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Prezado Servidor, 

 

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

que permite a geração automática de uma Capa para a instrução do processo físico do respectivo 

processo de compra devidamente cadastrado no Portal de Compras.  

 

A partir do momento em que o processo de compra for criado no Portal de Compras, o botão para 

a geração da Capa do processo já estará disponível caso o usuário deseje utilizar a capa 

padronizada. 
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Ao clicar no botão, o sistema irá gerar um arquivo eletrônico no formato “rtf”, fornecendo ao usuário 

a flexibilidade de imprimir o documento no momento da geração ou posteriormente.  

 

O documento gerado apresenta a seguinte estrutura: 

 

 

Objeto do 
processo 
preenchido 
quando do 
cadastramento 
do mesmo. 

Descrição 
resumida da(s) 
unidade(s) de 
pedido do(s) 
pedido(s) 
vinculado(s) ao 
processo. 
Apresentará 
informações 
caso exista(m) 
pedido(s) 
vinculado(s) ao 
processo antes 
da geração do 
documento. 

CPF/CNPJ e 
Nome/Nome 
empresarial do(s) 
fornecedor(es) 
do processo 
Apresentará 
informações 
caso exista(m) 
fornecedor(es) 
para o item(s) do 
processo antes 
da geração do 
documento. 

Número(s) do(s) 
contrato(s) do 
processo. 
Apresentará 
informações 
caso exista(m) 
contrato(s) 
gerado(s) para o 
processo antes 
da geração do 
documento. 

Campo de preenchimento 
manual para facilitar o 
arquivamento do 
documento 

Órgão Entidade 
do processo. 

Número do 
processo 

Procedimento de 
contratação do 
processo. 

Unidade de 
compra do 
processo 
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Tendo em vista o exposto nos textos explicativos de cada campo do documento, vale ressaltar que 

o preenchimento automático, pelo sistema, das informações do documento dependerá dos 

procedimentos executados para o processo até o momento da geração da capa daquele 

processo. 

 

Sendo assim, é possível atualizar a capa na medida em que o processo avançar com a definição 

dos fornecedores e contratos, conforme o caso. 

 

A nova funcionalidade estará disponível ao longo da elaboração/execução do processo de compra, 

conforme destaque na figura abaixo. 

 

 

 

A página a seguir apresenta um exemplo em tamanho real de uma capa de processo gerada para 

um processo que possui contrato devidamente registrado no sistema. 

 



 

 
 

 

 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 
- SIAD 

Processo de Compra 

UNID. ATEND. SIAD 

H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E  

1501900 000273/2010 

Dispensa de Licitação - Por valor - Compra direta - adm direta,  

Processo de compra: 

Objeto: 
TEXTO OBJETO DO PROCESSO 

UNID ATEND SIAD 

Nº dos contratos: 

Unidades de pedido: 

Fornecedores: 

004.940.036-34 - HELCIO TESTA  

1793; 

16/06/2010 

Data de criação do processo Nº no arquivo 


