
SOLICITAÇÃO DE COMPRA

GERENCIAR – SOLICITAÇÃO - COMPRA

No canto esquerdo da tela, clicar em INCLUIR SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
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Após, abrirá uma tela menor, na qual deverão ser preenchidos todos os dados necessários como
segue:

DATA: usar  a  data  sugerida  pelo  sistema  que  corresponde a  data  do  dia  (não  deverá  ser
colocada data anterior à data da última solicitação).

CENTRO DE CUSTO: pesquisar conforme sua secretaria (digitar o nome no campo ao lado,
conforme o exemplo) ou clicar na lupinha para consultar o centro de custo. 
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MODALIDADE: PREGÃO – sempre será essa opção quando for Ata de Registro de Preços,
podendo ser ELETRÔNICO ou PRESENCIAL (essa informação consta na Ata de Registro de
Preços). Em se tratando de Solicitações de Compra para Dispensa de Licitação e Inexigibilidade
deve-se selecionar as respectivas modalidades.

ELETRÔNICO: sim  ou  não –  conforme  a  modalidade  selecionada  (SIM,  para  pregões
eletrônicos e NÃO, para pregões presenciais).
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TIPO OBJETO:

Aquisição de bens – quando a ata tratar de itens/materiais a serem adquiridos, como ex: material
de expediente; Contratação de serviços – quando se tratar de um serviço a ser prestado como ex:
serviço de dedetização.

LICITAÇÃO Nº/ANO: digitar o número do pregão na primeira caixa e o ano na caixa ao lado
desta. Clicar na lupa para uma pesquisa mais completa e optar pela multientidade ou não.
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CONSULTAR LICITAÇÕES:  Para consultar  o  processo licitatório desejado,  é  necessário
escolher,  no filtro  MULTIENTIDADE,  a  opção  NÃO (para processos  de uso  exclusivo de
determinada secretaria, fundo ou fundação) ou  SIM (para processos de uso de  mais de uma
secretaria, fundo ou fundação).

CONSULTAR.

Selecionar o processo desejado.

* Também pode-se pesquisar  pelo número do Pregão/Inexigibilidade/Dispensa de Licitação,
usando a opção: FILTRO: LICITAÇÃO - NÚMERO – IGUAL – Nº – CONSULTAR
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FORNECEDOR: clicar na  seta preta e depois em CONSULTAR para escolher o fornecedor
que venceu o item ao qual se deseja comprar. (neste momento é importante ter a Ata de Registro
de Preços em mãos, para identificar qual empresa fornecerá o/os itens que se deseja comprar).

Escolher o fornecedor. No exemplo abaixo existe apenas um fornecedor na licitação selecionada
mas é comum que hajam diversos fornecedores numa mesma licitação.
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RECURSO: clicar na lupinha. Abrirá uma tela maior para pesquisa do recurso. 

FILTRO: Órgão –  igual – digitar o código correspondente ao órgão do centro de custo: ex:
Orçamento, Finanças e Patrimônio – 27. CONSULTAR.

Aparecerão todas as dotações da Secretaria de Orçamento, Finanças e Patrimônio. 

Deve-se selecionar com dois cliques, qualquer uma das dotações.

OBS:  se  na  relação  de  dotações  não  aparecer  nenhuma  dotação  correspondente  ao  órgão
desejado, ligar para o Setor de Compras (3251-1833 #1879 ou #1849) falar com Daiane ou
Jessica, para verificação e inclusão da mesma.
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OBSERVAÇÃO: Em caixa alta (CAPS LOCK), descrever clara e brevemente a quantidade e
quais os materiais que serão adquiridos. Se for uma quantidade muito grande de itens não é
necessário listar todos (deve-se, nesse caso, listar de quatro a cinco itens e usar o termo “entre
outros”, para indicar que existem mais itens na solicitação de compra).

Feito isso, justificar a aquisição do bem, explicando “o porquê” e “por quem” serão utilizados
os materiais.

Por  fim,  indicar  o  número  da  Ata  de  Registro  de  Preços  ou  Contrato  que corresponde tal
aquisição.

EX:  “AQUISIÇÃO  DE  03  UN  CARIMBO  AUTOMÁTICO  (AUTOENTINTADO),
FORMATO  RETANGULAR,  PARA  UTILIZAÇÃO  NAS  ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE COMPRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º 028/2021”.

LOCAL DE ENTREGA:  selecionar  um local  de  entrega,  digitando  na  caixa  ao  lado  ou
clicando na lupinha.

PRÓXIMO.
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CONFIRMAR.

Abrirá uma tela para inclusão dos itens.

Clicar em INCLUIR ITENS SOLICITAÇÃO DE COMPRAS.
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Na tela seguinte aparecerão os itens correspondentes ao fornecedor selecionado anteriormente:

Selecionar o item que se deseja adquirir.

No canto esquerdo inferior,  preencher  a  QUANTIDADE A SOLICITAR. Enter e clicar em
incluir.

A quantidade solicitada irá aparecer no canto direito da tela, como abaixo.

Proceder da mesma forma para adicionar todos os itens desejados.

FECHAR.
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FECHAR. 

Voltar  para  a  tela  inicial,  onde  se  iniciou  o  procedimento,  clicar  em  CONSULTAR,  para
visualizar a solicitação que indicará a SITUAÇÃO – ABERTA.

Selecionar a solicitação feita, clicar em IMPRESSÃO – SOLICITAÇÃO.

IMPORTANTE: O setor solicitante poderá verificar a situação de seu pedido através da tela de
consulta  de  Solicitação  de  Compras.  Lá,  estará  especificada  a  SITUAÇÃO  :   (ABERTA –
quando a solicitação foi  emitida;  AUTORIZADA – quando a solicitação já  foi autorizada e
COMPRADA     – quando já existe ordem de compra).
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CONFIRMAR.

IMPRIMIR. 

Após  assinatura  pelo  Secretário  solicitante,  entregar  no  Setor  de  Contabilidade,  onde  será
verificado se  o  recurso  informado corresponde  ao  ideal  para  o  que  se  deseja  adquirir  e
encaminhado à Diretoria de Compras para emissão da ordem de compra.

Após emitida, a ordem de compra será encaminhada por e-mail, ou entregue em mãos e caberá
ao solicitante o envio da ordem de compra ao fornecedor e gerenciamento quanto a entrega.
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Entregue o produto ou executado o serviço, a nota fiscal original deve ser entregue na Diretoria
de  Compras  (Lislei),  devidamente  carimbada  e  assinada  para  que  sigam  os  trâmites  para
pagamento, junto ao setor financeiro.

PROCEDIMENTO FINALIZADO!
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