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Prezado Servidor, 

 

A partir da presente data será possível um melhor acompanhamento dos processos/contratos 

registrados, cuja unidade administrativa de compra tenha sido cadastrada para delegação de 

execução de recursos por outro Órgão/Entidade.  

 

1. Identificação da unidade 

 

Quando do cadastramento/alteração de uma unidade administrativa no Módulo Órgão e Entidades 

do SIAD, o usuário deverá informar se aquela unidade está sendo utilizada por outro 

órgão/entidade. 
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Uma vez definido tal atributo para a unidade administrativa, todos os processo/contratos 

relacionados àquela unidade poderão ser facilmente identificados no Portal de Compras através 

das consultas disponíveis nos diversos módulos do sistema.  

 

2. Alterações nas consultas 

 

Quando da definição da unidade de compra para as consultas apresentadas acima, o usuário 

poderá: 

 

1) Desconsiderar as unidades utilizadas por outro órgão/entidade; 

2) Somente considerar unidades utilizadas por outro órgão/entidade; 

3) Ou considerar tanto unidades utilizadas por outro órgão/entidade como unidades exclusivas 

do órgão/entidade em questão (basta deixar o campo em branco). 

 

 

 

 



As telas de consulta a Processos, Coteps, Pregões e Contratos foram alteradas conforme 

exemplos a seguir: 

 

a. Tela de consulta a Processo de Compras 

 

b. Tela de consulta a Cotep 

 

 

c. Tela de consulta a Contrato 



 

 

d. Tela de consulta Pregão 

 

 

O resultado a ser recuperado considerará os processos/coteps/pregões/contratos cujas unidades 

de compras se enquadrem no critério definido no novo filtro de pesquisa. 

 

Para facilitar o entendimento da utilização do novo filtro de pesquisa, segue abaixo um exemplo de 

consulta: 

 

Objetivo: Recuperar todos os pregões eletrônicos de 2010 considerando apenas unidades de 

compras utilizadas por outro órgão/entidade. 

 

Tela contendo os parâmetros da pesquisa. 



 



Tela contendo o resultado encontrado. Os pregões apresentados possuem a unidade de compra 

definida como uma “unidade utilizada por outro órgão entidade”.  

 



Observação: O novo filtro de pesquisa será apresentado apenas para servidores devidamente 

logados no Sistema. Nas consultas públicas e consultas executadas por fornecedores, o campo 

não estará disponível. 

 


