TUTORIAL PARA ACESSO E NAVEGAÇÃO NO SISTEMA ETP digital
(Estudos Técnicos Preliminares)
1º Precisa senha siasg com habilitação ao ETP – obtida com a pró-reitoria de
administração, através da coordenação administrativa do campus;
2º Acessar site https://www.gov.br/compras - Comprasnet;

3º Uma vez acessado o comprasnet, selecionar Produção;
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4º Selecione governo e informe o CPF e senha;

5º Uma vez no sistema selecione Fase interna;
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6º Pronto, agora você está na área de trabalho do ETP digital;

7º Agora você tem dois caminhos – criar um novo ETP ou duplicar um existente para
utilizar. Criando um ETP novo é só clicar no botão + à direita da tela. Ou você pode
buscar na pesquisa um ETP já realizado e fazer a duplicação pelos botões de ações do
lado direito da tela;
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8º Criando um novo ETP. Para criar um novo ETP é só clicar no botão + ao lado direto.
Pronto seu ETP está criado. A partir desse ponto é só ir informando os campus
solicitados, podendo navegar pelo ETP pelo menu à esquerda do painel. Os botões < >
são de navegação pelos campos, sendo que cada vez que você avança nos campos o
sistema grava as informações, podendo se voltar os campo ou abandonar o ETP na forma
de rascunho, para voltar à edição em outro momento.

9º Detalhe: o número do processo administrativo em caso de pregão não é preenchido,
apenas quando se tem essa informação se preenche o campo. O sistema é intuitivo e
muito fácil de navegar, permitindo inclusive a criação de novos campos em cada item do
menu de navegação, conforme a necessidade de mais informações.
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10º No final é preciso declarar a viabilidade da aquisição ou contratação incluindo uma
justificativa;

5

11º No final do ETP é preciso cadastrar as informações dos responsáveis pelo estudo
técnico, informando o CPF dos servidores e usando o botão + Adicionar;

12º O ETP estando completo pode ser visualizado clicando no Visualizar, podendo ser
baixado em PDF para anexar ao pedido de compra, após sua conclusão.

13º Um ETP concluído pode ser editado, desde que não tenha sido informado ou anexado
a um processo de compra, situação na qual pode ser apenas duplicado e não mais
editado.

Para mais informações consultar os manuais do sistema e orientações no site:
https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/manuais/manual-etp-digital
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