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Plano Interno 
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Usuário solicitante 

 



 

 

 

 

 

 

 

CADASTRAR CALENDÁRIO 



 

 

Continuando o processo de compra... 



 

 

 

 

 



 

Agora a requisição foi parar no módulo compras 

O  gestor de compras  poderá dar andamento a requisição 

 

 

Vai faltar o botão de Analisar Requisição. As permissões do módulo Registro de Preço  

serão necessárias. 



 

 

 

 



 

 

Para passar para a tela seguinte é necessário que a unidade tenha o código gestora 

SIAFI no SIGAdmin (SigAdmin-> Gestão de Unidades) 

Também é necessário que a unidade tenha permissão nesta modalidade de compra. 

Basta configurar: 

 



 

 

 

Ir no SigAdmin e.. 

 

 



 

Continuando.. 

 

Tendo permissão para solicitar, basta prosseguir.. 

 



 

 

 

Agora é necessário ter o papel de GESTOR LICITAÇÃO para prosseguir 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Retorne a opção de cadastrar/alterar propostas-> procure o processo-> cadastre 

fornecedor 

 



 

 



 

Julgue as propostas novamente 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAL AUXILIAR 

Fluxo de Execução 

Uma compra é iniciada quando o funcionário requisitante de um determinado setor 
cadastra uma requisição de material no sistema e a envia para o setor de compras. No 
momento da solicitação o usuário deve indicar se a compra é nacional ou importada, e 
se deseja que a compra seja feita através de licitação que configurará um novo registro 
de preços ou se será uma licitação sem registro de preços. 

Caso o requisitante deseje configurar um novo registro de preços, o responsável pelo 
setor de compras analisa o pedido a fim de verificar se o material já está em um 
registro de preços vigente, ou se há vantagens em solicitar aquele material em registro 
de preços, dentre outras possibilidades. Caso decida por não configurar um novo 
registro de preço, a compra é cancelada. 

Ainda no setor de compras, o processo de compra será gerado. O funcionário deve 
indicar se é um novo registro de preço, quais as requisições que entram no processo 
de compra (um processo de compra tem um valor mínimo que depende da 
modalidade de licitação, a totalização dos itens das requisições definirá o valor total do 
processo), define os dados da licitação (modalidade, se é Dispensa ou Inexigibilidade 
de Licitação), define os detalhes do processo, tais como Unidade de Destino, Unidade 
Interessada, Assunto e, para os casos de Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação, o 
artigo e inciso da Lei 8.666/93 que justifica a situação. 

Ao final, o processo é enviado para a Comissão de Licitação, juntamente com vários 
documentos exigidos. 

No setor de licitações, é definida a data de abertura da licitação, são publicados editais 
e comunicados. Se a licitação for da modalidade Carta Convite são enviadas Cartas 
Convites aos fornecedores convidados. Quando os fornecedores apresentam suas 
propostas, estas são cadastradas. Em seguida, a Comissão de Licitação julga as 
propostas. Após a definição da proposta vencedora é emitido o resumo 
para empenho (ou pré-empenho) e o processo é enviado para liquidação da despesa 
no setor de contabilidade e finanças. 

Após o julgamento,o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou 
compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no 
caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% 
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos (Lei 8666/93, art. 65, § 1º). Para efetivar 
esta modificação, deve-se fazer as devidas alterações nas quantidades de materiais 
requeridos. 

Nos casos de Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação, após o cadastro do processo já são 

cadastradas as propostas pelo setor de compras. E não há possibilidade de acréscimos ou 

supressões. 

https://www.info.ufrn.br/wikisistemas/doku.php?id=desenvolvimento:especificacoes:sipac:orcamentario:negocio#estagios_da_execucao_das_despesas


 

Compra de Serviços 

Em um processo de compra relacionado a serviços, o fluxo inicia-se a partir de um 

atendimento de requisições de serviços. A requisição de obra possui apenas um serviço a 

ser executado, já a requisição de pessoa jurídica pode possuir mais de um serviço 

associado. O atendimento é feito da seguinte maneira: o atendente verifica se os serviços 

presentes na requisição já existem na base de dados. Caso não exista, o serviço é 

cadastrado. Dessa forma, os serviços já cadastrados são inseridos em uma (ou mais) 

requisição(ões) de serviço a ser licitada (equivalente a de material) e esta requisição é que 

será utilizada para ser inserida em um processo de compra. 

Processo de Compra 

Os processos de compra podem ser dos seguintes tipos: 

 Se Interno: processo de compra movimentado apenas pelo setor de materiais e 

patrimônio; 

 Externo: Quando um processo for definido como externo, será possível que as 

unidades requisitantes, durante a elaboração da requisição, visualizem o processo e 

insiram itens da requisição diretamente nele. Itens poderão ser inseridos apenas se 

forem do mesmo grupo de material de algum item já existente no processo;  

 Importação: Processo de compra que será efetuado através de uma importação; 

 SRP: Processo referente ao Sistema de Registro de Preços; 

 Serviços Gerais: 

Processo de compra originado de uma  requisição de serviço de pessoa jurídica. 

 Obras e Serviços de Engenharia: 

Processo de compra originado de uma requisição de obras. 



  

Inserção de Requisições ao Processo de Compra 

Com o processo inicial de compra gerado, são selecionadas as requisições de materiais 

(ou serviços) que terão alguns ou todos dos seus itens anexados ao processo de compra. 

Materiais (ou serviços) presentes em requisições diferentes podem ser adquiridos a partir 

de uma mesma compra, porém uma vez adquiridos, não será possível incluí-los em um 

outro processo de compra. Os itens de requisições inseridos no processo de compra não 

podem ter sido totalmente atendidos pelo almoxarifado ou estar incluso em um outro 

processo. Durante o processo de inserção dos itens de uma requisição ao processo de 

compra, deve-se identificar quais itens foram atendidos pelo almoxarifado ou em um outro 

processo de compra, constituindo em uma justificativa de porquê o item não pode ser mais 

inseridos em um novo processo. 

Há a possibilidade de inserir itens de várias requisições em um mesmo processo e uma 

visualização dos materiais inseridos. Além disso, depois de inseridos, os itens de 

requisições podem ser excluídos somente se o processo não tiver sido enviado ao setor de 

licitação. Para inserir itens de uma requisição a um determinado processo de compra, é 

necessário buscá-la na base de dados a partir dos seguintes parâmetros de busca: 

número e ano da requisição, ou grupo do material, ou unidade requisitante. Caso o 

processo seja do tipo Serviços Gerais ou Obras e Serviços de Engenharia, pode-se buscar 

as requisições a serem licitadas a partir das requisições de serviços que as originou 

(durante o atendimento). 

Efetivação do Processo de Compra 

Para efetivar o processo de compra, são necessárias as definições da modalidade da 

licitação a ser gerada e da capa do processo no Sistema de Protocolo. Caso não haja 

licitação, ou seja, haja inexigibilidade ou dispensa de licitação, deve-se inserir uma 

justificativa para tal decisão e informar o prazo de validade das propostas e o prazo de 

entrega para os fornecedores. Depois da inserção de todos os itens de requisições, no 

caso de processo de compra de material, desejados no processo, ou da inserção da 

requisição de serviço no caso de processo de compra de serviços, é que é possível a 

modalidade da licitação desejada. A modalidade escolhida deve satisfazer alguns limites 

impostos pela legislação definidos em cima do valor estimado do processo de compra. 

Diante da escolha da modalidade, deve-se haver uma validação se o total do processo 

pode ser licitado através da modalidade escolhida. Também deve-se gerar um número que 

identifique a modalidade escolhida. Uma licitação pode ser de oito tipos: dispensa de 

licitação, carta convite, tomada de preço, concorrência, concorrência internacional, pregão 

eletrônico, concurso ou leilão. Uma descrição de suas características se encontram 

listadas abaixo. Um detalhamento sobre as modalidades de licitação pode ser retirado da 

Lei 8666/93 – Artigo 22 e 23. 

Permissão para Compras 

Uma compra só pode ser efetuada pelo próprio setor de compras da instituição. As 

unidades que têm permissão para compra precisam ser cadastradas. 

Procedimentos da Comissão de Licitação 



Quando o processo é enviado ao setor  de  licitação, 

a seguinte sequência de procedimentos é  realizada: 

 Revisão de Itens e Preços; 

 Elaboração da Minuta do Edital/Contrato; 

 Encaminhamento da minuta à procuradoria; 

 Análise e correções da minuta pela CPL; 

 Divulgação da tomada de preços; 

 Abertura da Licitação; 

 Abertura das Propostas. 

A maioria dessas atividades é realizada somente pela Comissão de Licitação, não há 

quase nenhuma interação com o sistema de Compras. As duas únicas tarefas realizadas 

pelo sistema são dentro da etapa Abertura de Licitação, em que se confeccionam os 

mapas de preço das licitações (a partir do cadastro das propostas dos fornecedores) e se 

faz o julgamento das propostas dos fornecedores. 

Definição da Data de Abertura da Licitação 

Depois que toda a parte burocrática para a realização da licitação foi feita, deve-se lançar 

no sistema a data e hora da abertura da licitação definida pela CPL. Neste momento, 

também são lançados no sistema o prazo de validade das propostas dos fornecedores e o 

prazo para a entrega das mercadorias licitadas definidos no edital da licitação. 

Definida a data de abertura, a mesma só poderá ser alterada caso não se tenha 

cadastrado nenhuma proposta dos fornecedores para o processo de compra em questão. 

Cadastrar Propostas dos Fornecedores e Gerar Mapa de Preços 

Depois que todas as empresas (participantes da licitação) fornecerem as respectivas 

propostas para os materiais ou serviços licitados, elas devem ser cadastradas no sistema, 

possibilitando a confecção do Mapa de Preços (no caso de processo de compra de 

material). O mapa de preços é um relatório que lista para cada item do processo as 

propostas cadastradas. 

No caso do processo de compra de serviços, também cada proposta é referente a um 

único fornecedor e a um único processo de compra, porém não possui um conjunto de 

itens propostas. Para se decidir que fornecedor irá executar o serviço, basta apenas 

informar um valor proposto e opcionalmente alguma especificação. 

Com as propostas cadastradas e a comissão de licitação ter feito o parecer técnico, 

realiza-se o julgamento das propostas para se saber de quais fornecedores irão ser 

comprados os itens ou qual fornecedor realizará o serviço. 

Julgamento das Propostas 

Para emitir um relatório contendo o julgamento das propostas dos fornecedores, utiliza-se 

as informações do mapa de preços. Por padrão, os fornecedores ganhadores para cada 

item são aqueles que propuserem o menor preço. Algumas vezes nem sempre o menor 

preço ganha a licitação, pois uma proposta para determinado produto ou para o serviço 

pode ser desclassificada, portanto, deve-se ter a opção de no sistema indicar o vencedor 

manualmente. 



Em outras situações, pode ser que haja duas propostas com uma mesma especificação 

que se enquadrem como ganhadoras. Então, a comissão de licitação deve efetuar um 

sorteio para efetuar quem será a ganhadora. Ainda há situações, no caso do processo de 

compra de material, que um item do processo pode não ter seu julgamento efetuado (por 

exemplo, caso o preço proposto tenha sido superfaturado). 

Cadastro de Carta Convite 

Quando a modalidade de um processo de compra é Carta Convite,  há a necessidade de s

e cadastrar   os   fornecedores   convidados.   Um  processo   de   compra   pode   ter   vári

os   convites associados.  No mínimo 3 convites devem ser  cadastrados.   

Supressões e Acréscimos no Processo de Compra 

Após o julgamento das propostas dos fornecedores, pode-se realizar supressões ou 

acréscimos no processo de compra. Como já definido, “o contratado fica obrigado a 

aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até 

o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos” (Lei 8666/93, artigo 65, 

parágrafo 1º). Os acréscimo são feitos inserindo novos itens de requisições aos itens já 

existentes no processo de compra. Já a supressão é feita reduzindo-se as quantidades 

dos itens das requisições dos itens do processo. Acréscimos e supressões não são 

permitidos caso seja uma dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

Obs: Feito uma supressão ou acréscimo, o valor total do processo não pode exceder os 

limites impostos pela modalidade da licitação escolhida. 

Resumo de Empenho 

Definidos os fornecedores ganhadores de determinados itens de uma licitação, deve-se 

gerar os resumos de empenhos do processo de compra. Um resumo de empenho pode 

ser definido como uma reserva antecipada de uma parte do orçamento. A partir dessa 

reserva, o Departamento de Contabilidade e Finanças da UFRN registra as notas de 

empenho e envia para os fornecedores vencedores. Cada unidade orçamentária que 

possui itens de requisições no processo de compra terá resumos de empenhos para cada 

fornecedor que ganhou a licitação de alguns de seus itens. Nesses resumos de empenhos, 

em geral, é apresentada uma lista dos produtos licitados com seus valores unitários, um 

subtotal para cada produto e uma totalização geral correspondente ao valor do empenho a 

ser realizado por unidade orçamentária. Caso tenha havido acréscimos, os resumos de 

empenhos devem ser geradas separadamente para os itens acrescidos. Relatórios 

contendo o resumo de empenho dos fornecedores do processo original e dos processos 

caronas desses processos são enviados ao setor de Contabilidade e Finanças. 

Outras opções do compras 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 
Ou sem participantes externos 

 

 

 

Aba Cotações 

 

 



 

 

Registro de Preço 

 

 



 

 

Solicitação a um registro de preço vigente 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
Usuário Admin vai autoriza 



 

 

 



 

Do orçamento 

 



 

 

 

Fica disponível para empenho. 

 

Não registro de preço 

 



 

 

 

 

 
Será necessário o autorizador orçamentário autorizar 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



Cadastra Proposta pela aba Licitação 

 

 

 



 

Fui direto em julgar proposta 

 

 

 



 

 

Carta Convite 

Realiza requisição 

 
Realiza autorização Orçamentária 

 

Analisa a demanda e autoriza 



 

Cria o processo de compra e define a modalidade 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


