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Memorando Circular N. 02/2020 – DEMAPA/UFSM  Santa Maria, 06 de julho de 2020. 

 

Para: Unidades Universitárias e Pró-Reitorias da UFSM 

Assunto: Estudos Técnicos Preliminares – ETP Digital  

 
 Prezados,  
 

De acordo com a Instrução Normativa 40/2020 (em anexo) da Secretaria de gestão da Secretaria 
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia ficou instituído 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 definições 
sobre o Sistema ETP digital. 

 
Sendo assim, as unidades requisitantes da UFSM deverão elaborar o ETP, na forma digital, a partir 

desta data, obrigatoriamente, pelo portal de compras do governo federal para aquisições de bens, 
serviços e obras. Exceto, para contratações por dispensa de licitação por baixo valor (Incisos I e II do 
artigo 24 da Lei 8.666/93), emergências e remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em 
consequência de rescisão contratual. 

 
Para acessar o ETP digital deverá ser solicitado ao DEMAPA, pelo e-mail: demapa@ufsm.br a 

habilitação do usuário, informando o nome completo, CPF, e-mail e telefone que será disponibilizado o 
acesso aos servidores responsáveis pela elaboração do ETP no seus setores. 

 
A partir da habilitação do usuário deverá ser acessado o portal de compras do governo federal - 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/comprasnet-siasg, opção “Produção” para o 
acesso restrito no perfil “governo” informando o login (CPF) e senha onde aparecerá o menu “Serviços do 
Governo” opção “Fase Interna”. Neste ambiente já estará disponível o ETP digital. (ver passo a passo nas 
figuras, em anexo) 

 
Caberá as unidades requisitantes elaborarem o ETP conforme orientações já definidas pelo 

DEMAPA (https://www.ufsm.br/orgaos-executivos/demapa/orientacoes/) e pelo Ministério da Economia 
disponíveis no site: www.comprasgovernamentais.gov.br e videoconferências já realizadas e disponíveis 
no portal do Ministério da Economia.  

 
Após a elaboração do ETP o setor requisitante deverá ser anexar o ETP à Solicitação de 

licitações/dispensas correspondente no SIE. Estes ETP serão anexados ao processo licitatório e será 
informado pelo DEMAPA no momento da publicação do edital licitatório e/ou da dispensa de licitação 
 

Solicitamos o envolvimento de todos os responsáveis para que haja ampla divulgação deste 
memorando no âmbito das Unidades/Subunidades subordinadas para o uso da nova ferramenta do 
Governo Federal. 

Atenciosamente, 

 
Alessandra Daniela Bavaresco 
Diretora do DEMAPA/UFSM

Ministério da Educação 

Universidade Federal de Santa Maria 

Pró-Reitoria de Administração 

Departamento de Material e Patrimônio 
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Passos para acessar o ETP no Portal de Compras do Governo Federal 
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