
MINUTA



MINUTA

   Clicar em Licitações.

   Clicar em  Minuta.

Clicar em Criar.



   
   A tela mostrará os campos a serem preenchidos, onde todos aqueles que possuírem um
“*” são obrigatórios.

   Situação: Digitada, Gerada, Registrada, Valor Registrado.
   Data: sugere a data atual;
   Tipo: Contrato, Aditivo – Contrato, Apostilamento, Convênio, Aditivo – Convênio. As 
tabelas que define os tipos são: Tipos de Ajustes de Contrato/Convênio e Tipos de 
Contratos.
   Local: Identifica o local que está elaborando a minuta.

 A  seleção  do  campo  ‘Tipo’  determinará  quais  os  campos  serão  abertos  para
preenchimento e identificará os seus respectivos campos obrigatórios.

TIPOS DE MINUTAS

   Quando selecionado o tipo ‘Contrato’, abrirão os seguintes campos para preenchimento,
na aba “Minuta:



   Local: identifica a unidade que está elaborando a minuta.
   Controle Licitação: número total cadastro no sistema para uma Licitação.
   Licitação/Modalidade: exercício, número e modalidade da licitação. Quando 
preenchido o ‘Controle’ automaticamente essa informação aparecerá.
   Ordem de Início: Depende de ordem de início? SIM ou NÃO.
   Tipo contrato: selecionar o tipo de contrato.
   Fornecedor: informar para qual credor será o contrato.
   Objeto: descreve o objeto deste contrato.
   Base Legal: originada do cadastro da Licitação.
   Durabilidade: informar em dia(s), mês(es) ou ano(s).
   Prazo de Entrega: informar em dia(s), mês(es) ou ano(s).
   Prazo Pagamento: informar em dia(s), mês(es) ou ano(s).
   Parcelas Pagamento: número das parcelas de pagamento.
   Parcelas Fornecimento: número das parcelas de fornecimento.
   Possui Garantia: SIM ou NÃO.
   Possui Apólice: SIM ou NÃO.
   
   Ao preencher os campos necessários, deverá ser clicado no botão ‘Salvar’ e será 
gerado um número e sequência para essa minuta.

   Quando selecionado o tipo ‘Aditivo - Contrato’, abrirão os seguintes campos para 
preenchimento, na aba “Minuta:

   Local: identifica a unidade que está elaborando a minuta.
   Contrato Origem: número do contrato cadastro no sistema.
   Aditivo: número do aditivo a ser elaborado. Essa informação traz automaticamente o 
próximo número a ser cadastrado.
   Fornecedor: essa informação é levada automaticamente, conforme cadastrado no 
contrato.
   Objeto: descreve o objeto deste aditivo.
   Durabilidade: informar em dia(s), mês(es) ou ano(s).



   Prazo de Entrega: informar em dia(s), mês(es) ou ano(s).
   Prazo Pagamento: informar em dia(s), mês(es) ou ano(s).
   Parcelas Pagamento: número das parcelas de pagamento.
   Parcelas Fornecimento: número das parcelas de fornecimento.
   Possui Garantia: SIM ou NÃO.
   Possui Apólice: SIM ou NÃO.

   Ao preencher os campos necessários, deverá ser clicado no botão ‘Salvar’ e será 
gerado um número e sequência para essa minuta.

   Quando selecionado o tipo ‘Apostilamento’, abrirão os seguintes campos para 
preenchimento, na aba “Minuta:

   Local: identifica a unidade que está elaborando a minuta.
   Contrato Origem: número do contrato cadastro no sistema.
   Aditivo: número do apostilamento a ser elaborado. Essa informação traz 
automaticamente o próximo número a ser cadastrado.
   Fornecedor: essa informação é levada automaticamente, conforme cadastrado no 
contrato.
   Objeto: descreve o objeto deste aditivo.
   Durabilidade: informar em dia(s), mês(es) ou ano(s).
   Prazo de Entrega: informar em dia(s), mês(es) ou ano(s).
   Prazo Pagamento: informar em dia(s), mês(es) ou ano(s).
   Parcelas Pagamento: número das parcelas de pagamento.
   Parcelas Fornecimento: número das parcelas de fornecimento.
   Possui Garantia: SIM ou NÃO.
   Possui Apólice: SIM ou NÃO.

   Ao preencher os campos necessários, deverá ser clicado no botão ‘Salvar’ e será 
gerado um número e sequência para essa minuta.



ABAS DO PROGRAMA

   Cláusulas da Minuta:

   Clicar no botão ‘Criar’, inserir as cláusulas dessa minuta e salvar o registro.
   Ao selecionar uma opção na “Cláusula”, automaticamente o sistema poderá demonstrar 
cláusulas com descrições pré-definidas no programa “Modelo de Cláusulas”.



   Minuta – Proprietários:

   Nessa aba é possível cadastrar quais são os proprietários de contratos de aluguel.
   Clicar em “Criar”, selecionar o cadastro do proprietário no sistema, informar o percentual
de participação, se sua situação será ‘Ativa’ e se é o proprietário principal.
   Essa aba somente deverá ser preenchida quando o tipo do contrato estiver 
parametrizado como “Locações”.

   Gestores da Minuta

   Nessa aba é possível cadastrar os gestores desse contrato. Essa aba é obrigatória para
minutas do tipo ‘Contrato’.



   Representantes da Minuta

   Nessa aba é possível cadastrar os representantes desse contrato. Essa aba é 
obrigatória para minutas do tipo ‘Contrato’.
   Para que demonstre as informações para seleção, é necessário que o contratante 
possua informações cadastradas no vinculado “Representantes” no programa Cadastro 
Geral.

   Pedidos de Compra da Minuta

   Quando o tipo da minuta for “Aditivo – Contrato” ou “Apostilamento” e este envolver
acréscimo, reajuste ou renovação de contrato, é obrigatório incluir o pedido da minuta
gerado no sistema. 
   O pedido deverá estar com a situação “Fechado” ou “Autorizado” para que seja salvo o
registro com sucesso e nos seus itens também deverá estar informado o fornecedor do
contrato.
   Na etapa da geração do contrato, o sistema consistirá o valor do pedido de compra com
o valor informado na aba “Minuta – Alteração”.



   Comissões da Minuta

   Nessa aba é possível cadastrar a comissão desse contrato. Essa aba é obrigatória para 
minutas do tipo ‘Contrato’.

   Minuta – Alteração

   Quando o tipo da minuta for “Aditivo – Contrato” ou “Apostilamento” é obrigatório incluir
o tipo desse ajuste de contrato. 
   Nessa etapa, é selecionado o tipo do ajuste, sendo que dependendo do seu tipo, são
abertos os respectivos campos obrigatórios.

São demonstrados os seguintes campos nessa aba:

Tipo:  selecionar  um  registro.  Esses  tipos  são  cadastrados  na  tabela  “Tipos  de
Ajustes de Contrato/Convênio”.

Número de parcelas: informar quantas são as parcelas de pagamento.
Intervalo Pgto.: informar qual o intervalo de pagamento.



Valor: informar, se ajuste referente a valor.
Novo contratado: informar, se for do tipo que altera o contratado.
Descrição: descrever o tipo desse ajuste.
Validade inicial e Validade final: informar, se renovação contratual.
Data Vencimento: informar a data de início das parcelas de pagamento.
Percentual: informar, se existente. 

VINCULADO DO PROGRAMA

Existe o vinculado chamado “Informações do contrato”, onde são informados o 
número do contrato gerado para a minuta, a data de sua publicação, veículo utilizada para
publicação e o tipo de publicação.

Observações: 
- para ser possível salvar o registro, a minuta deverá estar na situação “Gerada” ou 

“Digitada”.
- quando a minuta for do tipo “Contrato”, o número informado no campo Contrato 

será levado para o programa “Contrato” na criação do seu registro.

REGISTRO DO CONTRATO OU AJUSTE

Quando preenchidas as abas necessárias com as suas respectivas informações, é 
hora de gerar o contrato e registrá-lo.

Para isso, você deverá clicar no botão “Gerar” na parte superior do programa.



Depois, deverá clicar no botão “Registrar”.

Na sequência, pode-se observar que o contrato mudará a sua situação para 
“Registrada” e nesse momento já é possível vinculá-lo ao “Contrato”.

Quando vinculado ao “Contrato”, a sua situação será atualizada para “Valor 
Registrado”.

Caso seja necessário retificar alguma informação em uma minuta com a situação 
“Valor Registrado”, será necessário proceder com a reabertura da Minuta, seguindo os 
passos:

→ Apagar o “Contrato” vinculado a essa minuta no programa “Contrato”.
→ A minuta voltará para a situação “Registrada”;
→ Clicar no botão “Reiniciar”;
→ A minuta voltará para a situação “Digitada” e será possível realizar as alterações.
→ Após realizadas as alterações, gerar e registrar o contrato novamente.


