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1. Acessando Portal UFGNet

1.1 Realizando login
Acesse o Portal UFGNet pelo endereço: ufgnet.ufg.br, faça a autenticação com o Login Único e
Senha:

Apos  realizar  a  autenticação,  clique  no  menu  ADMINISTRATIVO e  escolha  a  opção
Gestão Administrativa – SIPAC:



2. Acessando o módulo de Compra

Sistema SIPAC

Módulo Compras

Usuários Gestor de Compras

Perfil Gestor Compra

Esta funcionalidade é utilizada pelos usuários responsáveis pela gestão do setor de compras
da Instituição, permitindo que o usuário realize o cadastro de um processo de compra no
sistema.

2.1 Cadastrar Processo de Compra/Licitação
Para realizar esta operação, os seguintes caminhos são disponibilizados: 
SIPAC→Módulos→Compras→Compras→Processo de Compra/Licitação→Cadastrar 
Processo de Compra/Licitação (Perfil Gestor Compras);

A seguinte tela será exibida pelo sistema:
 

Informe o Tipo de Compra do processo e se ela será realizada em Sistema de Registro de 
Preço ou não.



Para exemplificar, utilizaremos o Tipo de Compra: MATERIAIS e Sistema de Registro de 
Preço: Não.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será 
exibida posteriormente. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente.

Clique em Continuar para prosseguir. O tela com o campo para Buscar Requisições será 
apresentada pelo sistema: 

Nesta  página,  é  necessário  adicionar  os  itens  solicitados  em  requisições  previamente
cadastradas no sistema e que serão comprados por meio do processo que será cadastrado.
Para realizar a busca por uma requisição cujos itens serão adicionados, informe um ou mais
dos seguintes dados:

• Número/Ano: Informe o ano e o número da requisição a ser licitada;
• Período de Cadastro: Defina o período de cadastro da requisição através do calendário

virtual fornecido pelo sistema ao clicar no ícone , ou digitando as  datas nos campos
específicos;

• Unidade de Custo: Informe o código da unidade de custo da requisição ou selecione-a a
partir da lista disponibilizada. Se desejar, busque pela unidade através do ícone ;

• Unidade  Requisitante:  Informe  a  unidade  requisitante  de  acordo  com  as  orientações
fornecidas no campo anterior;

• Grupo  de  Material:  Informe  o  código  do  grupo  de  material  que  será  adicionado  ao
processo ou selecione-o na lista fornecida;

• Material: Informe a denominação do material que será adicionado ao processo. Uma lista
será apresentada ao inserir as letras iniciais referentes ao nome do material.

Utilizaremos como exemplo o Período de Cadastro: 01/01/2011 à 20/09/2011.

Para  realizar  a  busca,  clique  em  Buscar  Requisição.  A lista  de  Requisições  Encontradas que
atendem aos critérios de busca será exibida, conforme figura abaixo:



Para selecionar a requisição cujos ícones deseja visualizar e adicionar ao processo, clique no ícone
Para exemplificar, utilizaremos a requisição de número 1163/2016.

A página será prontamente atualizada e a Lista dos Itens da Requisição passará a ser exibida abaixo
do campo de busca:

Selecione o item que deseja adicionar ao processo clicando na caixa de seleção ao lado de seu
número, e informe a Quant. Compra, ou a quantidade do item que deverá ser adquirida.

Utilizaremos como exemplo o item 22000000169 - DETERGENTE PARA CARPETES e a Quant.
Compra: 1.



Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta ação será válida em todas as telas em
que estiver presente.

Para inserir os itens ao processo, clique em Inserir Itens. A seguinte tela será exibida pelo sistema,
com uma mensagem de sucesso no topo: 

Caso  deseje  visualizar  a  lista  contendo  todos  os  itens  adicionados  ao  processo,  clique  em
VISUALIZAR  ITENS  DO  PROCESSO.  A  lista  de  Itens  do  Processo  de  Compra  será
disponibilizada pelo sistema em uma nova página: 

Para fechar esta tela e retornar à página anterior, clique em 



De volta à página anterior, após inserir todos os itens desejados, clique em Continuar. A página a
seguir será disponibilizada:

Caso deseje excluir do processo um item inserido anteriormente, clique no ícone .  O  item  será
prontamente  removido  da  lista  e  a  seguinte  mensagem  de  confirmação  será  apresentada  pelo
sistema no topo da página:

De volta à página anterior, informe o Tipo do Processo de licitação do processo que será cadastrado.
Ao preencher o campo, a página será automaticamente atualizada e passará a exibir novos campos,
onde deverão ser informados os dados da licitação.

Exemplificaremos com o Tipo do Processo:  LICITAÇÃO. Após a atualização, os seguintes novos
campos foram disponibilizados para preenchimento:

No caso do tipo de processo que selecionamos, os campos adicionados foram o campo Modalidade,
que deverá ser preenchida com uma das opções listadas pelo sistema, e o campo Número, que foi
automaticamente preenchido pelo sistema, mas que pode ser alterado conforme desejado e o Ano
também deve ser preenchido.



Após informar os dados desejados, clique em Continuar para prosseguir. O sistema o direcionará
para a seguinte página:

[ NOVA CUSTOMIZAÇÃO EM ANDAMENTO]

2.1.1 Relatório dos Materiais com Preços Estimados

Para visualizar o relatório dos materiais com preços estimados, clique em  Relatório dos 
Materiais com Preços Estimados. 
O relatório será apresentado pelo sistema no seguinte formato:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para imprimir o relatório, clique em



2.1.2 Relatório dos Materiais a Serem Licitados

Clique em Relatório dos Materiais a Serem Licitados para visualizar o relatório dos itens

licitados, que será disponibilizado pelo sistema conforme figura abaixo:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para imprimir o relatório, clique em



2.1.3 Relatório das Requisições do Processo

Se desejar visualizar um relatório contendo todas as requisições do processo recém-cadastrado, 
clique em Relatório das Requisições do Processo. O relatório será exibido no seguinte 
formato: 

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para imprimir o relatório, clique em



2.1.4 Imprimir Guia de Movimentação -  Econômico

Se desejar imprimir a guia de movimentação no modo econômico, clique em Imprimir 
Guia de Movimentação – Econômico. Uma nova página será exibida:

Clique em para fechar a janela.

Para imprimir o relatório, clique em



2.1.5 Imprimir Guia de Movimentação – Normal

Se desejar imprimir a guia de movimentação no modo normal, clique em Imprimir Guia de 
Movimentação – Normal. Uma nova página será exibida:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para imprimir o relatório, clique em



2.2 Modificar Processo de Compra

Sistema SIPAC

Módulo Compras/Licitação

Usuários Servidores responsáveis pela gestão de compras da Instituição

Perfil Gestor Compra

Esta operação permite que o usuário modifique os dados de um processo de compra já existente. A
funcionalidade pode ser utilizada pelos usuários responsáveis pelas compras nas unidades e centros.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Compras → Compras → Processo de
Compra/Licitação → Modificar Processo de Compra.

A seguinte tela será gerada pelo sistema:

Caso  desista  da  operação,  clique  em  Cancelar e  confirme  na  caixa  de  diálogo  exibida
posteriormente.

Para voltar para a tela inicial do módulo, clique no link .

Preencha  o  campo  Nº  Processo com  o  número  do  processo  no  formato  indicado
(radical.número/ano-dv) ou o campo Modalidade/Número/Ano informando a modalidade, o número
e o ano do processo de compra que será modificado.

Exemplificamos com o Nº Processo 12345.123552/2013-01. Para prosseguir, clique em Buscar. A
tela a seguir será visualizada:

Para retornar para a tela anterior, clique em Voltar.

Figura 1: Opções para Busca

Figura 2: Dados Gerais



Nesta tela é possível fazer três tipos de modificações em um processo de compra:  Enviar para
Licitação,  Atualizar e Remover. As duas últimas operações só podem ser realizadas se o processo
não tiver sido enviado ao setor de licitação. Explicaremos as operações em tópicos para facilitar a
compreensão do usuário.

2.2.1 Atualizar

Clique em  Atualizar para realizar a inclusão de novos itens de requisições. A seguinte tela será
gerada:

Ao clicar em , o usuário poderá visualizar os itens do processo de
compra, conforme a tela seguinte:

Para finalizar a visualização da tela, clique em .

De volta a tela Buscar Requisições, para inserir um item ao processo de compra é necessário buscar
uma requisição, segundo os filtros de busca listados abaixo, selecionar alguns dos itens de uma
determinada requisição e inseri-los no processo de compra:

• Número/Ano: Informe o número e o ano da requisição de serviço original;

• Tipo de Serviço: Selecione o tipo de serviço entre as opções disponíveis: PESSOA JURÍDICA ou 

PESSOA FÍSICA;

• Número/Ano: Insira o número e o ano da requisição a ser licitada;

Figura 3:Buscar Requisições

 Figura 4: Itens do Processo de Compra 



• Período de Cadastro: Digite ou selecione as datas do período de cadastro da requisição no 

calendário virtual, clicando no ícone ;

• Unidade de Custo: Informe qual é a unidade de custo;

• Unidade Requisitante: Informe qual é a unidade requisitante;

• Grupo de Material: Selecione o grupo de material entre as opções listadas pelo sistema;

• Material: Indique qual o material buscado. Ao digitar as letras iniciais, o sistema exibirá uma lista

com os possíveis resultados para que o usuário possa escolher a opção desejada.

Para os campos Unidade de Custo e  Unidade Requisitante o usuário poderá fazer uma busca por

unidade, clicando no ícone .

Exemplificamos o campo Tipo de Serviço com PESSOA JURÍDICA e o campo Número/Ano com
4452/2013. Em seguida, clique em Buscar Requisição. A tela será exibida da seguinte forma:

Selecione o item a ser inserido e clique em Inserir Itens. O sistema exibirá a tela:

Figura 5: Itens do Processo de Compra



Para prosseguir, clique e Continuar. Veja a tela a seguir:

Nesta tela é possível visualizar o dados gerais e os itens inseridos. Também deverão ser informados
os dados da licitação do processo de compra, tais como a modalidade no campo Tipo do Processo e
o Número da licitação. 

Após a escolha da modalidade o sistema sugere um número para a licitação, mas este número pode
ser modificado. 

Figura 6: Mensagem de Sucesso/Itens do Processo de Compra

Figura 7: Dados Gerais



Caso queira remover um item já adicionado à requisição, clique no ícone . O sistema exibirá uma
janela para que o usuário possa confirmar a operação:

Clique em OK para confirmar. O sistema exibirá a seguinte mensagem de sucesso e a página será
recarregada sem o item:

Exemplificamos Tipo do Processo com DISPENSA DE LICITAÇÃO e o Número 1. Em seguida,
clique em Continuar. A tela a seguir será apresentada:

As informações inseridas neste passo serão utilizadas para a criação da capa do processo no Sistema
de Protocolos, por isso, preencha os campos:

• Assunto Detalhado: DLNº.: 1: Informe o assunto detalhado do processo de compra;

• Observações: Faça observações pertinentes ao processo;

• Objeto Detalhado: Descreva detalhadamente o objeto do processo; 

• Inciso do Artigo 24 da Lei 8666/1993: Selecione o inciso adequado, entre as opções disponíveis.

Em seguida escolha entre  as opções  Atualizar ou  Atualizar  e  Enviar.  Ao selecionar  a primeira
opção, o processo de compra será somente atualizado, caso selecione a segunda, o processo será
atualizado e enviado para o setor de licitação.

 Figura 10: Informações sobre o Processo 

 Figura 8: Caixa de Diálogo

 Figura 9: Mensagem de Sucesso



Optamos pela opção Atualizar, em seguida, clique em Confirmar. A seguinte tela será exibida:

Para  visualizar  o  relatório  dos  materiais  de  serviços  com  preços  estimados,  clique  em

, a tela a seguir será gerada:

Figura 11: Mensagem de Sucesso/Dados do Processo



Figura 12: Relatório dos Serviços com Preços Estimados



Para retornar para a página anterior, clique em Voltar.

Caso queira voltar para a página inicial do módulo, clique no link , no canto esquerdo 
superior da tela.

Para imprimir, clique no link .

Visualize o relatório dos materiais de serviços licitados clicando em

. A seguinte tela será apresentada:

Figura 13: Relatório dos Serviços a Serem Licitados



As  funcionalidades  desta  tela  serão  semelhantes  a  tela  Relatório  dos  Serviços  com  Preços
Estimados.

Caso queira ver o relatório das requisições do processo, clique em

. Veja a tela a seguir:

As  funcionalidades  desta  tela  serão  semelhantes  a  tela  Relatório  dos  Serviços  com  Preços
Estimados.

Figura 14: Relatório das Requisições de Processo



2.2.2 Enviar para Licitação

Nesta operação o usuário estará habilitando o cadastro de propostas, julgamento, etc. Pra realizá-la,
clique em Enviar para Licitação. A seguinte tela será exibida:

Para confirmar o envio, clique em Confirmar. A seguinte tela será exibida:

Os relatório disponíveis para consulta, são semelhantes aos apresentados no tópico anterior.

Ao clicar em , o usuário será direcionado para cadastrar um novo
processo de compra/licitação. Para saber detalhes sobre esta operação, acesse o manual  Cadastrar
Processo de Compra de Licitação na lista dos Manuais Relacionados ao final desta tela.

Figura 15: Dados Gerais

Figura 16: Mensagem de Sucesso/Dados Gerais



2.2.3 Remover

Para remover totalmente um processo de compra, clique em Remover. A seguinte tela será exibida:

Clique  em  Confirmar para  remover  o  processo.  A  seguinte  mensagem  será  exibida  como
confirmação da operação:

Figura 17: Dados Gerais

Figura 18: Mensagem de Sucesso



2.3 Cadastrar Participantes Externos (SRP)
Sistema SIPAC 
Módulo Compras/Licitação 

Usuários Gestor Compras 
Perfil Gestor Compras e Gestor Licitação 

Essa caso de uso permite ao gestor de compras do órgão gerenciador cadastrar as instituições que
participarão  do  processo  licitatório  do  tipo  registro  de  preço.  Essas  participações  são
regulamentadas pelo decreto 7892/2013.

Para realizar esta operação, os seguintes caminhos serão disponibilizados:

• SIPAC → Módulos → Compras → Compras → Processo de Compra/Licitação → Participantes

Externos (SRP) → Cadastrar (Perfil Gestor Compras).

• SIPAC → Módulos → Licitação → Compras → Processo de Compra/Licitação → Participantes

Externos (SRP) → Cadastrar (Perfis Gestor Compras e Gestor Licitação).

O sistema exibirá a seguinte tela:

Caso desista da operação, clique em Cancelar. O sistema exibirá uma janela para confirmação. Esta
operação será válida para todas as telas que apresentarem esta função.

Para retornar ao menu principal do módulo, clique no link Menu Compras ou Menu Licitação, de
acordo com o módulo acessado. Esta operação será válida para todas as telas que apresentarem esta
função.

Para realizar a busca, informe o  Nº Processo desejado ou a  Modalidade/Número/Ano da licitação
associada a ele. Clique em Consultar para dar prosseguimento a operação. O sistema permitirá o
cadastro de participantes apenas para processos que forem do tipo SRP (Sistema de Registro de
Preço).  Exemplificaremos  a  operação  com  o  Nº  Processo 00000.000000/0000-01.  O  sistema
apresentará a seguinte tela:

Figura 1: Opções para Consulta

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7892.htm


Para voltar para a tela anterior, clique em Voltar. Esta operação será válida para todas as telas que
apresentarem esta função.

Na tela apresentada acima, o usuário deverá informar os seguintes parâmetros:

• Unidade Gestora: Unidade que representa o órgão participante do processo licitatório. O sistema

auxilia a busca da unidade a partir do texto digitado, listando as unidades gestoras migradas do
SIAFI.

• Observações: Forneça observações sobre a operação;

• Arquivo:  Insira um arquivo ao cadastro que será associado ao participante externo. Para isso,

clique em Selecionar Arquivo;

• Descrição: Forneça a descrição do arquivo.

Clique em Inserir Arquivo para confirmar a operação. Exemplificaremos a operação selecionando
o arquivo e fornecendo a Descrição Relatório de Adesão. O sistema recarregará a tela da seguinte
maneira:

Figura 2: Dados Gerais do Processo de Compra; Dados Participante Externo



Se desejar excluir o arquivo associado, clique no ícone . O sistema apresentará a seguinte caixa
de confirmação:

Confirme a operação clicando em OK. O sistema exibirá a seguinte mensagem de sucesso:

Retornando  para  a  tela  de  Dados  Participante  Externo,  exemplificaremos  a  operação  com  a
Unidade  Gestora SUPERINTENDÊNCIA  ESTAD.  DO  RIO  GRANDE  DO  NORTE e  as
Observações A unidade externa em questão precisa estar ciente de todos os materiais adquiridos em
sistema de registro de preços para a Instituição.

Figura 5: Mensagem de Sucesso

Figura 4: Caixa de Diálogo

Figura 3: Tela de Sucesso



Após informar todos os dados necessários e associar/desassociar os arquivos desejados, clique em
Continuar para dar prosseguimento a operação. O sistema apresentará a seguinte tela:

Na tela apresentada acima, o usuário deverá selecionar os materiais que serão licitados pelo órgão
gerenciador e informar a quantidade pretendida pelo órgão participante. Para realizar a busca pelos
itens desejados, informe se deseja visualizar  Todos os Itens do Processo ou, caso deseje procurar
um item específico, informe a denominação do Material e/ou o Grupo de Material no qual ele está
inserido.  Confirme  a  operação  clicando  em  Buscar.  Exemplificaremos  a  operação  clicando  na
opção Todos os Itens do Processo. O sistema recarregará a tela da seguinte maneira:

Caso deseje visualizar os dados de um determinado item, clique no link referente ao seu código.
Exemplificaremos a operação clicando no link . O sistema exibirá a seguinte tela:

Figura 7: Dados Gerais do Processo de Compra; Buscar Itens do Processo de Compra; Itens do Processo de Compra

Figura 6: Dados Gerais do Processo de Compra; Buscar Itens do Processo de Compra



Para fechar a tela acima, clique em Fechar.

Retornando para a tela de  Itens do Processo de Compra, selecione o item que desejar inserir no
cadastro clicando na caixa de seleção ao lado de seu número. Caso deseje inserir todos os itens
listados, clique no link . Informe a Quant. Solicitada do item listado no processo de compra
de  registro  de  preço.  Clique  em  Inserir Itens para  confirmar  a  operação.  Exemplificaremos  a
operação selecionando o item exibido na tela e fornecendo a  Quant. Solicitada:  1,00. O sistema
exibirá automaticamente o Valor Total do processo de compra em razão da quantidade solicitada. O
sistema recarregará a tela da seguinte maneira:

Caso deseje remover o item inserido ao cadastro, selecione-o clicando na caixa de seleção ao lado
de seu número e clique em Remover Itens. A seguinte janela de confirmação será apresentada:

Figura 10: Caixa de Diálogo

Figura 9: Tela de Sucesso

Figura 8: Dados Gerais do Item



Confirme a operação clicando em OK. A seguinte mensagem de sucesso será exibida:

Retornando para a tela de  Itens Associados ao Participante Externo, clique em  Confirmar para
finalizar a operação. A seguinte tela de sucesso será apresentada:

Para  associar  outro  participante  externo  ao  mesmo  processo  de  compra,  clique  no  link
.  Clique  no  link

 para cadastrar um novo participante externo no sistema da
Instituição. Em ambos os casos, a operação será semelhante à explicada neste manual.

2.4 Cadastrar Situação do Processo
Sistema SIPAC 
Módulo Compras 

Usuários Gestores de Compras, Gestores de Licitação 
Perfil Gestor  Compras,  Gestor  Licitação,  Gestor  Relatório  Compras,  Gestor

Importação, Gestor Serviço Compras, Gestor de Pagamento PF 

Figura 12: Tela de Sucesso

Figura 11: Mensagem de Sucesso



Esta funcionalidade permite que o usuário cadastre uma nova situação de processo de compra no
sistema da Instituição. A situação do processo de compra é circunstância em que o processo se
encontra. 

Para realizar a operação, os seguintes caminhos poderão ser utilizados:

• SIPAC → Módulos → Compras → Compras → Processo de Compra/Licitação → Cadastrar

Situação do Processo (Perfil Gestor Compras);

• SIPAC → Módulos → Licitação → Compras → Processo de Compra/Licitação → Cadastrar

Situação do Processo (Perfil Gestor Licitação). 

A seguinte tela será exibida:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida
posteriormente. Esta ação será válida em todas as telas que a contenha.

Para retornar  à  página inicial  do módulo,  clique no link  Menu Compras ou  Menu Licitação,
dependendo do papel desempenhado pelo usuário. Esta opção é válida sempre que a função estiver
disponível.

Na  tela  acima,  informe  o  Nº  Processo de  compra  ou  a  Modalidade/Número/Ano da  licitação
realizada.  Exemplificaremos  com  o  processo  de  Modalidade/Número/Ano PR/40/2012.  Após
informar os dados necessários, clique em Buscar. A página Dados Gerais do Processo será exibida
pelo sistema:

Figura 1: Opções para Busca

Figura 2: Dados Gerais do Processo



Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Se desejar remover uma situação previamente cadastrada, clique no ícone  . O sistema exibirá a
seguinte janela:

Clique em Cancelar caso desista da remoção ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar,
uma mensagem de sucesso da remoção será exibida no topo da página, conforme figura a seguir:

De volta à página Dados Gerais do Processo, informe a Nova Situação do processo, a Fase em que
ele se encontra e a  Data de Início e  Data de Fim da situação. Para esses dois últimos campos, o
usuário poderá selecionar a data desejada a partir do calendário virtual fornecido pelo sistema ao

clicar no ícone , ou digitando-a do campo determinado.

Exemplificaremos  com  Nova  Situação EM HOMOLOGAÇÃO;  Fase HOMOLOGAÇÃO. Para
prosseguir,  clique  em  Cadastrar.  A  seguinte  tela  será  exibida,  contendo  a  mensagem  de
confirmação do cadastro no topo:

Se  desejar  cadastrar  uma  nova  situação  de  processo,  clique  em
 e repita esta operação.

Figura 3: Caixa de Diálogo

Figura 4: Mensagem de Sucesso da Remoção

Figura 5: Mensagem de Confirmação; Dados do Processo



2.5 Cadastrar/Alterar Dados Complementares
Sistema SIPAC 

Módulo Compras 
Usuários Gestores de Compras 

Perfil Gestor Compra 

Esta  funcionalidade  permite  que  o usuário  realize  o  cadastro  de  dados  complementares  de um
processo de compra previamente cadastrado no sistema da Instituição, ou que realize a alteração
destes dados, caso eles já tenham sido cadastrados. 

Para realizar esta operação, os seguintes caminhos são disponibilizados: 

• SIPAC  →  Módulos  →  Compras  →  Compras  →  Processo  de  Compra/Licitação  →

Cadastrar/Alterar Dados Complementares (Perfil Gestor Compras);

• SIPAC  →  Módulos  →  Licitação  →  Compras  →  Processo  de  Compra/Licitação  →

Cadastrar/Alterar Dados Complementares (Perfil Gestor Licitação).

O  sistema  exibirá  uma  tela  contendo  as  Opções  para  Busca pelo  processo  cujos  dados
complementares serão cadastrados ou alterados.



Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida
posteriormente. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente.

Para retornar ao menu principal do módulo, clique no link Menu Compras ou Menu Licitação, de
acordo com o módulo acessado. Esta operação será válida para todas as telas que apresentarem esta
função.

Para realizar a busca, informe o  Nº Processo desejado ou a  Modalidade/Número/Ano da licitação
associada a ele. Utilizaremos como exemplo o Nº Processo 23077.007554/2013-72. Para prosseguir,
clique em Buscar. O sistema o direcionará para uma nova página, contendo as Informações Gerais
do Processo de Compra:

Na tela acima, é possível cadastrar ou alterar os seguintes dados complementares do processo:

• Data do Parecer Jurídico: Informe a nova data do parecer jurídico da licitação;

• Data do Parecer da Transparência: Selecione a data do parecer da transparência;

• Data da autorização/ratificação: Especifique a data de autorização/ratificação da licitação;

• Data da publicação: Informe a data em que o processo de compra foi publicado;

Figura 1: Opções para Busca

Figura 2: Informações Gerais do Processo de Compra



• Grau  de  complexidade:  Defina  o  grau  de  complexidade  do  processo,  que  pode  ser  de

complexidade Baixa, Média ou Alta;

• Existe minuta?: Caso exista uma minuta para o processo, selecione a opção Sim. Caso contrário,

escolha a opção Não. 

Mais abaixo são solicitadas as informações destinadas ao pregoeiro do processo de compra:

• Pregoeiro/Responsável:  Selecione o pregoeiro responsável  que foi designado a partir  da lista

gerada ao inserir as letras iniciais correspondentes ao nome do servidor;

• Portaria (Num./Ano - Gestora):  Informe o número e o ano da portaria referente ao processo,

como também, selecione a gestora dentre as opções listadas pelo sistema;

• Arquivo Anexo:  Caso queira anexar um arquivo ao processo, clique em  Selecionar arquivo e

escolha o documento a ser inserido no sistema;

• Vigência: Informe a data de vigência do pregoeiro. A vigência máxima é de 1 ano com base no

período da Data da Publicação do pregoeiro;

• Data da Publicação: Forneça a data de publicação do pregoeiro. Ela não poderá ser posterior a

data atual.

Vale ressaltar que, caso algum dos dados complementares tenham sido cadastrados previamente,
seus campos serão automaticamente preenchidos pelo sistema. No entanto,  é possível  alterá-los
conforme desejar.

Nos campos onde deverão ser informadas datas, é possível digitá-las ou selecioná-las no calendário

virtual exibido ao clicar no ícone . 

Caso o processo tenha um arquivo anexado, o usuário poderá removê-lo ao clicar no nome do

arquivo, exemplificado pelo link . A seguinte caixa de diálogo será exibida:

Para confirmar a operação, clique em OK. Ao confirmar a remoção, a página será atualizada e o
arquivo não estará mais presente na tela.

Exemplificamos a operação com os seguintes dados:

• Data do Parecer Jurídico: 27/09/2013;

• Data da autorização/ratificação: 16/09/2013;

• Data da Publicação: 09/09/2013;

• Grau de Complexidade: BAIXA.

• Pregoeiro/Responsável: NOME DO PREGOEIRO;

Figura 3: Caixa de Diálogo



• Portaria (Num./Ano - Gestora): 21/2013 - UFRN;

• Vigência: 17/12/2013;

• Data da Publicação: 11/09/2013.

Para finalizar a operação, clique em Alterar. Uma mensagem de sucesso será exibida pelo sistema
no topo da seguinte página:

Se desejar realizar um novo cadastro ou alteração de dados complementares de um processo, clique
em  e repita esta operação.

Figura 4: Mensagem de Sucesso; Informações Gerais do Processo de Compra



2.6 Cancelar Processo de Compra
Sistema SIPAC 

Módulo Compras 
Usuários Gestores de Compras, Gestores de Licitação 

Perfil Gestor Compra 

Esta funcionalidade permite que o usuário cancele um processo de compra previamente cadastrado
no sistema. Assim, as requisições associadas ao processo poderão ser estornadas ou reutilizadas em
outro processo de compra. Vale ressaltar que o cancelamento não poderá ser efetuado caso existam
pré-empenhos associados ao processo de compra.

Para cancelar um processo de compra, os seguintes caminhos poderão ser seguidos:

• SIPAC → Módulos → Compras → Compras → Processo de Compra/Licitação → Cancelar

Processo de Compra (Perfil Gestor Compras);

• SIPAC → Módulos → Licitação → Compras → Processo de Compra/Licitação → Cancelar

Processo de Compra (Perfil Gestor Licitação e Gestor Compras).

O sistema exibirá uma tela contendo as Opções para Busca.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida
posteriormente. Essa ação será válida em todas as telas em que estiver presente.

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link Menu Compras ou Menu Licitação, de
acordo com o módulo acessado.

Na tela acima, informe o Nº Processo de compra que deseja cancelar ou a Modalidade/Número/Ano
da  licitação  associada  ao  processo.  Exemplificaremos  a  busca  com  o  Nº  Processo
23077.007630/2013-40.  Para  dar  prosseguimento  à  operação,  clique  em  Buscar após  o
preenchimento dos campos. A seguinte tela será exibida pelo sistema:

Figura 1: Opções para Busca



Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.

Nesta  etapa  da  operação,  o  usuário  terá  que  optar  por  REAPROVEITAR  REQUISIÇÕES  EM
OUTRO PROCESSO? ou ESTORNAR REQUISIÇÕES associadas ao processo que será cancelado.
Exemplificamos  com  a  opção  REAPROVEITAR  REQUISIÇÕES  EM  OUTRO  PROCESSO?
selecionada.

Confira os dados do processo de compra e, estando certo da ação, clique em Confirmar. O sistema
exibirá a seguinte tela:

Para confirmar a operação, clique em OK. Após confirmação, o usuário retornará ao menu principal
do módulo.

Figura 2: Cancelar Processo de Compra

Figura 3: Caixa de Diálogo



2.7 Demandas Pendentes para Compra em Registro de Preços
Sistema SIPAC 
Módulo Compras/Licitação 

Usuários Responsável pelas compras do DMP (Departamento de Material e 
Patrimônio) 

Perfil Gestor Compra SRP; Gestor Licitação

Esta funcionalidade permitirá ao usuário visualizar a lista das requisições de materiais e/ou serviços
pendentes para a solicitação de um novo SRP (Sistema de Registro de Preços). 

Para realizar esta operação, os seguintes caminhos serão disponibilizados:

• SIPAC → Módulos → Compras → Compras → Processo de Compra/Licitação → Demandas

Pendentes → Demandas para Compra em Registro de Preços (Perfil Gestor Compra SRP).

• SIPAC → Módulos → Licitação → Compras → Processo de Compra/Licitação → Demandas

Pendentes → Demandas para Compra em Registro de Preços (Perfil  Gestor Licitação).  Para
acessar  a  funcionalidade  por  esse  caminho  é  necessário  possuir  também o  Perfil  de  Gestor
Compras.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na caixa de diálogo que será
exibida posteriormente.

Para retornar ao menu principal do módulo, clique no link referente a ele. Na exemplificação da tela
acima, o usuário deverá clicar no link .

Ao posicionar o cursor do mouse sobre o nome do Usuário, o sistema exibirá informações sobre sua
unidade requisitante.

A tela exibida acima lista as demanda para compras em registro de preço. Caso deseje realizar uma
busca específica, o usuário deverá fornecer os seguintes parâmetros:

• Período da Solicitação: Defina o intervalo de cadastro da solicitação de material. Selecione as

datas no calendário clicando no ícone ;

Figura 1: Filtro de Requisições; Demanda para Compra em Registro de Preço



• Unidade Requisitante: Forneça a unidade que solicitou o material. Ao inserir as letras iniciais do

nome, o sistema exibirá uma lista automática de nomes para facilitar a busca do usuário. Esta
operação será válida para os próximos critérios;

• Unidade de Custo: Informe a unidade que irá arcar com as despesas;

• Grupo de Material: Insira o grupo dos materiais que fazem parte da requisição;

• Material: Forneça a denominação de pelo menos um dos materiais que fazem parte da requisição.

Para dar prosseguimento a operação, clique em Filtrar. O sistema exibirá uma tela semelhante a
apresentada acima.

As demandas que apresentarem o ícone  foram geradas a partir de uma Dispensa de Licitação.

O usuário poderá visualizar a requisição clicando no ícone  . A explicação para esta operação
encontra-se no manual  Consultar Requisições, listado no tópico  Manuais Relacionados ao final
deste.

Retornando a lista de demanda para compra em registro de preço, o usuário poderá clicar no ícone
 para analisar a requisição. A seguinte tela será exibida:

Para voltar para a tela anterior, clique em Voltar.

Clique no ícone  para visualizar os detalhes de um determinado item da requisição. O sistema
apresentará a seguinte tela contendo o histórico do item:

Figura 2: Dados da Requisição



Para fechar esta tela, clique em Fechar.

Retornando à tela de dados da requisição, o usuário poderá alterar o status dos itens da requisição
que ainda não foram incluídos em processo de compra. A atualização variará do Status Cadastrado
para Status Compra Cancelada e vice-versa.

Para alterar o status, selecione o item na caixa localizada no lado esquerdo da denominação do
mesmo, ou clique no link  para selecionar todos os itens listados. Para confirmar a operação,
clique em Atualizar. O status do item selecionado será atualizado. A seguinte mensagem de sucesso
será exibida:

Figura 3: Detalhes do Item; Histórico

Figura 4: Mensagem de Sucesso



2.8 Cadastrar/Alterar Lotes/Grupos
Sistema SIPAC 
Módulo Compras/Licitação 

Usuários Servidores responsáveis pela gestão do setor de compras da Instituição 
Perfil Gestor Compra; Gestor Importação; Gestor Serviços Compras; Gestor 

Relatórios Compras; Gestor Pagamento Serviço PF 

Esta  funcionalidade  permitirá  ao  funcionário  do  setor  de  compras  cadastrar  ou  alterar  os
lotes/grupos de editoras em um processo de compra e associá-los aos itens do processo. 

Para realizar esta operação, os seguintes caminhos serão disponibilizados:

• SIPAC → Módulos → Compras → Compras → Processo de Compra/Licitação → Lotes/Grupos

→ Cadastrar/Alterar Lotes/Grupos (Perfil Gestor Compras);

• SIPAC → Módulos → Licitação → Compras → Processo de Compra/Licitação → Lotes/Grupos

→ Cadastrar/Alterar Lotes/Grupos (Perfis Gestor Licitação e Gestor Compras).

O sistema exibirá a seguinte tela:

Caso desista da operação, clique em Cancelar. O sistema exibirá uma janela para confirmação. Esta
operação será válida para todas as telas que apresentarem esta função.

Para retornar ao menu principal do módulo, clique no link Menu Compras ou Menu Licitação, de
acordo com o módulo acessado. Esta operação será válida para todas as telas que apresentarem esta
função.

Para realizar a busca pelo processo de compra cujo lote ou grupo de materiais deseja cadastrar, o
usuário deverá informar o Nº Processo ou a Modalidade/Número/Ano da licitação associada a ele.
Clique em Consultar para dar prosseguimento a operação. Exemplificaremos a operação com o Nº
Processo 23077.2176/2012-50.  É  importante  ressaltar  que  só  será  permitido  incluir  lotes  nos
processos de compra que não foram enviados para licitação. O sistema exibirá uma tela contendo os
Dados do Processo de Compra e os campos onde deverão ser informados os Dados do Lote/Grupo
que será cadastrado, assim como apresenta a tela a seguir:

Figura 1: Opções para Consulta

Figura 2: Dados do Processo de Compra; Dados do Lote/Grupo



Para voltar para a tela anterior, clique em Voltar. Esta operação será válida para todas as telas que
apresentarem esta função.

O  usuário  deverá  informar  o  Número e  a  Denominação do  lote/grupo  de  aquisição  que  será
cadastrado.  Em caso  de  compras  de  livros,  informe também a  Editora de  publicação  da  obra
literária. Para dar prosseguimento a operação, clique em Cadastrar. Exemplificaremos a operação
com o  Número 1 e  a  Denominação MATERIAL DE APOIO e o  Número 2 e  a  Denominação
MATERIAL DE SUPORTE. O sistema exibirá a seguinte tela de sucesso:

Para  cadastrar  um novo lote/grupo,  repita  esta  operação.  O usuário  também poderá  associar  o
lote/grupo a itens do processo de compra, alterar os dados do lote/grupo e/ou excluir um lote/grupo
previamente cadastrado no sistema. Estas operações serão explicadas detalhadamente nos tópicos a
seguir.

2.8.1 Associar a Itens do Processo de Compra

Para associar o lote/grupo cadastrado a itens que constam no processo de compra, o usuário deverá
clicar no ícone . O sistema exibirá a seguinte tela:

Na tela exibida acima, selecione o item que deseja associar ao lote/grupo clicando na caixa de
seleção localizada à esquerda da denominação do mesmo. Se desejar selecionar todos itens listados,

Figura 4: Dados do Processo de Compra; Itens do Processo de Compra Ainda Não Associados a Lotes/Grupos

Figura 3: Tela de Sucesso



caso haja mais de um, clique no link . Para dar continuidade a operação, clique em Associar
Itens ao Lote/Grupo. O sistema apresentará a seguinte tela de sucesso:

Se desejar desassociar um item previamente associado ao lote, selecione-o clicando novamente na
caixa  de  seleção  localizada  à  esquerda  de  sua  denominação.  Se  desejar  selecionar  todos  itens
listados, clique no link  . Para prosseguir, clique em  Desassociar Itens do Lote/Grupo. O
sistema exibirá a seguinte mensagem de sucesso:

2.8.2 Alterar Dados do Lote/Grupo

O usuário poderá  alterar  os  dados de um lote/grupo previamente  cadastrado.  Para realizar  esta
operação,  clique  no  ícone  .  O  sistema  disponibilizará  os  campos  contendo  os  Dados  do
Lote/Grupo preenchidos com as informações fornecidas no cadastro, conforme apresenta a tela a
seguir:

Figura 7: Dados do Processo de Compra; Dados do Lote/Grupo

Figura 6: Mensagem de Sucesso

Figura 5: Tela de Sucesso



O usuário poderá alterar o Número e a Denominação do lote/grupo de aquisição e alterar ou inserir
o nome da Editora de publicação da obra literária, em caso de compras de livros. Para confirmar as
alterações realizadas, clique em Alterar. O sistema apresentará a seguinte mensagem de sucesso:

2.8.3 Remover Lote/Grupo

O usuário poderá clicar no ícone   caso deseje remover um lote/grupo de material previamente
cadastrado no sistema. Vale ressaltar que só é possível remover um lote/grupo caso não existam
itens associados a ele. O sistema exibirá a seguinte caixa de confirmação:

Confirme a operação clicando em OK. O sistema exibirá a seguinte mensagem de sucesso:

2.9 Registrar Acréscimos
Sistema SIPAC 
Módulo Compras 

Usuários Gestores de Compras, Gestores de Licitação 
Perfil Gestor Compras, Gestor Licitação 

Esta funcionalidade permite que o usuário registre um ou mais acréscimos na quantidade dos itens
de  um  processo  de  compra  previamente  cadastrado  no  sistema  da  Instituição  e  julgado.  Vale
ressaltar que o direito à realização de acréscimos é garantido pela Lei 8866/93, (artigo 65, parágrafo
1º),  de  forma  que  o  contratado  é  obrigado  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os
acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. No caso de

Figura 10: Mensagem de Sucesso

Figura 9: Caixa de Diálogo

Figura 8: Mensagem de Sucesso



reforma de edifício ou de equipamento, é possível aumentar o valor inicial em até 50% (cinquenta
por cento).

Para realizar a operação, o sistema disponibiliza os seguintes caminhos:

• SIPAC → Módulos → Compras → Compras → Processo de Compra/Licitação → Registrar

Acréscimos (Perfil Gestor Compras);

• SIPAC → Módulos → Licitação → Compras → Processo de Compra/Licitação → Registrar

Acréscimos (Perfil Gestor Licitação).

O sistema exibirá uma página contendo os campos com as  Opções para Busca do processo de
compra:

Para  realizar  a  busca  pelo  processo  de  compra  desejado,  informe  o  Nº  Processo ou  a
Modalidade/Número/Ano da  licitação  associada  a  ele.  Exemplificaremos  esta  ação  com  o  Nº
Processo: 23077.012744/2011-00.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida
posteriormente. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente.

Para prosseguir, clique em Buscar. O sistema o direcionará para uma página que contém os Dados
Gerais do Processo:

Se  desejar  retornar  à  página  anterior,  clique  em  Voltar.  Esta  ação  será  válida  sempre  que  for
apresentada.

Caso esteja certo que deseja registrar o acréscimo para o processo, clique em Continuar. O campo
de busca por requisições será apresentado pelo sistema:

Figura 1: Opções para Busca

Figura 2: Dados Gerais do Processo



Para realizar a busca por uma requisição de um item que será acrescido ao processo de compra,
informe um ou mais dos seguintes dados:

• Número/Ano: Informe o número e o ano da requisição;

• Período de Cadastro: Defina o período de cadastro da requisição;

• Unidade de Custo: Selecione a unidade de custo da requisição;

• Unidade Requisitante: Selecione a unidade requisitante da requisição;

• Grupo de Material: Especifique o grupo de material do item requisitado;

• Material: Informe a descrição do material requisitado.

Vale  ressaltar  que,  no  campo  Período  de  Cadastro,  é  possível  digitar  as  datas  desejadas  ou

selecioná-las  no  calendário  exibido ao  clicar  no  ícone  .  Já  nos  campos  Unidade de Custo e
Unidade Requisitante, caso não saiba o código ou a denominação da unidade desejada, clique em

 para realizar uma busca.

Se desejar visualizar os itens do processo de compra, clique em . A
lista de Itens da Licitação será disponibilizada pelo sistema em uma nova tela:

Clique em  para fechar esta tela a retornar à página anterior. Esta ação será válida em
todas as telas em que estiver presente.

Figura 4: Itens da Licitação

Figura 3: Buscar Requisições



Caso deseje visualizar as propostas relacionadas ao item, clique no ícone . As Propostas para o
Item serão apresentadas no seguinte formato:

De  volta  à  lista  de  Itens  da  Licitação,  clique  em   se  desejar  visualizar  as  notas  fiscais
relacionadas ao item, que serão exibidas em uma página semelhante à figura a seguir:

Retornando  à  tela  de  Busca  de  Requisições,  utilizaremos  como  exemplo  a  requisição  de
Número/Ano: 8120/2011. Para realizar a busca, clique em Buscar Requisição. A Lista dos Itens da
Requisição será exibida embaixo do campo de busca, conforme a seguinte figura:

Nesta tela, selecione o item que será inserido no processo de compra clicando na caixa de seleção
localizada ao lado de seu número, e informe a quantidade que deverá ser comprada,  no campo
Quant. Compra. Ressaltamos que a quantidade de compra deve ser maior que zero e menor ou igual
à quantidade informada na requisição.

Figura 5: Propostas para o Item

Figura 7: Buscar Requisições; Lista dos Itens da Requisição

Figura 6: Notas Fiscais para o Item



Para  exemplificar,  selecionamos  o  item  523501482859  -  ADAPTADOR  DE  TERMINAL
ANALÓGICO (ATA)  COM 2  FXS e  informaremos  a  Quant.  Compra:  5.  Se  estiver  certo  da
inserção, clique em Inserir Itens. Uma mensagem de sucesso da inserção será disponibilizada pelo
sistema no topo da seguinte página:

Para adicionar novos itens, repita a operação.

Se desejar prosseguir com o registro de acréscimo, clique em Continuar. O sistema o direcionará
para a seguinte página:

Confira os dados do acréscimo e, se desejar confirmá-lo, clique em Confirmar. A seguinte janela
será apresentada pelo sistema, confirmando a realização da operação:

Figura 10: Dados do Processo

Figura 9: Itens Acrescidos; Lista dos Fornecedores com Acréscimos

Figura 8: Mensagem de Sucesso; Buscar Requisições



Caso deseje retornar à página inicial do módulo, clique em Menu Compras ou Menu Licitação,
dependendo do papel desempenhado pelo usuário.

2.10 Registrar Supressões
Sistema SIPAC 

Módulo Compras 
Usuários Gestores de Compras, Gestores de Licitação 

Perfil Gestor Compras, Gestor Licitação 

Esta  funcionalidade  permite  que  o  usuário  registre  no  sistema  uma  ou  mais  supressões,  ou
eliminações de uma determinada quantidade do produto comprado em um processo de compra. A
supressão é um direito garantido pela Lei 8866/93, artigo 65, parágrafo 1, que obriga o contratado a
aceitar,  nas mesmas condições contratuais,  as supressões que se fizerem nas obras,  serviços ou
compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. No caso de
reforma de edifício ou de equipamento, o limite de valor sobre para 50% (cinquenta por cento) do
valor inicial. 

Vale ressaltar que não será possível realizar supressões caso o processo de compra já tenha sido
julgado.

Para realizar a operação, são disponibilizados os seguintes caminhos:

• SIPAC → Módulos → Compras → Compras → Processo de Compra/Licitação → Registrar

Supressões (Perfil Gestor Compras);

• SIPAC → Módulos → Licitação → Compras → Processo de Compra/Licitação → Registrar

Supressões (Perfil Gestor Licitação e Gestor Compras)

O sistema exibirá uma página contendo as Opções para Busca do processo de compra:



Para  realizar  a  busca  pelo  processo  de  compra,  informe  o  Nº  Processo ou  a
Modalidade/Número/Ano da licitação associada a ele.

Exemplificaremos com a Modalidade/Número/Ano PR/1/2011.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida
posteriormente. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente.

Após informar os dados desejados, clique em  Buscar. O sistema exibirá a seguinte página, que
contém os Dados Gerais do Processo:

Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta ação é válida para todas as telas em que
for apresentada.

Para prosseguir com a operação, clique em Continuar. A lista dos  Fornecedores Ganhadores da
Licitação será exibida pelo sistema em uma nova página:

Clique no ícone  para encaminhar o fornecedor para supressão. 

Utilizaremos como exemplo o fornecedor  FORNECEDOR GENÉRICO. O sistema o direcionará
para a página a seguir, que contém os Dados do Processo e a lista de Itens Ganhos:

Figura 1: Opções para Busca

Figura 2: Dados Gerais do Processo

Figura 3: Fornecedores Ganhadores da Licitação



Informe, no campo  Quant.  Suprimida,  a quantidade de cada item que deve ser suprimida.  Vale
ressaltar que a quantidade suprimida deve ser maior que zero e menor que a quantidade que foi
comprada.

Como exemplo, utilizaremos a Quant. Suprimida: 100.

Após  realizar  as  supressões  desejadas,  clique  em  Confirmar para  confirmá-las.  A página  será
atualizada e passará a ser exibida no seguinte formato:

Nesta tela,  confira os dados da supressão e,  caso todos estejam corretos,  clique novamente em
Confirmar para finalizar a operação. Uma mensagem de sucesso do registro da supressão será
disponibilizada pelo sistema no topo da página a seguir:

Figura 4: Dados do Processo; Itens Ganhos

Figura 5: Dados das Supressões; Itens Suprimidos; Lista dos Fornecedores com Supressões

Figura 6: Mensagem de Sucesso; Dados do Processo



Caso  deseje  retornar  à  página  inicial  do  módulo,  clique  no  link  Menu  Compras ou  Menu
Licitação, dependendo do papel desempenhado pelo usuário.

Retornando à tela  com os  Dados das  Supressões,  caso  o valor  da supressão seja  maior  que a
porcentagem permitida por lei, é necessário que seja indicado a justificativa da supressão na tela
apresentada abaixo, visualizada logo após clicar em Confirmar:

Utilize  o  espaço  em  branco  para  inserir  a  Justificativa  para  supressão  com  limite  excedido,
conforme exemplificado na  imagem anterior.  Feito  isso,  clique  em  Confirmar para  finalizar  a
operação. Só então será apresentada a tela com a mensagem de sucesso de conclusão da operação,
conforme visualizado anteriormente.

2.11 Emitir Resumo para Empenhos
Sistema SIPAC 

Módulo Compras 
Usuários Gestores de Compras; Gestores de Licitação 

Perfil Gestor Compra, Gestor Licitação 

Esta funcionalidade permite que o usuário emita um resumo para empenho, ou seja, um documento
que resume as informações de uma determinada licitação, como itens licitados por fornecedor e
unidade de custo, para que o empenho para a compra dos materiais ou serviços solicitados possa ser
registrado.

Para realizar a operação, os seguintes caminhos serão disponibilizados:

• SIPAC  →  Módulos  →  Compras  →  Compras  →  Processo  de  Compra/Licitação  →  Emitir

Resumo para Empenhos (Perfil Gestor Compras);

• SIPAC  → Módulos  → Licitação  → Compras  → Processo  de  Compra/Licitação  →  Emitir

Resumo para Empenho (Perfis Gestor Licitação e Gestor Compras).

A seguinte página será exibida pelo sistema, contendo as  Opções para Busca pelo processo de
compra:

Figura 7: Justificativa da Supressão

Figura 1: Opções para Busca



Caso desista  da operação,  clique em  Cancelar e  confirme na janela  que será apresentada pelo
sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar  à  página inicial  do módulo,  clique no link  Menu Compras ou  Menu Licitação,
dependendo do papel desempenhado pelo usuário. Esta opção é válida sempre que a função estiver
disponível.

Na  tela  acima,  para  realizar  a  busca,  informe  o  Nº  Processo de  compra  ou  a
Modalidade/Número/Ano da  licitação  associada  a  ele.  Para  exemplificar,  utilizaremos  a
Modalidade/Número/Ano PR/40/2012.  Feito  isso,  clique  em  Buscar para  prosseguir.  O sistema
exibirá os Dados Gerais da Licitação em uma nova página: 

Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar.

Caso esteja certo que deseja gerar o resumo para empenho, confira os dados da licitação e clique em
Confirmar. Uma mensagem de sucesso da operação será disponibilizada pelo sistema no topo da
página a seguir:

Para  imprimir  a  lista  de  resumos  para  empenhos  gerados  anteriormente,  clique  em

.  O  Relatório  dos  Resumos para Empenhos
será exibido em uma nova página, no seguinte formato:

Figura 2: Dados Gerais da Licitação

Figura 3: Mensagem de Sucesso; Dados Gerais da Licitação



Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para imprimir o relatório, clique em .

Caso deseje retornar à página inicial do módulo, clique no link , no topo da página.

Figura 4: Relatório dos Resumos para Empenhos



2.12 Atender Requisições de Serviços/Obras

Sistema SIPAC 
Módulo Compras/Licitação 

Usuários Servidor de setor de compras responsável por atender as requisições de 
Obras/Serviços.

Perfil Gestor Compras ou Gestor Licitação ou Gestor Relatório Compras ou 
Gestor Importação ou Gestor Serviço Compras ou Gestor de Pagamento PF 

Esta funcionalidade permite que o usuário atenda uma requisição de serviços/obras. Atender uma
requisição de serviço de pessoa jurídica ou de obras significa cadastrar uma ou mais requisições que
serão utilizadas no processo licitatório. A(s) nova(s) requisição(ões) de serviço criada(s) será(ão)
utilizadas para o cadastro do processo de licitação de serviços. 

Para  realizar  a  operação,  acesse  o  SIPAC → Módulos  → Compras/Licitação  → Compras  →
Requisições → Atender Requisições de Serviços/Obras.

O sistema exibirá a tela para Buscar Requisições de Serviços/Obra.

Nesta  tela,  é  possível  realizar  a  busca  pela  requisição  que  será  atendida  informando  um  dos
seguintes critérios:

• Todas as Requisições de Serviços/Obras: Selecione esta opção se desejar visualizar a listagem de
todas as requisições cadastradas para atendimento;

• Número/Ano/Tipo: Informe número e ano da requisição, e selecione o tipo da mesma, que pode
ser Requisição de Obras ou Requisição de Serviço;

• Unidade Requisitante: Informe o código ou selecione a partir da lista disponibilizada a unidade
requisitante. Se desejar, utilize o ícone  para localizar a unidade desejada;

• Unidade de Custo: Informe o código ou selecione a unidade da Instituição que arcará com as
despesas geradas pela requisição. Se desejar, utilize o ícone  para localizar a unidade desejada.

Exemplificaremos com a requisição de Número/Ano/Tipo 1954/2009/REQUISIÇÃO DE OBRAS.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida
posteriormente. Esta ação será válida em todas as telas que a contenha.

Figura 1: Buscar Requisições de Serviços de Obra/Pessoa Jurídica



Após informar os dados desejados, clique em Buscar para dar prosseguimento à busca. A lista de
Requisições de Obras que atendem aos critérios informados será exibida, então, embaixo do campo
de busca.

Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar.

Nesta tela, note que existe um Status para a requisição, indicado pelas cores amarela e vermelha. A
cor amarela indica que a requisição está parcialmente atendida, enquanto a vermelha indica que a
requisição está sem atendimento.

Clique no ícone  para analisar a proposta da requisição. A tela Informações Gerais da Requisição
será exibida pelo sistema:

A partir desta tela, é possível Analisar, Negar ou Retornar Requisição. Estas ações serão detalhadas
em tópicos, logo abaixo. 

2.12.1 Analisar Requisição

Para prosseguir com o atendimento da requisição, clique em Analisar. A seguir, a página abaixo
será exibida.

Figura 2: Buscar Requisições de Serviços/Obra; Requisições de Obras

Figura 3: Informações Gerais da Requisição



A página  acima lista  as  requisições  de  serviços  já  cadastradas  e  estará  disponível  apenas  para
aquelas requisições que possuem outras requisições cadastradas aguardando licitação.  Clique no

ícone  para modificar os dados da requisição já cadastrada, ou em  para removê-la da lista.

Para  cadastrar  novas  requisições,  clique  em  Cadastrar  Nova  Requisição.  A tela  abaixo  será
comum para os demais tipos de requisições:

Clique sobre o link em azul , que representa o número da requisição, para visualizar as
Informações Gerais da Requisição. Esta ação será válida para todas as telas que contenham o link.

Para fechar esta tela e retornar à página anterior, clique em .

Figura 6: Informações Gerais da Requisição

Figura 4: Analisar Requisição

Figura 5: Dados Gerais



De volta à página do cadastro de novas requisições, é necessário informar o  Grupo de Material
referente à finalidade da requisição digitando seu código ou selecionando-o na lista disponibilizada
pelo sistema; e a  Unidade de Custo, ou a unidade da Instituição que arcará com as despesas da
requisição. Além disso, se desejado, é possível inserir Observações.

Exemplificaremos com o Grupo de Material 3699 - OUTROS SERVICOS e a Unidade de Custo
CCSA - SETOR DE COMPRAS (16.44).

Após preencher os campos solicitados, clique em Continuar para prosseguir.

A seguir, os Serviços da Requisição de Obras serão exibidos. Se a requisição for de outro tipo, o
título da tela será coerente com o tipo de requisição.

O serviço solicitado será relativo ao objetivo da requisição.

2.12.2 Inserir Serviço Não-Codificado

Para inserir o serviço, clique no ícone . Desta forma, os Dados do Serviço serão exibidos.

Informe os seguintes dados do serviços:

• Denominação: Informe a descrição do serviço que será cadastrado;
• Valor: Contabilizado em reais, especifique o valor do serviço;
• Quantidade: Informe a quantidade requisitada;
• Código CATMAT: Defina o código no sistema de catalogação, em banco de dados, de itens a

serem adquiridos pelos Órgãos Públicos Federais;

Figura 7: Serviços da Requisição de Obras

Figura 8: Dados do Serviço



• Unidade de Medida: Selecione a partir da lista a unidade de medida correspondente ao serviço a
ser executado;

• Especificação: Informe um breve relato sobre o serviço a ser executado.

Exemplificaremos esta ação com as seguintes informações:

• Denominação: REFORMA DE SALAS;
• Valor: 2.500,00;
• Quantidade: 20;
• Unidade de Medida: UNIDADE/SERVIÇO;

Após  incluir  os  dados  solicitados,  clique  em  Cadastrar.  O  serviço  cadastrado  poderá  ser
visualizado, então, em Serviços já Inseridos na Nova Requisição, conforme mostrado abaixo:

2.12.3 Buscar Serviço Já Codificado

Clique em  para buscar e definir um item já codificado para o
serviço ou obra solicitada.

Assim, a tela Buscar Serviço será apresentada.

Nesta  tela,  é  necessário  informar  o  Código ou  a  Denominação do  serviço  a  ser  buscado.
Exemplificaremos com a Denominação REFORMA.

Após incluir um dos parâmetros, clique em Buscar. A lista de Serviços Encontrados será exibida
embaixo do campo de busca, conforme mostrado na seguinte imagem:

Figura 9: Serviços já Inseridos na Nova Requisição

Figura 10: Buscar Serviço



Clique no ícone   para inserir o serviço na requisição. O sistema exibirá uma página com os
Dados do Serviço Selecionado no seguinte formato:

Aqui,  é  possível  alterar  o  Valor do  serviço,  valor  este  que  é  informado automaticamente  pelo
sistema levando em conta qualquer prévia solicitação do serviço, e a  Quantidade a ser solicitada.
Para exemplificar, preenchemos o campo Quantidade com 1.

Após  alterar  os  dados  desejados,  clique  em  Inserir para  prosseguir.  O  serviço  será,  então,
adicionado à lista de Serviços já Inseridos na Nova Requisição.

Figura 11: Buscar Serviço; Serviços Encontrados

Figura 12: Dados do Serviço Selecionado

Figura 13: Serviços já Inseridos na Nova Requisição; Serviços da Requisição de Obras



Se desejar alterar os dados inseridos, clique no ícone . Neste caso, o sistema disponibilizará os
campos Quant. e Valor para alteração, conforme exibido abaixo:

Após realizar todas as alterações que julgar necessárias, clique novamente em  para confirmá-las.

De volta à lista de Serviços já Inseridos na Nova Requisição, clique em  se desejar excluir um
serviço. A seguinte tela será exibida pelo sistema:

Clique em Cancelar caso desista da remoção ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar,
o serviço será removido da lista.

Após analisar toda a requisição e caso esteja certo das informações disponibilizadas, informe se
deseja atender parcialmente a requisição ou se deseja finalizar o atendimento. Vale ressaltar que a
optando por atender parcialmente, será possível realizar alterações futuras na requisição.

Se optar por atender parcialmente a requisição, clique em Atender Parcial. A mensagem de sucesso
da operação será exibida:

Caso deseje prosseguir com o atendimento da requisição, clique em .

Para atender uma outra requisição, clique em .

Figura 15: Caixa de Diálogo

Figura 14: Serviços já Inseridos na Nova Requisição

Figura 16: Mensagem de Sucesso



De volta à tela que disponibiliza as opções de finalização, caso prefira finalizar o atendimento da
requisição, clique em  Finalizar Atendimento. O sistema solicitará a confirmação desta ação da
seguinte maneira:

Clique em  OK para confirmar,  ou em  Cancelar caso desista de prosseguir  com esta operação.
Optando pela confirmação, a seguinte mensagem de sucesso será exibida pelo sistema:

2.12.4 Negar Requisição

Exemplificaremos este passo com outra requisição, neste caso a de número 7465/2010. 

Se desejar negar uma requisição, clique em Negar, na página inicial da operação. Vale ressaltar que
uma requisição de serviço que tiver algum processo de compra cadastrado não poderá ser negada. A
seguinte página será exibida:

Nesta tela, é necessário informar a Justificativa da negação da requisição. Exemplificaremos com a
Justificativa: REVER VALORES INFORMADOS.

Figura 17: Finalizar Atendimento

Figura 18: Mensagem de Sucesso da Finalização

Figura 19: Informações Gerais da Requisição



Para prosseguir, clique em Negar. A mensagem de confirmação da operação poderá ser visualizada
em uma nova página:

Para atender uma nova requisição, clique em  e repita a operação.

2.12.5 Retornar Requisição

Para explicar esta ação, utilizaremos como exemplo a requisição de número 6795/2010.

Se  desejar  retornar  a  requisição  para  a  Unidade  de  lotação  do  usuário,  clique  em  Retornar
Requisição. Vale ressaltar que esta operação só poderá ser realizada caso a requisição tenha sido
requisitada pela Unidade de lotação do usuário que a esteja operando. A requisição, neste caso, não
pode estar com status de “Atendida”.

O sistema exibirá as Informações Gerais da Requisição mais uma vez.

Aqui, caso deseje, é possível informar uma Justificativa do Retorno da Requisição.

Para  visualizar  os  dados  da  requisição,  clique  em  .  A  página  Dados  da
Requisição, contendo seu Histórico de movimentação, poderá ser visualizada.

Figura 20: Mensagem de Confirmação

Figura 21: Informações Gerais da Requisição



Clique em  para fechar esta tela e retornar à página anterior.

Retornando à tela contendo as Informações Gerais da Requisição e o campo para a Justificativa do
Retorno, clique em Retornar Requisição para prosseguir com a operação. O seguinte comprovante
de retorno será exibido.

Caso  deseje  retornar  à  página  inicial  do  Menu  Compras/Licitação,  clique  em

.

Figura 22: Dados da Requisição; Histórico

Figura 23: Dados da Requisição



2.13 Desabilitar Requisições para SRP

Sistema SIPAC 
Módulo Compras/Licitação 

Usuários Gestor de Compra; Gestor de Licitação 
Perfil Gestor Compra; Gestor Licitação 

Esta funcionalidade permitirá ao funcionário do setor de compras desabilitar uma requisição para
participar de um sistema de registro de preços. Desabilitar uma requisição para um SRP (Sistema de
Registro de Preço) consiste em modificar o destino da requisição, de forma que a requisição não irá
compor um processo de compra para um novo registro de preço. Essa alteração implica que, após a
aquisição desse material, os itens e seus valores não poderão ser utilizados para compras futuras, a
não  ser  pelo  limite  de  acréscimos  e  supressões,  sendo  necessário  formular  outro  processo  de
compra.

Para realizar esta operação, os seguintes caminhos serão disponibilizados:

• SIPAC → Módulos  → Compras → Compras → Requisições  → Desabilitar  Req.  para  SRP
(Perfil Gestor Compras).

• SIPAC → Módulos  → Licitação → Compras → Requisições  → Desabilitar  Req.  para SRP
(Perfil Gestor Licitação e Gestor Compras).

A seguinte tela será exibida:

Para voltar para a tela anterior, clique em Voltar. Esta operação será válida para todas as telas que
apresentarem esta função.

Para retornar ao menu principal do módulo, clique no link Menu Compras ou Menu Licitação, de
acordo com o módulo acessado. Esta operação será válida para todas as telas que apresentarem esta
função.

Na tela apresentada acima, o usuário deverá informar o  Nº Requisição e o  Ano da requisição de
material que deseja desabilitar. Clique em Buscar para confirmar a operação. Exemplificaremos a
operação com o Nº Requisição 1 e o Ano 2012. O sistema exibirá a seguinte tela:

Figura 1: Buscar Requisição



Na  tela  exibida  acima,  clique  em  Alterar  Requisição para  confirmar  a  operação.  O  sistema
carregará a seguinte tela:

Caso deseje retornar ao menu principal de Módulos, clique no link .

Figura 2: Informações Gerais da Requisição

Figura 3: Dados da Requisição



2.14 Habilitar Requisição para SRP

Sistema SIPAC 
Módulo Compras 

Usuários Gestor de Compras, Gestores de Licitação 
Perfil Gestor Compra, Gestor Licitação 

Esta  funcionalidade  permite  ao  gestor  responsável  por  compras  habilitar  as  requisições  de
materiais/serviços para compor um novo registro de preço. Habilitar uma requisição para um SRP
(Sistema de Registro de Preço)  consiste em modificar o destino da requisição,  de forma que a
requisição irá compor um processo de compra para novo registro de preço. O registro de preços foi
concebido para ser utilizado em aquisições de produtos que apresentam consumo frequente. Se um
produto é adquirido várias vezes em um mesmo exercício, seria conveniente que houvesse uma
forma de se registrar o valor unitário do item, emitindo-se a autorização de fornecimento sempre
que  necessária  a  reposição  de  quantidades  do  item,  pelo  valor  consignado  no  julgamento  do
processo licitatório. 

Para habilitar uma requisição para SRP, os seguintes caminhos são disponibilizados:

• SIPAC → Módulos → Compras → Compras → Requisições → Habilitar Requisição para SRP
(Perfil Gestor Compras);

• SIPAC → Módulos → Licitação → Compras → Requisições → Habilitar Requisição para SRP
(Perfil Gestor Licitação e Gestor Compras).

A seguinte tela será exibida:

Nesta  tela,  informe  o  Nº  Requisição e  o  Ano da  requisição  de  material  que  deseja  habilitar.
Usaremos como exemplo a requisição de número 37/2011.

Caso  deseje  retornar  à  página  inicial  do  módulo,  clique  no  link  Menu  Compras ou  Menu
Licitação, dependendo do perfil desempenhado pelo usuário.

Clique em Voltar para retornar à tela anterior. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver
presente.

Após inserir  os  dados  necessários,  clique  em  Buscar.  A seguinte  página,  com as  Informações
Gerais da Requisição, será exibida:

Figura 1: Buscar Requisição
de Material



Na tela acima, clique no ícone   para visualizar a requisição. Uma nova janela
será aberta com os Dados da Requisição:

Figura 2: Informações Gerais da Requisição



Clique  nos  ícones  do  topo da página  para  acessar  as  informações  da requisição  referentes  aos
mesmos.

Clique em   para visualizar os detalhes do item da requisição. Exemplificaremos com o item
OXIGENIO GASOSO - CILINDRO C/ 1 M3 (CARGA). Uma nova janela será exibida contendo os
detalhes, no seguinte formato:

Figura 3: Dados da Requisição



Para fechar esta página e retornar à tela anterior, clique em .

Na página dos Dados da Requisição, clique no link , referente ao código do empenho
da requisição, para visualizar a seguinte tela:

Na tela acima, na seção Processo(s) de Pagamento(s) associado(s) ao Empenho, clique no ícone 
para ver detalhes referentes à seção. Uma nova tela será fornecida, visualizada abaixo:

Figura 5: Detalhes do Empenho

Figura 4: Detalhes do Item da Requisição



Clique em   para imprimir a capa do processo, que será gerada
pelo sistema da seguinte forma:

Figura 6: Protocolo



Clique no ícone  para imprimir, ou no link  para retornar ao início do módulo.

Figura 7: Capa do Processo



De volta à tela dos dados da requisição, clique no link  para ver detalhes referentes à nota
fiscal. A seguinte tela será visualizada:

Clique em  para imprimi-la. Será visto o seguinte documento:

Figura 8: Nota Fiscal



Clique em  caso deseje retornar à tela inicial do módulo.

Para imprimir, clique no ícone .

De  volta  à  tela  que  contém as  Informações  Gerais  da  Requisição,  informe  a  Justificativa  da
Mudança, se desejar, e clique em Habilitar para SRP. A seguinte página será exibida, contendo
uma mensagem de confirmação da operação e os dados da requisição agora habilitada para SRP:

Figura 9: Nota Fiscal

Figura 10: Dados da Requisição



2.15 Mudar Material na Requisição

Sistema SIPAC
Módulo Compras 

Usuários Gestores de Compras, Gestores de Licitação 
Perfil Gestor Compras, Gestor Licitação

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de compras da Instituição. Através dela, é permitido
que sejam alterados os materiais que foram inicialmente cadastrados em determinada requisição
específica.

Para realizar esta operação, os seguintes caminhos são disponibilizados:

• SIPAC → Módulos → Compras → Compras → Requisições → Mudar Material na Requisição
(Perfil Gestor Compras);

• SIPAC → Módulos → Licitação → Compras → Requisições → Mudar Material na Requisição
(Perfil Gestor Licitação e Gestor Compras).

O sistema exibirá a seguinte tela:

Caso desista  da operação,  clique em  Cancelar e  confirme na janela  que será apresentada pelo
sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Na tela acima, o usuário deverá informar o  Número e  Ano da requisição cujos materiais deseja
alterar. Exemplificaremos esta ação com a requisição 5169/2011. Feito isso, clique em Buscar para
prosseguir. Será visualizada então a página abaixo:

Clique em Visualizar Requisição para consultar detalhes e o histórico da requisição selecionada.
Será vista a seguinte página:

Figura 1: Buscar Requisição

Figura 2: Lista de Materiais da Requisição



Clique no ícone  para gerar esta página em formato de impressão, visualizada abaixo:

Figura 3: Dados da Requisição



Para voltar à tela anterior, clique em Voltar.

Retorne à página inicial do módulo clicando no link .

Para realizar a impressão do documento, clique em .

De volta à tela da lista de materiais da requisição, clique no ícone , na seção Lista de Materiais
da Requisição, para mudar o material. O usuário será direcionado à seguinte tela:

Figura 4: Dados da Requisição



Ao lado do campo Novo Material, clique no link   para buscar pelo novo
material que substituirá o atual. A tela abaixo será gerada:

Clique em  para fechar a janela.

Informe o Código ou a Denominação do material desejado para buscá-lo. Exemplificaremos com o
material de Código 302200030980. Feito isso, clique em Buscar para prosseguir. Os resultados da
busca serão apresentados da seguinte forma:

Clique em Selecionar para escolher o material. O sistema retornará para a seguinte tela:

Figura 7: Buscar Material

Figura 6: Buscar Material

Figura 5: Mudar Material



Para confirmar as alterações feitas, clique em Mudar Material. O sistema exibirá uma mensagem
de confirmação da operação conforme mostrado na tela abaixo:

Para  modificar  outro  material  da  mesma  requisição,  clique  em

.

Para  retornar  à  página  inicial  do  módulo,  clique  em  Menu  Compras ou  Menu  Licitação,
dependendo do perfil desempenhado pelo usuário.

Figura 9: Mensagem de Sucesso

Figura 8: Mudar Material



2.16 Retornar Requisições de Material

Sistema SIPAC 
Módulo Compras 

Usuários Gestores de Compras 
Perfil Gestor Compra, Gestor Licitação 

Esta funcionalidade permite que o usuário retorne uma requisição de material, ou seja, devolva-a ao
usuário solicitante para que o mesmo possa realizar alterações necessárias nos dados da requisição.
Após ser retornada, a requisição só terá prosseguimento caso seja reenviada e seu comprovante,
reimpresso. 

Para realizar a operação, o sistema disponibiliza os seguintes caminhos:

• SIPAC → Módulos → Compras → Compras → Requisições → Retornar Req. Material (Perfil
Gestor Compra);

• SIPAC → Módulos → Licitação → Compras → Requisições → Retornar Req. Material  (Perfil
Gestor Licitação).

A seguinte tela será exibida:

Caso desista  da operação,  clique em  Cancelar e  confirme na janela  que será apresentada pelo
sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Caso deseje retornar à página inicial  do módulo,  clique em no link  Menu Compras ou  Menu
Licitação, dependendo do perfil desempenhado pelo usuário. 

Na  tela  acima,  informe  o  Número/Ano da  requisição  que  deseja  retornar.  Para  exemplificar,
utilizaremos o  Número/Ano:  100/2010. Para dar continuidade à operação, clique em  Buscar.  O
sistema o direcionará para uma nova página que contém as Informações Gerais da Requisição:

Figura 1: Buscar Requisição

Figura 2: Informações Gerais da Requisição



Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Se desejar visualizar os detalhes da requisição que será retornada, clique em . O
sistema disponibilizará os Dados da Requisição em uma nova tela, no seguinte formato:

Para fechar esta tela e retornar à página anterior, clique em .

Clique nos ícones do topo da página para visualizar as informações desejadas. 

As  demais  ações  contidas  nesta  tela  serão  explicadas  detalhadamente  no  manual  Consultar
Requisições, listado em Manuais Relacionados, no fim deste mesmo manual.

De volta à tela com as  Informações Gerais da Requisição, informe a Justificativa do Retorno, se
desejar,  e  clique  em  Retornar  Requisição para  finalizar  a  operação.  A seguinte  página  será
apresentada pelo sistema, com a mensagem de sucesso do retorno no topo, e os principais Dados da
Requisição:

Figura 3: Dados da Requisição



Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.

2.17 Retornar Requisições de Serviços para Modificar 
Atendimento

Sistema SIPAC 

Módulo Compras 
Usuários Gestores de Compras 

Perfil Gestor Compras; Gestor Serviços Compras ou Gestor Licitação. 

Esta  funcionalidade  permite  que  o  usuário  retorne  uma  requisição  de  serviços  que  tenha  sido
previamente atendida, para que possam ser feitas modificações nos dados de seu atendimento.

Para realizar esta operação, o sistema disponibiliza os seguintes caminhos:

• SIPAC → Módulos → Compras → Compras → Requisições → Retornar Req. de Serviços para
Modificar Atendimento (Perfis Gestor Compras, Gestor Serviços Compras);

• SIPAC → Módulos → Licitação → Compras → Requisições → Retornar Req. de Serviços para
Modificar Atendimento (Perfis Gestor Serviços Compras, Gestor Licitação).

O sistema exibirá a seguinte página, onde é possível Buscar Requisição de Serviço de Obra/Pessoa
Jurídica:

Caso desista  da operação,  clique em  Cancelar e  confirme na janela  que será apresentada pelo
sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link Menu Compras ou Menu Licitação, de
acordo com o módulo acessado. Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Para  realizar  a  busca,  informe  o  Número/Ano/Tipo da  requisição  de  serviço  que  deverá  ser
retornada.  Para  exemplificar,  utilizaremos  o  Número/Ano/Tipo 14/2011/REQUISIÇÃO  DE

Figura 4: Mensagem de Sucesso; Dados da Requisição

Figura 1: Buscar Requisição de Serviço de Obra/Pessoa Jurídica



SERVIÇO. Feito isso, clique em Buscar. O sistema o direcionará para uma nova página, contendo
o Resumo da Requisição:

Confira  os  dados  da  requisição  e,  caso  esteja  certo  de  seu  retorno,  clique  em  Retornar para
Atendimento. A seguinte tela será disponibilizada pelo sistema:

Clique em Cancelar caso desista da operação ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar,
a página abaixo será apresentada:

Caso  deseje  realizar  o  atendimento  de  outra  requisição  cadastrada  no  sistema,  clique  em
.  Para  modificar  o  atendimento  da  requisição  retornada,  clique  em

Figura 2: Resumo da Requisição

Figura 3: Caixa de Diálogo

Figura 4: Dados da Requisição; Requisições Associadas à Requisição de Serviço 14/2011



.  Ambas  as  ações  serão  detalhadas  no  manual  Atender  Requisições  de
Serviços/Obras, listado em Manuais Relacionados, no fim deste mesmo manual, e será válida em
todas as telas em que estiver presente.

2.18 Protocolo de Empenhos

Sistema SIPAC 

Módulo Compras/Licitação 
Usuários Gestor de Compra, Gestor de Licitação, Gestor de Importação, Gestor 

Serviços Compra, Gestor Relatórios Compras, Gestor Pagamento Serviço 
PF 

Perfil Gestor Compra, Gestor Licitação, Gestor Importação, Gestor Serviços 
Compra, Gestor Relatórios Compras, Gestor Pagamento Serviço PF 

Esta funcionalidade permitirá ao usuário protocolar empenhos, isto é, formalizar o recebimento dos
empenhos.

Para realizar esta operação, os seguintes caminhos serão disponibilizados:

• SIPAC → Módulos → Compras → Compras → Requisições → Protocolo de Empenhos (Perfis
Gestor  Compras;  Gestor  Importação;  Gestor  Serviços  Compra;  Gestor  Relatórios  Compras;
Gestor Pagamento Serviço PF).

• SIPAC → Módulos → Licitação → Compras → Requisições → Protocolo de Empenhos (Perfil
Gestor Licitação).

O sistema exibirá a seguinte tela:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida
pelo sistema. Esta operação será válida para todas as telas que apresentarem esta função.

Para retornar ao menu principal do módulo, clique no link Menu Compras ou Menu Licitação, de
acordo com o módulo acessado. Esta operação será válida para todas as telas que apresentarem esta
função.

Na  tela  apresentada  acima,  informe  o  Número/Ano e  a  unidade  Gestora do  empenho  a  ser

protocolado. Clique no ícone  para realizar uma busca pela unidade desejada. O sistema exibirá
uma  janela  para  busca.  Clique  em  Adicionar para  dar  prosseguimento  a  operação.
Exemplificaremos a operação com o Número/Ano 10/2012 e a unidade Gestora UFRN (11.00). O
sistema recarregará a tela da seguinte maneira:

Figura 1: Consulta de Empenho



Caso deseje, o usuário poderá adicionar mais empenhos à lista repetindo o mesmo prosseguimento
descrito acima.

O usuário poderá acessar o empenho clicando no link . O sistema exibirá telas semelhantes
as apresentadas no manual Consultar Empenhos, listado no tópico Manuais Relacionados ao final
deste. Esta operação será válida para todas as telas que apresentarem esta função.

Para remover um empenho previamente adicionado à lista de itens que serão protocolados, clique
no ícone . A seguinte janela de confirmação será apresentada:

Confirme a operação clicando em OK. O sistema excluirá o empenho da lista de empenhos.

Após  adicionar  todos  os  empenhos  desejados,  clique  em  Confirmar para  prosseguir  com  a
operação. A seguinte janela de confirmação será apresentada:

Confirme a operação clicando em OK. O sistema apresentará o seguinte relatório:

Figura 2: Consulta de Empenho; Empenhos Consultados

Figura 3: Caixa de Diálogo

Figura 4: Caixa de Diálogo



Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.

Para retornar ao menu principal do módulo, clique no link Compras ou Licitação, de acordo com o
módulo acessado. 

Caso deseje imprimir o relatório exibido acima, clique no ícone .

2.19 Cadastrar Protocolo para Análise de Requisições

Sistema SIPAC 
Módulo Compras 

Usuários Gestores de Compras 
Perfil Gestor Compra, Gestor Licitação 

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de compras da Instituição, permitindo que os usuários
cadastrem um número de protocolo para a análise de uma determinada requisição de material.

Para realizar esta operação, o sistema disponibiliza os seguintes caminhos:

• SIPAC → Módulos  → Compras  → Compras  → Requisições  → Protocolo  para  Análise  de
Requisições → Cadastrar (Perfil Gestor Compras);

• SIPAC → Módulos  → Licitação → Compras → Requisições  → Protocolo  para  Análise  de
Requisições → Cadastrar (Perfil Gestor Licitação).

A seguinte tela será exibida pelo sistema:

Figura 5: Relatório de Protocolo de Empenhos

Figura 1: Dados da Requisição; Observações Adicionais



Para realizar a busca por uma requisição de material,  informe seu  Número e  Ano.  Utilizaremos
como exemplo a requisição de Número: 1 e Ano: 2011.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida
posteriormente. Esta ação será válida em todas as telas que a contenha.

Após  informar  os  dados  da  requisição,  clique  em  Buscar Requisição.  A seguinte  página  será
disponibilizada, contendo os itens da requisição de materiais:

Selecione os itens que deverão compôr o protocolo que será cadastrado clicando na caixa de seleção
ao lado esquerdo de seu número. Se desejar selecionar todos os itens listados, clique em Todos.

Para  exemplificar,  selecionaremos  os  itens  1  -  301700070423  -  CD-R  GRAVÁVEL e  2  -
301700070421 - DVD-R GRAVÁVEL.

Caso  deseje  excluir  os  itens  selecionados  do  protocolo  em  processo  de  cadastro,  clique  em
. Esta ação será válida em todas as páginas em que for apresentada.

A seguinte  mensagem de  sucesso  será  apresentada  pelo  sistema  no  topo  da  página  inicial  da
operação:

De volta à lista de itens da requisição, clique em Voltar para retornar à página anterior. Esta ação
será válida em todas as telas em que estiver presente.

Para  prosseguir,  clique  em  Inserir Itens.  O sistema o direcionará de volta  à  página  inicial  da
operação, mas desta vez, exibirá uma mensagem de confirmação da inserção dos itens.

Figura 3: Mensagem de Sucesso

Figura 2: Itens da Requisição



Se desejar adicionar novos itens, repita a operação.

A partir desta tela, é possível editar os itens da requisição, remover a requisição ou, ainda, visualizar
seus itens. Estas ações serão explicadas detalhadamente abaixo, neste mesmo manual.

Para  finalizar  o  cadastro,  insira  Observações sobre  as  requisições,  se  desejar,  e  clique  em
Cadastrar Protocolo. A seguinte tela será disponibilizada pelo sistema, com uma mensagem de
sucesso da operação no topo:

Para  cadastro  um  novo  protocolo  para  análise  de  requisições,  clique  em
 e repita esta operação.

Se  desejar  visualizar  a  lista  de  protocolos  previamente  cadastrados,  clique  em
. Esta ação será explicada no manual  Listar/Atualizar  Protocolo

para Análise de Requisições, listado em Manuais Relacionados, no fim desta página.

Caso  deseje  imprimir  o  comprovante  do  cadastro  do  protocolo,  clique  em

.  O  comprovante  será  exibido  pelo  sistema  no  seguinte
formato:

Figura 5: Mensagem de Sucesso; Dados do Protocolo

Figura 4: Dados da Requisição; Observações Adicionais



Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para imprimir o comprovante, clique em .

Caso deseje retornar à página inicial do módulo, clique no link , no topo da página.

2.19.1 Editar Itens da Requisição

Se desejar alterar os itens da requisição adicionada ao protocolo, clique no ícone . O sistema o
direcionará para a seguinte página:

A partir dessa página, é possível remover os itens previamente inseridos clicando no ícone  ao
lado do item desejado. A seguinte mensagem de confirmação será apresentada no topo da tela:

Figura 7: Itens da Requisição

Figura 6: Protocolo de Análise de Requisições para Compra



De volta  à  página  anterior,  é  possível  também inserir  novos  itens  ao  protocolo.  Esta  ação  foi
explicada anteriormente, neste mesmo manual.

2.19.2 Remover Requisição

Para remover uma requisição previamente adicionada, clique no ícone . A seguinte mensagem de
sucesso da remoção será disponibilizada pelo sistema no topo da página:

2.19.3 Visualizar Itens

Clique no ícone  se desejar visualizar em detalhes os itens da requisição. Uma nova janela será
aberta com as informações do item, conforme figura a seguir:

Para fechar esta tela e retornar à página anterior, clique em Fechar.

Caso deseje retornar à página inicial do módulo, clique em Menu Compras ou Menu Licitação,
dependendo do perfil desempenhado pelo usuário.

Figura 8: Mensagem de Confirmação da Remoção

Figura 9: Mensagem de Sucesso

Figura 10: Itens da Requisição



2.20 Listar/Atualizar Protocolo para Análise de Requisições

Sistema SIPAC 
Módulo Compras 

Usuários Gestores de Compras, Gestores de Licitação 
Perfil Gestor Compras, Gestor Licitação 

Esta funcionalidade permite que o usuário visualize uma lista contendo os protocolos para análise
de  requisições  previamente  cadastrados  no  sistema da  Instituição  e  que  tem como origem sua
unidade de lotação. Além disso, é possível atualizar seus dados conforme desejado.

Para realizar esta operação, o sistema disponibiliza os seguintes caminhos:

• SIPAC → Módulos  → Compras  → Compras  → Requisições  → Protocolo  para  Análise  de
Requisições → Listar/Atualizar (Perfil Gestor Compras);

• SIPAC → Módulos  → Licitação → Compras → Requisições  → Protocolo  para  Análise  de
Requisições → Listar/Atualizar (Perfil Gestor Licitação e Gestor Compras).

A seguinte página será exibida:

Na página acima são apresentados os protocolos para análise de requisições oriundos da unidade de
lotação do usuário. 

Se desejar buscar por um protocolo específico, informe seu Número e/ou Ano.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida
posteriormente. Esta ação será válida para todas as telas em que estiver presente.

Após informar os critérios de busca, clique em Consultar. A página será recarregada e, na lista de
protocolos previamente cadastrados, serão exibidos apenas os protocolos que atendem aos critérios
de busca informados.

Ainda  na  lista  de  protocolos,  é  possível  Atualizar  Protocolo,  Remover  Protocolo e/ou  Emitir
Relatório do protocolo, conforme desejado. Estas ações serão explicadas detalhadamente abaixo,
neste mesmo manual.

2.20.1 Atualizar Protocolo

Caso deseje realizar alterações nos dados de um determinado protocolo cadastrado anteriormente,

clique no ícone . Utilizaremos como exemplo o protocolo 4/2011.

O sistema o direcionará para a página a seguir:

Figura 1: Consultar Protocolo



Se  desejar  realizar  uma busca  por  outra  requisição,  informe o  Número e  o  Ano da  requisição
desejada e  clique em  Buscar Requisição.  A página será prontamente atualizada e,  embaixo do
campo de busca, será exibida a requisição que atende aos critérios informados.

Inicialmente, se desejar visualizar os itens da requisição, clique no ícone . A lista de itens será
exibida pelo sistema em uma nova página, no seguinte formato:

Para retornar à página anterior, clique em Fechar.

De  volta  à  lista  de  requisições  do  protocolo,  clique  no  ícone   se  desejar  remover  uma
determinada requisição.  A seguinte mensagem de sucesso da remoção será disponibilizada pelo
sistema no topo da página:

Retornando, novamente, à lista de requisições encontradas, clique novamente no ícone   para
alterar os dados de uma das requisições. O sistema o direcionará para a página a seguir:

Caso deseje retornar à página anterior, clique em Voltar.

Figura 5: Lista de Itens

Figura 3: Lista de Itens

Figura 2: Dados da Requisição; Observações Adicionais

Figura 4: Mensagem de Sucesso



Nesta página, é possível remover os itens previamente inseridos ao protocolo ou adicionar novos
itens, conforme desejar.

Para remover apenas um item previamente, clique no ícone  ao lado do item desejado. A seguinte
mensagem de confirmação será apresentada no topo da tela:

Se desejar remover todos os itens adicionados anteriormente, clique em . O sistema
apresentará, no topo da página, uma mensagem confirmando a remoção:

Para  inserir  um novo  item,  selecione  os  itens  desejados  clicando  na  caixa  de  seleção  ao  lado
esquerdo de seu número. Se desejar selecionar todos os itens listados, clique em Todos.

Utilizaremos como exemplo o item 1 - 301700070423 - CD-R GRAVÁVEL.

Clique em  Inserir Itens para prosseguir. O sistema o direcionará para a página a seguir, com a
mensagem de confirmação da inserção no topo:

Se desejar realizar novas alterações, repita a operação.

Para confirmar as alterações realizadas, insira Observações sobre as requisições, se desejar, e clique
em Atualizar Protocolo. A seguinte tela será disponibilizada pelo sistema, com uma mensagem de
sucesso da operação no topo:

Figura 8: Mensagem de Confirmação; Dados da Requisição; Observações Adicionais

Figura 7: Mensagem de Sucesso da Remoção

Figura 6: Mensagem de
Confirmação da Remoção



Caso  deseje  imprimir  o  comprovante  do  cadastro  do  protocolo,  clique  em

. Esta ação será detalhada abaixo, neste mesmo manual.

Para  cadastro  um  novo  protocolo  para  análise  de  requisições,  clique  em
. Esta ação será explicada detalhadamente no

manual Cadastrar Protocolo para Análise de Requisições, listado em Manuais Relacionados, no fim
deste mesmo manual.

Se  desejar  visualizar  a  lista  de  protocolos  previamente  cadastrados,  clique  em
 e repita esta operação.

Caso deseje retornar à página inicial do módulo, clique em Menu Compras ou Menu Licitação,
dependendo do perfil desempenhado pelo usuário.

2.20.2 Remover Protocolo

Se desejar remover um protocolo previamente cadastrado, clique no ícone  . Exemplificaremos
com o protocolo de número 1/2011.

A seguinte janela será apresentada:

Clique em Cancelar caso desista da remoção ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar,
a seguinte mensagem de sucesso será disponibilizada no topo da página:

2.20.3 Emitir Relatório

Clique no ícone  se desejar emitir o relatório de um Protocolo de Análise de Requisições para
Compra. Como exemplo, utilizaremos o protocolo 3/2011. 

Figura 11: Mensagem de Sucesso da Remoção

Figura 10: Caixa de Diálogo

Figura 9: Mensagem de Sucesso; Dados do Protocolo



O relatório será disponibilizado no seguinte formato:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para imprimir o relatório, clique em .

Caso deseje retornar à página inicial do módulo, clique em , no topo da página.

Figura 12: Protocolo de Análise de Requisições para Compra



2.21 Cadastrar/Listar Calendário de Compras

Sistema SIPAC
Módulo Compras/Licitação

Usuários Gestor de Compras; Gestor de Licitação
Perfil Gestor Compras; Gestor Licitação

Esta funcionalidade permitirá aos gestores de compras da Instituição cadastrarem calendários de
eventos, os quais servem para controlar a utilização de determinadas funções no sistema. O usuário
poderá também alterar e remover os eventos cadastrados.

Para realizar esta operação, os seguintes caminhos serão disponibilizados:

• SIPAC → Módulos → Compras → Compras → Requisições → Calendário de Compras →
Cadastrar/Listar (Perfil Gestor Compras).

• SIPAC → Módulos → Licitação → Compras → Requisições → Calendário de Compras →
Cadastrar/Listar (Perfil Gestor Licitação e Gestor Compras)

O sistema exibirá a seguinte tela:

Caso desista  da operação,  clique em  Cancelar e  confirme na janela  que será apresentada pelo
sistema. Esta operação será válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar ao menu principal do módulo, clique no link Menu Compras ou Menu Licitação, de
acordo com o módulo acessado. Esta operação será válida para todas as telas que apresentarem esta
função.

A tela apresentada acima lista os eventos já cadastrados pelo usuário. O usuário poderá cadastrar
novos eventos a partir dos seguintes dados:

• Evento: Selecione o evento cujo calendário deseja configurar;
• Denominação: Informe a descrição do calendário a ser cadastrado;
• Data Inicial: Informe a data a partir da qual o evento cadastrado começa a valer. Clique no ícone

 para  selecionar  a  data  no  calendário.  Esta  operação  será  válida  para  todas  as  telas  que
apresentarem esta função;

Figura 1: Definir Calendário; Eventos Já Cadastrados



• Data Final: Defina a data final do evento;
• Referência (mês/ano): Selecione o mês e o ano de referência;
• Grupo de Material: Selecione um grupo de material específico. Ao inserir as letras iniciais do

grupo de material, o sistema exibirá uma lista de nomes para facilitar a busca do usuário. Esta
opção aparecerá apenas para o módulo Compras.

Clique  em  Cadastrar para  confirmar  a  operação.  Exemplificaremos  a  operação fornecendo  os
seguintes critérios:

• Evento: Solicitação de Material para um novo SRP;
• Denominação: Material;
• Data Inicial: 09/11/2011;
• Data Final: 31/12/2011;
• Referência(mês/ano): Novembro 2011;
• Grupo de Material: 3993 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE.

O evento passará a ser listado pelo sistema assim como mostra a tela de Eventos Já Cadastrados e a
seguinte mensagem de sucesso será exibida:

Retornando para a tela de Eventos Já Cadastrados, o usuário poderá alterar um evento clicando no
ícone . Esta operação só será possível de ser realizada no módulo Compras. Exemplificaremos a
operação clicando no ícone referente ao Grupo de Material 3993 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE. A
seguinte tela será fornecida:

Para voltar para a tela anterior, clique em Voltar.

Na tela exibida acima, o usuário poderá alterar os dados explicados anteriormente neste manual.
Clique em Alterar para confirmar esta operação. A seguinte mensagem de sucesso será gerada:

Retornando para a tela de Eventos Já Cadastrados, o usuário poderá remover um evento clicando
no  ícone  .  Esta  operação  só  será  possível  de  ser  realizada  no  módulo  Compras.  O  sistema
apresentará a seguinte caixa de confirmação:

Figura 2: Mensagem de Sucesso

Figura 3: Definir Calendário

Figura 4: Mensagem de Sucesso



Clique em OK para confirmar a operação. A seguinte mensagem de sucesso será exibida:

Figura 5: Caixa de Diálogo

Figura 6: Mensagem de Sucesso
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