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 Apresentação 
Este manual foi desenvolvido para auxiliar o usuário na utilização do Sistema ASI. O 

objetivo é levar ao leitor as bases para uma boa utilização do sistema, apresentando de forma 

gradativa e com uma linguagem didática os diversos módulos do sistema.  

Em virtude da evolução de processos internos, a implantação de um novo sistema gera 

a necessidade de readaptação dos métodos de trabalho. É necessário ganhar produtividade e 

aproveitar as possibilidades e ferramentas da computação.  

Nesse sentido, o manual permitirá que você descubra os métodos para trabalhar de 

forma mais rápida, confiante e eficiente, utilizando os vários recursos oferecidos pelo Sistema 

ASI. 

Os módulos serão abordados com uma breve apresentação conceitual e com a 

utilização de exemplos cadastrados passo a passo no próprio sistema. Além disso, serão 

apresentadas as imagens das telas que facilitarão a visualização e o entendimento por parte do 

usuário. 

Este é mais um material oferecido pela Link Data ao usuário. Esperamos que você 

manipule o sistema de maneira eficiente e tire amplo proveito de todas as facilidades que a 

automatização de procedimentos proporciona. 

Bom proveito! 

 
Todos os direitos reservados 

SCRN 714/715 – Ed. Linkdata, Bloco B – Asa Norte 

Fone: (0xx61) 2101-8800  Fax: (0xx61) 2101-8888 

CEP:  70.761-720   Brasília - Distrito Federal 

Internet: http:/www.linkdata.com.br 

E-mail: suporte@linkdata.com.br
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 Ambiente Operacional 
 Acesso ao Sistema 

O acesso ao sistema de ASI WEB está condicionado primeiramente ao usuário ter 

permissões destinadas a um dos Módulos: Compras, Almoxarifado ou Bens Móveis. (referência 

Segurança/usuário e Segurança/perfil) 

Primeiramente, abra o Navegador e informe a URL (endereço pré-definido) para acesso 

ao sistema WEB. 

 

 

  

 

NOTA: 

Não utilize as teclas de navegação do seu browser  para movimentar-se entre as telas do sistema, 
mesmo que, porventura, estejam habilitadas. A tecla "enter" também não deve ser utilizada para 
o sistema ASI. 

  

A tela abaixo é apresentada para a escolha do sistema que deseja trabalhar: 
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DICA: Você também pode acessar o sistema preenchendo o campo usuário (código – que pode ser a matrícula ou CPF, 
depende do Órgão). Basta preencher o código, digitar a senha e confirmar. 

  

Após preencher parte do seu nome e clicar na lupa ao lado, o sistema apresentará o 

resultado dos nomes encontrados: 
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Nota: 

• Quando o resultado da consulta contém apenas um usuário, o campo é preenchido automaticamente. 

• Se o sistema não encontrar resultado com o conteúdo pesquisado, a mensagem “Nenhum registro 
foi encontrado na execução dessa consulta.” será apresentada. Neste caso, uma tela com os 
filtros será apresentada para continuar a pesquisa. 

• Se o resultado apresenta um número maior que 50 linhas, você pode visualizar o resultado nas 
páginas seguintes por meio das setas: 

 

  

Após clicar no clips, a tela será apresentada com o nome escolhido: 

  

 

  

Para acessar o sistema, preencha a senha e clique em Confirmar. 

 Posteriormente, a tela será apresentada conforme o módulo padrão indicado pelo 

administrador do sistema. Se o usuário tiver acesso a mais de um módulo, poderá alternar 

conforme indicado a seguir: 
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Especificamente para os módulos de Almoxarifado e Patrimônio que o Ano/Mês de 

Referência é apresentado: 

  

 

  

DICA 

Procure alterar sua senha na primeira vez que efetuar o Login. A combinação do Login aliado à senha é a melhor forma 
de garantir a segurança no acesso ao aplicativo e às suas funcionalidades, pe la sua unicidade.  
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 Expiração da senha 

Utilizando-se o recurso de solicitação de nova senha, o sistema enviará para o e-mail do 

usuário. 

Caso o administrador não tenha cadastrado um e-mail para o usuário, o sistema 

apresenta a mensagem “Você não possui e-mail cadastrado. Procure o Getor responsável”. 

  

Nota: O e-mail é cadastrado em Tabelas/funcionário/Cadastro). 

  

Senha Forte 

Este recurso consiste em obrigar o usuário a informar uma senha que: 

  

• Não contenha espaços; 

• Contenha pelo menos um caractere numérico; 

• O primeiro dígito tem pelo menos uma letra; 

• Contenha pelo menos uma letra maiúscula; 

• Contenha pelo menos uma letra minúscula; 

• Contenha pelo menos um caractere especial 

• Tenha pelo menos 7 caracteres. 

  

Saiba como ativar este recurso entrando em contato com o suporte do sistema ASI.
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 Navegação 
 Composição da Barra de Ferramentas 

 

  

I. Campo: preenchimento é de livre texto 

II. *Campo: Precedidos de * (asterisco) indicam que o preenchimento é obrigatório 

III. Campo: Sublinhado e negritado indica que o preenchimento ocorre com a pesquisa, 

por meio da lupa superior ou por da tecla F7,  do conteúdo digitado no campo. A lupa superior 

habilita apenas quando o cursor do mouse está dentro do campo. 

IV. *Campo: Sublinhado, negritado e precedido de asterisco indica que o preenchimento 

ocorre conforme descrito em I) e III). 

 Campo sombreado não pode ser editado (geralmente preenchido 

automaticamente). Ex.: Orgão. 

 Campo de livre edição. 

 Campo com fundo amarelo indica que há máscara, ou seja, o preenchimento 

 é padronizado previamente para que um formato seja respeitado. Ex: nº de CNPJ – 

24.936.973/0001-03 – preenchimento de números em posições definidas. 

 Box para escolha de tabelas já cadastradas 

  

 

  

FUNCIONALIDADES DOS BOTÕES DA BARRA INFERIOR 

• Consulta : Apresenta uma tela de filtros para buscar registros referentes ao título da 

tela. A partir da tela de filtro apresentada, em que o título na aba tem o texto “Consulta”, 

este botão têm a função de apresentar o resultado da busca de acordo com os filtros 

preenchidos. (vide detalhes no tópico Consultando um Registro); 
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• Novo: Possibilidade iniciar um novo registro; 

• Cancelar: Permite cancelar operações quando de um determinada etapa, antes de 

finalizá-las; 

• Restaurar: Volta os dados originais na tela. Situação: O usuário consultou um Registro 

para alterar, apagou o campo para reescrever antes de confirmar. Caso clique em 

restaurar, o sistema retorna com a informação que estava preenchida antes; 

• Excluir: Exclui o registro da tela acordo com o título; 

• Relatórios: direciona para a tela dos relatórios disponíveis do contexto; 

• Visualiza: Apresenta numa única tela os detalhes do registro, inclusive informações de 

outras abas; 

• Confirmar: Confirma a inclusão ou alteração do registro da tela. 

  

 PREENCHIMENTO DE CAMPOS SUBLINHADOS 
  

Os campos sublinhados e negritados são chamados tabelados. O preenchimento 

destes ocorre apenas consultando o conteúdo digitado na lupa superior – ação equivalente à 

tecla F7. Refere-se a anexar uma informação cadastrada anteriormente. 

Para anexar uma informação num campo tabelado, o cursor do mouse deve estar dentro 

do mesmo. 

Veja a seguir um exemplo de preenchimento do campo tabelado “cidade”, disponível em 

“Tabelas/Entidade Externa/Fornecedor”: 
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Ao pressionar a tecla F7 ou clicar na lupa superior, o sistema retornará o resultado de 

todas as cidades que têm o conteúdo “BRAS”: 

  



Compras 

10 

 

  

NOTA 

• Quando o resultado da consulta contém apenas uma cidade, o campo é preenchido 

automaticamente; 

• Se o sistema não encontrar resultado com o conteúdo pesquisado, a mensagem “Nenhum 

registro foi encontrado na execução dessa consulta.” será apresentada. Neste caso, uma 

tela com os filtros será apresentada para continuar a pesquisa; 

• Certifique-se de que a informação desejada já foi cadastrada anteriormente. Caso a informação 

não seja encontrada, deve-se cadastrá-la na tabela de origem; 

• Se o resultado apresenta um número maior que 50 linhas, você pode visualizar o resultado nas 

páginas seguintes por meio das setas. 

 

  
  

Ao clicar no clips, o sistema preenche o campo com a cidade selecionada: 
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Caso queira trocar a informação preenchida, basta apagar o campo e pesquisar 

novamente. 

  

» DICA 

Para que sejam retornados todos os registros cadastrados no sistema, deixe os campos em 
branco e pressione o botão consulta no canto inferior esquerdo. Os campos apresentados na 
tela de consulta são similares aos da tela de cadastro. Em caso de dúvida no preenchimento 
dos campos consulte o tópico de cadastro respectivo à consulta que irá realizar. 
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 Consultando um Registro 
  

Os registros aqui tratados referem-se ao título de cada tela. 

Todas as consultas de registros no sistema são semelhantes à apresentada no exemplo 

abaixo, mudando apenas os campos do filtro. Observe, no exemplo seguinte, como pesquisar 

um registro de fornecedor já cadastrado no Contexto Tabela/Entidade Externa/Fornecedor. 

  

 

  

Ao clicar na lupa inferior, os filtros seguintes serão apresentados: 
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Preencha os campos desejados do filtro acima e clique no botão Consulta. A tela 

contendo os resultados será apresentada com os dados solicitados no filtro. Neste exemplo, será 

listado todos os fornecedores que possuem “DATA” no nome: 
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Nota: 

• Se o sistema não encontrar resultado com o conteúdo pesquisado, uma tela com os filtros será apresentada 
para continuar a pesquisa. 

• Você pode voltar na aba consulta para alterar o critério de pesquisa e consultar novamente; 

• Caso queira voltar à tela anterior, basta clicar em cancelar; 

• Se o resultado apresenta um número maior que 50 linhas, você pode visualizar o resultado nas páginas 
seguintes por meio das setas: 

 

  

Ao clicar no clips, o sistema apresentará o fornecedor escolhido: 
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A partir daqui, você pode editar o registro, visualizar ou emitir relatórios, dentro das 

restrições e regra de cada Contexto do sistema. 

 

 Acessando o Menu Geral 
  

Todo o processo de compras segue etapas bem definidas durante sua execução. Essas 

etapas básicas são ditadas pela Lei de licitações e Contratos da Administração Pública e 

possuem características muito conhecidas por quem trabalha na área. O fluxo da informação 

dentro das etapas de um processo segue, na maior parte das vezes, uma seqüência lógica de 

execução onde cada módulo depende, quase sempre, da conclusão de etapas anteriores para 

sua efetivação. 

O módulo de Compras foi projetado com base nessas principais etapas. 

A estrutura de menus está modelada de acordo com a seqüência dos procedimentos 

padrão de um processo de compras. Portanto, basta seguir cada um dos itens de menu, para 

que se tenha registrado um procedimento seguro. 

Passe o mouse no ícone menu e selecione a opção desejada. A tela de acesso ao 

menu do sistema é apresentada de acordo com a configuração do perfil do usuário: 

 



Compras 

16 

  

O menu é apresentado conforme o acesso permitido de cada usuário. Por exemplo, se o 

usuário não tiver permissão para operar Autorização de Fornecimento e Ordem de Serviço, o 

menu é apresentado desta forma: 

 

Somente o administrador do sistema poderá alterar o acesso às operações do sistema, 

no Contexto Segurança/Perfil e/ou Segurança/Usuário. 

  

NOTA: Todas as operações executadas são armazenadas em seu nome, sob sua responsabilidade. Isso 
garante a segurança e confiabilidade nas operações. Lembre-se de efetuar o Logoff quando não for mais 
utilizar o sistema, mesmo que por um curto intervalo de tempo, para evitar o uso indevido do sistema por outras 
pessoas. 

 

 Botões e Funcionalidades 
A navegação através do sistema é realizada pelos botões abaixo. Suas funcionalidades 

são as mesmas em qualquer dos módulos do sistema. Segue abaixo as descrições sucinta de 

utilização. Além dos botões, o sistema dispões de duas teclas de atalhos: F11 e F7, cujas 

funcionalidades são, respectivamente, visualização em tela cheia e consulta de campos 

tabelados 
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Botão Funcionalidade 

  Adicionar  Adiciona um registro à área “selecionados” da tela de consulta. 

 Adicionar Todos Adiciona todos os registros à área “selecionados” da tela de consulta. 

  Anexar  
Insere um dado a um campo, ou anexa um arquivo. No contexto de pregão 
presencial, habilita o recurso para inserir valores de negociação. 

 Abrir arquivo Abre um arquivo anexado. 

 Cancelar Retorna para a tela de edição. 

 Confirmar Confirma a inclusão do registro. 

 Consultar 
Habilitado no canto superior direito da tela quando o cursor é colocado em um 
campo que o título do mesmo se encontra sublinhado. Ação ativada também pela 
tecla F7 

 Habilitado no canto inferior esquerdo para consultar um registro. 

 Editar Edita especificação no pedido, processo e licitação. 

 Excluir Exclui  um registro cadastrado. Ao clicar neste botão será solicitada confirmação. 

 Expande Expande a árvore apresentada no módulo “Material”. 

 Imagem Associa imagem ao evento. 

  Relatórios Seleção de Relatórios Disponíveis. 

 Gerar Gera relatórios para impressão. 

 Limpar Seleção Exclui todos registros adicionados à área “selecionados” da tela de consulta. 

 Linhas Adiciona ou subtrai linhas na listagem apresentada. 

  Novo Edita um novo registro. 

 Restaurar Restaura os campos preenchidos. 

 Retirar da Seleção Retira um registro adicionado à área “selecionados” da tela de consulta. 

 Retorna Retorna para a tela imediatamente anterior. 

  Visualizar 
Exibe o registro de forma organizada na tela, deixando os campos desabilitados 
para edição. Visualiza detalhes de um registro cadastrado. 

 Ajuda Exibe a ajuda do módulo. 

Baixar arquivo Baixa arquivos anexados 

Copiar Copia um pedido de compra anterior para iniciar um novo. 
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Enviar E-mail Envia solicitação de cotação de preços aos fornecedores do ramo. 

 Documentos Apresenta a lista de documentos para habilitação de licitantes. 

 Nova 
Janela 

Abre nova janela da aplicação no mesmo ponto em que estava na janela 
anterior. 

  
Além dos botões, o sistema dispões de duas teclas de atalhos: F11 e F7, cujas 

funcionalidades são, respectivamente, visualização em tela cheia e consulta de campos 

tabelados. 

  

 Estrutura Linear do Menu 
 

MENU SUBMENU 1 SUBMENU 2 

PEDIDO   

Autorizações   

ESTIMATIVA   

BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO     

PROCESSO 
CADASTRO 

APENSAMENTO 

BANCO DE PREÇO 

COTAÇÃO 

PESQUISA FORNECEDOR 

PESQUISA MATERIAL 

MANUTENÇÃO 

PARÂMETRO 

CONSULTA 

MOTIVO EXPURGAÇAO 

FONTE PESQUISA 

AQUISIÇÕES CADASTRO 

LICITAÇÃO 

DISPENSA 

INEXIGIBILIDADE 

COMPRA DIRETA 



Navegação 

19 

HABILITAÇÃO 

ENTREGA DE EDITAL 

PROPOSTA 

DELIBERAÇÃO 

  

EXECUÇÃO DO PREGÃO 
PROPOSTAS / LANCES 

VALORES DOS ITENS 

Previsão De ConSUMO   

PROCESSO 
cadastro 

apensamento 

TERMO DE COMPROMISSO/ATA 

CADASTRO 

PEDIDO DE ALTERAÇÃO 

AUTORIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO 

CONSULTA BLOQUEIO 

PERMISSÃO 

ATENDIMENTO 

REGISTRO DE PREÇO 

AUTORIZAÇÃO 

RECURSOS     

EMPENHO 

CADASTRO 

PAGAMENTOS 

PRAZO DE ENTREGA 

  

AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO 

  

  

Ordem de serviço   

CONTRATO 

CADASTRO 

PEDIDO DE ALTERAÇÃO 

AUTORIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO 

TRAMITAÇÃO 

INTEGRAÇÃO SIASG 

andamento   
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 CONVENIOS /CONTRATOS SEM 
LIC. 

CONVÊNIOS/CONTRATOS SEM LICITAÇÃO 

PEDIDO DE ALTERAÇÃO 

AUTORIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO 

RELATÓRIOS 

AQUISIÇÃO 

bLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO/DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 

contratos 

PROCESSOS/ANDAMENTO 

PEDIDO 

EMPENHO 

CONTRATO/CONTRATOS SEM LICITAÇÃO 

AVISO 

  

CADASTRO 

  

PROCESSO 

DEFESA 

DEFESA/JULGAMENTO 

PARECER 

INSTRUÇÃO 

PROCURADORAI CONSTRUTIVA 

PUBLICAÇÃO 

RECURSO 

DILIGENCIA 

LIBERAÇÃO DE PENALIZAÇÃO 

TABELAS 

BASE 

TIPO DE AVISO 

TIPO DE PENALIZAÇÃO 

ASSOCIAÇÃO COM BASE LEGAL 

ASSOCIAÇÃO COM DOCUMENTO 

DOCUMENTO 

PENALIZAÇÃO 

RELATÓRIO Formato no qual você pode imprimir informações desejadas.  

SEGURANÇA 

USUÁRIO 

PERFIL 

LOG - AUDITORIA 
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AGENDA 

GRUPO DE USUÁRIOS 

ENVIO DE COMUNICADO 

VISUALIZAÇÃO 

CONTA CONTÁBIL 

MATERIAL / SERVIÇO 

SERVIÇO 

PERMANENTE 

CONSUMO 

UNIDADE DE MEDIDA 

PAÍS 

REGIÃO 

UF- UNIDADE DA FEDERAÇÃO 
LOCALIDADE 

CIDADE 

UA – UNIDADE ADMINISTRATIVA 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

UG – UNIDADE GESTORA 

FUNCIONÁRIO CADASTRO 

FORNECEDOR 

CADASTRO 

CRC 

DOCUMENTOS 

RELATÓRIO DO 
FORNECEDOR 

GRUPO ANÁLISE 

COMISSÃO PARECER 

PARECER 

MODELO PARECER 

VALIDAR 

BANCO 

AGÊNCIA 

ramo de atividade 

ENTIDADE EXTERNA 

fornecedor terceirizado 

Garantia 

contrato 

TABELA 

TIPO 

DOCUMENTOS 
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DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 

DOCUMENTO POR ETAPA 

ENQUADRAMENTO (LEI) 

BASE LEGAL 

Modelos de documentos 

FONTE DE RECURSOS 

INDEXADORES E COTAÇÕES 

moeda 

PROGRAMA DE TRABALHO 

PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO 

FINANCEIRO 

PLANO INTERNO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

FERIADO 

 

 

 Registro de Observações 
  

Para editar uma observação, clique na aba “observações”. Posteriormente clique no 

botão +, conforme o exemplo seguinte: 
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Em seguida, a tela de edição será apresentada: 

 

  

  

Redija as observações necessárias e clique no botão , para retornar a tela de 

“observações”. Posteriormente, confirme a operação pressionando o botão confirmar. 

  

 

Dica: Caso o tipo de observação não esteja na lista do campo finalidade, deverá ser cadastrado na tabela tipo de 
observação. 
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 Pedido de Aquisição 
  

Esta etapa representa a formalização de uma necessidade de adquirir qualquer material 

ou contratar um serviço. Siga abaixo as instruções de como cadastrar um pedido no sistema de 

Compras.   

NOTA: ANTES DE INICIAR O CADASTRO, CERTIFIQUE-SE DE QUE: 

• Você tem acesso a este menu, com permissão para a(s) U.G.(s) que demandou o pedido (veja acesso ao 
menu). 

• A U.A. está cadastrada; 

• O funcionário solicitante da U.A.está cadastrado; 

• Os tipos de documentos que deseja informar para o seu pedido estão associados a etapa pedido; 

• O tipo de serviço ou material está cadastrado (2ª aba) 

 

O acesso se dá conforme a figura a seguir: 
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Na aba de edição efetua-se inclusão, exclusão, alteração e consultas de pedido. 

Observe o exemplo de cadastramento: 

   

 ABA EDIÇÃO 
  

  

Nesta tela, os campos [5],Órgão e U.G. já são preenchidos automaticamente, de acordo 

com o nível de acesso de cada usuário devendo iniciar o preenchimento a partir do campo [6];. 

Caso não esteja preenchido automaticamente, deve-se digitar parte do código ou o nome da 

U.G. e pesquisar na lupa superior [10]. 

O campo [6] U.A, indica o setor que está demandando o pedido de aquisição; Digite o 

nome do setor, ou parte dele, e em seguida clique na lupa superior [4] para anexar a U.A.. 

desejada (já deve estar cadastrada na tabela Unidade Administrativa). 

O campo [7] indica o solicitante, ou seja, o funcionário que está solicitando um material 

ou contratando um serviço. Posicione o cursor do mouse neste campo e, em seguida, clique na 

lupa superior [4] para anexar o nome da pessoa. (O nome do funcionário já deverá estar 

cadastrado na tabela Funcionário). 
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Em seguida, no campo [8], descreva o objeto de compra e a sua justificativa. O texto é 

livre e deverá conter informações claras e necessárias. 

Os campos [9], [10], [11] e [12] são referentes aos documentos do pedido da Unidade 

Administrativa que o usuário poderá anexar. Clique em + linhas, posicione o cursor do mouse 

dentro do campo “descrição”  e em seguida, clique na lupa superior [4]. Na tela que será 

apresentada, escolha o tipo do documento, clicando no clip.  

No campo [10] preencha a data que o documento foi expedido; em [11] digite o número 

do documento e, logo em seguida, clique [1] para anexar o arquivo.  

Na tela que será apresentada, o usuário deverá procurar no computador o arquivo 

desejado. IMPORTANTE: o nome do arquivo não deverá conter caracteres especiais (acentos, 

sinais de pontuação e espaços). 

Após anexar o documento, observe que o campo [13] estará marcado. Isto indica que o 

documento foi anexado com sucesso. 

O campo [12] mostra a etapa em que o documento foi anexado. 

Caso queira anexar um arquivo para cada documento informado, deve-se posicionar o 

cursor do mouse dentro do campo “descrição” [9] e depois em [1]. 

  

LEGENDA: Detalhes de preenchimento dos campos da aba “Edição”: 

  

[1] Botão para anexar arquivos de documentos (campo 9). Habilita apenas quando o 

cursor do mouse está posicionado em um dos campos de documentos; 

[2] Botão para baixar um arquivo já anexado em um documento, quando houver; 

[3] Botão para copiar um pedido cadastrado anteriormente. Neste caso, a funcionalidade 

de copiar apenas ativa se houver na tela um pedido consultado; 

[4] Lupa para preencher os campos tabelados 6, 7 e 9 (Operação detalhada em 

Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar ativa quando o cursor do 

mouse está dentro de um dos campos tabelados (Clicar); 

[5] Os campos U.G e Órgão são preenchidos automaticamente quando preenche-se o 

campo 6; 

[6] U.A. Unidade Administrativa representa o nome do setor referenciado no 

organograma do Órgão.: Setor que está demandando o pedido de aquisição.  

[7] Funcionário solicitante da unidade administrativa. 



Cadastro de Pedido 

27 

[8] Os campos objeto e justificativa são de livre texto para edição do resumo de ambos; 

[9] Documentos referentes ao pedido da U.A. (já deve estar criado em 

Tabelas/Tipo/Documentos e associado para a etapa "Pedido" em Tabelas/Tipo/Documentos Por 

Etapa).  

[10] Data do documento informado; 

[11] Nº ou referência de cada documentos informado; 

[12] Etapa em que o documento foi adicionado; 

[13] Indicador de arquivos anexados para cada documento. 

 

VARIAÇÕES DE CAMPOS E ABAS 

Algumas versões dispõem de campos e abas específicas diferentes da versão padrão, tais como as seguintes: 

•  Aba "Fase": indica o status do pedido em relação à autorização para os Órgãos que utilizam; 

• Aba "Projeto": apresenta campos de livre texto temáticos para auxiliar o usuário demandante a montar o termo de referência 
(a mesma aba está disponível na etapa Processo). 

• Em caso de dúvida, entre em contato com o suporte ASI. 

   
 

 ABA ITENS/ SERV./ CURSOS 

   
Nesta aba o usuário poderá informar os produtos que deseja solicitar ao setor de 

compras. Portanto, deverá preencher de acordo com as instruções abaixo. Veja exemplo: 
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Clique em + linhas para inserir um item;  

No campo [1], descreva parte do nome do material ou serviço e clique na lupa superior 

[3]. Após clicar na lupa, a tela dos itens será apresentada e nela o usuário deverá selecionar 

aqueles de seu interesse. (já devem estar cadastrados na tabela - serviço / material de consumo 

/ material permanente); 

Ao encontrar o item, clique no clip para anexá-lo ao pedido, ou se desejar selecionar 

vários itens, vá clicando na seta amarela correspondente e logo em seguida clique em 

“carregar”, como mostra a figura abaixo:  
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Após clicar no botão carregar, a tela da aba “Itens” retornará; escolha a unidade de 

medida U.M no campo [4] e digite a quantidade pedida.  

Se o usuário desejar especificar algum item, deverá posicionar o mouse dentro da 

“descrição” e em seguida, clicar no lápis, campo [2]; Uma especificação padrão já virá 

preenchida, caso tenha sido informada na tabela. Há possibilidade de alterá-la ou incluir (como o 

exemplo abaixo) no momento do cadastramento do pedido.  
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Posteriormente, clique em "retornar" e a tela abaixo será apresentada, para que o 

usuário preencha a quantidade de cada item. 

  

 

   

 ABA GASTOS  

   
Na aba "Gastos", o sistema indicará os dados acerca dos gastos anteriores com os itens 

do pedido para que o Gestor possa ter o controle do fracionamento de despesas, em relação às 

modalidade dos empenhos emitidos no ano corrente para os mesmos sub-elementos dos itens 

do pedido: 
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  ABA OBSERVAÇÕES 

    
Se desejar acrescentar uma informação adicional, clique em + linhas para editar as 

observações necessárias (vide tópico Registro de Observações). 

Após seguir as instruções indicadas, finalize o cadastro pressionando o botão confirmar. 

Se o seu pedido for cadastrado com sucesso, o sistema apresentará a mensagem: “Pedido 

gravado com Sucesso” e apresentará um número para este pedido. Anote-o. 

O botão "relatórios" será habilitado para emitir os relatórios disponíveis nesta etapa. 

(Vide tópico  Impressão de Relatórios). 
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 Autorização 
  

Esta etapa representa a permissão, concedida por uma Unidade Administrativa 

competente, para que um pedido e/ou processo de aquisição siga ou não às próximas etapas, 

conforme o fluxo de trabalho de cada Órgão. 

Para que o usuário autorize um pedido cadastrado na etapa anterior – pedido de 

aquisição – deverá acessar por meio do Menu, conforme a figura a seguir: 

  

 

  

Após clicar no botão Autorizações, será apresentada uma tela de todos os pedidos que 

ainda não foram autorizados. 
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 ABA SELEÇÃO 

    

 

  

No campo [1], selecione o Órgão e a Unidade Gestora (U.G.) que deseja autorizar o 

pedido; 

Na lista de pedidos, campo [2], marque aquele que será autorizado. É importante ter o 

número do pedido em mãos para facilitar a localização.  

Ao encontrar o pedido, posicione o cursor do mouse em cima do número e, em seguida, 

clique no ícone [3] (lápis). Ao clicar no lápis, uma tela de detalhes do item será apresentada; 

Após visualização, clique em retornar para voltar à aba Seleção; 

Arraste a barra de rolagem para visualizar as outras informações desta tela. 

  

NOTA: No contexto Segurança/Usuário deve ser indicado o nível de autorização que o usuário terá 
para que sejam listados os pedidos pendentes. 

  

Em seguida clique na aba Edição: 
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 ABA EDIÇÃO 

   
Nesta aba é possível verificar os dados do registro. Os campos apresentados já veem 

preenchidos de forma automática, não sendo possível editá-los. Veja figura abaixo: 

  

 

    

 ABA ITENS 

   
Na aba “itens”, todos os itens relativos ao pedido serão exibidos, conforme a tela a 

seguir. A quantidade autorizada será preenchida automaticamente, podendo ser alterada pelo 

usuário. Veja figura a seguir. 
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 ABA DOCUMENTOS 

   
Nesta aba será apresentado todos os documentos referentes ao pedido em questão e a 

etapa em que foram anexados. 

   

 ABA OBSERVAÇÕES 

   
Se desejar acrescentar uma informação adicional, clique na aba “observações” para 

editar as observações necessárias. (Vide tópico Registro de Observações) 

Após seguir as instruções indicadas, finalize o cadastro pressionando o botão 

Confirmar.  

  

NOTA: Esta etapa é configurada na implantação do sistema, podendo ser obrigatória, automática e ter até 05 níveis de 
autorizações. Para outros esclarecimentos, procure o suporte do sistema. 

 



 

36 

 Estimativa 
 Estimativa 

  

Esta etapa representa o registro de cotações de itens, ou seja, uma pesquisa de preços 

que é feita junto a fornecedores de um ramo de atividade.  As cotações são importantes, pois 

auxiliam o Órgão a ter noção do custo médio de itens que serão adquiridos. 

  

NOTA: ANTES DE INICIAR O CADASTRO, CERTIFIQUE-SE DE QUE: 

• Você tem acesso a este menu, com permissão para a(s) U.G. que demandou o pedido/processo (veja 
acesso ao menu). 

• O Pedido ou o Processo está cadastrado e em uma etapa possível para o cadastro de estimativa; 

• Os fornecedores estejam cadastrados; 

• Os tipos de documentos que deseja informar para o seu pedido estão associados a etapa pedido. 

  

 

Para acessar e cadastrar as cotações dos itens, acesse o Menu conforme instruções 

abaixo: 
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A tela inicial será apresentada e por meio dela é possível incluir uma estimativa, excluí-

la, alterá-la e consultá-la, a partir de um processo ou pedido já cadastrado no sistema. 

  

Observe os detalhes de preenchimento: 
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 ABA CADASTRO 

 

 

  

A estimativa pode ser efetuada a partir de um pedido ou processo. Em alguns casos, 

dependendo do fluxo do cliente, nesta tela será apresentada somente a opção Nº Processo. 

O campo [1], representa o número de um pedido de aquisição. Caso queira iniciar 

uma estimativa de itens de pedido de aquisição, digite parte do número e pesquise na lupa 

superior [3]. (Já deve estar cadastrado em Cadastro de Pedido). 

O campo [2], representa o número de processo de aquisição: Caso queira iniciar a 

estimativa de itens de um processo de aquisição, digite parte do número e pesquise da lupa 

superior [3]. (Já deve estar cadastrado em Processo/Cadastro) 

A Lupa [3] serve para preencher os campos tabelados [1] ou [2]. (Operação detalhada 

em  Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar se ativa quando o cursor 

do mouse está dentro de um dos campos tabelados (Clicar); 

No campo [4], o usuário seleciona o tipo de estimativa. a) Por valor - quando a 

demanda tem um quantitativo exato de cada item especificado; b) Por percentual - quando o 

quantitativo do objeto não for previsível e o Órgão deseja fazer uma pesquisa de percentual de 

desconto. 

Neste exemplo, utilizaremos um processo. Após pesquisar na lupa [3], os campos [1] da 

figura a seguir serão automaticamente apresentados: 
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Os campos marcados em [1] são preenchidos automaticamente quando o usuário 

informa o número do pedido ou do processo.  

A data da estimativa é preenchida automaticamente. 

No campo [2], serão apresentados a relação de documentos que foram informados nas 

etapas anteriores. Para incluir um documento nesta etapa, clique em + linha [3] e consulte na 

lupa superior [6] um tipo de documento possível para a etapa "estimativa" (já deve estar criado 

em Tabelas/Tipo/Documentos e associado para a etapa "Estimativa" em 

Tabelas/Tipo/Documentos Por Etapa).  

Caso queira inserir um arquivo para cada documento informado nesta etapa, deve-se 

posicionar o cursor do mouse dentro do campo do documento informado e clicar em anexar 

arquivo [5] 

Marque o campo [7], Lote, caso queira fazer estimativa com os itens agrupados em lote. 

(Vide tópico Estimativa com Lotes). O campo só será apresentado, se no processo houver lotes 

montados (Vide Cadastro de processo). 

Após preencher estes dados, clique na aba Cotação [4]. 
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NOTA: 

1) Tanto o pedido quanto o processo devem estar em etapas possíveis. (conforme o fluxo definido para o 
Órgão na implantação do sistema.) Ex: Se um processo estiver na etapa de Habilitação de Fornecedores, 
não será possível registrar uma estimativa, pois trata-se de etapa posterior à etapa de Processo. 

2) A obrigatoriedade de registro da etapa "estimativa" varia em cada Órgão. 

3) O sistema permite cadastrar mais de uma estimativa para o mesmo pedido ou processo, desde que esteja 
na fase possível. O valor estimado para o item a ser considerado para as etapas posteriores será sempre o 
da última estimativa cadastrada. 

    

 ABA COTAÇÃO 

Nesta tela, o usuário busca o nome dos fornecedores que enviarão a cotação dos itens e 

posteriormente registrará os preços na aba itens.  

  

 

  

No campo [1], preencha o nome do fornecedor e pesquise na lupa superior [2]. O 

fornecedor já deve estar cadastrado em Tabelas/Entidade Externa/Fornecedor. 

A funcionalidade do botão consultar [2], Lupa, se ativa quando o cursor do mouse está 

dentro de um dos campos tabelados (Operação detalhada em Preenchendo Campos 

Sublinhados). 

Ao clicar na lupa superior [2], o sistema listará todos os fornecedores encontrados com o 

nome digitado. 
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Veja tela abaixo:  

  

 

  

DICA: Na aba "consulta" possui um recurso para buscar os fornecedores de um determinado ramo de atividade, o 
qual associa-se no menu "Tabelas/Fornecedores/Ramo de Atividade". 

  

O botão clips [1], permite selecionar um fornecedor individualmente.  

A seta amarela [2], permite selecionar vários fornecedores e, conforme o usuário vai 

selecionando os fornecedores, os mesmos vão aparecendo no campo [3].  

Depois de escolhido os fornecedores, clique no botão Carregar [4]. A tela voltará para a 

aba Cotação já com o nome dos fornecedores.  

Após carregar o fornecedor, preencha a data de recebimento: 
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Ao digitar a data de recebimento e deixar o cursor do mouse no campo, o lápis habilitará. 

Ao clicar no lápis, o sistema apresentará a tela a seguir para inserir os valores da cotação do 

fornecedor: 
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Arraste a barra de rolagem [1] para inserir outras informações dos itens: 

  

 

  

Após inserir as informações da cotação do fornecedor, clique em "retornar" para voltar à 

tela de cotação: 
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Após informar a cotação de todos os fornecedores, o usuário pode finalizar a estimativa, 

clicando no botão CONFIRMAR. O sistema apresentará a mensagem "Estimativa cadastrada 

com sucesso" e o usuário poderá emitir os mapas comparativos e/ou outros relatórios 

disponíveis nesta etapa por meio botão "relatórios" (Vide tópico Impressão de Relatórios). 

As demais abas são opcionais: 

   

 ABA ITENS 

 
Esta aba apresenta a lista dos itens do pedido/ processo. Não é possível editar. 

   

 ABA COMPLEMENTO 

   
Apresenta os campos para indicar os funcionários que assinam alguns relatórios 

específicos, bem como a indicação do tipo de empenho. Veja tela abaixo: 
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Escolha o tipo de Empenho [1]: Estimativo, Global ou Ordinário. 

Acrescente + linhas [4] para inserir o nome do assinante e o assinante substituto. 

No campo [2], insira o nome do funcionário Assinante e clique na lupa superior. O 

sistema irá apresentar somente os funcionários da Unidade Administrativa do usuário logado (Já 

deve estar cadastrado na tabela Funcionário); 

No campo [3], insira o nome do funcionário Assinante Substituto e clique na lupa 

superior. Deve ser diferente do funcionário assinante. O sistema irá apresentar somente os 

funcionários da Unidade Administrativa do usuário logado (já deve estar cadastrado na tabela 

Funcionário); 

   

 ABA RESUMO 

  

Esta aba apresenta um resumo com o número de propostas, valor médio, maior valor, 

menor valor e fornecedor de menor valor. 
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DICAS IMPORTANTES 
1. Você pode utilizar o recurso de e-mail para enviar cotação aos fornecedores do ramo 
de atividade, desde que o sistema esteja configurado com os dados do servidor de e-mail. 
Para outros detalhes, entre em contato com o suporte do sistema. 

2. É nesta etapa que percebe-se a melhor forma de montar um lote, se a unidade de 
medida informada no pedido/processo é a mehor e que possíveis modalidades poder-se-a 
guiar o processo. Uma estimativa bem conduzida evita futuros transtornos na licitação. 

   

 ABA OBSERVAÇÕES 

 

Se desejar acrescentar uma informação adicional, clique na aba “observações” para 

editar as observações necessárias. (vide tópico Registro de Observações) 

  

 Outras Operações de Estimativa 

* Por Valor com lotes 

* Utilizando o recurso de e-mail na estimativa 
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 Envio de Cotação por E-mail 
  

O sistema ASI dispõe do recurso de envio de solicitação de cotação por e-mail. Para 

utilizar este recurso, primeiramente, é necessário cadastrar a estimativa, conforme os passos a 

seguir. 

NOTA: ANTES DE INICIAR O CADASTRO, CERTIFIQUE-SE DE QUE: 

• Você tem acesso a este menu, com permissão para a(s) U.G.(s) que demandou o pedido/processo (veja 
acesso ao menu). 

• O Pedido ou o Processo está cadastrado e em uma etapa possível para o cadastro de estimativa; 

• Os fornecedores estejam cadastrados; 

• Os tipos de documentos que deseja informar para o seu pedido estão associados a etapa pedido. 

 

Acesse o menu, conforme a figura abaixo: 
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A tela inicial será apresentada: 

   

 ABA CADASTRO 

   

 

  

A estimativa pode ser efetuada a partir de um pedido ou processo. Em alguns casos, 

dependendo do fluxo do cliente, nesta tela serão apresentadas a opção Nº Processo e Nº 

Pedido. 

O campo [1] representa o número de processo de aquisição: Caso queira iniciar a 

estimativa de itens de um processo de aquisição, digite parte do número e pesquise da lupa 

superior [2]. (Já deve estar cadastrado em Processo/Cadastro) 

A Lupa [2] serve para preencher o campo tabelado [1]. (Operação detalhada em 

Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar se ativa quando o cursor do 

mouse está dentro de um dos campos tabelados (Clicar); 

No campo [3], o usuário seleciona o tipo de estimativa. a) Por valor - quando a 

demanda tem um quantitativo exato de cada item especificado; b) Por percentual - quando o 

quantitativo do objeto não for previsível e o Órgão deseja fazer uma pesquisa de percentual de 

desconto. 

Neste exemplo, utilizaremos um processo. Após pesquisar na lupa [2], os campos [1] - 

Órgão e U.G.- da figura a seguir serão automaticamente apresentados: 
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Os campos [1], Órgão e U.G,. são preenchidos automaticamente quando o usuário 

informa o número do pedido ou do processo.  

A data da estimativa é preenchida automaticamente. 

No campo [2], será apresentada a relação de documentos que foram informados nas 

etapas anteriores. Para incluir um documento nesta etapa, clique em + linha [3] e consulte na 

lupa superior [6] um tipo de documento possível para a etapa "estimativa" (já deve estar criado 

em Tabelas/Tipo/Documentos e associado para a etapa "Estimativa" em 

Tabelas/Tipo/Documentos Por Etapa).  

Caso queira inserir um arquivo para cada documento informado nesta etapa, deve-se 

posicionar o cursor do mouse dentro do campo do documento informado e clicar em anexar 

arquivo [5] 

Marque o campo [7], Lote, caso queira fazer estimativa com os itens agrupados em lote. 

(Vide tópico Estimativa com Lotes). O campo só será apresentado, se no processo houver lotes 

montados (Vide Cadastro de processo). 

Após preencher estes dados, clique na aba Cotação [4]. 
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NOTA: 

 1) Tanto o pedido quanto o processo devem estar em etapas possíveis. (conforme o fluxo definido para o 
Órgão na implantação do sistema.) Ex: Se um processo estiver na etapa de Habilitação de Fornecedores, não 
será possível registrar uma estimativa. 

  

2) A obrigatoriedade de registro da etapa "estimativa" varia em cada Órgão. 

  

3) O sistema permite cadastrar mais de uma estimativa para o mesmo pedido ou processo, desde que esteja na 
fase possível. O valor estimado para o item a ser considerado para as etapas posteriores será sempre o da 
última estimativa cadastrada. 

   

 ABA COTAÇÃO 

  

Nesta tela, o usuário busca o nome dos fornecedores que enviarão a cotação dos itens e 

posteriormente registrará os preços na aba itens.  

  

 

  

No campo [1], preencha o nome do fornecedor e pesquise na lupa superior [2]. O 

fornecedor já deve estar cadastrado em Tabelas/Entidade Externa/Fornecedor. 
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A funcionalidade do botão consultar [2], Lupa, se ativa quando o cursor do mouse está 

dentro de um dos campos tabelados (Operação detalhada em Preenchendo Campos 

Sublinhados).(clicar) 

Ao clicar na lupa superior [2], o sistema listará todos os fornecedores encontrados com o 

nome digitado. 

Veja tela abaixo:  

  

 

   

DICA: Na aba "consulta" possui um recurso para buscar os fornecedores de um determinado ramo de atividade, o 
qual associa-se no menu "Tabelas/Fornecedores/Ramo de Atividade". 

  

O botão clips [1], permite selecionar um fornecedor individualmente.  

A seta amarela [2], permite selecionar vários fornecedores e, conforme o usuário vai 

selecionando os fornecedores, os mesmos vão aparecendo no campo [3].  

Depois de escolhido os fornecedores, clique no botão Carregar [4]. A tela voltará para a 

aba Cotação já com o nome dos fornecedores.  

Após carregar o fornecedor, preencha a data de recebimento e selecione a opção E-
MAIL, conforme mostra a figura: 
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Confirme a operação clicando em CONFIRMAR. A mensagem a seguir será 

apresentada: "Estimativa cadastrada com sucesso". 

  

 

  

Após confirmar, volte na aba "Cadastro": 
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Em seguida o sistema apresentará a confirmação de envio: "Email enviado" 
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NOTA: 

1) O e-mail dos fornecedores já deve estar cadastrado na tabela. (Vide tópico Tabelas/Entidade 
Externa/Fornecedor). 

2) O funcionamento do rescurso de envio de e-mail depende prévia configuração com os dados do servidor 
de e-mail. Para outros detalhes, entre em contato com o suporte do sistema. 

 

 Estimativa com Lotes 
 

Esta etapa representa o registro de  cotações de itens, ou seja, uma pesquisa de preços 

que é feita junto a fornecedores de um  ramo de atividade  As cotações são importantes, pois 

auxiliam o Órgão a ter noção do custo médio de itens. 

  

NOTA: ANTES DE INICIAR O CADASTRO, CERTIFIQUE-SE DE QUE: 

• Você tem acesso a este menu, com permissão para a(s) U.G. (s) que demandou o pedido/processo (veja 
acesso ao menu). 

• O Pedido ou o Processo está cadastrado e em uma etapa possível para o cadastro de estimativa; 

• Os fornecedores estejam cadastrados; 

• Os tipos de documentos que deseja informar para o seu pedido estão associados a etapa pedido. 

  

Para acessá-la, clique no, conforme a figura abaixo: 
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A tela inicial será apresentada: 
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 ABA CADASTRO 

  

 

  

A estimativa pode ser efetuada a partir de um pedido ou processo. Em alguns casos, 

dependendo do fluxo do cliente, nesta tela será apresentada somente a opção Nº Processo, 

campo [2] . 

O campo [1] representa o número de um pedido de aquisição. Caso queira iniciar uma 

estimativa de itens de pedido de aquisição, digite parte do número e pesquise na lupa superior 

[3]. (Já deve estar cadastrado em Cadastro de Pedido) 

O campo [2] representa o número de processo de aquisição: Caso queira iniciar a 

estimativa de itens de um processo de aquisição, digite parte do número e pesquise da lupa 

superior [3]. (Já deve estar cadastrado em Processo/Cadastro) 

A Lupa [3] serve para preencher os campos tabelados [1] ou [2]. (Operação detalhada 

em Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar se ativa quando o cursor 

do mouse está dentro de um dos campos tabelados (Clicar); 

No campo [4], o usuário seleciona o tipo de estimativa. a) Por valor - quando a 

demanda tem um quantitativo exato de cada item especificado; b) Por percentual - quando o 

quantitativo do objeto não for previsível e o Órgão deseja fazer uma pesquisa de percentual de 

desconto. 

Neste exemplo, utilizaremos um processo. Após pesquisar na lupa [3], os campos [1] da 

figura a seguir serão automaticamente apresentados: 
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Os campos marcados em [1] são preenchidos automaticamente quando o usuário 

informa o número do pedido ou do processo.  

A data da estimativa é preenchida automaticamente. 

No campo [2], serão apresentados a relação de documentos que foram informados nas 

etapas anteriores. Para incluir um documento nesta etapa, clique em + linha [3] e consulte na 

lupa superior [6] um tipo de documento possível para a etapa "estimativa" (já deve estar criado 

em Tabelas/Tipo/Documentose associado para a etapa "Estimativa" em 

Tabelas/Tipo/Documentos Por Etapa).  

Caso queira inserir um arquivo para cada documento informado nesta etapa, deve-se 

posicionar o cursor do mouse dentro do campo do documento informado e clicar em anexar 

arquivo [5] 

Marque o campo [7], Lote , caso queira fazer estimativa com os itens agrupados em lote. 

(Vide tópico Estimativa com Lotes). O campo só será apresentado, se no processo houver lotes 

montados (Vide Cadastro de processo). 

Após preencher estes dados, clique na aba Cotação [4]. 
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NOTA: 

 1) Tanto o pedido quanto o processo devem estar em etapas possíveis. (conforme o fluxo definido para o 
Órgão na implantação do sistema.) Ex: Se um processo estiver na etapa de Habilitação de Fornecedores, não 
será possível registrar uma estimativa. 

 2) A obrigatoriedade de registro da etapa "estimativa" varia em cada Órgão. 

 3) O sistema permite cadastrar mais de uma estimativa para o mesmo pedido ou processo, desde que esteja 
na fase possível. O valor estimado para o item a ser considerado para as etapas posteriores será sempre o da 
última estimativa cadastrada. 

   

 ABA COTAÇÃO 

   
Nesta tela, o usuário busca o nome dos fornecedores que enviarão a cotação dos itens e 

posteriormente registrará os preços na aba itens. 

  

 

  

No campo [1], preencha o nome do fornecedor e pesquise na lupa superior [2]. O 

fornecedor já deve estar cadastrado em Tabelas/Entidade Externa/Fornecedor. 

A funcionalidade do botão consultar [2], Lupa, se ativa quando o cursor do mouse está 

dentro de um dos campos tabelados (Operação detalhada em Preenchendo Campos 

Sublinhados). 
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Ao clicar na lupa superior [2], o sistema listará todos os fornecedores encontrados com o 

nome digitado. A tela seguinte será apresentada: 

  

 

  

DICA: Na aba "consulta"(5) possui um recurso para buscar os fornecedores de um determinado ramo de atividade, 
o qual associa-se no menu "Tabelas/Fornecedores/Ramo de Atividade". 

  

O clip [1] seleciona individualmente  o fornecedor  

A seta amarela [2] permite selecionar mais de um fornecedor. A medida que vai 

selecionando os fornecedores, os mesmos vão aparecendo no campo [3].  

Após selecionar os fornecedores, clique no botão carregar [4] para voltar à tela de 

cotação 

A aba Consulta [5] dispõe de recurso, caso o usuário queira voltar para realizar uma 

pesquisa avançada ou filtrar o resultado. 

Após carregar os fornecedores, clique na aba "Lotes" para indicar quais lotes serão 

cotados e com quais fornecedores: 
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 ABA LOTES 

  

 

  

Selecione o fornecedor e posteriormente indique os lotes para o fornecedor escolhido. 

Em seguida, volte à aba cotação: 

  

 

  

Ao clicar no lápis, a tela de edição será apresentada para informar os valores da cotação 

do fornecedor: 
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 Após inserir as informações da cotação do fornecedor, clique em "retornar" para voltar 

à tela de cotação. Posteriormente, informe a cotação de todos os fornecedores e, para finalizar a 

estimativa, clique no botão CONFIRMAR.  

O sistema apresentará a mensagem "Estimativa cadastrada com sucesso" e o usuário 

poderá emitir os mapas comparativos e/ou outros relatórios disponíveis nesta etapa por meio 

botão "relatórios" (Vide tópico Impressão de Relatórios). 

 As demais abas são opcionais: 

   

 ABA ITENS 

   
Esta aba apresenta a lista dos itens do pedido/processo; 
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 ABA COMPLEMENTO:  

   
Esta aba apresenta os campos para indicar os funcionários que assinam alguns 

relatórios específicos, bem como a indicação do tipo de empenho: 

  

 

  

 No campo [1], indique do tipo de empenho; 

No campo [2], digite parte do nome do Funcionário Assinante e pesquise na lupa 

superior. O sistema irá apresentar somente os funcionários da Unidade Administrativa do usuário 

logado. (Já deve estar cadastrado na tabela Funcionário). 

No campo [3], digite parte do nome do Funcionário Assinante Substituto e clique na lupa 

superior. Deve ser diferente do funcionário assinante. O sistema irá apresentar somente os 

funcionários da Unidade Administrativa do usuário logado. (Já deve estar cadastrado na tabela 

Funcionário); 

O Botão + [4] serve para acrescentar linhas, caso o usuário queira adicionar outros 

assinantes e outros substitutos. 
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 ABA RESUMO:  

   
A Aba Resumo apresenta o nº de propostas, valor médio, maior valor, menor valor e 

fornecedor de menor valor: 

  

 

  

DICAS IMPORTANTES 
1. Você pode utilizar o recurso de e-mail para enviar cotação aos fornecedores do ramo de 
atividade, desde que o sistema esteja configurado com os dados do servidor de e-mail. Para outros 
detalhes, entre em contato com o suporte do sistema. 

2. É nesta etapa que percebe-se a melhor forma de montar um lote, se a unidade de medida 
informada no pedido/processo é a mehor e que possíveis modalidades poder-se-a guiar o processo. 
Uma estimativa bem conduzida evita futuros transtornos na licitação. 

  

Se desejar acrescentar uma informação adicional, clique na aba “observações” para 

editar as observações necessárias. (vide tópico Registro de Observações) 

  

Outras Operações de Estimativa 

* Estimativa (Por item) 
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* Utilizando o recurso de e-mail na estimativa 
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 Bloqueio Orçamentário / disponibilidade 
orçamentária 

  

  

Bloqueio Orçamentário representa uma etapa em que formaliza-se uma reserva a fim de 

garantir, ao final de um processo de aquisição, a disponibilidade de recursos financeiros. 

  

NOTA: ANTES DE INICIAR O CADASTRO, CERTIFIQUE-SE DE QUE: 

• Você tem acesso a este menu, com permissão para a(s) U.G. (s) que demandou o pedido/processo (veja acesso ao 
menu). 

• O Pedido ou o Processo está cadastrado e em uma etapa possível para o cadastro de bloqueio 
orçamentário/disponibilidade orçamentária; 

• Os tipos de documentos que deseja informar para o seu pedido estão associados a esta etapa. 

  

Para executá-lo acesse o menu, conforme a figura abaixo: 
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Em seguida a tela de edição será apresentada. Através dessa tela efetua-se inclusão, 

exclusão, alteração e consulta, através do botão do canto inferior esquerdo, de bloqueio 

orçamentário. O cadastramento é efetuado conforme as instruções a seguir: 
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Nota: O processo já deve estar cadastrado na etapa "Processo". 

  

 

  

Em seguida, clique na aba “Documentos” 
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Os documentos possíveis já devem estar cadastrado em Tabelas/Tipo/Documentos e 

associado para esta ( Tabelas/Tipo/Documentos Por Etapa). 

Após seguir as instruções indicadas, finalize o cadastro pressionando o botão 

confirmar. 

  

NOTA: 

1) Há uma variação de nomes para esta etapa, tais como Disponibilidade orçamentária , Pré-empenho e Reserva 
Orçamentária. 

2) O campo identificador está disponível apenas em algumas versões. 

3) Alguns Órgãos efetuam o bloqueio orçamentário na etapa de Pedido. (varia conforme o fluxo de um processo 
de aquisição, definido na implantação do sistema) 
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 Processo 
 Processo 

  

Este módulo subdivide-se conforme o menu abaixo: 

  

 

 

 

 Cadastro de Processo 
  

Esta etapa representa a formalização de um processo de aquisição o qual poderá conter 

um ou mais pedidos de aquisição originados em uma ou mais Unidades Administrativas.  
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NOTA: ANTES DE INICIAR O CADASTRO, CERTIFIQUE-SE DE QUE: 

• Você tem acesso a este menu, com permissão para a(s) U.G. (s) que demandou o pedido (veja acesso 
ao menu); 

• O pedido está cadastrado e na etapa possível para iniciar o processo (conforme o fluxo do seu Órgão) 

• Os tipos de documentos que deseja informar para o seu pedido estão associados a etapa PROCESSO; 

  

Para acessar a etapa “cadastro de processo”, clique no Menu e será apresentada a tela 

de edição, na qual efetua-se inclusão, exclusão, alteração e consultas de um processo de 

aquisição. Observe um exemplo de cadastramento: 

   

 ABA CADASTRO 
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No campo [1] selecione a Unidade Gestora (U.G.) de compra que cadastrará o processo. 

Este campo poderá vir preenchido automaticamente, de acordo com o nível de acesso de cada 

usuário. Caso não esteja preenchido automaticamente, deve-se digitar parte do código ou o 

nome da U.G. e pesquisar na lupa superior [10]. 

Digite a data do protocolo (data que o processo foi protocolado); 

Preencha o campo [2] digitando o número do processo. Os processos físicos geralmente 

veem com uma  determinada numeração, que é específica de cada órgão;  

No campo [3] selecione a natureza do processo : "material", "serviço" ou "engenharia"; 

Em seguida, escolha a modalidade sugerida [4]. O usuário poderá indicar uma 

modalidade, muito embora não seja nesta etapa que define-se a oficial para a licitação; 

No campo [5] digite o objeto de compra resumido; 

Marque o campo [6], caso este processo de aquisição tenha um contrato vinculado; 

No campo [7] digite o nome ou parte do nome da pessoa responsável pelo referido 

processo e clique na lupa [10] para pesquisar.  

No campo [8], ao escolher a Comissão responsável pela licitação ou o pregoeiro, digite o 

nome e clique na lupa superior [10]. Lembrando que, tanto o nome do responsável quanto a 

comissão, deverão estar cadastrados em Tabelas/funcionário e Tabelas/comissão de licitação. 

Em seguida, no campo [9], preencha o nome do responsável pela fundamentação legal e 

clique na lupa superior [10]. 

No campo [11], serão preenchidos os documentos desta etapa e apresentados aqueles 

que foram anexados nas etapas anteriores. 

Caso o usuário queira inserir um documento, deve-se consultar na lupa superior [10] um 

tipo de documento possível para a etapa "processo" (já deve estar criado em 

Tabelas/Tipo/Documentos e associado para a etapa "Processo" em Tabelas/Tipo/Documentos 

Por Etapa).  

Caso queira inserir um arquivo para cada documento informado, deve-se posicionar o 

cursor do mouse dentro do campo “descrição” e clicar em Anexar arquivo - botão [12]; Este 

botão habilita apenas quando o cursor do mouse está posicionado em um dos campos de 

documentos; 

Após clicar no botão “anexar arquivo”, uma nova tela será apresentada para que o 

usuário procure o arquivo no computador. (IMPORTANTE: o nome do arquivo não deverá conter 

caracteres especiais (acentos, sinais de pontuação e espaços). 
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Ao finalizar o preenchimento desta etapa, clique na aba Termo: 

   

 ABA TERMO 

   
Nesta tela, o usuário preenche voluntariamente as informações que estão no edital de 

licitação, tais como a Justificativa, Objetivo, Condições Gerais para Participação, etc. 

  

 

  

Finalizado o preenchimento desta etapa, clique na aba Pedidos. 
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 ABA PEDIDOS 

   

 

  

No campo [1], digite o número do pedido e pesquise na lupa superior [2]. O pedido já 

deve estar cadastrado na etapa Pedido  (De acordo com o fluxo de cada Órgão, pode ser que já 

tenha passado pelas etapas de Autorização, Estimativa, se assim estiver configurado); 

A funcionalidade do botão de consulta (lupa) se ativa, quando o cursor do mouse está 

posicionado dentro dos campos tabelados. (Operação detalhada em Preenchendo Campos 

Sublinhados). 

O usuário poderá adicionar mais de um pedido neste processo inserindo + linhas. 

Quando o sistema  carrega os pedidos, o usuário poderá alterar algumas informações dos itens, 

clicando no botão [3].  

Ao clicar no lápis, botão [3], a tela abaixo será apresentada:  
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Altere a quantidade autorizada no campo [1], se necessário; marque a opção substituir 

[2], caso deseje substituir o item e justifique a alteração no campo [3]. Desmarque o campo [4], 

caso o item não faça parte do pedido.  

Ao finalizar as alterações, clique no botão retornar e passe para a aba Itens. 

   

 ABA ITENS 

   
Nesta aba, o usuário poderá verificar todas as informações do pedido, inclusive as 

alterações que foram feitas na tela anterior. 
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 ABA LOTES 

  

Nesta aba, o usuário poderá registrar os materiais por lotes. Para inserir lotes clique no 

lápis, como mostra a figura abaixo: 

  

 

  



Compras 

76 

Na nova tela será apresentada a relação dos itens do pedido, para que o usuário monte 

os lotes. Veja abaixo:  

 

  

No campo [1] digite um número para o lote e descreva-o no campo [2]; 

Por meio da seta amarela, marcada no campo [3], é possível selecionar os itens que 

farão parte deste lote. Clique na seta amarela. Observe que, ao ir selecionando, os itens vão 

aparecendo no campo [4]. Após fazer esta seleção, clique no botão retornar para voltar à tela de 

lotes e repetir a operação até que todos os itens estejam separados por lotes.  

   

 ABA OBSERVAÇÕES 

   
Se desejar acrescentar uma informação adicional, clique na aba Observações para 

editar as observações necessárias. (Vide tópico Registro de Observações) 

Após seguir as instruções indicadas, finalize o cadastro pressionando o botão 

CONFIRMAR.  

  

O Botão relatórios habilitará para emitir os relatórios disponíveis nesta etapa. (Vide 

tópico Impressão de Relatórios). 
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 Apensamento 
  

O apensamento é o ato de colocar um processo junto a outro. Neste Módulo é possível 

Anexar outros processos a um processo principal. Para acessá-lo, clique no Menu e observe a 

tela a seguir: 

 

 

  

No campo [1] digite o número do processo principal e clique na lupa superior [4]. 

Observe que quando o sistema faz a busca deste processo principal, o mesmo aparece no 

campo [3].  

Clique em + linhas, campo [2], para adicionar os outros processos. Informe, através do 

botão consultar, os processos que deverão ser apensados ao processo principal. Digite o 

número do processo e clique na lupa superior [4]. Repita a operação, caso deseje anexar mais 

processos ao principal. 

A junção definitiva soma as quantidades dos materiais ou serviços com mesmo código, 

especificação e unidade de medida. Essa junção somente é possível para os Processos de 

Compra que estejam na etapa de Processo de Compra ou Estimativa ou Bloqueio Orçamentário. 

Após a seleção dos processos desejados, clique no botão CONFIRMAR.
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 Banco de Preço 
 Banco de Preço 

O menu banco de preço é dividido conforme a figura abaixo: 

  

 

  

 Cotação 
Este módulo visa registrar cotações de um ou mais itens dos fornecedores. Observe o 

exemplo a seguir: 
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Após preencher os campos, clique no botão   , para retornar à tela inicial. Em seguida, 
finalize a operação pressionando o botão confirmar. 

 

 Pesquisa por fornecedor 
  

A partir deste módulo registra-se informações de preço, marca, modelo de um ou mais 

materiais de consumo de um determinado. Observe o exemplo a seguir: 
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NOTA: o prazo de validade da pesquisa será atualizado conforme do período de tempo cadastrado em 
parâmetros (vide tópico parâmetros). 

Após preencher os campos indicados, finalize a operação pressionando o botão 

confirmar. 
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 Pesquisa por Material 
   

A partir deste módulo registra-se informações de preço, marca, modelo de 

um  determinado material de consumo de um ou mais fornecedores. Observe o exemplo a 

seguir: 

 

  

 

  

Após preencher os campos indicados, finalize a operação pressionando o botão 
confirmar. 
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NOTA: o prazo de validade da pesquisa será atualizado conforme do período de tempo cadastrado em 
parâmetros (vide tópico parâmetros). 

  

 Manutenção 
  

O módulo de manutenção visa atualizar o preço de um material ou até mesmo retirar do 

cálculo da média o preço de um fornecedor. Primeiramente, deve-se informar o material, 

através do botão consultar do canto superior direito, em seguida clicar no botão consulta, no 

canto inferior esquerdo, para exibir os preços de fornecedores deste material. Observe o 

exemplo a seguir: 
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Encerrando os procedimentos, finalize a operação pressionando o botão confirmar. 

NOTA: O preenchimento do motivo depende do prévio cadastro no menu “Banco de Preço/Motivo 
Expurgação”. (ver tópico motivo de expurgação). 

  

 Parâmetros 
  

A partir deste módulo define-se quais parâmetros serão utilizados no banco de preço. 

Observe o exemplo abaixo. 

  

 

  

Após preencher os campos indicados, finalize a operação pressionando o botão 

confirmar. 
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 Consulta 
Através deste módulo o usuário verifica valores registrados e históricos de preço de 

cada fornecedor. 

Observe o exemplo abaixo: 

 

  

Após informar o material, clique no botão consulta do canto inferior esquerdo para 

exibir os registros correspondentes ao material informado: 
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Ao clicar na aba próxima aba será exibido o histórico de todos os tipos de pesquisas, 

inclusive os itens expurgados: 

 

  

Encerrando os procedimentos, finalize a operação pressionando o botão confirmar. 

  

 Motivo de Exclusão 
  

A partir da tela de edição efetua-se inclusão, exclusão e consultas, através do botão do 

canto inferior esquerdo, de motivo de exclusão, o qual será utilizado para justificar a retirada um 

preço de um fornecedor no cálculo da média. Observe o exemplo a seguir: 

  

 

  

Após preencher o campo indicado, finalize a operação pressionando o botão confirmar. 
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 Fonte de Pesquisa 
  

Neste módulo efetua-se o cadastramento de fontes de pesquisa, as quais serão 
informadas para cadastrar pesquisa por fornecedor ou por material. Observe o exemplo a 
seguir: 

  

 

  

Após preencher o campo indicado, finalize a operação pressionando o botão confirmar.
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 Aquisições 
 Aquisições 

  

Neste modulo acompanha-se os processos de aquisições nas suas diversas 

modalidades, conforme é apresentada no menu: 
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 Cadastro 

  

 Cadastro de Aquisições 

  

Sub-menu do Menu de Aquisições. Subdivide-se conforme o menu abaixo: 

  

 

  

 Licitação 

  

Licitação é um procedimento administrativo formal que tem por escopo proporcionar à 

Administração Pública uma aquisição, uma venda, ou uma prestação de serviços da forma mais 

vantajosa, respeitando-se os princípios constitucionais da legalidade, isonomia, impessoalidade, 

moralidade e publicidade. 

A licitação visa garantir não só a moralidade dos atos administrativos e dos 

procedimentos da Administração Pública, mas também a valorização da livre iniciativa pela 

igualdade no oferecimento da oportunidade, dentre os iguais o de prestar serviços e comprar ou 

vender ao Poder Público. 

O sistema ASI trata das licitações cujos processos são de aquisição, sejam de serviços 

ou de material. 

  

Esta etapa no sistema representa o registro da definição de um processo quanto aos 

seguintes aspectos, que constarão no edital: 

1. Modalidade: Convite, Tomada de Preço, Concorrência ou Pregão; 

2. Comissão que acompanhará o processo; 

3. Critério de julgamento: Menor Preço, Técnica e Preço ou Maior desconto; 
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4. Modo: Por valor ou Por percentual (Maior desconto); 

5. Condições de pagamento: Faturamento Mensal, Semestral, por etapa concluída, 
etc; 

6. Condições de Participação e Documentos de Apresentação Obrigatória para 
Habilitação 

7. Objeto, Itens/lotes; 

8. Especificação Final dos itens; 

9. Outras informações principais. 

  

 Para acessá-la, clique no menu Licitação/Cadastro. Observe o exemplo de 

cadastramento a seguir: 

NOTA: ANTES DE INICIAR O REGISTRO DO PROCESSO, CERTIFIQUE-SE DE QUE: 

• Você tem acesso a este menu, com permissão para a(s) U.G..(s) que demandou o processo (veja acesso ao menu). 

• O processo já está cadastrado e a está na etapa possível para iniciar o cadastramento da licitação, conforme o fluxo do seu 
Órgão, bem como não deve estar numa etapa posterior à de Licitação (Referências: Processo; andamento); 

• A comissão já deve estar cadastrada e associada para a modalidade que for associada ao processo. (Vide comissão de 
licitação.) 

• Se for por lote, os lotes já devem ter sido montados na etapa Processo, havendo possibilidade de montar ou alterar aqui 
nesta etapa; 

• Os tipos de documentos que deseja informar estão associados para esta etapa (Ex: Ata e Memorando); 

• Os tipos de documentos a serem exigidos para habilitação já devem estar cadastrados; 
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 ABA CADASTRO 

   

 

  

Digite o número do processo [1] com os mesmos caracteres que foi cadastrado e 

pesquise na lupa superior [2];  

O botão [2], Lupa, serve para pesquisar o campo tabelado N° do processo (Ver 

operação detalhada em Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar se 

ativa quando o cursor do mouse está dentro do campo tabelado (clicar). 

Após consultar o processo, o sistema apresentará as informações conforme a tela a 

seguir: 
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Observe os detalhes para cadastro de aquisições de licitações:  

Campo [1] Órgão e U.G. virão preenchidos automaticamente após digitar o número do 

processo; 

No campo [2], informe a comissão que acompanhará o processo pesquisando na lupa 

superior [10]. (A comissão já deve estar cadastrada na tabela comissão de licitação.); 

No campo [3], selecione a modalidade do processo de aquisição: Convite, Concorrência, 

Tomada de preço, Pregão. 

Selecione o critério de julgamento, no campo [4], após informar a modalidade; 

A base legal, campo [5], é preenchida automaticamente conforme seleção da 

modalidade. O usuário poderá selecionar outra base legal, se houver outra associada à 

modalidade em questão. (Vide cadastro de Base Legal); 

No campo [6], informe o nome do funcionário que autorizou o certame para o processo 

de aquisição selecionado, por meio da lupa superior [10]. (Este campo é configurado na 

implantação do sistema, de modo que pode não estar disponível em todas as versões se o fluxo 

do Órgão não contemplar esta opção. O funcionário já deve estar cadastrado); 

No campo [7], indique o modo da licitação: valor ou percentual; 
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No campo [8], indique a forma de avaliação para fins de classificação dos participantes. 

Quando seleciona-se "global, será avaliado por exemplo, o menor valor  da soma de todos os 

itens. Quando o campo "lote" está marcado, automaticamente o campo global ficará marcado; 

No campo [9], informe o Nº da modalidade; 

A lupa, botão [10], serve para pesquiser os campos tabelados 2 e 6 (Operação 

detalhada em Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar se ativa 

quando o cursor do mouse está dentro do campo tabelado (clicar); 

O campo [11], Motivação/Complemento é de livre texto; 

No campo [12], objeto de licitação, é preenchido automaticamente após digitar o número 

do processo. Há possibilidade de alterá-lo nesta tela. 

Em seguida, clique na aba “itens”: 

   

 ABA ITENS 

    

 

  

No campo [1], o número da estimativa realizada para este processo virá preenchido 

automaticamente. 



Aquisições 

93 

Caso deseje alterar ou inserir uma especificação para algum dos itens da lista, posicione 

o curso do mouse sobre a descrição [2] e o botão lápis [3] será habilitado.  

Ao clicar no lápis, a seguinte tela será apresentada:  

 

 

Edite as informações desejadas e clique no botão   para retornar à tela dos 

itens.  

Na tela de itens, ao arrastar a barra rolagem, os campos seguintes serão apresentados 

para edição: 
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Posteriormente, clique na aba “lote”: 

  

 ABA LOTES 
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O usuário poderá alterar os lotes montados ou ainda montar no caso de não ter sido feito 

na etapa de processo. Clique no botão lápis, canto superior direito da tela para fazê-los. 

Em seguida, clique na aba "documentação": 

   
 ABA DOCUMENTAÇÃO  

   

 

  

Nesta tela, o usuário informa os documentos exigidos para habilitação e anexa-os ao 

sistema. 

Para informar um documento nesta etapa, clique em + linhas, digite parte do nome do 

documento [1] e consulte na lupa superior [2]. (O documento já deve estar cadastrado em 

Tabelas/Tipo/Documentos da Licitação); 

Se desejar  incluir um documento nesta etapa, clique em + linha [3] e consulte na lupa 

superior [2] um tipo de documento possível para a etapa "Licitação" (já deve estar criado em 

Tabelas/Tipo/Documentos e associado para a etapa "Licitação" em Tabelas/Tipo/Documentos 

Por Etapa.). 



Compras 

96 

 Caso queira inserir um arquivo para cada documento informado nesta etapa, deve-se 

posicionar o cursor do mouse no campo do documento informado e clicar em anexar arquivo [4]. 

IMPORTANTE: o nome do arquivo não deve conter caracteres especiais (acentos, sinais de 

pontuação, hifen, etc). 

No campo de descrição, digite o nome, preencha a data e o número do documento nos 

campos destinados a estas informações.  

O botão [5] serve para abrir/baixar arquivos quando um documento tem anexo. 

No campo [6] é apresentado uma lista de todos os documentos que foram informados 

em etapas anteriores.  

Após seguir os passos até aqui orientados, confirme a operação no botão CONFIRMAR. 

A mensagem "Licitação cadastrada com sucesso" será apresentada. 

  

 

  

Após confirmar, volte à aba Cadastro e observe que os campos Situação [2] e Data de 
Publicação [1] serão habilitados para preenchimento: 
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No campo [1], preencha a data de publicação do edital. Somente após o preenchimento 

deste campo, é que o processo poderá seguir para as próximas etapas. 

No campo [2], escolha a situação da licitação (status da licitação). Caso o status da 

licitação seja alterada, um campo para "justificativa" será apresentado para ser editado. 

A Aba "Andamento" [3] permite acompanhar e editar o histórico desta licitação, desde 

sua abertura. É utilizada como uma agenda para acompanhamento de todo o processo licitatório. 

No campo [4], o usuário preenche a validade, em dias, que começa a contar a partir da 

abertura da licitação. Por exemplo: caso a data de publicação seja "22/04" e no campo validade 

esteja preenchido "7 dias", um status na aba ANDAMENTO será apresentado, automaticamente, 

como abertura das propostas o dia "29/04", ou seja, acrescenta-se 7 dias. 

  

NOTA: 

   *  Dependerá do cliente definir durante a implantação do sistema, de que forma de gerar o Nº da licitação, pois, tanto 
poderá ser gerado automaticamente, após a confirmação, como também ser editado livremente; 



Compras 

98 

  

Se desejar acrescentar uma informação adicional, clique na aba “observações” para 

editar as observações necessárias. (vide tópico Registro de Observações). 

  

 Licitação Técnica 

  

Licitação é um procedimento administrativo formal que tem por escopo proporcionar à 

Administração Pública uma aquisição, uma venda, ou uma prestação de serviços da forma mais 

vantajosa, respeitando-se os princípios constitucionais da legalidade, isonomia, impessoalidade, 

moralidade e publicidade. 

A licitação visa garantir não só a moralidade dos atos administrativos e dos 

procedimentos da Administração Pública, mas também a valorização da livre iniciativa pela 

igualdade no oferecimento da oportunidade, dentre os iguais o de prestar serviços e comprar ou 

vender ao Poder Público. 

O sistema ASI trata das licitações cujos processos são de aquisição, sejam de serviços 

ou de material. 

  

Esta etapa no sistema representa o registro da definição de um processo quanto aos 

seguintes aspectos, que constarão no edital: 

1. Modalidade: Convite, Tomada de Preço, Concorrência ou Pregão; 

2. Comissão que acompanhará o processo; 

3. Critério de julgamento: Menor Preço, Técnica e Preço ou Maior desconto; 

4. Modo: Por valor ou Por percentual (Maior desconto); 

5. Condições de pagamento: Faturamento Mensal, Semestral, por etapa concluída, etc; 

6. Condições de Participação e Documentos de Apresentação Obrigatória para Habilitação 

7. Objeto, Itens/lotes; 

8. Especificação Final dos itens; 

9. Outras informações principais. 
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NOTA: ANTES DE INICIAR O REGISTRO DO PROCESSO, CERTIFIQUE-SE DE QUE: 

• Você tem acesso a este menu, com permissão para a(s) U.G..(s) que demandou o processo (veja acesso ao menu). 

• O processo já está cadastrado e a está na etapa possível para iniciar o cadastramento da licitação, conforme o fluxo do seu 
Órgão, bem como não deve estar numa etapa posterior à de Licitação (Referências: Processo; andamento); 

• A comissão já deve estar cadastrada e associada para a modalidade que for associada ao processo. (Vide comissão de 
licitação.) 

• Se for por lote, os lotes já devem ter sido montados na etapa Processo, havendo possibilidade de montar ou alterar aqui nesta 
etapa; 

• Os tipos de documentos que deseja informar estão associados para esta etapa (Ex: Ata e Memorando); 

• Os tipos de documentos a serem exigidos para habilitação já devem estar cadastrados; 

  

Para acessá-la, clique no menu Licitação/Cadastro. Observe o exemplo de 

cadastramento a seguir: 

  

 

  

Digite o número do processo [1] com os mesmos caracteres que foi cadastrado e 

pesquise na lupa superior [2];  
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O botão [2] Lupa serve para pesquisar o campo tabelado N° do processo (Ver operação 

detalhada em Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar se ativa 

quando o cursor do mouse está dentro do campo tabelado (clicar). 

  

Após consultar o processo, o sistema apresentará as informações conforme a tela a 

seguir: 

  

 

  

O campo [1], Órgão e U.G,. virão preenchidos automaticamente após digitar o número 

do processo; 

No campo [2], informe a comissão que acompanhará o processo pesquisando na lupa 

superior [10]. (A comissão já deve estar cadastrada na tabela comissão de licitação); 

No campo [3], informe o nome do funcionário que autorizou o certame para o processo 

de aquisição e clique na lupa superior [12]. (Este campo é configurado na implantação do 

sistema, de modo que pode não estar disponível em todas as versões se o fluxo do Órgão não 

contemplar esta opção. O funcionário já deve estar cadastrado); 
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No campo [4], selecione a modalidade do processo de licitação: Concorrência, Tomada 

de preço, Convite, Pregão, etc. 

No campo [5], obrigatoriamente selecione o critério de julgamento Técnica e Preço; 

No campo [6], automaticamente a base legal será preenchida, conforme a seleção da 

modalidade. O usuário poderá selecionar outra base legal, se houver outra associada à 

modalidade em questão. (Vide cadastro de Base Legal); 

No campo [7], o objeto da compra vem preenchido automaticamente, após preenchido o 

número do processo, mas é possível alterá-lo; 

No campo [8], marque o modo da licitação: valor ou percentual; 

No campo [9], indique a forma de avaliação para fins de classificação dos participantes. 

 Quando seleciona-se "global, será avaliado por exemplo, o menor valor  da soma de todos os 

itens. Quando o campo "lote" está marcado, automaticamente o campo global fica marcado; 

No campo [10], indique a condição de pagamento; 

No campo [11], preencha a validade da proposta; 

A lupa [12] serve para preencher os campos tabelados [2] e [3] (Operação detalhada em 

Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar se ativa quando o cursor do 

mouse está dentro dos campos tabelados (clicar) 

  

 ABA ITENS E ABA DOCUMENTAÇÃO 

  

Veja no tópico Licitação como proceder na aba itens e documentação. 

  

 ABA FATORES 

   
Ao clicar na aba "Fatores", a tela a seguir será apresentada para que o usuário informe 

fatores e pesos para classificação da técnica: 

Obs: Os valores dos pesos de técnica e preço devem ser no total igual a 100%. Por 

exemplo, se o peso da Técnica é 4, então o peso do Preço deve ser 6, como mostra o exemplo.  

Clique em + linhas para acrescentar os fatores de classificação da técnica. Digite a sigla 

e indique se o fator implica eliminação, como mostra a tela abaixo.  
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Após seguir os passos a seguir, confirme a operação clicando no botão CONFIRMAR. A 

mensagem será apresentada "Licitação cadastrada com sucesso".  
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 Dispensa de Licitação 

  

Dispensa de licitação é a possibilidade de celebração direta de contrato entre a 

Administração e o particular, nos casos estabelecidos no art. 24, da Lei 8.666/93. Nos casos de 

dispensa, o administrador tem a faculdade de licitar ou não, enquanto que na inexigibilidade, há 

impossibilidade de ser realizado o procedimento de competitividade. 

  

NOTA: ANTES DE INICIAR O REGISTRO DA DISPENSA, CERTIFIQUE-SE DE QUE: 

• Você tem acesso a este menu, com permissão para a(s) U.G..(s) que demandou o processo (veja acesso ao menu). 

• O processo já está cadastrado e a está na etapa possível para iniciar o cadastramento da dispensa, conforme o fluxo 
do seu Órgão, bem como não deve estar numa etapa posterior à de Licitação (Referências: Processo; andamento); 

• A comissão já deve estar cadastrada e associada para a modalidade que for associada ao processo. (Vide comissão 
de licitação.) 

• Os tipos de documentos que deseja informar estão associados para esta etapa (Ex: Ata e Memorando); 

• Os tipos de documentos a serem exigidos para habilitação já devem estar cadastrados; 

  

Para acessá-la, clique no menu. Siga as instruções a seguir para cadastrar. 

  

  



Compras 

104 

 

  

No campo [1], digite o número do processo com os mesmos caracteres que foi 

cadastrado e pesquise na lupa superior [2]; 

A lupa [2] serve para pesquisar o campo tabelado N° do processo (Operação detalhada 

em Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar ativa quando o cursor do 

mouse está dentro do campo tabelado (clicar). 

Após consultar o processo, o sistema apresentará as informações conforme a tela a 

seguir:  
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No campo [1], informe a comissão que acompanhará o processo, pesquisando na lupa 

superior [10]. (A comissão já deve estar cadastrada na tabela comissão de licitação); 

No campo [2] preencha o número da Dispensa. 

No campo [3], informe o nome do funcionário que autorizou o certame para o processo 

de aquisição. Digite o nome do funcionário e clique na lupa superior [10]. (O funcionário já deve 

estar cadastrado). OBS: Este campo é configurado na implantação do sistema, de modo que 

pode não estar disponível em todas as versões se o fluxo do Órgão não contemplar esta opção; 

No campo [4] digite a data da autorização; 

No campo [5] indique o modo da licitação: marque Valor ou Percentual 

No campo [6], a base legal vem preenchida automaticamente. O usuário pode selecionar 

outra lei, se houver outra associada na tabela. (Vide cadastro de Base Legal); 

No campo [7], o objeto de licitação é preenchido automaticamente logo após digitar o 

número do processo. Há possibilidade de alterá-lo. 

No campo [8], digite a condição de pagamento; 
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No campo [9], informe a validade da proposta. 

 Em seguida, clique na aba “itens”: 

   
 ABA ITENS 

  

 

  

No campo [1] é apresentado o número da estimativa realizada para este processo.  

Arraste a barra de rolagem para inserir as demais informações necessárias.  Ao arrastar 

a barra rolagem, os campos seguintes serão apresentados para edição: 
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Após todo o preenchimento da tela, clique na aba "documentação": 

 
 ABA DOCUMENTAÇÃO 
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Nesta tela, o usuário apresenta a documentação exigida para habilitação. Caso deseje 

incluir um documento, digite parte do nome do documento no campo [1] e clique na lupa superior 

[2]. (O documento já deve estar cadastrado em Tabelas/Tipo/Documentos da Licitação); 

A lupa serve para pesquisar o campo Documento [1] (Operação detalhada em 

Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar se ativa quando o cursor do 

mouse está dentro do campo tabelado (clicar); 

O botão + linhas [3] serve para adicionar uma linha e informar o documento para esta 

etapa. 

Ao clicar na lupa superior [2], o sistema listará os documentos encontrados com o nome 

digitado. Veja tela abaixo: 

  

 

  

No campo [1] será apresentada a lista de todos os documentos encontrados. 

Clique no clipe [2] para anexar individualmente o documento referente;  

Clique na seta amarela [3] para selecionar mais de um documento. Observe que, 

conforme o usuário vai selecionando os documentos, os mesmos vão aparecendo no campo [4]. 

 Após a seleção, clique no botão [5] carregar e, automaticamente, voltará à tela de 

documentação. 

Após carregar os documentos exigidos, o usuário poderá inserir um documento nesta 

etapa: 
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Como inserir:  

Clique em + linhas [4]; 

Posicione o mouse no campo Descrição [1] e consulte na lupa superior [5] um tipo de 

documento possível para a etapa "Dispensa" (já deve estar criado em Tabelas/Tipo/Documentos 

e associado para a etapa "Dispensa" em Tabelas/Tipo/Documentos Por Etapa.). Caso queira 

inserir um arquivo para cada documento informado nesta etapa, deve-se posicionar o cursor do 

mouse no campo do documento informado e clicar em anexar arquivo [2]. 

O botão [3] serve para abrir ou baixar um arquivo, quando um documento tem anexo. 

Após seguir as instruções indicadas, finalize o cadastro pressionando o botão 

CONFIRMAR. 

  

Se desejar acrescentar uma informação adicional, clique na aba “observações” para 

editar as observações necessárias. (vide tópico Registro de Observações). Veja outros detalhes 

de andamento de dispensa no tópico "Aba Andamento". 
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

   *  Dependerá do cliente, definir durante a implantação do sistema, de que forma de gerar o Nº da dispensa, pois, 
tanto poderá ser gerado automaticamente, após a confirmação, como também ser editado livremente. 

 

  

  

 Inexigibilidade 

  

A inexigibilidade de licitação ocorre quando há inviabilidade de competição, ou seja, é 

impossível promover-se a competição, tendo em vista que um dos contendores reúne qualidades 

tais que o tornam único, exclusivo, ‘sui generis’, inibindo os demais pretensos participantes. 

  

NOTA: ANTES DE INICIAR O REGISTRO DE UMA INEXIGIBILIDADE, CERTIFIQUE-SE DE QUE: 

• Você tem acesso a este menu, com permissão para a(s) U.G. (s) que demandou o processo (veja acesso ao 
menu). 

• O processo já está cadastrado e a está na etapa possível para iniciar o cadastramento da licitação, conforme o 
fluxo do seu Órgão, bem como não deve estar numa etapa posterior à de Licitação (Referências: Processo; 
andamento); 

• A comissão já deve estar cadastrada e associada para a modalidade que for associada ao processo. 
(Vide comissão de licitação.) 

• Se for por lote, os lotes já devem ter sido montados na etapa Processo, havendo possibilidade de montar ou alterar 
aqui nesta etapa; 

• Os tipos de documentos que deseja informar estão associados para esta etapa (Ex: Ata e Memorando); 

• Os tipos de documentos a serem exigidos para habilitação já devem estar cadastrados; 

  

Para acessar, clique no menu. Observe o exemplo de cadastramento a seguir: 
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No campo [1], digite o número do processo com os mesmos caracteres que foi 

cadastrado e pesquise na lupa superior [2]; 

A lupa [2] serve para pesquisar o campo tabelado N° do processo (Operação detalhada 

em Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar ativa quando o cursor do 

mouse está dentro do campo tabelado (clicar) 

Após consultar o processo, o sistema apresentará as informações conforme a tela a 

seguir: 
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Os campos [1] Órgão e U.G e Objeto da licitação já virão preenchidos automaticamente, 

após digitar o número do processo. 

A lupa [2] serve para pesquisar os campos tabelados 3 (Operação detalhada em 

Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar ativa quando o cursor do 

mouse está dentro do campo tabelado (Clicar); 

No campo [3] informe o funcionário que autorizou o certame para o processo de 

aquisição por meio da lupa superior [2]. (Este campo é configurado na implantação do sistema, 

de modo que pode não estar disponível em todas as versões se o fluxo do Órgão não 

contemplar esta opção. O funcionário já deve estar cadastrado); 

No campo [4], a base legal é preenchida automaticamente. O usuário pode selecionar 

outra lei se houver outra associada à inexigibilidade (Vide cadastro de Base Legal); 
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No botão + linhas [5] o usuário adiciona linhas para acrescentar documentos nesta 

etapa. Se desejar  incluir um documento nesta etapa, clique em + linha [5] e consulte na lupa 

superior [2] um tipo de documento possível para a etapa "inexigibilidade" (já deve estar criado 

em Tabelas/Tipo/Documentos e associado para a etapa "Inexigibilidade" em 

Tabelas/Tipo/Documentos Por Etapa). Caso queira inserir um arquivo para cada documento 

informado nesta etapa, deve-se posicionar o cursor do mouse no campo do documento 

informado e clicar em anexar arquivo [7]; 

O botão [8] serve para abrir ou baixar arquivos quando se tem um documento com 

anexo. 

Em seguida, clique na aba "Documentos": 

   
 ABA DOCUMENTOS 

  

Nesta tela o usuário informa os documentos exigidos para habilitação. 

  

 

  

Se o usuário desejar incluir um documento, deverá clicar em + linha, digitar parte do 

nome do documento e consultar na lupa superior [2]. (Já deve estar cadastrado em 

Tabelas/Tipo/Documentos da Licitação); 

A lupa [2] serve para pesquisar o campo Documento [1] (Operação detalhada em 

Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar ativa quando o cursor do 

mouse está dentro do campo tabelado (clicar). 
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Após informar os documentos exigidos para habilitação, clique na aba "itens": 

  

 ABA ITENS 

  

Esta aba exibe os itens a serem adquiridos, sendo possível alterá-los ou inserir uma 

especificação. Observe a tela abaixo: 
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Quando o usuário clica sobre a linha de um dos itens, o lápis [2] fica habilitado. Clique no 

lápis, botão [2], para editar uma especificação para o item selecionado. A tela seguinte será 

apresentada: 

  

 

  

 De volta à tela de itens, ao arrastar a barra rolagem, os campos seguintes serão 

apresentados para edição: 

  

 

  

No campo [1], digite parte do nome do fornecedor e pesquise na lupa superior [3]. (Já 

deve estar cadastrado em Tabelas/Entidade Externa/Fornecedor) 

O botão [2] serve para registrar a habilitação do fornecedor, conforme os documentos 

exigidos. O botão habilita quando o cursor do mouse está dentro do campo [1]. 
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Após informar o fornecedor, clique no botão [2] para registrar a habilitação. Os 

documentos exigidos serão apresentados: 

  

 

  

 Após registrar a habilitação, os campos de valores, Adjudicação e Homologação 

serão habilitados para edição: 
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Após seguir as instruções indicadas, finalize o cadastro pressionando o botão 
CONFIRMAR. O sistema apresentará a mensagem "Inexigibilidade cadastrada com sucesso" e o 

usuário poderá emitir os relatórios disponíveis nesta etapa por meio botão "relatórios" (Vide 

tópico Impressão de Relatórios). 

Na aba “Andamento”, você pode registrar informações acerca das reuniões com os 

fornecedores. Veja detalhes no tópico "Aba Andamento". 

Se desejar acrescentar uma informação adicional, clique na aba “observações” para 

editar as observações necessárias. (vide tópico Registro de Observações) 

 Aba Andamento 

A aba andamento está disponível nos contextos Dispensa, Compra Direta, Inexigiblidade 

e Licitação. 

Aqui você poderá inserir cada etapa da licitação, informando os participantes e resultado 

de cada etapa. Veja como utilizar: 
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 No campo [1], a primeira data é preenchida automaticamente, de acordo com o valor / 

validade (em dias) informado anteriormente na aba Cadastro. Esta data varia também de acordo 

com os dias de feriados ou dias que não poderá haver licitação, tais como pontos facultativos, 

etc. (Veja em Tabelas/Cadastro de Feriados.); 

No campo [2], informe o horário de início e término da licitação. Ao posicionar o cursor 

do mouse no campo "término", o lápis [6] habilitará, caso o usuário queira informar os licitantes 

participantes; 

No campo [3], indique o Status em que se encontra a licitação: Adiada, Cancelada, 

Marcada, Realizada, Remarcada ou Suspensa; 

No campo [4], indique o Status da reunião ou sessão: Abertura, Habilitação, Julgamento, 

Preço, Sessão única, Sorteio, Técnica; 

No campo [5], digite o nome do funcionário do Órgão responsável pela licitação (Já deve 

estar cadastrado na tabela); 

O botão de edição (lápis) [6] habilita quando o cursor do mouse está dentro do campo de 

horário de término [2]. O lápis permite detalhar os licitantes (fornecedores) que compareceram à 

reunião;  

Ao clicar no lápis, a tela seguinte será apresentada: 
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Acrescente + linhas para editar as informações. Clique no botão [2]; 

No campo [1], informe o nome ou parte do nome do fornecedor e pesquise na lupa 

superior [3]. (O fornecedor já deve estar cadastrado em Tabelas/Entidade Externa/Fornecedor); 

A lupa, botão [3], serve para pesquisar o campo Fornecedor  (Operação detalhada em 

Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar se ativa quando o cursor do 

mouse está dentro do campo tabelado (clicar); 

Após preencher os campos, marque no campo ao lado os licitantes presentes. Observe 

a tela abaixo: 
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Em seguida, retorne à tela de andamento. Clique no botão Retornar  

Sempre que houver reuniões, o usuário poderá atualizar no sistema clicando no botão + 

linhas: 

  

 

  

Clique no campo [1] e digite a data da reunião; 
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Clicando com o botão direito do mouse, o calendário [2] é ativado para que o usuário 

escolha a data da reunião.  

Arraste a barra de rolagem para inserir a Justificativa/Resultado da reunião, conforme a 

tela seguinte: 

  

 

  

  

No campo [1], digite o nome de um funcionário responsável (Já deve estar cadastrado 

na tabela); 

No campo [2], digite a Justificativa/ Resultado. O texto é de livre edição. 

Após inserir os dados do andamento da Licitação, clique em CONFIRMAR para atualizar 

os dados no sistema. 
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 Compra Direta 

  

Esta etapa representa a formalização de uma Licitação Dispensada, Licitação 

Dispensável, ou Licitação Inexigível.  

Licitação é um procedimento administrativo formal, o qual tem como escopo 

proporcionar à Administração uma aquisição, uma venda, ou uma prestação de serviços da 

forma mais vantajosa, respeitando-se os princípios constitucionais da legalidade, isonomia, 

impessoalidade, moralidade e publicidade. 

 A licitação visa garantir não só a moralidade dos atos administrativos e dos 

procedimentos da Administração Pública, mas também a valorização da livre iniciativa pela 

igualdade no oferecimento da oportunidade, dentre eles, o de prestar serviços, bem como 

comprar ou vender ao Poder Público. 

O sistema ASI trata das licitações cujos processos são de aquisição (de serviços ou de 

material). 

  

Esta etapa no sistema representa o registro da definição de um processo quanto aos 

seguintes aspectos, que constam no edital: 

1. Modalidade: Convite, Tomada de Preço, Concorrência ou Pregão; 

2. Comissão que acompanhará o processo; 

3. Critério de julgamento: Menor Preço, Técnica e Preço ou Maior desconto; 

4. Modo: Por valor ou Por percentual (Maior desconto); 

5. Condições de pagamento: Faturamento Mensal, Semestral, por etapa concluída, 
etc; 

6. Condições de Participação e Documentos de Apresentação Obrigatória para 
Habilitação 

7. Objeto, Itens/lotes; 

8. Especificação Final dos itens; 

9. Outras informações principais. 

  

NOTA: ANTES DE INICIAR O REGISTRO DO PROCESSO, CERTIFIQUE-SE DE QUE: 

• Você tem acesso a este menu, com permissão para a(s) U.G..(s) que demandou o processo (veja acesso ao 
menu). 

• O processo já está cadastrado e a está na etapa possível para iniciar o cadastramento da licitação, conforme o 
fluxo do seu Órgão, bem como não deve estar numa etapa posterior à de Licitação (Referências: Processo; 
andamento); 
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• A comissão já deve estar cadastrada e associada para a modalidade que for associada ao processo. 
(Vide comissão de licitação.) 

• Se for por lote, os lotes já devem ter sido montados na etapa Processo, havendo possibilidade de montar ou alterar 
aqui nesta etapa; 

• Os tipos de documentos que deseja informar estão associados para esta etapa (Ex: Ata e Memorando); 

• Os tipos de documentos a serem exigidos para habilitação já devem estar cadastrados; 

  

Para acessar a etapa "Compra Direta" clique no menu Licitação/Cadastro. Observe o 

exemplo de cadastramento a seguir: 

   
 ABA CADASTRO 

   

 

  

No campo [1], digite o número do processo com os mesmos caracteres que foi 

cadastrado e pesquise na lupa superior [2]. 
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A Lupa, botão [2], serve para pesquisar o campo tabelado N° do processo (Operação 

detalhada em Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar ativa quando o 

cursor do mouse está dentro do campo tabelado (clicar.). 

Após consultar o processo, o sistema apresentará as informações conforme a tela a 

seguir: 

  

 

  

Os campos Órgão e UG [1] já virão preenchidos automaticamente após digitar o número 

do processo. 

No campo [2], informe o número da modalidade (Nº da Compra Direta), por exemplo: 

Dispensa 001/09. 

No campo [3], informe a data de abertura, ou seja, a data da Compra Direta; 

No campo [4], informe o funcionário que autorizou o certame para o processo de 

aquisição, por meio da lupa superior [10]. (Este campo é configurado na implantação do sistema, 

de modo que não está disponível em todas as versões, se o fluxo do Órgão não contemplar esta 

opção. O funcionário já deve estar cadastrado); 
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No campo [5], a base legal já vem preenchida automaticamente. O usuário poderá 

selecionar outra, caso tenha outra base legal associada à modalidade em questão. (Vide 

cadastro de Base Legal); 

No campo [6], o objeto de compra vem preenchido automaticamente, mas há 

possibilidade de alterá-lo. 

No campo [7], informe a comissão que acompanhará o processo. Digite o nome da 

comissão e, em seguida, pesquise na lupa superior [10] (Já deve estar cadastrada na tabela 

comissão de licitação); 

O botão [8], Lupa, serve para pesquisar os campos tabelados 2 e 6 (Operação detalhada 

em Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar ativa quando o cursor do 

mouse está dentro do campo tabelado (Clicar) 

No campo [9], indique o modo da licitação: Valor ou Percentual. 

Após o preenchimento desta tela, clique na aba “itens”: 

   
 ABA ITENS 

  

Nesta aba é apresentado os dados da estimativa, tais como o número e o valor médio 

estimado. 
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Arraste a barra de rolagem para inserir as demais informações necessárias referentes 

aos itens de Compra. 

Em seguida, clique na aba "documentação": 

   
 ABA DOCUMENTAÇÃO 

   

 

  

Nesta aba, o usuário informa os documentos exigidos para habilitação. 

Se desejar incluir um documento, clique no botão + linhas. No campo [1] digite o nome 

ou parte do nome do documento e consulte na lupa superior [6]. (O documento já deve estar 

cadastrado em Tabelas/Tipo/Documentos da Licitação); 

O botão [2] serve para anexar arquivos relacionados aos documentos informados; 

O botão [3] serve para abrir ou baixar arquivos quando um documento tem anexo; 
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No campo [4] é apresentado a lista de documentos que foram informados nas etapas 

anteriores. Se desejar incluir um documento nesta etapa, clique em + linha [5] e consulte na lupa 

superior [6] um tipo de documento possível para a etapa "Compra Direta" (já deve estar criado 

em Tabelas/Tipo/Documentos e associado para a etapa "Compra Direta" em 

Tabelas/Tipo/Documentos Por Etapa). Caso queira inserir um arquivo para cada documento 

informado nesta etapa, deve-se posicionar o cursor do mouse no campo do documento 

informado e clicar em anexar arquivo [2]. 

A Lupa serve para pesquisar o campo Documento e o campo Descrição. (Operação 

detalhada em Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar se ativa 

quando o cursor do mouse está dentro do campo tabelado (Clicar); 

  

Após seguir os passos até aqui orientados, confirme a operação no botão CONFIRMAR. 

Se desejar acrescentar uma informação adicional, clique na aba “observações” para editar as 

observações necessárias. (vide tópico Registro de Observações). 

  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES APÓS A CONFIRMAÇÃO 

1. Data de publicação: apenas após o preenchimentos deste que o processo 
poderá seguir para etapas posteriores; 

2. Situação: status da licitação. Caso altere, o campo "justificativa" será 
apresentado para edição; 

3. Aba "Andamento": permite acompanhar e editar o histórico desta licitação, desde 
sua abertura; 

  

NOTA: 

   *  Dependerá do cliente definir durante a implantação do sistema, de que forma de gerar o Nº da licitação, pois, tanto 
poderá ser gerado automaticamente, após a confirmação, como também ser editado livremente. Há a possibilidade também
de utilizar o fluxo de inexigibilidae e dispensa separadamente. Neste caso, deve-se solicitar ao suporte ASI a configuração. 
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 Entrega de Edital 
  

O cadastramento de entrega de edital é efetuado conforme o exemplo abaixo: 

 

  

Após preencher os campos necessários, finalize o cadastro pressionando o botão 

confirmar. Em seguida, o sistema apresentará a mensagem de confirmação: 
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NOTA: Para cada fornecedor este procedimento só será permitido uma única vez. 

Os campos de amostras de itens sé serão visualizados se no cadastro de licitação for 

marcada a opção “catálogo” e preenchido o campo “Qtde da amostra” preenchido. 

  

 Habilitação 
  

Etapa em que se informa os fornecedores participantes de uma licitação nas 

modalidades de convite, dispensa, concorrência e tomada de preço, na qual será registrado 

quais estão habilitados e quais não estão (se for o caso), conforme as condições constante no 

edital, para prosseguir na etapa de classificação de proposta. 

 

 

NOTA: ANTES DE INICIAR O REGISTRO DA HABILITAÇÃO, CERTIFIQUE-SE DE QUE: 

• Você tem acesso a este menu, com permissão para a(s) U.G..(s) que demandou o processo (veja acesso ao menu). 

• A última etapa informada do processo deve ser "Licitação,"Dispensa"ou Compra Direta. No caso de processo de 
etapas de Licitação, a data de publicação deve estar preenchida. (Veja tópico Licitação) (Em caso de dúvida, 
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consulte o andamento); 

• Os fornecedores estejam cadastrados; 

• Os tipos de documentos que deseja informar estão associados para esta etapa (Ex: Ata e Memorando). 

  

Para acessar, clique no menu. Observe o exemplo de habilitação a seguir: 

  

 

Detalhes: 

1. Digite o número do processo com os mesmos caracteres que foi cadastrado e pesquise 

na lupa superior (2); 

2. Lupa para pesquisar o campo tabelado N° do processo (Operação detalhada em 

Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar ativa quando o 

cursor do mouse está dentro do campo tabelado (clicar). 

  

Após consultar o processo, o sistema apresentará as informações conforme a tela a 

seguir: 

  



Aquisições 

131 

 

Detalhes: 

1. Campos Órgão, U.G. e Objeto da licitação preenchidos automaticamente após o 

preenchimento do processo; 

2. Data da publicação da habilitação. Deve ser preenchida após ter todos os dados dos 

licitantes informados. O não preenchimento deste campo impede a alimentação de 

dados deste processo nas etapas posteriores. 

3. Modalidade do processo informado; 

4. Status do processo informado; 

5. Se desejar  incluir um documento nesta etapa, clique em + linha (6) e consulte na lupa 

superior um tipo de documento possível para a etapa "Habilitação" (já deve estar criado 

em Tabelas/Tipo/Documentos e associado para a etapa "Habilitação" em 

Tabelas/Tipo/Documentos Por Etapa.). Caso queira inserir um arquivo para cada 

documento informado nesta etapa, deve-se posicionar o cursor do mouse no campo do 

documento informado e clicar em anexar arquivo (7). 

6. Botão + para adicionar linha; 

7. Botão para anexar arquivos; 

8. Botão para abrir/baixar arquivos quando um documento tem anexo. 
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Em seguida, clique na aba “fornecedores”: 

 

Detalhes: 

1. Informe parte do nome do fornecedor e pesquise na lupa superior (2) (já deve 
estar cadastrado em Tabelas/Entidade Externa/Fornecedor):  

2. Lupa para preencher o campo 1 (Operação detalhada em Preenchendo Campos 
Sublinhados). A funcionalidade de consultar ativa quando o cursor do mouse está 
dentro de um dos campos tabelados (clicar); 

  

Ao clicar na lupa superior (2), o sistema listará todos os fornecedores encontrados com o 

nome digitado: 
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Detalhes do resultado da consulta de fornecedor: 

1. Seta: Permite selecionar mais de um fornecedor para carregar à tela de cotação; 

2. Botão que carrega os fornecedores, quando é o caso de selecionar mais de uma, à tela 

de cotação. 

  

Após carregar o fornecedor, preencha a data de recebimento: 
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Detalhes: 

1. Informe a data de entrega da documentação do fornecedor; 

2. Botão para registrar a habilitação do fornecedor, conforme os documentos exigidos. O 

botão habilita quando o cursor está dentro do campo 1. 

  

Após informar o fornecedor, clique no botão 2 para registrar a habilitação. Os 

documentos exigidos serão apresentados: 

 

  

Indique o aceite dos documentos (1) e retorne (2) à tela de fornecedores. 

  

Quando todos os documentos são aceitos, o sistema marca automaticamente o campo 

habilitado: 
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Após seguir as instruções indicadas, finalize habilitação pressionando o botão 

confirmar. O sistema apresentará a mensagem "Habilitação cadastrada com sucesso" e você 

poderá emitir os relatórios disponíveis nesta etapa por meio botão "relatórios" (Vide tópico 

Impressão de Relatórios). 

  

  

 Proposta 
  

Etapa em que registra-se a proposta dos fornecedores habilitados, os quais participam 

de licitações nas modalidades de convite, dispensa, concorrência e tomada de preço. 

  

NOTA: ANTES DE INICIAR O REGISTRO DAS PROPOSTAS, CERTIFIQUE-SE DE QUE: 

• Você tem acesso a este menu, com permissão para a(s) U.G.(s) que demandou o processo (veja acesso ao 
menu). 

• O processo já está cadastrado e a última etapa informada foi "Habilitação". Mesmo que a última etapa do 
processo de etapas seja de "habilitação", a data de publicação da habilitação deve estar preenchida  (Vida 
tópico "Habilitação". Em caso de dúvida, consulte o processo em andamento). 

• Os tipos de documentos que deseja informar estão associados para esta etapa (Ex: Ata e Memorando). 
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Para acessar, clique no menu. Veja o exemplo de cadastramento a seguir. 

  

 

Detalhes: 

1. Digite o número do processo com os mesmos caracteres que foi cadastrado e 
pesquise na lupa superior (2) (ação equivalente a apertar a tecla F7); 

2. Lupa para pesquisar o campo tabelado N° do processo (Operação detalhada 
em Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar ativa quando 
o cursor do mouse está dentro do campo tabelado (clicar). 

  

Após consultar o processo, o sistema apresentará as informações conforme a tela a 

seguir: 
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Detalhes: 

1. Campos Órgão, U.G. e Objeto da licitação preenchidos automaticamente após o 
preenchimento do processo; 

2. Modalidade do processo informado; 

3. Objeto preenchido automaticamente após o preenchimento do processo, 
havendo a possibilidade de alterá-lo. 

4. Fornecedores habilitados para oferecer proposta. (vide tópico "Habilitação") 

5. Campo para indicar que a proposta é exequível. Caso desmarque, justique ao 
lado; 

6. Lista de documentos informados nas etapas anteriores. Se desejar  incluir um 
documento nesta etapa, clique em + linha (7) e consulte na lupa superior um tipo de 
documento possível para a etapa "Proposta" (já deve estar criado em 
Tabelas/Tipo/Documentos e associado para a etapa "Proposta" em 
Tabelas/Tipo/Documentos Por Etapa.). Caso queira inserir um arquivo para cada 
documento informado nesta etapa, deve-se posicionar o cursor do mouse no campo 
do documento informado e clicar em anexar arquivo (8). 

7. Botão + para adicionar linha; 

8. Botão para anexar arquivos a um documento informado; 

9. Botão para abrir/baixar arquivos quando um documento tem anexo. 
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10. Data da publicação da proposta. Deve ser preenchida após ter todos os dados 
dos licitantes informados. O não preenchimento deste campo impede a alimentação 
de dados deste processo nas etapas posteriores. 

  

Em seguida, clique na aba "preço": 

  

 

Detalhes: 

1. Clique sobre a linha do fornecedor que deseja inserir os valores da proposta. A 
data de entrega deve ser preenchida; 

2. Botão para edição da prosposta do fornecedor destacado (1); 

  

Ao clicar no botão de edição (lápis), a tela dos itens será apresentada: 
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Observação: Quando a licitação for de um processo de dispensa, o sistema poderá 

apresentar os valores da estimativa, caso o fornecedor tenha participado da cotação, havendo a 

possibilidade de alteração. 

Após inserir a proposta de valor deste fornecedor, clique em retornar para voltar à tela 

de preço: 
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Repita esta operação até que todos os fornecedores tenham suas propostas informadas. 

  

Após seguir as instruções indicadas, finalize a etapa de proposta pressionando o botão 

confirmar. O sistema apresentará a mensagem "Proposta cadastrada com sucesso" e você 

poderá emitir o mapa comparativo e/ou os relatórios disponíveis nesta etapa por meio botão 

"relatórios" (Vide tópico Impressão de Relatórios). 

Na aba "classificação", você visualizará a ordem de classificação de cada item, de 

acordo com o critério de avaliação do edital. (Veja tópico Licitação)  
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Observação: Quando a licitação for de técnica e preço, uma aba técnica será 

apresentada para informar a os pontos, conforme os fatores indicados no edital, para cada 

fornecedor: 
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 Deliberação 
  

Etapa em que registra-se a Adjudicação, Homologação. e o resultado da licitação, 

referente às modalidades Convite, Tomada de Preço, Concorrência, além dos processos em que 

se trata de dispensa de licitação. 

  

NOTA: ANTES DE INICIAR O REGISTRO DA DELIBERAÇÃO, CERTIFIQUE-SE DE QUE: 

• Você tem acesso a este menu, com permissão para a(s) U.G. (s) que demandou o processo (veja acesso ao 
menu). 

• O processo já está cadastrado e a última etapa informada foi "Proposta". Mesmo que a última etapa do 
processo de etapas seja de "Proposta", a data de publicação da prospota deve estar preenchida  (Vida 
tópico "Proposta". Em caso de dúvida, consulte o processo em andamento). 

• Os tipos de documentos que deseja informar estão associados para esta etapa (Ex: Ata e Memorando). 

  

Para acessar, clique no menu. Observe o exemplo de cadastramento a seguir. 
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Detalhes: 

1. Digite o número do processo com os mesmos caracteres que foi cadastrado e pesquise 

na lupa superior (2); 

2. Lupa para pesquisar o campo tabelado N° do processo (Operação detalhada em 

Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar ativa quando o 

cursor do mouse está dentro do campo tabelado (clicar). 

   

Após consultar o processo, o sistema apresentará as informações conforme a tela a 

seguir: 

  

 

Detalhes: 

1. Campos Órgão, U.G. e Objeto da licitação preenchidos automaticamente após o 
preenchimento do processo; 

2. Modalidade do processo informado; 

3. Objeto preenchido automaticamente após o preenchimento do processo, 
havendo a possibilidade de alterá-lo. 

4. Data da homologação da licitação; 
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5. Data de Publicação da licitação. Deve ser preenchida após ter todos os dados 
dos do resultado de todos os licitantes informados. O não preenchimento deste 
campo impede a alimentação de dados deste processo nas etapas posteriores. 

6. Você pode registrar deliberação por fornecedor, bem como para a licitação toda 
(todos os vencedores de uma só vez); 

7. Lista de documentos informados nas etapas anteriores. Se desejar  incluir um 
documento nesta etapa, clique em + linha (8) e consulte na lupa superior (9) um tipo 
de documento possível para a etapa "Deliberação" (já deve estar criado em 
Tabelas/Tipo/Documentos e associado para a etapa "Deliberação" em 
Tabelas/Tipo/Documentos Por Etapa.). Caso queira inserir um arquivo para cada 
documento informado nesta etapa, deve-se posicionar o cursor do mouse no campo 
do documento informado e clicar em anexar arquivo (10). 

8. Botão + para adicionar linha; 

9. Lupa para pesquisar o campo tabelado 7 (Operação detalhada em Preenchendo 
Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar ativa quando o cursor do 
mouse está dentro do campo tabelado (clicar). 

10. Botão para anexar arquivos; 

11. Botão para abrir/baixar arquivos quando um documento tem anexo. 

  

Em seguida, clique na aba “Adjudicação”.  

  

 

  

  

O sistema apresentará automaticamente os fornecedores vencedores, conforme cirtério indicado 
no edital, havendo a possibilidade de alterá-lo: 
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Detalhes: 

1. Posicione o cursor no campo do fornecedor que deseja alterar e clique na lupa 
superior (2) 

2. Lupa para pesquisar os demais fornecedores que oferecem porposta para o item 
em questão; 

3. Data de adjudicação do certame; 

4. Valor da proposta do fornecedor. 

  

Ao clicar na lupa superior, o sistema lista todos os fornecedores com as respectivas 

propostas do item:  

  

 

  



Compras 

146 

Ao clicar no clips, o sistema retornará à tela de "Adjudicação": 

  

 

  

Após executar as instruções indicadas, finalize a operação pressionando o botão 

confirmar. O sistema apresentará a mensagem "Deliberação cadastrada com sucesso" e você 

poderá emitir os relatórios disponíveis nesta etapa por meio botão "relatórios" (Vide tópico 

Impressão de Relatórios). 

 

 Execução do Pregão 

 Execução do Pregão 

  

A execução do pregão subdivide-se em dois módulos, conforme o menu: 
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 Propostas/Lances 

  

Esta etapa representa o registro e execução das propostas iniciais e lances verbais de 

cada licitante, quando se trata de licitação na modalidade de pregão presencial. 

  

NOTA: ANTES DE INICIAR O REGISTRO DO PREGÃO PRESENCIAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE: 

• Você tem acesso a este menu, com permissão para a(s) U.G..(s) que demandou o processo (veja acesso ao menu). 

• O registro da publicação do processo (edital) foi efetuado na etapa de licitação (veja data de publicação no tópico 
Licitação); 

• Os documentos para habilitação já devem ter sido informados na etapa de Licitação; 

• Se for por lote, os lotes já devem ter sido montados na etapa Processo ou na etapa Licitação; 

• O processo não tem fases posteriores a EXECUÇÃO DE PREGÃO e nem anterior a LICITAÇÃO (Em caso de dúvida, 
consulte no andamento); 

• Os tipos de documentos que deseja informar estão associados para esta etapa (Ex: Ata e Memorando); 

• Os fornecedores licitantes já devem estar cadastrados. 

  

Para acessar, clique no menu. A tela a seguir será apresentada. O primeiro passo é 

consultar o processo: 
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Detalhes: 

1. Digite o número do processo com os mesmos caracteres que foi cadastrado e 
pesquise na lupa superior (2); 

2. Lupa para pesquisar o campo tabelado N° do processo (Operação detalhada 
em Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar ativa quando 
o cursor do mouse está dentro do campo tabelado (clicar). 

  

Após pesquisar o processo, você poderá iniciar o registro do credenciamento: 
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,  

Detalhes: 

1. Campos Órgão, U.G. e Objeto da licitação preenchidos automaticamente após o 
preenchimento do processo; 

2. Você pode digitar parte do nome do fornecedor participante e pesquisar na lupa 
superior (3)  (já deve estar cadastrado em Tabelas/Entidade Externa/Fornecedor); 

3. Lupa para pesquisar o campo Razão Social (2) (Operação detalhada em 
Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar ativa quando o 
cursor do mouse está dentro do campo tabelado (clicar). 

  

Ao clicar na lupa superior (3), o sistema listará todos os fornecedores encontrados com o 

nome digitado: 
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Detalhes: 

1. Aba consulta: Caso queira ver os filtros para refazer a pesquisa, você clicar 
nesta aba; 

2. Lista dos fornecedores encontrados com o conteúdo encontrado; 

3. Clips: anexa a informação no campo Razão Social da tela do credenciamento; 

4. Seta: Permite selecionar mais de um fornecedor para carregar à tela de 
credenciamento; 

5. Lista de fornecedores selecionados por meio da seta (4); 

6. Botão para carregar a lista de fornecedores selecionados (5). 

  

Em seguida, você poderá indicar o representante do licitante: 
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Detalhes: 

1. Posicione o cursor do mouse dentro do campo "Representante" para 
pesquisar(3) ou cadastrá-lo(2); 

2. Botão editar: permite cadastrar o representante; 

3. Permite consultar os representantes já cadastrados para o fornecedor (já 
cadastrados em Tabelas/Entidade Externa/Fornecedor); 

  

Simularemos aqui o cadastramento do representante dentro do credenciamento. Neste 

caso, você deve clicar no lápis(2) para direcionar à tela de edição: 

  

  

 

  

  



Compras 

152 

Após inserir as informações do representante, clique em retornar para voltar à tela de 

credenciamento. Repita esta operação para cada fornecedor participante que desejar informar o 

representante. 

  

Em seguida, depois de colocar todos os participantes a comissão verificará se todos os 

presentes serão credenciados: 

  

 

Detalhes: 

1. Campo para desclassifcar algum dos participante no credenciamento; 

2. Caso o campo 1 seja marcado, a justificativa é obrigatória; 

3. Botão para finalizar o credenciamento deste pregão. 

  

Finalizado o credenciamento, você poderá visualizar os documentos das etapas 

anteriores deste processo bem como inserir algum nesta: 
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Detalhes: 

1. Botão para inserir uma linha, caso queira adicionar um documento; 

2. Documentos das etapas anteriores. Neste caso, o documento 2 tem um arquivo 

anexado, de modo que o botão 4 habilita para abrir e visualizá-lo. 

3. Clips: habilita quando o cursor do mouse está posicionado na linha do documento 

inserido nesta etapa, possibilitando inserir arquivos; 

4. Botão para baixar e abrir um arquivo anexado. 

Nota: em qualquer momento desta etapa você poderá voltar para inserir outros 

documentos. 

  

Posteriormente, clique na aba "Proposta": 
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Detalhes: 

1. Selecione o fornecedor credenciado; 

2. Informe o valor da proposta inicial do fornecedor selecionado; 

3. Marque o campo caso a proposta inicial seja considerada inexequível; 

4. Caso o campo 3 seja marcado, utilize o campo 4 para justificar; 

5. Após inserir a proposta inicial de todos os fornecedores (1), finalize a proposta. 

  

Ao finalizar a proposta, a aba "Execução será apresentada: 
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Detalhes: 

1. Combo para seleção do lote/item para o início dos lances verbais; 

2. Caso não haja lances, marque o campo para encerrar o lote selecionado (1); 

3. Campo para finalizar o pregão na última rodada; 

4. Fornecedor do menor valor da proposta, indicando também que o valor dos lances não 

poderá ser igual nem maior que o valor deste campo; 

5. Quando uma proposta está acima do valor médio estimado, a linha fica avermelhada 

para chamar atenção. Fica a critério do pregoeiro, dentro do limite da lei, a participação 

deste fornecedor na rodada de lances; 

6. Botão para prosseguir, após a inserção dos valores do lance, para a próxima rodada. 

  

A seguir, será apresentada uma simulação de um pregão com lances: 

  



Compras 

156 

 

  

O sistema confirmará a primeira rodada para o lote selecionado. A partir deste momento, 

você pode prosseguir com os lances verbais para as próximas rodadas: 
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Detalhes: 

1. Botão << para visualizar as rodadas anteriores; 

2. Botão para excluir a rodada que está na tela. 

  

Na última rodada, você deve indicar, conforme a seguir, que não haverá mais rodadas: 

  

 

Detalhes: 

1. Diferença percentual entre o valor do lance final em relação ao valor da proposta; 

2. Diferença percentual entre o valor do lance final em relação ao valor da estimativa; 

3. A aba apresentada para registrar a habilitação para lotes finalizados; 

4. Ao finalizar este lote, você pode selecionar outro lote para executar lances. 

  

Ao finalizar o pregão, a aba "Habilitação" será apresentada para o(s) lote(s) finalizado(s) 

com os fornecedores ordenados de forma crescente (do menor para o maior valor), sendo que o 

primeiro colocado virá com o valor da última rodada e os subseqüentes deverão vir com o último 

valor apresentado. O Responsável pela Compra poderá habilitar somente um fornecedor, sendo 

que a habilitação de um desabilita o outro.  
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Detalhes: 

1. Apresenta a lista de documentos para registrar a habilitação do licitante que o cursor do 

mouse estiver clicado (2). (Os documentos devem estar informados na etapa Licitação); 

2. Clique sobre o fornecedor que deseja registra a habilitação. A linha ficará destacada; 

3. Este campo será obrigatório quando o fornecedor habilitado não for aquele que deu o 

menor lance; 

4. Caso este lote, mesmo com execução de lances for fracassado, marque o campo; 

5. Campo para inserir observações quanto ao motivo do lote estar na condição de 

fracassado (4); 

6. Seleção do lote que você registrará a habilitação. 

  

Ao clicar no campo 1, o sistema listará os documentos exigidos para habilitação: 
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O aceite dos documentos exigidos deve ser feito para cada lote, logo, ao retornar, caso 

tenha outros lotes, selecione outro (6) e repita a operação. Ao clicar em retornar para voltar à 

tela de Habilitação: 

  

 

Detalhes: 

1. O campo ficará marcado para o fornecedor habilitado; 

2. O clipes permite inserir valores diferentes do último lance para o fornecedor habilitado. 
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O Pregoeiro poderá negociar o valor do lote com o fornecedor habilitado. Utilize este 

recurso apenas se o valor a ser considerado for diferente do último lance. Neste caso, clique no 

clipes (2): 

  

 

  

O valor inserido na aba edição é o que será considerado para as etapas posteriores. Em 

seguida, clique em retornar para voltar à tela de Habilitação. 

  

Se desejar acrescentar uma informação adicional, clique na aba “observações” para 

editar as observações necessárias. (vide tópico Registro de Observações) 

Após seguir as instruções indicadas, finalize a operação pressionando o botão 

confirmar. O botão "relatórios" habilitará para emitir os relatórios disponíveis nesta etapa. (Vide 

tópico Impressão de Relatórios) 

  

 Valor dos Itens 

  

Quando executa-se um pregão com lote, os lances de valor são globais, ou seja, o 

fornecedor oferece um só valor para todos os itens de um lote. Por exemplo, o valor da proposta 

do vencedor é de R$ 8.000,00, referente a 10 itens. Num segundo momento após os lances, o 

fornecedor precisará informar qual o valor de cada um dos 10 itens, discriminando-os dentro dos 

R$ 8.000,00. 
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Nesta etapa, registra-se o valor de cada item dentro de lote, tendo como referência o 

valor global da proposta, além dos dados da marca/modelo (quando for o caso), de Adjudicação 

e de Homologação de um pregão presencial. 

  

NOTA: ANTES DE INICIAR O CADASTRO, CERTIFIQUE-SE DE QUE: 

• Você tem acesso a este menu, com permissão para a(s) U.G.(s) que demandou o processo (veja acesso ao menu). 

• O processo já deve ter a etapa de "execução de pregão" cadastrada e o(s) lote(s) já devem estar com o fornecedor 
habilitado (veja tópico Propostas/Lances); 

• O processo não pode estar em etapa posterior a de "valor dos itens" (Em caso de dúvida, consulte no andamento) 

• Os tipos de documentos que deseja informar para o seu pedido estão associados a etapa "Valor dos Itens". 

  

Para acessar, clique no menu. A tela a seguir será apresentada: 

  

 

Detalhes: 

1. Digite o número do processo e pesquise na lupa superior; 

2. Lupa para preencher os campos N° do Processo (Operação detalhada em 
Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar ativa quando o 
cursor do mouse está dentro de um dos campos tabelados (clicar); 

  



Compras 

162 

Ao buscar o processo, o sistema apresentará as informações conforme a tela a seguir: 

 

Detalhes: 

1. Campos preenchidos automaticamente, após informar o processo; 

2. Preencha a data de Homologação.; 

3. Data de publicação: pode ser preenchida num segundo momento, mas é de 
extrema importância, já que é a partir do preenchimento desta que o sistema atualiza 
o status do fim desta etapa; 

4. Número da licitação preenchida automaticamente após o preenchimento do 
processo; 

5. Preencha a data de Adjudicação; 

6. Objeto da Licitação preenchido automaticamente após o preenchimento do 
processo; 

7. Documentos informados nas etapas anteriores. Se desejar  incluir um 
documento nesta etapa, clique em + linha (8) e consulte na lupa superior um tipo de 
documento possível para a etapa "Valor dos Itens" (já deve estar criado em 
Tabelas/Tipo/Documentos e associado para a etapa "Valor dos Itens" em 
Tabelas/Tipo/Documentos Por Etapa.). Caso queira inserir um arquivo para cada 
documento informado nesta etapa, deve-se posicionar o cursor do mouse no campo 
do documento informado e clicar em anexar arquivo (9). 

8. Botão para adicionar linhas para informar um documento; 

9. Botão para anexar arquivos; 

10. Botão para baixar/abrir um arquivo anexado a um documento. 
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Em seguida, clique na aba "Valor do Item": 

  

 

Detalhes: 

1. Campo para seleção dos lotes que o usuário informará o valor de cada item; 

2. Fornecedor habilitado na fase anterior habilitado na fase anterior (veja tópico 
Propostas/Lances); 

3. Valor total do lote. campo não edital e preenchido automaticamente, conforme 
dados inseridos na execução dos lances. Serve para auxiliar a conferência do 
usuário quando do preenchimento dos campos de valor unitário; 

4. Este campo atualiza conforme o preenchimento do campo de valor unitário (6) 
de cada item, de forma que ao final da inserção dos valores, o valor atual seja igual 
ao do valor do lote. No exemplo da tela, é a soma de (3 x 1.000,00) + (1 x 2.590,00). 

5. Lista dos itens do lote selecionado (1); 

6. Valor unitário de cada item do lote; 

7. Marca do item, preenchida quando for o caso. 

  

Após inserir os valores do primeiro lote, selecione os demais e repita a operação: 
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Após inserir o valor de todos itens dos lotes, finalize a operação clicando no botão 

confirmar: 
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Ao confirmar, você poderá emitir os relatórios disponíveis nesta etapa por meio botão 

"relatórios" (Vide tópico Impressão de Relatórios). 

   

 Pregão sem Execução 

  

Neste módulo, o usuário registra os valores dos itens do processo de licitação. Observe o 
exemplo a seguir: 

  

 

  

  

  

 

  



Compras 

166 

O campo % desconto atual deverá ser preenchido com o valor de desconto do lote e 
editável, permitindo que o usuário informe um novo valor de desconto que será replicado para 
todos os itens. 

Veja tela abaixo: 

  

 

  

Clique em Confirmar para finalizar o processo.
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 Registro de Preço 
 Registro de Preço 
  

Este módulo visa registrar as informações concernentes ao registro de preço. Para 

acessá-lo, clique no menu, conforme figura a seguir: 

 

  

  

 Previsão de Consumo 
  

As demandas decorrentes de necessidades específicas, cuja previsão de consumo é 

definida, são registradas neste módulo. Na tela de edição efetua-se cadastro, inclusão, 

alteração, exclusão e consulta, através do botão do canto inferior esquerdo, de um pedido de 

compras para ser utilizado no módulo “Cadastro de Processo de Registro de Preço”.  
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Em seguida, clique na aba “Itens/Serv./Cursos” para informar os itens do pedidos: 

 

  

Se desejar acrescentar uma informação adicional, clique na aba “observações” para 

editar as observações necessárias. (vide tópico Registro de Observações) 

Após seguir as instruções indicadas, finalize a operação pressionando o botão 

confirmar. 
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 Processo 

 Cadastro de Processo 

  

Este módulo visa cadastrar processos de Registro de Preço, os quais serão utilizados 

para o registro de Termo de Compromisso. 

Ao acessar o menu “Registro de Preço/Processo/Cadastro”, a tela de cadastro será 

apresentada: 

 

 

NOTA: O “Nº. do Processo” fica desabilitado até que, após cadastrar uma estimativa 

válida para este processo, o usuário consulte novamente e registre no sistema. 

Em seguida, clique na aba “pedidos”: 
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Os pedidos de um processo de Registro de Preço são cadastrados no módulo “Previsão 

de Consumo” e não necessitam de autorização. 

Posteriormente, clique na próxima aba para visualizar os itens do pedido. 
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Se desejar acrescentar uma informação adicional, clique na aba “observações” para 

editar as observações necessárias. (vide tópico Registro de Observações) 

Após seguir as instruções indicadas, finalize a operação pressionando o botão 

confirmar. 

 

 

 Apensamento 

  

O apensamento é o ato de colocar um processo junto a outro. Neste Módulo é possível 

Anexar outros processos a um processo principal. Para acessá-lo, clique no Menu e observe a 

tela a seguir: 
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No campo [1] digite o número do processo principal e clique na lupa superior [4]. 

Observe que quando o sistema faz a busca deste processo principal, o mesmo aparece no 

campo [3].  

Clique em + linhas, campo [2], para adicionar os outros processos. Informe, através do 

botão consultar, os processos que deverão ser apensados ao processo principal. Digite o 

número do processo e clique na lupa superior [4]. Repita a operação, caso deseje anexar mais 

processos ao principal. 

A junção definitiva soma as quantidades dos materiais ou serviços com mesmo código, 

especificação e unidade de medida. Essa junção somente é possível para os Processos de 

Compra que estejam na etapa de Processo de Compra ou Estimativa ou Bloqueio Orçamentário. 

Após a seleção dos processos desejados, clique no botão CONFIRMAR. 

  

 Termo de Compromisso 

 Termo de Compromisso 

  

Este módulo, no menu de Registro de Preço, divide-se conforme a figura abaixo: 
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 Cadastro de Termo de Compromisso 

  

Este módulo visa cadastrar, alterar e consultar um termo de compromisso. 

O cadastramento de termo de compromisso é efetuado com um registro de uma 

licitação já deliberada, cujo o processo deve ser de Registro de Preço. Observe o exemplo a 

seguir: 
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NOTA: no caso de registro de preço, o número de meses que o contrato é prorrogável 

não pode exceder os 365 dias definido para final de vigência.  

O campo “Situação”  será sempre “Vigente” e não poderá ser alterado, ficando 

desabilitado para edição. A alteração desse campo apenas será realizada através de um aditivo 

ou quando a vigência do contrato chegar ao fim, não forçosamente, neste caso, a situação será 

modificada para “Encerrado” e o documento não permitirá mais edição nem aditivos. 

Em seguida, clique na aba “contratada”: 

 

  

Posteriormente, visualize os itens do processo clicando na aba “itens”: 
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  Se o item for o serviço “Locação de Mão de Obra” abre a tela de detalhes do serviço: 
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 Depois de preencher os campos, pressione o botão , para retornar a tela de itens. 

Posteriormente, clique na aba “Financeiro”: 
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Após seguir as instruções indicadas, finalize o cadastro pressionando o botão 

confirmar. 

Havendo modificações futuras, a aba “Alterações” exibirá as alterações cadastradas do 

contrato, conforme a tela a seguir: 
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 Pedido de Alteração - RP 

  

Neste módulo cadastra-se pedido de alteração, o qual informa-se o nº. do processo, 

apenas aqueles que já tiveram deliberação, ou nº. do contrato, apenas os assinados e 

publicados, que se quer fazer uma alteração. 

Para acessá-lo, clique no menu “Contrato/Pedido de Alteração”, e a tela a seguir será 

apresentada: 

  

 

  

Conforme seleção, a de itens será habilitada para edição. Na tela anterior, ao selecionar 

valor, o sistema apresenta a tela a seguir: 
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Após seguir as instruções indicadas, finalize a operação pressionando o botão 

confirmar. 
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 Autorização de Alteração - RP 

  

De acordo com a relação dos pedidos de alteração existentes, será fornecida ou não a 

respectiva autorização, a qual poderá ser acessada por meio do menu “Registro de Preço/Termo 

de Compromisso/Autorização da Alteração”: 

  

 

  

Em seguida, clique na aba “edição”: 
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Se desejar visualizar os itens do pedido, clique na próxima aba: 

  

 

  

Após seguir as instruções indicadas, finalize a operação pressionando o botão 

confirmar. 
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 Permissão 
  

Este módulo visa registrar permissão para registro de preço a uma ou mais unidades 

gestoras. 

 

  

Após seguir as instruções indicadas, finalize a operação pressionando o botão 

confirmar. 

  

 Autorização de Solicitação 
  

As Solicitações de Registro de Preço, cadastradas no sistema de Almoxarifado Web, 

podem ser autorizadas através deste módulo. Observe o modelo a seguir: 
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NOTA: Para efetuar uma autorização é necessário definir, no módulo de segurança do 

usuário, permissão para autorizar solicitações de registro de preço. 

   

 Atendimento de Solicitação de RP 
  

Neste modulo, o usuário, após selecionar as solicitações, as quais foram cadastradas 

no sistema de Almoxarifado Web, deve analisar e atender de acordo com a disponibilidade dos 

materiais em estoque. 

Observe o exemplo a seguir: 
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Se o usuário não optar por atender automaticamente as solicitações, deverá clicar na 

aba “Atendimento” para alterar a quantidade dos itens solicitados, segundo os quais serão 

atendidos ou não: 
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O botão editar, abre a tela de detalhamento do item, a qual mostra informações do item 

selecionado, e quando a quantidade pendente (requisições a atender) for maior que a 

quantidade em estoque o sistema irá SUGERIR a quantidade eqüitativamente entre as 

requisições do item. 

Para efetuar a confirmação do atendimento, clique no botão Confirmar. Em seguida, a 

tela de impressão será exibida para selecionar e imprimir os relatórios disponíveis. (vide tópico 

impressão de relatórios). 
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 Empenho 
 Pagamentos 

Esta etapa representa o registro e controle de pagamentos referentes aos empenhos de 

um contrato. 

Para acessá-lo, clique no menu, conforme a figura a seguir: 

  

 

  

NOTA: ANTES DE INICIAR O REGISTRO UM PAGAMENTO, CERTIFIQUE-SE DE QUE: 

• Você tem acesso a este menu, com permissão para a(s) U.G. (s) que demandou 
o empenho (veja acesso ao menu); 

• Há empenho cadastrado para o processo e/ou o contrato. (veja em Empenho ou 
consulte o Andamento). 

  

Observe o exemplo a seguir: 
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Detalhes: 

1. Digite o número do processo com os mesmos caracteres que foi cadastrado e 
pesquise na lupa superior (2) (ação equivalente a pressionar a tecla F7); 

2. Lupa para pesquisar o campo tabelado N° do processo (Operação detalhada 
em Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar ativa quando 
o cursor do mouse está dentro do campo tabelado (clicar). 

  

Após consultar o processo, o sistema apresentará automaticamente as informações a 

seguir: 
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Detalhes: 

1. Clique na linha do empenho que deseja registrar o pagamento; 

2. O sistema apresentará a lista de pagamentos neste empenho ou a linha para que você 

coloque as informações; 

  

Após preencher as informações do pagamento, automaticamente os campos a seguir 

serão atualizados: 
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Detalhes: 

1. Ao digitar o valor bruto, automaticamente será apresentado o saldo a liquidar do 
empenho(2); 

2. Valor restante para liquidar do empenho da tela; 

3. Total do saldo devedor do empenho/processo; 

4. Valor já pago referente ao processo/contrato. 

  

Se desejar acrescentar uma informação adicional, clique na aba “observações” para 

editar as observações necessárias. (vide tópico Registro de Observações) 

Após seguir as instruções indicadas, finalize o cadastro pressionando o botão 

confirmar.  

  

 

 

 

 



Compras 

190 

 Empenho 
  

Empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria, obrigações de 

pagamento, pendente ou não de implemento de condição (satisfação da obrigação assumida 

pelo fornecedor, compreendendo a autorização e a formalização. Nenhuma despesa pública 

poderá se efetivar sem o prévio empenho. É o documento que formaliza o empenhamento da 

despesa, deduzindo o valor da despesa da respectiva dotação orçamentária. 

Para acessá-lo, clique no menu, conforme a figura a seguir: 

  

 

  

NOTA: ANTES DE INICIAR O CADASTRO DE EMPENHO, CERTIFIQUE-SE DE QUE: 

• Você tem acesso a este menu, com permissão para a(s) U.G.(s) que demandou o 
empenho (veja acesso ao menu). 

• Se for processo de modalidade convite, concorrência, tomada de preço ou 
dispensa a data de publicação já deve ter sido registrada na fase de Deliberação 
(vide tópico Deliberação); 
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• Se for processo de pregão, a data de publicação já deve ter sido registrada na 
fase de Valor dos Itens (vide tópico Valor dos Itens); 

• Se for processo de Inexigibildade, a data de publicação já deve ter sido 
registrada, (vide tópico Inexigiblidade); 

• Inexigibilidade); 

• Se for processo registrado pelo menu "Pregão sem execução", a data de 
publicação já deve ter sido informada; 

• Se for processo registrado pelo menu "compra direta", a data de publicação já 
deve ter sido registrada; 

• Não deve haver empenho já cadastrado para o fornecedor em questão para o 
mesmo processo, a não ser que haja saldo para empenhar ou trata-se de elemento 
de despesa diferente (consulte a fase em Andamento); 

• A Fonte de Recurso já deve estar cadastrada; 

• Se for associar a um programa de trabalho ou plano interno, já devem estar 
cadastrados. 

  

  

Observe o exemplo a seguir: 
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Detalhes: 

1. Digite o número do processo com os mesmos caracteres que foi cadastrado e pesquise 

na lupa superior (2) (ação equivalente a pressionar a tecla F7); 

2. Lupa para pesquisar o campo tabelado N° do processo (Operação detalhada em 

Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar ativa quando o 

cursor do mouse está dentro do campo tabelado (clicar). 

  

Após consultar o processo, se houver mais de um fornecedor o sistema apresentará as 

informações conforme a tela a seguir: 

  

 

  

Após informar o processo, a tela será preenchida de acordo a figura a seguir: 
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Detalhes: 

1. Os campos U.G e Órgão são preenchidos automaticamente quando preenche-se 
o campo processo; 

2. Número da modalidade de licitação (3) do processo informado; 

3. Modalidade do processo informado; 

4. Campo para digitar o número do empenho; 

5. Data de emissão deste empenho 

6. Campo para informar a data de notificação e entrega do empenho ao fornecedor; 

7. Campo para informar a data de validade deste empenho; 

8. Campo para indicar a origem do recurso financeiro para este empenho. Para 
preencher, digite parte do nome do recurso e clique na lupa superior(11) (ação 
equivalente a pressionar a tecla F7). Já deve estar cadastrado em Tabelas-
Financeiro/Orçamentário-Fonte de Recurso; 

9. Campo para indicar, se houver, o plano interno para este empenho. Para 
preencher, digite parte do nome do recurso e clique na lupa superior(11) (ação 
equivalente a pressionar a tecla F7). Já deve estar cadastrado em 
Tabelas/Financeiro-Orçamentário/Plano Interno; 

10. Campo para indicar o programa de trabalho, se houver, para este empenho. 
Para preencher, digite parte do nome do recurso e clique na lupa superior(11) (ação 
equivalente a pressionar a tecla F7). Já deve estar cadastrado em 
Tabelas/Financeiro-Orçamentário/Programa de Trabalho Resumido; 
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11. Lupa para pesquisar o campo tabelado N° do processo (Operação detalhada 
em Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar ativa quando 
o cursor do mouse está dentro do campo tabelado (clicar). 

  

Em seguida, clique na aba "itens". O sistema apresentará automaticamente os itens: 

  

  

 

Detalhes da aba "Itens": 

1. Você pode diminuir a quantidade se desejar. Automaticamente o valor será ajustado.  

  

Posteriormente, se desejar incluir um documento, siga as orientações seguintes: 
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Detalhes da aba "Documentos" 

1. Botão para adicionar uma linha; 

2. Documentos referentes ao pedido da U.A. Clicando em + linhas(1), deve-se 
consultar na lupa superior (5) um tipo de documento possível para a etapa 
"Empenho" (já deve estar criado em Tabelas/Tipo/Documentos e associado para a 
etapa "Empenho" em Tabelas/Tipo/Documentos Por Etapa.). Caso queira inserir um 
arquivo para cada documento informado, deve-se posicionar o cursor do mouse e 
clicar em anexar arquivo (3). 

3. Botão para anexar arquivos de documentos (campo 2). Habilita apenas quando 
o cursor do mouse está posicionado em um dos campos de documentos; 

4. Botão para baixar um arquivo já anexado em um documento, quando houver; 

5. Lupa para preencher o campo Descrição (Operação detalhada em Preenchendo 
Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar ativa quando o cursor do 
mouse está dentro de um dos campos tabelados (clicar); 

  

Se desejar acrescentar uma informação adicional, clique na aba “observações” para 

editar as observações necessárias. (vide tópico Registro de Observações) 

  

Após seguir as instruções indicadas, finalize o cadastro pressionando o botão 

confirmar. O sistema apresentará a mensagem "Empenho cadastrado com sucesso" e você 

poderá emitir os relatórios disponíveis nesta etapa por meio botão "relatórios" (Vide tópico 

Impressão de Relatórios). 
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 Recursos 
  

Este módulo tem por finalidade registrar o recurso de fornecedores em licitações. 
Observe o exemplo a seguir: 

  

  

Em seguida, clique na aba “Recursos”: 

 

  

Ao clicar no botão documentos exigidos a tela de tramitação será exibida: 
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Após editar os detalhes da tramitação, clique no botão retornar. Se desejar visualizar o 

resumo do recurso, clique na aba “resumo”: 

 

  

Depois de seguir as instruções indicadas, finalize a operação pressionando o botão 

confirmar. 
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 Autorização de Fornecimento 
            

A partir deste módulo, efetua-se a autorização de compra e entrega dos materiais, 

objeto da licitação. Para executá-lo, acesse o menu, conforme a figura abaixo: 

 

Observe o exemplo a seguir: 
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Em seguida, clique na aba “fornecedores”: 

  

 

  

Após seguir as instruções indicadas, finalize a operação pressionando o botão 

confirmar. 
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 Ordem de Serviço 
  

A partir deste módulo, efetua-se o registro das informações de ordem de serviço. Para 

executá-lo, acesse o menu, conforme a figura abaixo: 

  

 

  

Observe o exemplo a seguir: 
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Em seguida, clique na aba “fornecedores”: 

  

 

  

  

Após seguir as instruções indicadas, finalize a operação pressionando o botão 

confirmar. 
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 Contrato 
 Contrato 
  

Neste menu cadastra-se contratos de fornecedores. Subdivide-se conforme a figura a 

seguir: 

 

 

 

 Cadastro de Contrato 
Esta etapa representa a formalização de um contrato, advindo de uma licitação 

finalizada.  

NOTA: ANTES DE INICIAR O CADASTRO, CERTIFIQUE-SE DE QUE: 

• Você tem acesso a este menu, com permissão para a(s) U.G. (s) que demandou o 
contrato (veja acesso ao menu). 

• Se for processo de modalidade convite, concorrência, tomada de preço ou 
dispensa a data de publicação já deve ter sido registrada na fase de Deliberação 
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(vide tópico Deliberação); 

• Se for processo de pregão, a data de publicação já deve ter sido registrada na 
fase de Valor dos Itens (vide tópico Valor dos Itens); 

• Se for processo de Inexigibildade, a data de publicação já deve ter sido 
registrada, (vide tópico Inexigiblidade); 

• Inexigibilidade); 

• Se for processo registrado pelo menu "Pregão sem execução", a data de 
publicação já deve ter sido informada; 

• Se for processo registrado pelo menu "compra direta", a data de publicação já 
deve ter sido registrada; 

• Não deve haver contrato já cadastrado para o fornecedor em questão para o 
mesmo processo (consulte a fase em Andamento); 

• O tipo de contrato está cadastrado (Vide tópico tipos de contrato); 

• Os tipos de documentos que deseja informar para o seu pedido estão associados 
a etapa "Contrato"; 

 Para cadastrar, acesse o menu. 

 O cadastramento de contrato é efetuado conforme as instruções a seguir: 
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Detalhes: 

1. Digite o número do processo com os mesmos caracteres que foi cadastrado e 
pesquise na lupa superior (2); 

2. Lupa para pesquisar o campo tabelado N° do processo (Operação detalhada 
em Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar ativa quando 
o cursor do mouse está dentro do campo tabelado (clicar). 

  

Após consultar o processo, o sistema apresentará as informações conforme a tela a 

seguir: 

  

.

  

Detalhes da aba "Cadastro" 

1. Número do processo do contrato; 

2. Campo editável para inserção do número do contrato; 

3. Campo para seleção do Tipo de contrato. (Origem dos Dados: 
tabelas/Tipo/Contrato); 



Contrato 

205 

4. Objeto apresentado automaticamente, conforme o objeto do processo de 
compra/serviço; 

5. Campo preenchido automaticamente, de acordo com o usuário que estiver 
logado, havendo a possibilidade de alteração, consultando-se na lupa superior (14); 

6. Campo para seleção da contagem do prazo do contrato, podendo ser 
dias/meses; 

7. Campo preenchido automaticamente, conforme a data de início do contrato; 

8. Campo para indicar ao sistema os dias de antecedência que o aviso de 
renovação será enviado ao grupo de usuários (Veja o aviso de Renovação em 
Agenda/Grupo de usuários); 

9. Data de publicação do contrato, Após o preenchimento desta, o sistema não 
permitirá mais edição e o contrato passa a ter a situação "VIGENTE"; 

10. Botão + para adicionar linha; 

11. Lista de documentos informados nas etapas anteriores. Se desejar  incluir um 
documento nesta etapa, clique em + linha (10) e consulte na lupa superior (14) um 
tipo de documento possível para a etapa "Contrato" (já deve estar criado em 
Tabelas/Tipo/Documentos e associado para a etapa "Contrato" em 
Tabelas/Tipo/Documentos Por Etapa.); Caso queira inserir um arquivo para cada 
documento informado nesta etapa, deve-se posicionar o cursor do mouse no campo 
do documento informado e clicar em anexar arquivo (12). 

12. Botão para anexar arquivos a um documento informado; 

13. Botão para abrir/baixar arquivos quando um documento tem anexo; 

14. Lupa para pesquisar os campos tabelados 5 e 11  (Operação detalhada em 
Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar ativa quando o 
cursor do mouse está dentro do campo tabelado (clicar). 

  

Em seguida, clique na aba “contratada”: 
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Detalhes da aba "Contratada" 

1. Digite parte do nome da contratada e pesquise a contratada na lupa superior (2) 
(ação equivalente a apertar a tecla F7). As possíveis empresas contratadas são 
advindas do resultado da licitação; 

2. Lupa para pesquisar os campos tabelados 1, 3 e 4  (Operação detalhada em 
Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar ativa quando o 
cursor do mouse está dentro do campo tabelado (clicar); 

3. Caso a contratada tenha uma sub-contratada, digite parte do nome da empresa 
e pesquise na lupa superior(2) (ação equivalente a apertar a tecla F7). A 
subcontratada já deve estar cadastrada em Tabelas/Entidade Externa/Fornecedor); 

4. Representante da contratada. Para preencher, utilizar a lupa superior (2). Já 
deve estar cadastrada em Tabelas/Entidade Externa/Fornecedor). 

  

Em seguida, clique na aba "Contratante": 
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Detalhes da aba "Contratante" 

1. Digite parte do unidade administrativa atendida e pesquise a contratada na lupa 
superior (2) (ação equivalente a apertar a tecla F7). Já deve estar cadastrada em 
Tabelas/Estrutura Organizacional/ Unidade Administrativa; 

2. Lupa para pesquisar o campo tabelado 1  (Operação detalhada em Preenchendo 
Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar ativa quando o cursor do 
mouse está dentro do campo tabelado (clicar); 

3. Botão para adicionar os gestores deste contrato. 

  

  

Ao clicar no botão + linhas(3), a tela a seguir será apresentada: 
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Detalhes da aba "Edição" 

1. Digite parte do nome do funcionário gestor e pesquise a contratada na lupa 
superior (ação equivalente a apertar a tecla F7). Já deve estar cadastrada em 
Cadastro de Funcionário; 

2. Digite parte do nome do funcionário gestor substituto e pesquise a contratada na 
lupa superior (ação equivalente a apertar a tecla F7). Já deve estar cadastrada em 
Cadastro de Funcionário. 

3. Campo para inserir justificativa; 

4. Campo para inserir o n° da portaria 

  

Após indicar os gestores, clique em retornar. 

  

 Posteriormente, visualize os itens do processo clicando na aba “itens”: 
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Detalhes da aba "Itens" 

1. Valor indicado na licitação; 

2. Valor ofertado, não editável; 

3. Valor de mercado - campo editável; 

4. Diferença entre o valor licitado e o valor de mercado 
  

Posteriormente, clique na aba “Financeiro”: 
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Detalhes da aba "Financeiro" 

1. Campo para informar os empenhos gerados deste contrato. Para preencher, 
informe o número e pesquise na lupa superior(2) (ação equivalente a apertar a tecla 
F7). Já deve estar cadastrado. (veja tópico Empenho) 

2. Lupa para pesquisar o campo tabelado 1  (Operação detalhada em Preenchendo 
Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar ativa quando o cursor do 
mouse está dentro do campo tabelado (clicar); 

  

A aba Alterações apresenta o histórico de alterações deste contrato, se houver. Se 

desejar acrescentar uma informação adicional, clique na aba “observações” para editar as 

observações necessárias. (vide tópico Registro de Observações) 

  

Após seguir as instruções indicadas, finalize o cadastro pressionando o botão 

confirmar. O sistema apresentará a mensagem "Contrato cadastrado com sucesso" e você 

poderá emitir os relatórios disponíveis nesta etapa por meio botão "relatórios" (Vide tópico 

Impressão de Relatórios). 

É importante salientar que quando se preenche a data de publicação, na tela de 

cadastro, e confirmar a operação, o contrato não poderá ser mais editado, havendo possibilidade 

de modificação apenas por aditivo. 

 

 Pedido de Alteração de Contrato 
  

Neste módulo cadastra-se pedido de alteração, o qual informa-se o nº. do processo, 

apenas aqueles que já tiveram deliberação, ou nº. do contrato, apenas os assinados e 

publicados, que se quer fazer uma alteração. 

 

Para acessá-lo, clique no menu “Contrato/Pedido de Alteração”, e a tela a seguir será 

apresentada: 
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Conforme seleção, a aba de itens será habilitada para edição. Na tela anterior, ao 

selecionar valor, o sistema apresenta a tela a seguir: 
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Após seguir as instruções indicadas, finalize a operação pressionando o botão 

confirmar. 
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 Autorização de Alteração 
  

De acordo com a relação dos pedidos de alteração existentes, será fornecida ou não a 

respectiva autorização, a qual poderá ser acessada por meio do menu “Contrato/Autorização da 

Alteração”: 

  

 

  

Em seguida, clique na aba “edição”: 
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Se desejar visualizar os itens do pedido, clique na próxima aba: 

  

 

  

Após seguir as instruções indicadas, finalize a operação pressionando o botão 

confirmar. 
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 Tramitação 
Este menu permite acompanhar, bem como atualizar, o trâmite de um contrato. A 

atualização do trâmite depende de prévia permissão neste menu pelo administrador do sistema. 

(vide tópico Segurança/Usuário) 

  

Basta pesquisar o contrato e o sistema apresentará os dados automaticamente, 

conforme a tela a seguir: 

  

 

Detalhes: 

1. Digite o número do contrato com os mesmos caracteres que foi cadastrado e 
pesquise na lupa superior (2) (ação equivalente a apertar a tecla F7); 

2. Lupa para pesquisar o campo tabelado Contrato (Operação detalhada em 
Preenchendo Campos Sublinhados). A funcionalidade de consultar ativa quando o 
cursor do mouse está dentro do campo tabelado (clicar); 

3. Fase do contrato. As fases estão padronizadas na seguinte ordem: 1) 
CONSULTA GESTORES, 2) CONSULTA EMPRESA, 3) ANÁLISE/PESQUISA, 4) 
NEGOCIAÇÃO, 5) CONSULTA SA1, 6) CONSULTA SA2, 7) CONSULTA SA3, 8) 
NOVO PROCESSO 9) CONTRATO PRORROGADO. Estas são configuráveis na 
implantação do sistema; 

4. Decisão para que o contrato passe para próxima etapa; 



Contrato 

217 

5. Data do fim da fase 

  

 No exemplo da tela, a fase negociação está apresentada habilitada para edição porque 

o usuário logado tem permissão para dar andamento e atualizar esta fase do trâmite. Neste 

caso, ao informar o aceite e data fim e confirmar, o sistema apresentará a mensagem a seguir: 

  

 

  

Caso queira informar um documento, clique na aba documentos. Os tipos de 

documentos que deseja informar para o trâmite já deve estar criado e associado a etapa 

"Tramitação". (Vide tópicos Tabelas/Tipo/Documentos e  Tabelas/Tipo/Documentos Por Etapa) 

  

 Integração com SIASG 
O sistema ASI dispõe de um recurso nesta etapa de enviar os seguintes dados de um 

contrato e/ou as alterações para o módulo SICON: 

• Número do Contrato /Termo; 

• Fornecedor; 
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• Objeto do contrato; 

• Gestores 

• Dt. Inclusão; 

• Situação; 

• Item com descrição; 

• Descrição código do material; 

• Quantidade de cada item; 

• Valor unitário e total 

• Tipo de aditivo (quando for o caso) 

  

Este procedimento permite o envio de apenas 1 (um) contrato a cada chamada. 

Contudo, deve-se atentar para o fato de que o processo de envio expira após 120 segundos, 

caindo por “time out”, caso seja ultrapassado este tempo definido para processamento. 

Acesse o menu, Contrato/Integrador SIASG, para direcionar para a tela a seguir: 

  

NOTA: ANTES DE ENVIAR A INFORMAÇÃO DO CONTRATO, CERTIFIQUE-SE DE QUE: 

• Você tem acesso a este menu, com permissão para a(s) U.G.(s) demandante do 
contrato (veja acesso ao menu). 

• O contrato está cadastrado no menu Contrato/Cadastro e com a data de 
publicação preenchida (confira também em Andamento); 

• No caso de contratos alterados, a autorização do aditivo deve estar registrada 
(veja em Contrato/Autorização de Alteração); 

• O código do item deve estar associado um código de material/serviço do SIASG 
na tabela ou no próprio módulo de Integração (vide  também Tabela - serviço / 
material de consumo / material permanente); 

• O ano do contrato esteja menor que a data corrente; 

• A data de publicação esteja menor que a data corrente; 

• Você tem cadastro no SIASG/SICON com CPF e senha cadastrada de acordo 
com as normas do ministério do planejamento. Outras informações podem ser obtidas 
no Portal ComprasNet(www.comprasnet.gov.br), acessando o menu AJUDA da barra 
superior, e posteriormente, na opção SIASG “Como obter Senha”. 

• O computador utilizado para o envio tem instalado o certificado digital da 
Autoridade Certificadora Serpro (AC-SERPRO). Outras informações sobre o 
certificado podem ser obtidas no endereço www.comprasnet.gov.br no menu Ajuda, 
opção ComprasNet / Certificado Digital. 
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Detalhes dos campos da aba  "Edição": 

1. Campos de inserção da senha e CPF para ao acesso SIASG; 

2. Campo de seleção de 01 (um) contrato para envio; 

3. Botão de envio após selecionar o contrato (campo 2); 

4. Lápis: botão para editar/alterar  o código SIASG dos itens do contrato. Habilita 
você clica em cima do nome do fornecedor; 

5. Tipo de operação a ser enviada ao SIASG. Possibilidades:1) Incluir: Caso seja o 
primeiro envio do contrato o sistema não permite a edição do campo e apresenta o 
conteúdo ‘Inc. Contrato’; 2) Alterar: Permite sobrepor os contratos/termos já 
enviados para o SICON. O conteúdo neste caso será ‘Alt. Contrato’ e ‘Alt. Aditivo’; 3) 
Excluir: Permite enviar a informação de que um contrato foi excluído no ASI, quando 
se trata de termos já enviados para o SICON. o conteúdo apresentado será ‘Exc. 
Contrato’ e/ou ‘Exc. Aditivo’. 
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NOTA:  

Ao clicar no lápis, a tela a seguir será apresentada no caso de você precisar alterar ou inserir 

o código do SIASG: 

 

A coluna "Cód. Erro apresentará, caso haja erro, o código referente ao item da linha se a 

integração deste contrato foi realizada sem sucesso. 

  

Após marcar o contrato desejado, você deve clicar no botão enviar. Se seu contrato foi 

enviado, será relacionado na aba "Enviados": 
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Clicando no botão "relatórios", para imprimir os relatórios disponíveis nesta etapa. (Vide 

tópico Impressão de Relatórios). 

  

Caso não seja enviado, a mensagem a seguir será apresentada, posicione o cursor do 

mouse em cima do campo "situação": 

  

 

Detalhes 

1. Posicione o cursor no campo situação; 

2. Clique no lápis. Este habilita quando você clica no campo situação. 

  

O sistema apresentará o detalhe da pendencia, conforme a tela a seguir: 
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Em caso de dúvida, procure o suporte do sistema ASI, informando a mensagem 

apresentada.
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Andamento 

   
Modulo cujo andamento do processo, pedido ou contrato é verificado. Para acessá-lo, 

clique no menu, de acordo com a figura a seguir: 

  

 

Em seguida, a tela seguinte será apresentada. As instruções a seguir referem-se a um 

exemplo de verificação de andamento de pedido, no entanto, trata-se da mesma operação para 

consultar um processo, contrato ou licitação. 
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NOTA: A lupa superior habilita quando o cursor do mouse está dentro do campo Pedido. 

  

Posteriormente, o sistema apresentará os dados do andamento do seu pedido: 
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Detalhes da aba "Financeiro" 

1. Caso clique no campo do pedido, a linha ficará destacada e o lápis (2) habilitará; 

2. Botão para editar o andamento (passo a seguir); 

3. Etapa em que o pedido está. 

  

Ao clicar no lápis, a área responsável poderá alterar a unidade administrativa e o funcionário 
responsável: 
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Depois de preencher os campos, pressione o botão , para retornar a tela inicial. 

  

Após seguir as instruções indicadas, finalize a operação pressionando o botão 

confirmar. 
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 Relatórios 
 Relatórios – Aquisições 
  

Para gerar relatórios ou gráficos de aquisições, siga as instruções abaixo: 

  

 

  

Após preencher os campos desejados, clique no botão relatórios. A tela de impressão 

será apresentada para selecionar e imprimir o relatório desejado. (vide tópico Impressão de 

Relatórios). 

  

  

 Relatórios de Bloqueio Orçamentário 
  

  

Para gerar um relatório de bloqueio orçamentário, acesse o menu “Bloqueio 

Orçamentário/Relatórios”, conforme a figura a seguir: 
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Em seguida a tela abaixo será apresentada: 

  

 

  

Após preencher os campos desejados, clique no botão relatórios. A tela de impressão 

será apresentada para selecionar e imprimir o relatório de bloqueio orçãmentário. (vide tópico 

Impressão de Relatórios).  
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 Relatórios 
  

Para gerar relatório de contratos, siga as instruções a seguir: 

 

  

Após preencher os campos desejados, clique no botão relatórios. A tela de impressão 

será apresentada para selecionar e imprimir o relatório de contratos. (vide tópico impressão de 

relatórios). 

  

 Relatórios de Processo 
  

Para emitir relatórios de processos, pedidos ou licitações, siga as instruções abaixo: 
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Após preencher os campos desejados, clique no botão relatórios. A tela de impressão 

será apresentada para selecionar e imprimir o relatório desejado. (vide tópico Impressão de 

Relatórios). 

  

 Impressão de Relatórios 
  

Na tela de impressão, conforme a tela abaixo, selecione, entre os relatórios 

disponíveis, o que deseja gerar: 
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Em seguida, o sistema apresentará a tela de relatórios disponíveis. Quando houver 

relatórios em processo de preparação (na coluna término) a tela será atualizada a cada 5 

segundos e no primeiro momento é apresentada sem o link: 

 

  

A coluna término é preenchida e o link apresentado quando o relatório for concluído: 
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Quando o usuário escolhe o tipo de relatório a ser impresso, o sistema gera um arquivo 

em PDF, o qual poderá ser salvo para uma futura impressão, como o Relatório de Licitações do 

Período: 

  

 

  

NOTA: Para visualização ou impressão dos relatórios é necessário que o  programa (acrobat reader) esteja 
instalado na máquina cliente. Saiba como fazer o download (copia grátis) do aplicativo através do 
site:  http://www.brasil.adobe.com/products/acrobat/main.html  
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 Segurança 
 Segurança 

            

O menu segurança apresenta submenus através dos quais são atribuídas autorizações 

aos funcionários para operarem os diversos módulos do Sistema. Através dessa função, 

operacionalizada somente pelo Administrador do Sistema, fica definido o conjunto de pessoas 

que poderão ter acesso ao Sistema e seus respectivos poderes operacionais. 

Essa sistemática constitui mecanismo de segurança na operacionalização do Sistema, 

uma vez que confere às pessoas cadastradas acesso apenas às funções para as quais tenham 

sido autorizadas. 

As informações de segurança são armazenadas no banco de dados em tabelas 

protegidas, evitando que arquivos seguros possam ser acessados externamente. 

  

 

  



Compras 

234 

 Usuário 
            

A tela de cadastro permite determinar quais os funcionários do órgão tem permissão 

para operar o sistema. Observe o exemplo: 

  

 

  

NOTA: O cadastramento de um usuário depende do prévio cadastro na tabela  funcionário. 

  

  

  

  

Em seguida, posicione o cursor no campo sistema e clique no botão editar para informar 

o perfil do usuário: 
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Posteriormente, se usuário tiver permissão para autorizar em algum módulo do sistema, 

deverá fazê-lo clicando na aba “autorização”: 

  

 

Ao clicar no botão editar, a tela de edição será apresentada: 
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Realizados os procedimentos, pressione o botão   na tela de edição, e logo 

após, na tela de autorização, para voltar à tela inicial. 

Preenchendo os dados necessários, finalize o cadastro pressionando o botão confirmar. 

  

 Perfil 
  

A tela inicial permite criar vários tipos de permissões que associadas ao usuário permite 

que o mesmo tenha a autorização para operar o sistema em vários níveis de operacionais. 

Observe o exemplo abaixo: 

  

 

  

Se desejar fazer alterações acerca das funcionalidades, clique no botão editar. Observe 

o exemplo de alteração do módulo “PEDIDO DE COMPRA”: 
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Em seguida, se desejar definir alguma restrição de perfil, conforme os módulos 

selecionados, clique na aba “Permissões”: 

 

  

Após preencher os campos necessários, finalize o cadastro pressionando o botão 

confirmar. 
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 Log Auditoria 
 

O sistema ASI efetua o registro de todas as atividades executadas pelos usuários, 
através das funções representadas pelos itens de menu, proporcionando total controle das 
operações, inclusive para fins de auditoria. A partir do módulo Log-Auditoria é possível gerar 
relatórios de ocorrências que objetiva a consulta da responsabilidade individual das operações 
executadas no sistema num determinado período. Observe o exemplo: 

  

 

  

Após preencher os campos, clique no botão relatórios. A tela de relatórios será 

apresentada para imprimir o relatório de log. (vide tópico Impressão de Relatórios). 
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 Agenda 
 Agenda 
  

  

A partir desse módulo é possível agendar, configurar e visualizar as mensagens do 

sistema quando existentes. 
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 Grupo de Usuários 
  

A partir da tela de edição, são informados os usuários que integrarão o grupo que 

receberá avisos. 

Para selecionar o tipo de aviso que deseja editar, clique em  . 

  

 

  

Será apresentada uma tela com o resultado da consulta, constando os tipos de aviso. 

Selecione através do clipe o tipo desejado. 
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 Observe o exemplo seguinte: 

  

 

  

Posicione o cursor do mouse dentro do campo [1] e clique na lupa superior [2] para 

selecionar o tipo de aviso desejado; 



Compras 

242 

No campo [3] selecione os usuários que poderão receber este tipo de aviso. Posicione o 

cursor do mouse dentro do campo [3] e clique na lupa superior [2] para procurar e anexar (look 

up).  

Marque o campo [4] para que o usuário visualize o aviso no momento em que fizer o 

login no sistema; 

Marque o campo [5] se desejar que o usuário receba também um email com o tal aviso; 

  

Após preencher os campos indicados acima, finalize a operação pressionando o botão 

. 

  

 Envio de Comunicado 
  

Neste módulo pode-se editar comunicados, os quais serão visualizados pelo usuários 

ao entrar no sistema, durante 05 dias. O envio de comunicados pode ser para todos ou apenas 

para os funcionários que o usuário definiu. Observe o exemplo abaixo: 

  

 

Ao sobrepor o cursor sobre uma mensagem recebida, o botão   será habilitado para abri-

la. 
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Para exibir as mensagens enviadas, clique na próxima aba, conforme a tela a seguir: 

 

A tela de edição visa editar novos comunicados a um ou mais usuários ou ainda 

visualizar mensagens recebidas. 

Veja o exemplo de edição a seguir: 

 

Após preencher os campos indicados acima, finalize pressionando o botão enviar. 
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 Visualização 
  

A tela de visualização mostra as pendências e materiais a vencer, ao entrar no sistema 

ou acessando o menu “Agenda/Visualização”. Observe a tela seguinte: 
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 Tabelas 
 Tabelas 

  

O funcionamento do sistema de Compras está vinculado aos dados de uma série de 

tabelas existentes internamente. As tabelas fazem parte do módulo central de cadastro das 

informações elementares, as quais subsidiarão as funções de diversos formulários. 

Trabalhar com o sistema sem que existam dados nas tabelas, se torna inviável, visto que 

o sistema só estará pronto para uso rotineiro após o cadastramento das mesmas, pois serão 

consultadas nos diversos módulos e grande parte das telas apresentadas tem seu 

funcionamento condicionado às tabelas. 

As tabelas agilizam o registro de entrada de dados, diminuindo a possibilidade de erros 

e permite consultas através de listas. 

  

NOTA: Algumas tabelas do sistema já são alimentadas com dados pela Link-Data no momento da implantação do sistema. 
O funcionamento do sistema de Almoxarifado, por exemplo,  está vinculado aos dados de uma série de tabelas existentes 
internamente. 

  

O usuário deve ter a permissão necessária para efetuar a operação solicitada neste 

módulo, no qual pode-se incluir, alterar, excluir ou visualizar os dados nas tabelas auxiliares. 

Estas informações são utilizadas por todos os sistemas de gestão ASI. 

O cadastramento das informações nas tabelas é feito através de telas de edição de 

dados, acessadas no menu, conforme a figura: 
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» DICA 

  

* Os campos das tabelas que aparecem com o fundo sombreado indicam que não há necessidade de entrada de dados e 
não podem ser pesquisados. Exemplos: órgão, numeração seqüencial e datas. 

* Se o campo bloqueio for marcado, a data de bloqueio será preenchida automaticamente (data atual). Indica que 
determinada informação/condição foi restrita temporariamente naquela operação. 

   

 Conta Contábil 
  

A tabela de contas contábeis tem por finalidade o cadastro de novas contas contábeis, 

edição e consulta. Cada material deve estar associado a uma conta para integração com o setor 

contábil/financeiro. Observe o exemplo: 

 

  

Após preencher os campos indicados acima, finalize o cadastro pressionando o botão 

confirmar. 

   
  

 Característica do Bem 

 Característica do bem 

Na descrição de bens móveis, além do nome e sua principal característica que consta na 

Tabela de Materiais, devemos acrescentar nas características outros parâmetros. Quando se 

tratar de máquinas e equipamentos, deve-se indicar a marca, modelo, número de série e os 

principais acessórios, se houver. Nos demais bens, quando cabível, deve-se indicar o tipo de 

estrutura, acabamento, cor e componentes inerentes. 
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» Dica: A característica do bem está ligada ao código do material. A padronização é muito importante. 

  

  

 Definição 

                                   

Nesta tela o usuário deverá cadastrar o nome das características, tamanho de entrada 

de dados, o tipo de dados e o formato da máscara de campo. 

Observe o cadastramento de MARCA: 
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Após preencher os campos necessários, finalize o cadastro no botão confirmar. 

Há uma padronização prévia (parametrização) para preenchimento dos tipos de dados 

disponíveis. Os símbolos podem ser combinados de maneira a obter o resultado desejado. 

  

Tipos 
Símbolo 

Valor Exemplo 

A Letras maiúsculas ABCDEFGHIJKL 

a Letras minúsculas abcdefghijkl 

0 (zero) Dígitos de 0-9 0123456789 

C Letras maiúscula e números NE2003A1B2C32003

C Letras minúsculas e 
números ne200ea1b2c32003

X 
Letras maiúsculas, 

minúsculas, números, 
símbolos, espaço 

NE-2003/9.000-03 

  

  

  

  

Texto/ 

Caracter 

  

  

  

* Repete A última condição 
A*- TODAS 

MAIÚSCULAS APÓS 
* 

Data dd/MM/yyyy  Default  11/ABRIL/2003 

Valor ###.###.##0,0
0 Default 1.000,00 

Inteiro/ 

Numérico 
###.###.##0 Default 2.003 

   
  

 Manutenção 

O Detalhamento de uma característica definida anteriormente pode ser executado no 

menu “Tabelas/Característica do Bem/Manutenção”. Na tela de manutenção o usuário deverá 

cadastrar o tipo das características e indicar a subordinação. 
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Para finalizar, clique no botão confirmar. 

  

 Material/Serviço 

 Serviço 

            

Na tela inicial, consulte através do botão consultar, o subgrupo. Quando se escolhe o 

subgrupo o usuário terá a facilidade de analisar os níveis de hierarquia do material por meio da 

tela de classificação de material: 
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Após selecionar o subgrupo, a tela a seguir será apresentada para efetuar alteração, 

inclusão, ou exclusão do material selecionado: 
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Em seguida, clique na aba características: 

  

 

  

Se desejar adicionar alguma imagem ou arquivo, clique na aba “ Imagens”: 

  

 

Posteriormente, clique na aba “detalhes”: 
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Após seguir as instruções indicada, finalize a operação pressionando o botão confirmar. 

  

 Material/Serviço 

 

Tabela para inclusão, exclusão, edição e consulta de um material ou serviço. Existem 

duas formas de cadastramento do material/serviço. Se o cliente é composto de um único órgão 

então serão permitidos o cadastro do material e seu detalhamento num único módulo. Se o 

cliente possui mais de um órgão então o cadastramento será feito em duas etapas: na primeira 

etapa são informados os dados gerais do material e ele é colocado num catálogo geral do 

cliente. Em uma segunda etapa são informados os detalhes deste material na visão de cada 

órgão e ele é colocado no catálogo específico do órgão. A exclusão de um material só pode ser 

feita se ele não estiver sendo usado por ninguém. 

No sistema ASI o padrão de classificação adotado é o do “Federal Supply” (padrão 

internacional), onde os materiais são classificados de acordo com o Grupo (classe maior de 

materiais), Subgrupo (classe mais restrita de bens), Material (o nome do próprio material) e 

Complemento (identificador do tipo de material), conforme demonstrado no exemplo a seguir: 

    Descrição: Aparelho Telefônico Celular 

    Código: 580500301 

    Grupo 58: Equipamentos de Comunicações 

    Subgrupo 05: Equipamentos Telefônicos e Telegráficos 

    Material: Aparelho Telefônico 

    Complemento: Celular            
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            Devido à riqueza da língua portuguesa é comum verificar um mesmo tipo de 

material com vários nomes diferentes, o que dificulta seu gerenciamento. 

            Para evitar tais constrangimentos é necessária a elaboração da tabela de 

materiais que classifica e padroniza de forma coerente todas as descrições e que propicie 

informações claras e objetivas. 

            A Tabela de Materiais é gerada a partir do catálogo do “Federal Supply”, 

classificando os bens em grupos e subgrupos. 

            Compete ao gestor da tabela de materiais padronizar, de uma forma ou de outra, 

desde que haja consciência em sua metodologia. 

            Como afirmamos anteriormente, o material será descrito com o nome do material 

e suas principais características que se deseja diferenciar. 

            O nome do material é o comercial, ou seja, como ele é conhecido no dia a dia. 

Deve-se evitar nomes científicos ou pouco conhecidos, pois estes devem ser de entendimento 

de todos os funcionários da organização. 

Esta tabela subdivide-se em três módulos, conforme o menu: 

 

O material está vinculado ao grupo e o subgrupo, cujas codificações são independentes, 

ou seja, são seqüenciais próprios d material. 

A codificação do complemento, por sua vez, segue a mesma codificação do material. 

Quando se importa um material da TABELA FEDERAL SUPPLY, o sistema ASI insere 

automaticamente o grupo e o subgrupo do material em questão na tabela de material. 
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 Material Permanente 

  

Apos selecionar o subgrupo, a tela a seguir será apresentada para efetuar alteração, 

inclusão ou exclusão do material selecionado: 

 

  

  

Posteriormente, clique na aba características para continuar o cadastro de materiais. 
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Se desejar associar uma imagem ao material, clique na aba “Imagens”: 

 

 

  

Ao clicar no botão +, o sistema apresentará a tela de edição a seguir: 
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Após preencher o nome e caminho do arquivo que se associar ao material, clique no 

botão retornar, para voltar a tela de imagens: 

  

  

  

Se julgar necessário, clique na aba “Detalhes” para acrescentar outras especificações: 
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Após seguir as instruções indicadas, finalize a operação pressionando o botão 

confirmar. 

  

  

 Material de Consumo 

Selecione o subgrupo: 
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Após selecionar o subgrupo, a tela a seguir será apresentada para efetuar alteração, 

inclusão ou exclusão do material selecionado: 

  

 

  

Em seguida, clique na aba características para definir as informações quanto a 

descrição, indicadores, vinculo a materiais permanentes e/ou obrigatoriedade acerca de 

documentação: 
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Para vincular uma imagem ao material, clique na aba Imagens: 

  

 

  

Ao clicar no botão +, a tela abaixo será apresentada: 
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Posteriormente, clique na aba detalhes para definir as especificações do material, tais 

como unidade de medida, endereços e catálogos: 

  

 

   

 Após efetuar os procedimentos, finalize a operação pressionando o botão confirmar. 

  

  Unidade de Medida 
                        

A partir da tela de edição, efetua-se inclusão, exclusão, alteração e consulta, no botão 

do canto inferior esquerdo, de uma Unidade de Medida. Observe o exemplo de cadastramento a 

seguir: 
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 Após preencher os campos indicados, finalize o cadastro pressionando o botão 

confirmar. 

  

   

 Localidade 

 Localidade 

  

Esta tabela subdividi-se em seis módulos, conforme a figura a seguir: 
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 País 

Para cadastrar um novo país acesse o Menu: “Tabelas/Localidade/País. A tela a seguir 

será apresentada: 

 

  

Após preencher o país, finalize o cadastro pressionando o botão confirmar. 

   

 Região 

  

A tabela região é útil para definições de áreas específicas, compostas por uma ou mais 

cidades. Essas áreas são chamadas de regiões e facilitam o gerenciamento de materiais quando 

muitas cidades estão envolvidas nos processos de requisição do almoxarifado. 

O cadastramento é efetuado conforme as instruções a seguir: 

 

Após preencher os campos indicados, finalize o cadastro pressionando o botão 

Confirmar. 

  

 Unidade de Federação – UF 
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O cadastramento das Unidades de Federação (U.F.) é realizado conforme as instruções 

abaixo: 

 

  

Após preencher os campos indicados, finalize o cadastro pressionando o botão 

Confirmar. 

    

 Cidade 

  

Para cadastrar uma nova cidade, siga as instruções a seguir: 

  

 

  

Após preencher os campos indicados, finalize o cadastro pressionando o botão 

Confirmar. 
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 Estrutura Organizacional 

 Estrutura Organizacional 

  

Conjunto de informações das características funcionais do órgão. Subdivide-se conforme 

o menu abaixo: 
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Exemplo de Estrutura Organizacional 

   

 

  

   

 Unidade Administrativa 

  

A Unidade Gestora do órgão é formada por várias unidades administrativas. 

Eventualmente faz-se necessário o cadastramento de novas unidades, visando atender 

mudanças na hierarquia ou organograma do órgão. 

A partir da tela de edição efetua-se inclusão, exclusão e consultas, através do botão do 

canto inferior esquerdo, de uma unidade administrativa. Observe o exemplo a seguir: 
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Em seguida, clique na aba responsáveis: 

  

 

  

Após preencher os campos necessários, finalize o cadastro pressionando o botão 

Confirmar. 

Uma vez confirmada a inclusão, somente poderão ser alterados os campos Nome, Sigla, 

U.G., e U.A. Superior. 
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 Unidade Gestora 

No âmbito estadual, é a unidade incumbida de gerir os recursos orçamentários 

e  financeiros da entidade e fazer a contabilização de todos os seus atos e fatos administrativos. 

É a unidade autorizada a emitir documentos por meio de um sistema informatizado de 

administração financeira.  Na Administração Direta, cada órgão tem sua  UG (alguns possuem 

mais de uma) e na Administração Indireta, cada Autarquia, Fundação ou Empresa será uma ou 

mais UG, conforme sua peculiaridade. 

A partir da tela de edição efetua-se inclusão, exclusão e consultas, através do botão do 

canto inferior esquerdo, de uma U.G.  

O cadastramento de uma U.G é efetuado conforme as instruções a seguir: 

  

 

  

 Cadastro de Funcionário 
  

Cadastramento dos funcionários do órgão, aos quais poderão ser atribuídos, através do 

menu segurança- usuário, os perfis necessários para operar os diversos módulos do sistema. 

Esses funcionários poderão, também, ser qualificados como responsáveis ou detentores dos 

bens de determinadas localizações. 

A partir da tela inicial pode-se incluir, editar, excluir e consultar um registro de 

funcionário. Observe o cadastramento a seguir: 
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Após preencher os campos necessários, finalize o cadastro pressionando o botão 

Confirmar. 

   

  

 Entidade Externa 

 Entidade Externa 

  

Tabela para cadastramento das instituições ou entidades de destino que de alguma 

forma interagem com o Órgão. Subdivide-se conforme a figura abaixo: 

  

 

  

  



Compras 

270 

  

 Fornecedor 

  

A partir desta tabela realiza-se cadastramento, manutenção e atualização de dados das 

empresas que mantém relação comercial com o órgão. 

Na tela inicial, o usuário informa individualmente todos os dados relativos ao 

fornecedor: 

  

 

  

Em seguida, clique na aba “Complemento” para preencher os campos abaixo: 
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Após preencher os campos necessários, finalize o cadastro pressionando o botão 

confirmar. 

  

 Banco 

  

A partir desta tabela cadastra-se instituições bancárias com os quais o órgão mantém 

vínculo. Observe o exemplo a seguir: 

  

 

  

Após preencher os campos necessários, finalize o cadastro pressionando o botão 

confirmar. 

   

 Agência 

  

A partir desta tabela cadastra-se instituições bancárias. Observe o exemplo a seguir: 
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Após preencher os campos necessários, finalize o cadastro pressionando o botão 

confirmar. 

  

   

 Ramo de Atividade 

  

Nesta tabela cadastra-se o ramo de atividade dos fornecedores. Observe o exemplo a 

seguir: 

  

 

  

Após preencher os campos necessários, finalize o cadastro pressionando o botão 

confirmar. 
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 Fornecedor Terceirizado 

  

A partir desta tabela realiza-se cadastramento, manutenção e atualização de dados das 

fornecedores terceirizados. Observe o exemplo de inclusão abaixo: 

 

  

Para finalizar o cadastro, pressione o botão confirmar. 

  

 Tipo 

 Tipo 

Esta tabela subdividi-se em seis módulos, conforme a figura a seguir: 
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  Garantia 

A partir da tela de edição efetua-se o cadastramento de tipo de garantia. Observe o 

exemplo a seguir: 

  

 

Após preencher o campo indicado, finalize o cadastro pressionando o botão confirmar. 

  

  

 Contrato 

  

A partir da tela de edição efetua-se o cadastramento de tipo de contrato. Observe o 

exemplo a seguir: 

  

 

  

Após preencher o campo indicado, finalize o cadastro pressionando o botão confirmar. 

  

  

 Moeda 

A partir da tela de edição efetua-se o cadastramento de tipo de moeda. Observe o 

exemplo a seguir: 



Tabelas 

275 

 

  

Após preencher o campo indicado, finalize o cadastro pressionando o botão confirmar. 

  

  

 Documentos 

  

Nesta tabela efetua-se o cadastro dos tipos de documentos utilizados nas operações. 

Para cada tipo cadastrado pode-se associar características peculiares. O cadastramento é 

efetuado conforme as instruções abaixo: 

 

  

Após preencher os campos indicados, finalize o cadastro pressionando o botão 

confirmar. 

  

NOTA: Detalhes acerca de preenchimento do campo máscara, veja na tabela definição de característica. 
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 Documentos Licitação 

  

Nesta tabela efetua-se o cadastro dos tipos de documentos utilizados no processo de 

licitação. Observe o exemplo seguinte: 

  

 

  

Após preencher o campo indicado, finalize o cadastro pressionando o botão confirmar. 

  

  

 Tipo de Observação 

  

A partir da tela de edição cadastra-se os tipos de observações pertinentes. Observe o 

exemplo: 

  

 

  

  

Após preencher o campo indicado, finalize o cadastro pressionando o botão confirmar. 
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 Documentos por etapa 

  

Neste módulo associa-se os diversos tipos de documentos às etapas correspondentes. 

Observe o exemplo: 

 

  

Após seguir as instruções indicadas, finalize o cadastro pressionando o botão 

confirmar. 

  

 Enquadramento (Lei) 

  

Cadastro das respectivas leis que estabelecem normas gerais sobre licitações e 

contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 

alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

A partir da tela inicial pode-se incluir, editar, excluir e consultar um enquadramento (lei). 

Observe o cadastramento a seguir: 
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Após preencher os campos indicados, finalize o cadastro pressionando o botão 

confirmar. 

  

 Base Legal 

  

Nesta tabela cadastra-se a base legal com a respectiva associação das modalidades de 

licitação em observância da Lei. Para cadastrar uma base legal, siga as instruções abaixo: 

 

  

Após preencher os campos indicados, finalize o cadastro pressionando o botão 

confirmar. 

  

 Modelo de documentos 

  

Nesta tabela cadastra-se os modelos de documentos que poderão ser utilizados, por 

exemplo, para mala direta. O cadastramento é efetuado conforme as instruções abaixo: 
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Após preencher os campos indicados, finalize o cadastro pressionando o botão 

confirmar. 

  

  

 Financeiro/Orçamentário 

 Financeiro 

   
Esta tabela possibilita o  estabelecimento de parâmetros em relação ao planejamento 

financeiro do Órgão. Subdivide-se conforme o menu: 
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 Fonte de Recursos 

  

Este módulo permite cadastrar diversas fontes de recursos utilizadas em determinado 

processo. Observe o exemplo abaixo: 

 

  

Para finalizar o cadastro, pressione o botão confirmar. 

   

 Programa Trabalho 

  

É composto de um rol de funções e subfunções prefixadas, que detém o papel de 

agregador dos gastos públicos por área de ação governamental. 

O cadastramento de um programa de trabalho é efetuado conforme as instruções 

abaixo: 
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Para finalizar o cadastro, pressione o botão confirmar. 

  

  

 Programa Trabalho Resumido 

  

Corresponde à codificação própria e resumida do Programa de Trabalho, de forma a 

facilitar e agilizar sua utilização, sobretudo quanto às consultas ao sistema informatizado de 

administração financeira, sendo a combinação de cada PT com a Unidade Orçamentária. O 

cadastramento de um programa de trabalho resumido é efetuado conforme as instruções 

abaixo: 

 

  

Para finalizar o cadastro, pressione o botão confirmar. 

   

 Plano Interno 

  

Tabela para cadastro de instrumento de planejamento e de acompanhamento da ação 

programada, usado como forma de detalhamento do Projeto/Atividade, de uso exclusivo de cada 

órgão. 
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Para finalizar o cadastro, pressione o botão confirmar. 

  

 Comissão de Licitação 
  

Cadastro de informações  relativas à formação de comissão de licitação para 

determinadas deliberações. 

  

 

  

Para finalizar o cadastro, pressione o botão confirmar. 
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 Feriado 
  

Nesta tabela o usuário deve inserir todos os dias correspondentes a feriados e dias que 

não pode haver licitação, pois a mesma irá influenciar na contagem dos dias da abertura de 

propostas. Observe o exemplo abaixo: 

  

 

  

Para finalizar o cadastro, pressione o botão confirmar. 
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 Glossário 

A 
Acesso: Direito ou capacidade de entrar, utilizar os recursos de um computador ou rede de computadores - a 

Internet, por exemplo. 

Adicionar: É utilizado para acrescentar, juntar informações a um conjunto de ações previamente planejadas. 

Adjudicação: Adjudicação é a indicação dos possíveis vencedores da licitação, após o certame realizado pela 
comissão de licitação, a qual baseia-se nos critérios de avaliação previstos na lei, além dos critérios contidos 
no edital, dentre as várias propostas apresentadas, para justificar a mais vantajosa para o Órgão. 

Anexar: Juntar como anexo a uma operação considerada como principal de uma operação no sistema. 

Ano/Mês de Referência: Ano/mês de referência contábil da unidade gestora vinculada. 

Aplicativo: Também chamado de programa de computador. Um conjunto de instruções colocadas de maneira 
ordenada para que o computador possa realizar algum tipo de tarefa. 

Arquivo: Conjunto de bytes relacionados entre si, que ficam gravados em meio magnético - discos, fitas, etc. 
Qualquer informação gravada torna-se um arquivo, existem diversos tipos de arquivos: podem ser documentos 
do usuário, programas, etc. 

ASI: Adminitrative Solution Integrated(Solução administrativa integrada). 

Atribuição: Recurso específico atribuído a uma determinada tarefa. 

B 
Baixa de Bens: É a forma pela qual os bens, sejam por desgaste natural ou por acidentes, obsoletismo, doação, 

extraviado ou roubado, são retirados da carga dos respectivos detentores da responsabilidade. 

Banco de Dados: Um conjunto de informações relacionadas entre si, referentes a um mesmo assunto e 
organizadas de maneira útil, com o propósito de servir de base para que o usuário recupere informações, tire 
conclusões e tome decisões. 

Bens de Terceiros: Pertencentes a terceiros, passam a integrar o patrimônio sem que haja mudança na 
propriedade dos bens. Recebem codificação diferenciada dos patrimônios representados por bens próprios. 
Dentre os demais tipos de entrada é o único que não reflete sobre os processamentos financeiros, 
sensibilizando apenas os controles físicos. 

Browser: É o software usado para percorrer o mundo gráfico da internet, a World Wide Web. Com esses 
programas, os usuários podem acessar diversos endereços, clicando o mouse e acionando ícones, de forma 
semelhante como se faz no Windows. Antes da existência desses programas, para entrar na rede, era 
necessário decorar códigos e comandos difíceis. Os navegadores mais conhecidos são o Internet Explorer e o 
Netscape Navigator. 

Bug: Indica qualquer mal-funcionamento que ocorre com sistemas computacionais (Software e Hardware). 

C 
Centro de Custos: Destina-se a operacionalização de funções do sistema que tragam reflexos ao 

acompanhamento contábil e financeiro dos bens. 

Cessão: É uma forma de desfazimento. De acordo com a Instrução Normativa nº 205, de 8 de abril de 1988, 
Cessão "consiste na movimentação de material do acervo, com transferência de posse, gratuita, com troca de 
responsabilidade, de um órgão para outro, dentro do âmbito da Administração Federal Direta". 

Clicar: Significa apertar o botão do mouse sobre uma área da tela. 

Cliente: "Client". No contexto cliente/servidor, um cliente é um programa que pede um determinado serviço (pôr 
exemplo, a transferência de um arquivo) a um servidor, outro programa ou computador. O cliente e o servidor 
podem estar em duas máquinas diferentes, sendo esta a realidade para a maior parte das aplicações que 
usam este tipo de interação. É um processo ou programa que requisita serviços a um servidor. 

Código de Barras: São representações gráficas (conjunto de barras verticais) de números ou palavras. Existem 
diversos padrões de codificações. 
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Coletor de Dados: Dá-se ao aparelho eletrônico utilizado durante a atividade de levantamento de dados. Por meio 
deste aparelho é possível realizar toda a captação de informações pertinentes ao levantamento em execução 
do ambiente selecionado. 

Compra: Entrada de bens adquiridos com recursos do próprio órgão, com observância das previsões 
orçamentárias. 

Compra Extra Orçamentária: Entrada de bens cujas aquisições não estavam previstas no orçamento anual do 
órgão. 

Conta: Código contábil atribuído aos bens, para o caso de se pretender pesquisar bens com mesmo código 
contábil. 

Contexto: Cada menu ou sub-menu dentro dos módulos de Compras, Almoxarifado e Patrimônio do sistema ASI. 
Ex: Tabela/Entidade Externa/Fornecedor. (contexto do módulo de Compras) 

D 
Devolução: Reincorporação ao patrimônio de bens cedidos por empréstimo a terceiros. 

Disco Rígido: Também conhecido como Winchester ou HD (hard disk), o disco rígido tem a função de armazenar 
fisicamente os arquivos de seu computador. Ou seja, ao contrário da memória RAM, os dados armazenados no 
HD não são eliminados quando o computador é desligado. Eles ficam guardados indefinidamente, até serem 
manualmente excluídos (deletados), ou até o fim da vida útil do periférico (estima-se que um disco rígido de 
qualidade dure em média 5 anos). 

Doação: Semelhante à cessão. 

Domínio: O nome oficial da internet para um computador da rede. O domínio é parte de um endereço internet e no 
endereço para e-mail vem logo à direita da arroba @. No endereço link@linkdata.com.br, o domínio do 
computador é linkdata.com.br. 

Download & Upload: Uma conexão com a Internet. É um caminho de duas vias: na maior parte do tempo recebe 
informações da web (como por exemplo, ao acessar uma home-page), mas também enviamos informações, 
toda vez que clicamos em um link, ou preenchemos um formulário de cadastro, ou enviamos um e-mail. o ato 
de navegar pela via desta "estrada digital" na qual enviamos informações é conhecido como upload. o caminho 
inverso, ou seja, o ato de receber informações vindas da WEB (seja acessando um site, recebendo e-mails ou 
copiando um arquivo para nosso disco rígido) é conhecido como download. 

Duplo clique: Ato de pressionar rapidamente o botão de ativação do mouse por duas vezes consecutivas. 

E 
Endereço: Destina-se a operacionalização de funções do sistema que necessitam indicar a localização física dos 

bens, agilizando a entrada de dados e eliminando a possibilidade de erros através da seleção em lista. 

F 
Fabricação Própria: Bem de fabricação própria, oriunda, normalmente, do setor de serviços gerais, em cuja 

produção são utilizados mão-de-obra e material da própria empresa. 

Fornecedor: Destina-se a operacionalização de funções do sistema que necessitem indicar os fornecedores dos 
bens, agilizando a entrada de dados e eliminando a possibilidade de erros, através da seleção em lista. Como 
também um prestador de serviços ou outro órgão que fornece um material, produto ou serviço necessário para 
concluir uma entrada no sistema. 

Frame: Os frames são subdivisões da janela principal do navegador (ou browser). Cada subdivisão funciona como 
uma pequena janela, exibindo conteúdos independentes. Os criadores de sites da Web utilizam este recurso 
quando é necessário exibir muitas informações de uma só vez. Normalmente eles montam um frame à 
esquerda da página funcionando como um índice, enquanto o frame da direita exibe o conteúdo relacionado ao 
link do índice que o usuário selecionou. Se você acessar alguma home-page onde consiga deslizar o conteúdo 
de uma parte da janela e a outra parte permanecer fixa, pode ter certeza de que a página foi montada 
utilizando frames. 

FTP: File Tranfer Protocol. É o protocolo usado para transferência de arquivo usado na internet. Com esse serviço, 
é possível acessar os discos rígidos(winchesters) ou bancos telnet. 
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G 
GIF: Graphics Interchange Format. Um dos formatos de arquivos de imagens mais utilizado na Internet. O formato 

gif cria arquivos de imagens relativamente pequenos em relação aos outros formatos. As imagens são muito 
compactas, ideais para utilização na rede. O formato só pode utilizar o sistema de 256 cores, por isso não é 
recomendado para fotografias. 

Grid: Caixa/Box - campo que apresenta informações para escolha. 

H 
Hardware: Componentes físicos de um sistema de computador, abrangendo quaisquer periféricos como 

impressoras, modems, mouses. 

Help: Programa de auxílio ao usuário na operalização do sistema. 

Home-page: Página eletrônica criada dentro da WEB por empresas ou por pessoas. 

Homologação: Homologação é a aprovação dos fornecedores adjudicados pela comissão de licitação, a qual é 
realizada por autoridade judiciária ou administrativa no Órgão. 

Host: Servidor. É quem hospeda as páginas ou os arquivos na rede. 

HTML: Acrônimo de Hypertext Markup Language (Linguagem de marcação de hipertexto), uma convenção de 
formatação para apresentar texto e elementos gráficos na WEB. 

HTTP: Hiper Text Transfer Protocol. Protocolo de transfêrencia de hipertexto. É um padrão de comunicação que 
permite que páginas de comunicação que permite que as páginas contento hipertexto(palavras destacadas 
que, quando clicadas, levam a outro texto, página ou opção) sejam transferidas de um servidor na WWW da 
internet para seu computador. Para acessar essas páginas é preciso que você tenha o programa que utilize o 
protocolo http. O http entra na composição do endereço de um servidor da WWW, normalmente seguido de ":" 
e de "//". Por exemplo: http://www.linkdata.com.br. 

I 
Ícone: Desenho de dimensões reduzidas que representa ou ilustra uma operação ou programa. Ao "ativar" um 

ícone significa que está solicitando que a operação associada a ele seja executada. 

Incorporação: Bens que por ventura forem encontrados no órgão, mas que não possuem registro no sistema. 

Indicadores: Pequenos ícones que representam informações relativas a uma tarefa ou um recurso e que são 
exibidos no campo. 

J 
Java: Linguagem de programação desenvolvida. 

JPG/JPEG: Joint Photographic Experts Group - Padrão de compressão de imagens, normalmente utilizado para 
fotografias e aceito por todos os navegadores. Permite alta taxa de compressão e boa qualidade 

L 
LAN: Local Area Network - Rede de computadores local limitada a curtas distâncias. 

Licitação: Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração seleciona a proposta mais 
vantajosa para o contrato de seu interesse. 

Licitação Dispensada: É a modalidade em que a Lei de Licitações desobriga expressamente a Administração do 
dever de licitar ( ex: alienações de bens imóveis e móveis definidas no art.17, I, II, §2 e §4º da Lei nº 
8.666/1993). Nesse caso, o gestor público não pode licitar. 

Licitação Dispensável: Modalidade em que a Lei estabelece em lista fechada as várias situações em que a 
licitação, embora possível, não é obrigatória. A Lei de Licitações enumera no art. 24 todas as hipóteses em que 
a licitação é considerada dispensável. 

Licitação Inexigível: na inexigibilidade, a licitação é impossível pela inviabilidade de competição ou desnecessária. 

Linha dedicada: Linha telefônica que fica permanentemente ligada entre dois lugares. Linhas dedicadas são 
encontradas freqüentemente em conexões de tamanho moderado a um provedor de acesso. 
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Login: O nome da conta usada para acessar um sistema de computador e a senha, ou seja, fazer a identificação 
perante um computador. 

Logoff: Encerrar uma sessão em um computador acessado através de uma linha de comunicação. Também 
chamado de log out (efetuar logout, desconectar-se). 

look up: Expressão em inglês, que significa "procurar". Fazer o look up é o ato de consultar um registro cadastrado 
no sistema. Fazer uma busca específica de um campo. 

M 
Máscara: Formatação de um campo o qual será utilizado pelo usuário. Padronização prévia (parametrização) para 

preenchimento dos tipos de dados disponíveis. Os símbolos podem ser combinados de maneira a obter o 
resultado desejado. 

Material: Designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos em geral, 
matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades da empresa pública ou 
privada, independente de qualquer fator, bem como, aquele oriundo de demolição ou desmontagem. 

Menu: É um recurso disponível para apresentar as opções que o administrador do sistema liberou ao usuário para 
selecionar e executar uma determinada tarefa. 

Módulo: É uma lista contendo todas as funcionalidades representadas por partes do sistema. 

N 
Navegador: Um programa que interpreta o HTML fornecido por servidores WEB. 

O 
ODBC: Conectividade aberta de banco de dados. 

Organograma: Esquema de qualquer organização ou serviço no qual se assinalam as disposições e inter-relações 
de suas unidades constitutivas. 

Origem: Local de onde as informações são originadas. 

P 
PDF: Portable Document Format - Formato em que as especificações do arquivo (negrito, itálico, tipo e tamanho de 

letra) são armazenadas identicamente em qualquer plataforma, sistema operacional e aplicativo. 

Período: Elemento da tela constituído por dois campos para indicação da data inicial e data final para o qual se 
deseja realizar a pesquisa. 

Permuta: Tipo de entrada que caracteriza a troca de bens entre dois órgãos. Ao registro de entrada do bem 
recebido no órgão, corresponde outro registro de saída do bem cedido ao outro órgão. 

Plano Interno: Instrumento de planejamento e de acompanhamento da ação programada, usado como forma de 
detalhamento do Projeto/Atividade, de uso exclusivo de cada órgão. 

Porta Serial: Uma posição de entrada/saída que transmite e recebe dados de e para uma unidade central de 
processamento ou um dispositivo de comunicação utilizando um bit de cada vez. São usadas na comunicação 
de dados seriais e como interfaces com alguns dispositivos periféricos como mouses e impressoras e 
denominadas de COM1, COM2, COM3 e COM4. 

Programa de Trabalho Resumido: Programa de Trabalho Resumido - Corresponde à codificação própria e 
resumida do Programa de Trabalho, de forma a facilitar e agilizar sua utilização, sobretudo quanto às consultas 
ao sistema informatizado de administração financeira, sendo a combinação de cada PT com a Unidade 
Orçamentária. 

Protocolo: É uma linguagem definida que permite que vários computadores troquem informações entre si. 
Linguagem, pois pode ser traduzida para várias plataformas de hardware e sistemas operacionais diferentes; 
definida pois segue uma série de regras e padrões que devem ser respeitados para garantir a integridade e a 
capacidade de traduzir as informações que trafegam entre os computadores. Um ótimo exemplo seria o 
protocolo TCP/IP da Internet, que permite a conexão entre computadores totalmente diferentes, como um 
servidor rodando UNIX transmitindo informações para um computador Macintosh rodando MAC OS (sistema 
operacional da Apple). 
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Q 
Qualidade: O grau de excelência ou os padrões desejados em um produto, processo ou projeto. 

R 
Registro: Conjunto de informações vinculadas ao título de cada tela. 

Relatório: Formato no qual você pode imprimir informações desejadas. 

Reposição: Entrada caracterizada pela restituição de um bem por extravio/furto/sinistro, cujo desaparecimento ou 
destruição do bem não se justifique. 

RMB: Relatório Mensal de Bens. 

S 
Senha: Uma combinação de caracteres usada para autorizar o acesso a um sistema. 

Servidor Web: Um software de computador e de suporte que faz a conexão de um grupo de sistemas via Internet. 

SIASG: Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerai 

SICON: Sistema de Gestão de Contratos, módulo disponível no Sistema Integrado de Administração de Serviços 
Gerais 

Site: Qualquer lugar da internet (endereço) onde se pode encontrar determinado tipo de informação. 

Situação Física: É o modo que representa o estado de conservação do bem. 

Software: Programa de computador. Instruções que o computador é capaz de entender e executar. As duas 
categorias principais são os sistemas operacionais (softwares básicos), que controlam o funcionamento do 
computador, e os softwares aplicativos, como os processadores de texto, planilhas e bancos de dados que 
executam as tarefas solicitadas pelo usuário. Duas outras categorias, que não se encaixam entre os softwares 
básicos nem entre os softwares aplicativos, embora contenham elementos de ambos, são os softwares de 
rede, que permitem a comunicação dos computadores entre si, e as linguagens, que fornecem aos 
programadores as ferramentas de que necessitam para escrever os programas. 

Status: Indica o estado ou a situação do bem em determinada circunstância. 

T 
Teclas de Função: Function Key - Normalmente definidas pelas teclas F1 à F12 do computador. 

Transferência: Tipo de remanejamento de material devendo ser seguido do respectivo termo de responsabilidade. 

U 
U.A.: Unidade Administrativa representa o nome do setor referenciado no organograma do Órgão. 

U.G.: Unidade Gestora significa o órgão principal ou gestor. 

U.L.: Unidade de Localização significa a junção da UA, UG indicando o endereço onde o bem está situado. 

Unicidade: Estado ou qualidade de único 

Upgrade: Uma versão mais nova e geralmente mais poderosa ou mais sofisticada de um programa. 

URL: Uniform Resource Locator. Localizador uniforme de recursos. Os sites da Internet estão espalhados por 
milhões de servidores em todo o mundo. Para que um navegador consiga encontrar uma certa página em um 
certo computador, é necessário que a localização desta página esteja muito bem definida. Esta localização é 
determinada pelo seu ENDEREÇO IP. Este endereço consiste em um código exclusivo (na verdade, um 
número de até 12 dígitos). 

Usuário: Pessoa que, nesse contexto, se utiliza o sistema em sua operacionalização. 
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W 
Word Wide Web: Literalmente, teia de alcance mundial. Serviço que oferece acesso, através de hiperlinks, a um 

espaço multimídia da Internet. Responsável pela popularização da Rede, que agora pode ser acessada através 
de interfaces gráficas de uso intuitivo, possibilitando uma navegação mais fácil pela Internet. A base da WWW 
é a hipermídia, isto é, uma maneira de conectar textos, sons, vídeos e imagens gráficas. 

Workflow: estruturado de determinado processo em um produto. 
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