/Alessandra 2023/Cursos e orientações 2023/https
https://www.youtube.com/watch?v=7iFMYn6KCaA
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Acesso ao ETP digital

Para solicitar acesso ao ETP digital na UFSM:

Encaminhar e-mail: demapa@ufsm.br

INFORMAR:

- Nome completo

- SIAPE

- Número do CPF

- E-mail @ 

- Telefone 

mailto:demapa@ufsm.br






Informe seu CPF e a senha 
provisória gerada pelo 
DEMAPA. O sistema 
solicitará nova senha 
pessoal







ou




