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Prezado Servidor, 

 

A partir da presente data será possível selecionar a Ata de Registro de Preços para a contratação 

de determinado item de processo de compras caso a unidade de compra possua cota para o item 

em mais de uma Ata vigente no Módulo de Registro de Preços.  

 

Cabe ressaltar que essa situação deve ser considerada uma exceção, uma vez que deve ser 

priorizada a existência de uma única Ata de Registro de Preços vigente para o mesmo item de 

material ou serviço. Além disso, cabe a unidade de compra analisar no momento da aquisição o 

disposto no Decreto 44.787/2008 no que diz respeito à contratação quando há mais de uma Ata de 

Registro de Preços vigente. 

 

1. Procedimentos 

 

No momento da vinculação dos pedidos de compras aos processos de compras cujo procedimento 

de contratação seja “Registro de preços realizado no SIRP”, o sistema permitirá que o usuário 

defina a qual Ata de registro de Preços a execução de determinado item de processo estará 

condicionada. A possibilidade desta seleção acontecerá apenas nos casos onde: 

 

1. Exista mais de uma ata de Registro de preços vigente, e que possuam o item de RP 

equivalente ao item de processo; 

2. Tais itens de RP estejam ativos, assim como seus respectivos fornecedores; 

3. Existam quotas disponíveis para os itens das atas de RP, na unidade de compra do 

processo; 

 

Observação: Caso o item exista em apenas uma Ata de Rp, mesmo que não atenda aos critérios 2 

e 3, o sistema selecionará automaticamente a Ata de RP encontrada. Lembrando que nos casos 
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onde os critérios 2 e 3 não são atendidos, não será possível dar andamento na vinculação do 

pedido ao processo de compra. 

 

Vinculo do pedido ao processo de compra. 

 

 

 

 



Após a definição do “Elemento-item de despesa” e da “Freqüência de entrega”, o usuário deve 

acessar o comando “Consultar registro de preço”, destacado a seguir. 

 

 

Ao acionar o comando citado anteriormente, o sistema irá recuperar o(s) registro(s) de preços, caso 

exista(m), de acordo com os critérios definidos no início deste documento. A seguinte tela será 

apresentada. 

 

Para os itens que possuírem mais de um Registro de preços, o usuário poderá selecionar o RP 

desejado. Para os itens que possuírem apenas um Registro de Preços o sistema apresentará, 

automaticamente(caso exista), o RP encontrado. 

 



 

 

O item “1” do pedido apresentado acima possui apenas um Registro de Preços, já os itens “2” e “3” 

possuem mais de um RP. Neste último caso é necessário selecionar o RP desejado. 

 

Ao acionar o comando “Selecionar” em destaque na figura acima, será apresentada uma tela 

contendo a relação de RPs encontrados para o item de pedido. Basta selecionar o RP desejado e 

clicar em “OK” 

 

 

 

O RP selecionado será apresentado na tela de itens de pedido do processo, e um comando 

“Alterar” estará disponível caso haja a necessidade de modificar o RP selecionado anteriormente. 

Após a definição do RP correto, clique em “OK” para concluir essa etapa.  

 



 

Clique no comando “Salvar” para finalizar a vinculação do pedido ao processo de compra. 

 

 

 

 

Os demais procedimentos para o cadastro deste tipo de processo não sofreram alterações. 


