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Prezado(a) usuário(a), 

 

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) disponibilizou para os usuários do 

Armazém SIAD os primeiros universos contemplando dados oriundos das versões dos módulos do 

SIAD disponibilizadas no Portal de Compras, os quais poderão ser acessados a partir de 

31/08/2009 por todos os usuários que já acessam o Armazém. 

Desde a implantação do novo Portal de Compras, no início deste ano, a SEPLAG vem trabalhando, 

juntamente com a equipe de Armazém de Dados da PRODEMGE, no projeto de remodelagem do 

Armazém de Informações SIAD para contemplar os dados das aquisições e contratações iniciadas 

a partir de janeiro de 2009 e essa primeira entrega engloba dados dos processos de compra e da 

participação de fornecedores nas compras eletrônicas. 

Tendo em vista a nova estrutura dos dados nos módulos disponibilizados no Portal de Compras, 

foram desenvolvidos novos universos para disponibilizar as informações das compras realizadas a 

partir de 2009. Esses novos universos são denominados: 

• SIAD – Portal Compras – Módulo de Compras 

• SIAD – Portal Compras – Fornecedores Participantes 

É importante observar, portanto, que os outros universos já existentes no Armazém SIAD 

relacionados a Compras, Contratos, Execução de Despesas e Pregão contemplam apenas dados 

oriundos das versões antigas dos respectivos módulos, ou seja, somente dados de processos de 

compra iniciados até o ano de 2008. 

A seguir serão apresentadas as principais regras de organização dos dados nesses novos 

universos para orientar a extração e o correto relacionamento desses dados. É importante que 
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todos os usuários observem as considerações contidas neste documento, mesmo àqueles com 

mais experiência na utilização do Armazém SIAD, para garantir a correta utilização das 

informações disponíveis. 

 

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1.1 Escopo dos universos 

 

O universo “SIAD – Portal Compras - Módulo de Compras” conterá informações dos processos 

de compra na situação EM ANDAMENTO ou CONCLUÍDO, com seus itens na situação 

HOMOLOGADO/RATIFICADO e cujo rateio para os itens de pedido já tenha sido realizado. 

Pregões que tenham sido suspensos após a homologação de pelo menos um item também podem 

ser consultados no Armazém. Os itens de processo homologados/ratificados com situação de 

compra igual a DESERTO, FRACASSADO, ANULADO ou REVOGADO também são carregados 

nesse universo e, dessa forma, a situação de compra deve ser sempre observada nas consultas. 

Os Pregões para registro de preços não são contemplados nesse universo tendo em vista que não 

são originados de processo de compra, mas sim de planejamento de registro de preço gerado no 

respectivo módulo, seguindo um fluxo diferenciado. No entanto, as contratações a partir de atas de 

registro de preços (as quais possuem processo de compra) estão disponíveis neste universo. 

Como a execução das despesas das compras acontece até o nível do item de pedido, as 

solicitações de compra não são contempladas no Armazém, estando disponíveis nesse universo 

apenas informações dos processos de compra e seus itens, bem como dos pedidos vinculados e 

seus respectivos itens. 

O universo “SIAD – Portal Compras - Fornecedores Participantes” conterá informações sobre a 

participação dos fornecedores nos processos de Pregão e Cotação Eletrônica. São exibidos os 

fornecedores que apresentaram proposta para os processos de compra de Pregão ou para os 

Pregões para registros de preço, bem como os fornecedores que enviaram lances para os 

processos de Cotação Eletrônica. Apenas Pregões e Cotações Eletrônicas já CONCLUÍDOS 

(HOMOLOGADOS) estarão disponíveis para consultas neste universo, que tem como um dos 

principais objetivos avaliar a participação das pequenas empresas nas compras eletrônicas. 

 

 

 



1.2 Diferenças em relação aos universos já existentes 

 

As principais diferenças dos novos universos em relação aos já existentes são: 

• Contemplarão somente dados de processos iniciados a partir de 01/01/2009; 

• Em um único universo “SIAD – Portal Compras - Módulo de Compras” estão disponíveis 

informações dos processos de compra e seus itens, bem como dos pedidos vinculados com 

seus respectivos itens. Dessa forma, será possível obter os indicadores como valor 

homologado, valor atualizado, despesa empenhada e despesa liquidada no nível do 

processo, do item de processo, do pedido, do item de pedido, e também sob diversas 

óticas: unidade de compra, procedimento de contratação, unidade do pedido, unidade 

orçamentária, unidade contábil, elemento item de despesa, item de material/serviço, 

unidade de compra, dentre outras; 

• A estrutura de visualização do procedimento de contratação está baseada na hierarquia de 

seleção utilizada no cadastramento e pesquisa de processos no Portal de Compras, 

permitindo a visualização nos diversos níveis; 

• Foram incluídas novas informações no universo “SIAD – Portal Compras - Módulo de 

Compras”, tais como: Número/Ano do Registro de Preço, Cidade de entrega, Dados da 

COTEP, Dados de pareceres jurídico e de auditoria, Data de publicação de edital e Data de 

licitação, dentre outras. 

 

1.3 Principais regras a serem observadas 

 

• A periodicidade da carga das bases de dados para o Armazém será diária, sendo o 

processamento realizado durante a noite. Portanto, as consultas retornarão os dados na 

posição do dia anterior; 

• Todos os indicadores apresentados, como, por exemplo, quantidade e valor homologado, 

retratarão sempre a posição no momento da última carga. O Armazém não apresentará 

dados históricos do item de processo ou do item de pedido; 

• Os dados de Nome empresarial/Nome e Porte do fornecedor vencedor são apresentados 

para refletir a situação atual e a situação na data de homologação/ratificação do item de 

processo. Para as demais dimensões não é apresentado histórico, sendo refletida sempre a 

situação atual; 



• Nem sempre um processo apresentado no Armazém conterá todos os seus itens de 

processo vinculados, tendo em vista que apenas os itens homologados/ratificados e cujo 

rateio para os itens de pedido já tenha sido realizado, serão considerados na rotina de 

carga. Essa regra é válida inclusive para processos concluídos, pois o rateio, quando 

necessária sua realização pelo usuário1, é feito após a homologação/ratificação do item e o 

processo é concluído quando todos os itens são homologados/ratificados; 

• A situação de execução do processo será apresentada no Armazém como “Execução não 

iniciada” até que seja efetivada a especificação do primeiro empenho; 

• O Armazém apresentará os valores de referência (unitário e total) específicos para o nível 

do item de processo e do item de pedido. Os demais campos referentes a quantidades e 

valores serão apresentados no nível do item do pedido e calculados automaticamente para 

o nível do item do processo e demais níveis superiores, de acordo com a escolha do 

usuário no momento da elaboração das consultas e relatórios; 

• O item de processo referente a serviço pode ser controlado POR QUANTITATIVO ou POR 

VALOR. Por exemplo: a contratação de horas de consultoria pode ser controlada pela 

quantidade de horas executadas e a contratação de serviço de vigilância pode ser feita 

considerando apenas o valor total do serviço. Quando o controle do item de processo é 

POR VALOR, todos os quantitativos, tais como quantidade homologada, saldo quantidade a 

empenhar etc, serão preenchidos com zero no ambiente de Armazém, para evitar uma 

soma incorreta dos conteúdos desses campos; 

• Os itens de processo com situação de compra igual a DESERTO, FRACASSADO, 

ANULADO ou REVOGADO serão apresentados com todos os quantitativos e valores 

zerados, exceto os de Referência; 

• O universo “SIAD – Portal Compras - Módulo de Compras” apresentará apenas o 

fornecedor da melhor proposta para o item de processo. Nas contratações para locação de 

imóveis é possível haver mais de um locador e nesses casos o Armazém apresentará 

apenas o fornecedor com maior percentual contratado; 

• Enquanto o contrato não for publicado, nenhuma informação do mesmo será apresentada 

no Armazém. O objeto do contrato será apresentado com o texto “CONTRATO NÃO 

PUBLICADO”; 

                                                
1 O rateio deve ser realizado pelo usuário para itens de serviço com controle POR VALOR que contém mais 
de um pedido. Nas demais situações, o rateio é feito automaticamente pelo sistema quando da 
homologação/ratificação do item. 



• O Armazém apresentará apenas um órgão contratante para cada contrato. No caso de 

contratos múltiplos (compra centralizada), será apresentado o órgão da unidade gestora do 

contrato; 

• Nem sempre o valor total atualizado exibido no universo “SIAD – Portal Compras - 

Módulo de Compras”, corresponde à multiplicação da quantidade atualizada pelo valor 

unitário atualizado, pois quando ocorre um reajuste/reequilíbrio financeiro, o valor unitário é 

alterado, mas a variação no valor total é refletida proporcionalmente à parcela que ainda 

não foi executada; 

• O universo “SIAD – Portal Compras - Fornecedores Participantes” conterá todos os 

pregões concluídos, mesmo aqueles cuja sessão não tenha sido iniciada. Nesse caso, a 

data de início do pregão estará nula e poderá ser aplicado um filtro na consulta ou relatório 

para exibir ou não esses casos. 

 

2 OBJETOS DISPONÍVEIS 

  

Nessa seção os objetos disponíveis no Armazém serão apresentados em função dos conceitos que 

descrevem. Esses conceitos são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Um processo possui um ou mais itens de processo; 

• Um item de processo é formado por um único item de pedido ou um agrupamento de itens 

originados de diferentes pedidos; 

• Cada item de pedido pertence a um pedido. 

 

Item de Processo 

Pedido Item de Pedido 

Processo 



É muito importante observar essas regras, pois no Armazém os dados são apresentados no nível 

do objeto mais específico que o usuário seleciona. Portanto, se o usuário deseja dados de 

processos, por exemplo, sem detalhamento no nível do item de processo, nenhum objeto referente 

aos itens de processo, item de pedido ou pedido devem ser selecionados no relatório. 

As linhas brancas nas tabelas apresentadas a seguir indicam os objetos. As linhas cinza indicam 

uma classe (pasta de objetos) no BO e a regra vale para todos os objetos da classe. 

 

2. 1 Informações do processo de compra 

Número Processo - Formatado Número de identificação do processo de compra 

formatado (formato UUUUUUU 999999/AAAA - 

Unidade de compra, Número do processo, Ano do 

processo) 

Número Processo - Numérico Número de identificação do processo de compra sem 

formatação (formato UUUUUUU999999AAAA - 

Unidade de compra, Número do processo, Ano do 

processo) 

Ano Processo Ano do processo de compra (formato AAAA) 

Situação Processo Descrição da situação do processo de compra: 

Concluído, Em andamento, Suspenso 

Número Registro de Preços Número do registro de preços gerado pelo SIRP 

vinculado ao processo, para processos de compra do 

procedimento de contratação "Registro de preços 

realizado no SIRP" 

Ano Registro de Preços Ano do registro de preços gerado pelo SIRP vinculado 

ao processo, para processos de compra do 

procedimento de contratação "Registro de preços 

realizado no SIRP" (formato AAAA) 

Tipo Licitação Descrição do tipo de licitação do processo de compra: 

Menor preço, Melhor técnica, Técnica e preço 

Critério Julgamento Descrição do critério de julgamento utilizado no 

processo de compra: Por item, Por lote, Por maior 

desconto, Por menor taxa de administração, Por preço 

global 

Critério Julgamento Descrição da origem do preço de referência do item 

de material/serviço do processo de compra 



Justificativa Compra Direta Justificativa utilizada para realização do procedimento 

de contratação Compra Direta: Bem não comum, 

Serviço, Localização geográfica, Inviabilidade 

tecnológica 

Indicador Compra Centralizada Indica se a compra é centralizada (mais de um 

órgão/entidade): Sim; Não 

Unidade de Compra Contém os dados da unidade de compra do processo 

de compra 

Procedimento de Contratação Contém os dados do procedimento de contratação do 

processo de compra 

Data Criação Processo Contém os dados da data de criação do processo de 

compra 

Data Início Processo Contém os dados da data de início do processo de 

compra 

Pareceres Contém os dados dos pareceres da assessoria 

jurídica e auditoria setorial relativos ao processo de 

compra 

Data Publicação Edital Contém os dados da data de publicação do edital do 

processo de compra 

Data Licitação Contém os dados da data de licitação do processo de 

compra 

Data Conclusão Processo Contém os dados da data de conclusão do processo 

de compra 

Data Suspensão Processo Contém os dados da data de suspensão do processo 

de compra 

Situação Execução Processo Contém os dados da situação de execução do 

processo de compra 

 

2.2 Informações do item de processo 

Número Item Processo Número seqüencial de identificação do item de 

processo em cada processo de compra 

Situação Item Processo Descrição da situação do item de processo de 

compra: Homologado/Ratificado 

Situação Compra Item Processo Descrição da situação de compra do item de processo 

de compra: Com fornecedor vencedor, Deserto, 



Fracassado, Anulado, Revogado 

Complementação Item Processo Complementação do item do processo de compra 

Marca Marca do item de material 

Modelo Modelo do item de material 

Número Lote COTEP/Pregão Número do lote de Pregão ou Cotação Eletrônica de 

Preços 

Regra de Participação COTEP/Pregão Descrição da regra de participação para os 

fornecedores em Pregão ou Cotação Eletrônica de 

Preços: Aberta a todos, Com cota reservada para 

ME/EPP, Exclusiva para ME/EPP 

Tipo Controle Item Processo Descrição do tipo de controle utilizado para o item de 

processo de compra: Por valor; Por quantitativo 

Fornecedor Contém os dados do fornecedor da proposta 

vencedora. No caso de locação de imóveis, quando 

pode haver mais de um fornecedor vencedor, é 

exibido o fornecedor com maior percentual contratado 

Contrato Contém os dados básicos dos contratos já publicados 

Dados Cotep* Contém dados específicos referentes ao procedimento 

de contratação Cotação Eletrônica de Preços 

Data Homologação Item Processo Contém os dados de homologação do item de 

processo de compra 

Desistência Compra Contém os dados da desistência de compra do item 

de processo de compra 

* As datas de Abertura e Fechamento da COTEP podem ser utilizadas no nível do processo de 

compra, pois são únicas para cada processo. Já os indicadores de cadastro de menor orçamento e 

desclassificação de lance são específicos para o lote da COTEP (nível do item de processo). 

 

2.3 Informações do pedido de compra 

Número Pedido - Formatado Número de identificação do pedido de compra 

formatado (formato UUUUUUU 999999/AAAA - 

Unidade de compra, Número do processo, Ano do 

processo) 

Número Pedido - Numérico Número de identificação do pedido de compra sem 

formatação (formato UUUUUUU999999AAAA - 

Unidade de pedido, Número do pedido, Ano do 



pedido) 

Ano Pedido Ano do pedido de compra (formato AAAA) 

Tipo Pedido Indica se o pedido é um pedido de compra ou um 

pedido de alteração contratual 

Unidade do Pedido Contém os dados da unidade de pedido do pedido de 

compra 

Unidade Orçamentária Contém os dados da unidade orçamentária do pedido 

de compra 

Unidade Contábil/Executora Contém os dados da unidade contábil/executora do 

pedido de compra 

Datas do pedido Contém as datas relativas ao pedido de compra 

 

2.4 Informações do item de pedido 

Número Item Pedido Número sequencial de identificação do item de pedido 

em cada pedido de compra 

Unidade Fornecimento/Aquisição* Descrição da unidade de fornecimento/aquisição do 

item de material/serviço 

Cidade Entrega* Nome da cidade de entrega vinculada ao item de 

material/serviço 

Frequência de Entrega Frequência de Entrega 

Descrição Linha Fornecimento** Descrição da linha de fornecimento vinculada ao item 

de material/serviço 

Elemento Item Despesa Contém os dados do elemento item de despesa do 

item de pedido de compra 

Material/Serviço* Contém os dados do item de material/serviço 

* Quando itens de pedido são agrupados em itens de processo, essas informações são sempre 

únicas para o item de processo também e podem ser utilizadas no nível do item de processo de 

compra. 

** Como cada pedido só possui itens cuja linha de fornecimento é a mesma, essa informação é 

sempre única para o pedido também. 

2.5 Contadores 

Qtde Processos Quantidade de processos de compra 

Qtde Pedidos Quantidade de pedidos de compra 

2.6 Medidas: 



Quantidade Homologada Quantidade homologada para o item de 

material/serviço 

Valor Unitário Homologado Item 

Processo* 

Valor unitário homologado do item de material/serviço 

no item de processo 

Valor Total Homologado Valor total homologado do item de material/serviço 

Quantidade Atualizada Quantidade do item de material/serviço atualizada 

pelas alterações contratuais, com ou sem termo de 

contrato 

Valor Unitário Atualizado Item Processo* Valor unitário do item de material/serviço atualizado 

pelas alterações contratuais, com ou sem termo de 

contrato 

Valor Total Atualizado Valor total do item de material/serviço atualizado pelas 

alterações contratuais, com ou sem termo de contrato 

Quantidade Empenhada Quantidade empenhada do item de material/serviço, 

calculada a partir de: Quantidade empenhada + 

Quantidade de reforços do empenho - Quantidade 

anulada do empenho - Quantidade anulada da 

despesa orçamentária - Quantidade Cancelamento 

Restos a Pagar + Quantidade Restabelecimento 

Restos a Pagar 

Valor Despesa Empenhada Valor da despesa empenhada do item de 

material/serviço, calculado a partir de: Valor inicial do 

empenho + Valor de reforço do empenho - Valor 

anulado do empenho - Valor anulado da despesa 

orçamentária - Valor Cancelamento Restos a Pagar + 

Valor Restabelecimento Restos a Pagar - Valor Ajuste 

Financeiro Orçamentário - Valor Ajuste Financeiro 

Restos a Pagar 

Saldo Quantidade a Empenhar Quantidade a empenhar do item de material/serviço: 

Quantidade Atualizada - Quantidade Empenhada 

Saldo Valor a Empenhar Valor a empenhar do item de material/serviço: Valor 

Total Atualizado - Valor Despesa Empenhada 

Quantidade Liquidada Quantidade liquidada do item de material/serviço, 

calculada a partir de: Quantidade liquidada - 

Quantidade anulada de liquidação - Quantidade 

anulada da despesa orçamentária + Quantidade 



Liquidação Restos a Pagar  - Quantidade anulada de 

Liquidação Restos a Pagar - Quantidade anulada de 

despesa Restos a Pagar 

Valor Despesa Liquidada Valor da despesa liquidada para o item de 

material/serviço, calculado a partir de: Valor inicial da 

liquidação - Valor anulado da liquidação - Valor 

anulado da despesa orçamentária + Valor Liquidação 

Restos a Pagar - Valor anulado de Liquidação Restos 

a Pagar - Valor anulado de despesa Restos a Pagar. 

Observação: Não contempla Cancelamento de Restos 

a Pagar Processado, que é lançado diretamente no 

SIAFI 

Valor Unitário Referência Item Pedido Valor unitário de referência do item de pedido, 

informado no pedido de compra 

Valor Total Referência Item Pedido Valor total de referência do item de pedido, informado 

no pedido de compra 

Valor Unitário Referência Item Processo* Valor unitário de referência do item de processo, 

informado no processo de compra 

Valor Total Referência Item Processo** Valor total de referência do item de processo, 

informado no processo de compra. Este valor está 

sendo calculado no Armazém, apresentando o valor 

rateado para o item de pedido 

Moeda Estrangeira Contém os dados relativos às contratações em moeda 

estrangeira 

* Os valores unitários do item de processo serão apresentados na camada semântica como 

“dimensão” e não como “medida”, para evitar que o Business Objects (BO) efetue operação de 

totalização dos mesmos nas consultas dos usuários.  

** O indicador “Valor Total Referência Item Processo” será apresentado no Armazém com o valor 

rateado pelos itens de pedido vinculados. No caso de pedido de alteração contratual, este valor 

será igual a zero, devido a quantidade homologada e valor homologado para este pedido serem 

iguais a zero. 

 


