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Prezado Servidor, 

 

Encontram-se disponíveis no Portal de Compras, módulo de Compras, melhorias que facilitarão 

ainda mais as consultas por solicitações e pedidos cadastrados no Sistema. Com essas melhorias, 

os servidores que possuírem o perfil de acesso “Consultas Gerais no órgão” poderão otimizar as 

buscas por solicitações e pedidos conforme descrito a seguir: 

 

 Consulta Solicitações – Gestão de cadastro de Solicitações  

 

Após o login do Servidor, caso o mesmo possua o perfil de acesso “Consultas Gerais no 

Órgão”, o sistema permitirá que o usuário defina melhor o contexto de sua consulta. Será 

possível que ele selecione uma unidade de pedido e/ou solicitante, dentre aquelas 

existentes em seu órgão, para localizar de forma precisa a solicitação desejada.   
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Além da possibilidade descrita anteriormente, o usuário poderá recuperar solicitações ainda 

não vinculadas a nenhum pedido. Podendo essa busca ser no contexto de uma unidade de 



pedido e/ou solicitante específica, assim como no contexto de seu órgão. As telas a seguir 

exemplificam a recuperação de todas as solicitações não vinculadas a um pedido e que 

tenham sido cadastradas na unidade solicitante 1501033. 

 

 

  



 Consulta Pedidos  – Gestão de cadastro de Pedidos  

 

Após o login do Servidor, caso o mesmo possua o perfil de acesso “Consultas Gerais no 

Órgão”, o sistema permitirá que o usuário defina melhor o contexto de sua consulta. Será 

possível que ele seleciona uma unidade de pedido e/ou de compra, dentre aquelas 

existentes em seu órgão, para localizar de forma precisa o pedido desejado.  

 

 

 



 

 

Além da possibilidade descrita anteriormente, o usuário poderá recuperar pedidos ainda não 

vinculados a nenhum processo, podendo essa busca ser no contexto de uma unidade de 

pedido e/ou de compra específica. As telas a seguir exemplificam a recuperação de todos 

os pedidos não vinculados a um processo e que tenham sido cadastrados na unidade de 

pedido 1501016. 

 



 

 


