
           

AJUSTES DO CONTRATO



           

Contrato

   Menu de Usuário

   Clicar em Licitações.

   Clicar em Contrato.

   Clicar em Localizar.



           

   Informar o exercício e o número do contrato e clicar em Recuperar.

   Após recuperar o contrato em tela, clique na aba Ajustes do Contrato.

   Clicar em Criar.



           
   
   Para cadastrar ADITIVO ou APOSTILAMENTO.

   Selecionar o tipo Aditivo ou Apostilamento, preencher os campos obrigatórios e clicar 
em Salvar.

   Para cadastro manual de itens no aditivo do contrato, clicar no vinculado Itens.



           

   Clicar em Criar. Selecionar o item do contrato constante na lista, preencher os campos, 
atentando aos obrigatórios, e clicar em Salvar. 

   Após cadastrar o item, clicar no vinculado  Destinos do item do aditivo. 

   Clicar em Criar.

   Informar o local, a quantidade e o número da dotação.



           

    Caso não seja de conhecimento do usuário o código do produto, clicar em filtro 
“      “. Onde apresentará alguns campos de busca:

    

   Após escolher a dotação, clique no registro para retornar para a tela. O sistema 

preencherá automaticamente as informações da dotação. Insira a Rubrica.

   Caso não seja de conhecimento do usuário o código do produto, clicar em filtro 
   Onde apresentará a listagem das rubricas relacionadas a dotação.



           

   Após escolher a rubrica, clique no registro para retornar para a tela. O sistema 

preencherá automaticamente as informações da rubrica. Clicar em Salvar e clicar em 

Contrato para continuar com o cadastro do ajuste.

   Para cadastro de itens no aditivo do contrato através do pedido de compra, clicar no 

vinculado Pedido de Compra do ajuste de Contrato.

    Clicar em Criar, informar Exercício e Número do Pedido, clicar em Salvar. Após incluir 

todos os pedidos do aditivo, voltar para o Contrato.



           

   Clique em Alterações realizadas pelo Ajuste.

   Clique em Criar, selecione o Tipo, os campos obrigatórios abrirão de acordo com a 

seleção realizada. Preencher e clicar em Salvar. O sistema apresentará em forma de lista

todas as alterações criadas para este aditivo. Após incluir todos, clicar em Contrato.



           

   Após todos os preenchidos, clicar em Fechar Ajuste para que as alterações sejam 

aplicadas ao contrato.

   Neste momento a situação do aditivo será alterada de Digitado para Fechado e as 
alterações serão aplicadas ao contrato.



           

   Caso alguma informação tenha sido colocada de forma incorreta. Basta clicar em 
Reabrir Ajuste. 

   Ao clicar em Reabrir Ajuste, a situação passa de Fechado para Digitado liberando os 
vinculados para edição. 



           

   Para a geração de ordem de compra a partir do aditivo, clicar em Gerar Ordem. 

   Informar a data, o número de parcelas e clicar em Gerar. 

   Neste momento serão geradas as ordens de compra dos itens que estiverem aptos. 

Para visualizar as ordens de compra, vide manual da Ordem de Compra.



           

   Para cadastrar uma SUSPENSÃO.

   Selecionar o Tipo Suspensão, informar os campos obrigatórios e inserir a data de início 

da suspensão. Clicar em Salvar.

   Ao salvar, a situação do contrato será alterada de Ativo para Suspenso. O prazo 

contratual será pausado, o campo data final da suspensão ficará aberto até que seja 

informada uma data.



           
 

   Quando chegar ao final do período de suspensão, inserir a data, clicar em Salvar e 

clicar em Fechar Ajuste.

   Neste momento, o contrato terá a situação alterado de Suspenso para Ativo Suspenso 

para Ativo e a data de validade do contrato será recalculada, conforme o prazo que o 

contrato ficou suspenso, isto é, se o contrato ficou suspenso por 15 dias, ao fechar o 

aditivo o sistema recalculará 15 dias a mais na sua data de vencimento.


