
           

PEDIDO DE COMPRA PARA COMPRA DIRETA,

NOVA LICITAÇÃO E ADITIVO
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Pedido de Compra

   Menu de Usuário

   Clicar em Licitações.

   Clicar em Pedido de Compra.

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

   Pedido: Exercício e número do pedido criado automaticamente pelo sistema.

   Tipo de Pedido: Para pedidos de Compra Direta, nova Licitação e Aditivo, manter a 

opção Pedido selecionada;

   Data Digitação: Data da inclusão do pedido de compras no sistema.

   Local físico: Local responsável pelo pedido de compra

   Especificação: Campo textual para informar as especificações deste pedido de 

compra.

   Requerente: Responsável pelo pedido de compra.

   Observação: Observação do pedido de compra.
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   Após informar os campos, clicar em Salvar.

   Ao clicar em “Salvar”, o pedido de compra é cadastrado no sistema com a situação 
'Digitado', liberando novos programas vinculados que serão utilizados para finalizar o 
pedido de compras.
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   Clicar em Vinculados > Itens do Pedido de Compra.

   Clicar em Criar.

   Inserir o número do produto e pressionar a tecla 'Tab'.

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

   Classificação: Selecionar a classificação do produto.

   Descrição: Digitar alguma palavra que faça parte da descrição do produto.

   Após escolher o produto, clique nele para retornar para a tela. O sistema preencherá 

automaticamente as informações do produto.

   Preencher a quantidade do produto e o preço unitário. Se o pedido for de compra direta,

preencher também o fornecedor. Após, clicar em Salvar.
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   Com o item recém criado em tela, clicar na aba Destino.

    Informar o número da dotação.
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   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.
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   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.
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   Clique em Salvar.

   Após informar todos os itens que farão parte do pedido de compra, clicar na aba Pedido

de Compra.
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   Clicar em Fechar Pedido.

   A situação do pedido alterará para Fechado. Clicar em Autorizar.
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   Ao clicar em Autorizar a situação do pedido alterará para Autorizado e a reserva da 

dotação é realizada conforme o valor informado.

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

Cancelar Pedido.
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   Ao clicar em Cancelar Pedido, a situação passa de Autorizado para Cancelado e a 

reserva da dotação é liberada.

   Para realizar alterações neste pedido, clicar em Reabrir Pedido.
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   Ao clicar em Reabrir Pedido, a situação passa de Cancelado para Digitado então é 

possível realizar manutenção nos itens e dotação.

Vinculados

   Definição de dotação para o pedido Possibilita o cadastramento de Destino, 

Administração, Dotação e Rubrica do pedido para todos os itens em uma única ação.

14



           

   Alterar fornecedores do pedido possibilita a alteração de fornecedores para os itens 

do pedido de compra quando ele estiver na situação: 'Digitado', 'Fechado' ou 'Autorizado'. 

   Ordens/Licitações Relacionadas ao Pedido permite visualizar os processos 

decorrentes do pedido de compra selecionado. 

   Gerar Ordem de Fornecimento possibilita a geração das ordens de compra a partir do 

pedido de compra.
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   Copiar Pedido permite a criação de um novo pedido de compra com as mesmas 

informações do pedido selecionado pelo usuário e com os mesmos itens.
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