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Prezado Servidor, 

 

Foi disponibilizada nova funcionalidade no módulo de Compras que permite o cadastramento de 

fornecedores vinculados a um Consórcio, para atendimento às hipóteses em que a execução de 

um processo/contrato é feita para fornecedores que eventualmente possam compor um consórcio 

vencedor em um processo de compra. 

  

Importante: Para cadastrar um consórcio, o usuário precisa possuir um novo perfil: “Gestão de 

consórcios – alteração”. Esse perfil deve ser autorizado após análise criteriosa tendo em vista 

que o mesmo possibilita a execução de despesa para fornecedor diverso daquele vinculado à 

proposta vencedora e deve ser atribuído ao usuário combinado com algum dos perfis: Gestão de 

processo de compra; Gestão de propostas vencedoras; Aprovação de processo de compra; ou 

Gestão de especificação, consulta ou alteração. 

 

A funcionalidade pode ser acessada a partir do menu Processos de compra > Compras > Itens 

homologados-ratificados. Depois de selecionado o processo, o usuário deve escolher a opção 

Visualizar consórcios: 
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Serão exibidos para seleção todos os fornecedores do processo (nesse caso há um único 

fornecedor), sendo permitido o cadastramento de consórcio para cada um dos fornecedores do 

processo, se for necessário. Selecionado o fornecedor, basta clicar no botão Inserir consórcio e o 

sistema encaminará o usuário para a tela abaixo, na qual serão inseridos os fornecedores 

consorciados. 

 

 

 

Confira no topo da tela os dados do fornecedor para o qual está sendo cadastrado o consórcio. 

Iremos então inserir um consórciado, a partir da opção Inserir consorciado:  

 



 

 

Para a inserção do consorciado é necessária apenas a informação do CNPJ do mesmo e a 

confirmação da operação pelo botão Salvar. Os consorciados devem estar previamente 

credenciados e com a documentação em dia no módulo Cadastro Geral de Fornecedores. 

 

 

 

Após a confirmação o usuário retorna à tela anterior, na qual é possível visualizar o fornecedor 

vinculado ao Consórcio e o histórico da inclusão, com a data e o responsável pela mesma. 



 

 

Podem ser vinculados um ou mais consorciados. No caso abaixo temos um consórcio com três 

fornecedores, o da proposta vencedora e dois incluídos através da nova funcionalidade. 

 

 

 

Após a inclusão, no momento da especificação de execução de despesas, poderão ser vinculados 

ao empenho qualquer um dos fornecedores do consórcio, como pode ser visto na tela abaixo: 

 



 

Todas as especificações geradas a partir do empenho serão feitas para o consorciado do 

empenho. 

 

Caso seja necessário excluir algum fornecedor incluído indevidamente, basta clicar no ícone 

Excluir à frente do fornecedor consorciado. Da mesma forma, o registro da exclusão irá compor o 

histórico de alterações. 

 

 

A  exclusão só será confirmada se o fornecedor não estiver vinculado a especificação de empenho 

que não esteja cancelada.  

 

O consórcio também poderá ser alterado ou excluído após sua inserção. Ele será exibido quando o 

usuário acessar a funcionalidade, podendo ser utilizados os ícones Visualizar, Alterar e Excluir. 



A  exclusão do consórcio só será possível nenhum fornecedor estiver vinculado a especificação de 

empenho que não esteja cancelada.  

 

 

 

Por último, é importante ressaltar que o contrato será sempre gerado para o fornecedor da 

proposta vencedora. 


