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Prezado Servidor, 

 

Encontra-se disponível no Portal de Compras, módulo de Compras, uma nova funcionalidade que 

permitirá a inclusão de um arquivo do Termo de Referencia/Projeto Básico na Gestão do 

Cadastramento de solicitação/pedido/processo. 

 

A inclusão do documento não é obrigatória e o arquivo poderá conter até 4MB. 

 

Inserindo o arquivo do Termo na Gestão do Cadastramento de Solicitação 

 

A funcionalidade que permitirá a inclusão do arquivo, pelo Gestor do cadastro de solicitação, 

encontra-se na aba “Dados da Solicitação” conforme tela abaixo. Caso queira inserir o arquivo, o 

usuário fará o Upload deste arquivo.  
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Inserindo o arquivo do Termo na Gestão do Cadastramento de Pedido 

 

A funcionalidade que permitirá a inclusão do arquivo, pelo Gestor do cadastro de pedido, encontra-

se na aba “Dados de pedido” conforme tela abaixo. Caso queira inserir o arquivo, o usuário fará o 

Upload deste arquivo.  

 

 

 

OBSERVAÇÕES  

 Caso o pedido já possua um arquivo inserido, ao vincularmos uma solicitação que também 

possua um arquivo, o sistema irá excluir o termo do pedido. O arquivo do termo do pedido 

também será excluído caso mais de uma solicitação, que possua o arquivo, tenha sido 

vinculada ao pedido.  

o Para os casos em que o sistema efetuar a exclusão do arquivo do Termo, o Gestor do 

Cadastro do pedido ainda poderá inserir um novo arquivo, desde que necessário. 

 Se o pedido não possuir nenhum termo inserido, e a solicitação que for vinculada a ele possuir 

esse arquivo, prevalecerá no pedido o termo existente na solicitação.  

 



Inserindo o arquivo do Termo na Gestão do Cadastramento do Processo de Compra 

 

A funcionalidade que permitirá a inclusão do arquivo, pelo Gestor do cadastro de processo de 

Compra, encontra-se tela inicial do cadastramento do processo e permanecerá na aba de “Dados 

do Processo” conforme tela abaixo. Caso queira inserir o arquivo, o usuário fará o Upload deste 

arquivo.  

 

 

 

OBSERVAÇÕES  

 Caso o processo já possua um arquivo inserido, ao vincularmos um pedido que também possua 

um arquivo, o sistema irá excluir o termo do processo. O arquivo do termo do processo também 

será excluído caso mais de um pedido, que possua o arquivo, tenha sido vinculado ao 

processo.  

o Para os casos em que o sistema efetuar a exclusão do arquivo do Termo, o Gestor do 

Cadastro do processo ainda poderá inserir um novo arquivo, desde que necessário. 

 Se o processo não possuir nenhum termo inserido, e o pedido que for vinculado a ele possuir 

esse arquivo, prevalecerá no processo o termo existente no pedido.  

 


