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Prezado Servidor, 

 

Encontra-se disponível no módulo de Compras do Portal de Compras um novo recurso de gestão 

cujo objetivo é viabilizar um melhor acompanhamento dos prazos de contratação dos processos de 

compras cadastrados no Portal de Compras e suas respectivas etapas por procedimento e 

contratação. Por meio desta nova funcionalidade será possível acompanhar, por pedido de compra, 

das contratações.  

 

Para que esse acompanhamento seja possível, os Órgãos e Entidades deverão parametrizar os 

prazos aplicáveis para cada etapa dos processos de compras, conforme suas necessidades e 

considerando os diversos procedimentos de contratação existentes. Ou seja, para cada 

procedimento de contratação e para cada etapa do respectivo procedimento de contratação, os 

Órgãos e Entidades devem definir um prazo intermediário e um prazo máximo para a conclusão 

daquela etapa.  

 

Tendo em vista os parâmetros definidos pelos Órgãos e Entidades o sistema notificará, via e-mail, 

os usuários e/ou as unidades administrativas cabíveis, que determinado processo atingiu o prazo 

(intermediário ou máximo) em uma respectiva etapa do fluxo do processo de compra. 
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Parametrização dos prazos para as etapas dos processos de compras 

 

Para que O USUÁRIO responsável pela parametrização dos prazos, em cada órgão entidade, 

possa executar os procedimentos no sistema, é necessário que ele possua o novo perfil de acesso 

ao sistema denominado “Acompanhamento de prazos de contratação (código - 90106)”.  

 

A parametrização abrange todos os Órgão/Entidade. 

 

Para acessar o painel de controle e conseqüentemente a funcionalidade que permitirá a 

parametrização dos prazos, o usuário deverá seguir os passos descritos a seguir. 

 

Ao acessar o Portal de Compras (logo após o login), será apresentada uma imagem referente a 

nova funcionalidade do sistema(Painel de Controle). 

 

 



 

Logo em seguida, basta acessar o comando “Configurar intervenção para exibição de alertas” 

 

 

 

Os procedimentos de contratação foram agrupados, primeiramente, em dois grandes grupos “Bens 

e serviços” e “Obras e serviços de engenharia” 

 

Atenção!  

Além deste Comunicado, os usuários poderão contar com um manual de instruções, sobre 

como informar, no sistema, os prazos para etapas dos processos de compras do seu órgão. 

Para acessar o manual basta clicar em “manual de configuração do painel de controle”. 

 

 

 



Em cada grande grupo, existem pequenos grupos onde constam procedimentos de contratação 

que possuem etapas em comuns. 

 

 



Como todos os procedimentos de contratação existentes em cada um dos pequenos grupos, 

possuem, para seus processos, as mesmas etapas, o usuário poderá optar em definir prazos 

únicos para as etapas de todos os procedimentos de contratação do grupo (Comando “Deseja 

definir intervalos iguais para todos os procedimentos deste grupo?”) ou definir os prazos para 

as etapas, pontualmente, para cada procedimento de contratação (basta expandir cada 

procedimento de contratação). 

 

 

 



 

ATENÇÃO! 

Quando da disponibilização da nova funcionalidade no sistema, foram atribuídos os prazos 

praticados pela SEPLAG, PARA TODOS OS ÓRGÃO E ENTIDADES que utilizam o Portal de 

Compras. Sendo assim, é extremamente importante que cada órgão ajuste os prazos 

existentes no sistema de acordo com suas diretrizes, se for o caso.  

 

 

 

 



Após a definição dos prazos basta acessar o comando “Aplicar”. 

 

 

 

Atenção! 

Os prazos para alertas em amarelo se referem aos prazos máximos que os Órgãos e Entidades 

esperam concluir determinada etapa do processo. Já os prazos para alertas em vermelho se 

referem aos prazos de tolerância máxima de acordo com as diretrizes dos Órgãos e Entidades. 

 

 

 

 



Acesso ao Painel de Controle - Consulta 

 

Para consultar as informações disponibilizadas no Painel de Controle, é necessário que o usuário 

possua pelo menos um dos perfis de acesso relacionados a seguir.  

 

 Aprovação de processo de compra - consulta  

 Aprovação de processo de compra - alteração  

 Aprovação de pedido de material e serviço - consulta  

 Aprovação de pedido de material e serviço - alteração  

 Aprovação de solicitação de material e serviços - consulta  

 Aprovação de solicitação de material e serviços - alteração 

 Emissão de parecer jurídico - consulta  

 Emissão de parecer jurídico - alteração  

 Emissão de parecer de auditoria - consulta  

 Emissão de parecer de auditoria - alteração  

 Gestão de pedidos - consulta  

 Gestão de pedidos - alteração  

 Gestão de solicitação de material e serviço - consulta  

 Gestão de solicitação de material e serviço - alteração  

 Gestão de processo de compra - consulta  

 Gestão de processo de compra - alteração  

 Autoridade competente - consulta  

 Autoridade competente - alteração  

 Gestão de relatórios TCEMG - alteração  

 Gestão de relatórios TCEMG - consulta  

 Gestão da situação do lote - consulta  

 Gestão da situação do lote - alteração  

 Gestão de propostas vencedoras - consulta  

 Gestão de propostas vencedoras - alteração  

 Gestão de obras - consulta  

 Gestão de obras - alteração  

 Administrador do sistema - consulta  

 Administrador do sistema - alteração  

 Consultas gerais no Órgão  

 Gestão de consórcios  



Ao acessar o Portal de Compras (logo após o login), será apresentada uma imagem referente a 

nova funcionalidade do sistema(Painel de Controle). 

 

 

 

Após clicar na imagem, o usuário será remetido a seguinte tela onde constará o resultado de uma 

consulta pré-definida no sistema. 

 

 

 

O resultado das pesquisas efetuadas no Painel de Controle apresentará uma relação de pedidos 

de compras, e para cada pedido, serão apresentadas diversas informações que viabilizam o 

acompanhamento dos prazos para cada uma das etapas do processo de compra ao qual o pedido 

encontra-se vinculado. 

 



 

A pesquisa inicial, pré-definida pelo sistema, obedecerá aos seguintes critérios:  

 Listará os pedidos do Órgão da unidade do usuário logado cujos processos não estejam 

concluídos ou pedidos do Órgão da unidade do usuário logado que ainda não tenham tido 

o 1º empenho emitido.  

 Além disso, para alguns usuários, os seguintes filtros de pesquisa possuirão valores iniciais 

conforme descrito a seguir: 

o Caso o usuário esteja logado em uma unidade de pedido, o filtro unidade de pedido já 

virá preenchido com a unidade de pedido informada no primeiro acesso do usuário ao 

painel. 

o Caso o usuário esteja logado em uma unidade solicitante, o filtro unidade de pedido já 

virá preenchido com a unidade de pedido vinculada à unidade solicitante que foi 

informada no primeiro acesso do usuário ao painel.  

o Caso o usuário esteja logado em uma unidade de Assessoria Jurídica, serão 

retornados todos os pedidos vinculados a processos com a situação “Pendente de 

Parecer Jurídico”. 

o Caso o usuário esteja logado em uma unidade de Auditoria, serão retornados todos os 

pedidos vinculados a processos com a situação “Pendente de Parecer de Auditoria”.  

 



O usuário poderá definir sua consulta da forma que lhe for conveniente. Para isso basta expandir 

os campos da pesquisa acessando o comando “Exibir pesquisa”  

 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, alguns campos já possuirão valores pré-definidos, 

entretanto, o usuário poderá redefinir os valores dos campos e executar sua consulta conforme 

desejado.  

 

 

 



 Compreendendo as informações apresentadas no resultado da pesquisa 

 

 

 

 PRAZOS APRESENTADOS PARA AS ETAPAS DOS PROCESSOS 

Elaboração do processo: Compreende o período entre o dia da aprovação do 

pedido até o dia em que o processo de compra, ao qual o pedido está vinculado, foi 

iniciado. 

Elaboração do edital(*): Compreende o período entre o dia do início da etapa do 

processo (“Em elaboração de edital”) ao dia do fim desta etapa. 

Parecer jurídico(*): Compreende o período entre o dia do início da etapa do 

processo (“Pendente para emissão de parecer jurídico”) ao dia do fim desta etapa. 

Parecer de auditoria(*): Compreende o período entre o dia do início da etapa do 

processo (“Pendente para emissão de parecer de auditoria”) ao dia do fim desta 

etapa. 

Aprovação(*): Compreende o período entre o dia do início da etapa do processo 

(“Pendente para aprovação”) ao dia do fim desta etapa. 

Publicação(*): Compreende o período entre o dia do início da situação do processo 

(“Aprovado”) ao dia do fim desta situação(processo foi publicado). 

Publicado(*): Compreende o período entre o dia do início da situação do processo 

(“Publicado”) ao dia do fim desta situação (processo teve a situação alterada para 

“Em andamento”). 

Em andamento(*): Compreende o período entre o dia do início da situação do 

processo (“Em andamento”) ao dia do fim desta situação (processo foi concluído). 

 
(*)Se o processo referente ao pedido não passou pela situação, mas ainda vai passar, será 
apresentado um círculo na cor “cinza”. Se a situação não faz parte do fluxo do processo, 
tendo em vista seu procedimento de contratação, será apresentado o texto “n/a”. 

 



 PRAZOS APRESENTADOS PARA AS SITUAÇÕES GLOBAIS DOS PEDIDOS  

Conclusão do processo do pedido(*): Compreende o período entre o dia da 

aprovação do pedido até o dia em que o processo de compra, ao qual o pedido está 

vinculado, foi concluído. 

Emissão 1º empenho pedido do processo(**): Compreende o período entre o dia 

da aprovação do pedido até o dia em que o primeiro empenho do pedido foi emitido 

(efetivado). 

(*)Se o processo não foi concluído ou não existe processo vinculado ao pedido, Compreende o 
período entre o dia da aprovação do pedido até a data atual”. 

(**)Se ainda não existe empenho, Compreende o período entre o dia da aprovação do pedido 
até a data atual”. 

 

 VISUALIZANDO OS PRAZOS DEFINIDOS PARA O ÓRGÃO  

Para visualizar os prazos definidos para o órgão, para cada etapa do processo, de 

cada procedimento de contratação, basta passar o mouse sobre o farol desejado, 

conforme na figura a seguir.  

 

 

 

 IDENTIFICANDO A ETAPA ATUAL DO PROCESSO 

Para destacar a etapa a qual o processo do pedido se encontra, será apresentado 

um contorno em negrito na célula correspondente, conforme destaque na figura a 

seguir.  

 



 

 EXPORTANDO O RESULTADO DA CONSULTA 

Através do comando destacado na figura abaixo, o usuário poderá exportar o 

resultado de uma pesquisa para um documento em formato “XLS”.  

 

 

 

O resultado da pesquisa que foi exportado para o documento em formato “XLS” seguirá, na 

medida do possível, a mesma estrutura do resultado apresentado no Painel de controle do 

Portal de compras.  

 

 

 



Notificações por e-mail – ALERTAS  

 

Quando determinado processo de compra ultrapassar os prazos (tanto o prazo intermediário – 

“Alerta Amarelo” como prazo máximo “Alerta Vermelho”) definidos para determinada etapa do 

processo, o sistema notificará os usuários e/ou as unidades administrativas quanto ao ocorrido. 

Tais notificações acontecerão uma vez ao dia e apresentarão todos os processos que motivaram o 

envio do alerta. A seguir segue um exemplo da mensagem deste tipo de notificação. 

 

 



As notificações acontecerão conforme descrito a seguir: 

 

 Alertas na etapa do processo “Em elaboração de processo” 

o Notificação(ões): ao USUÁRIO que criou o processo de compra e à UNIDADE de 

compra do processo. 

 Alertas na etapa do processo “Elaboração do edital” 

o Notificação(ões): ao USUÁRIO que criou o processo de compra e à UNIDADE de 

compra do processo. 

 Alertas na etapa do processo “Parecer jurídico” 

o Notificação(ões): ao USUÁRIO que criou o processo de compra, à UNIDADE de 

compra do processo e à UNIDADE de ASSESSORIA JURÍDICA do processo. 

 Alertas na etapa do processo “Parecer de auditoria” 

o Notificação(ões): ao USUÁRIO que criou o processo de compra, à UNIDADE de 

compra do processo e à UNIDADE de AUDITORIA do processo. 

 Alertas na etapa do processo “Aprovação” 

o Notificação(ões): ao USUÁRIO que criou o processo de compra e à UNIDADE de 

compra do processo. 

 Alertas na etapa do processo “Publicação” 

o Notificação(ões): ao USUÁRIO que criou o processo de compra e à UNIDADE de 

compra do processo. 

 Alertas na etapa do processo “Publicado” 

o Notificação(ões): ao USUÁRIO que criou o processo de compra e à UNIDADE de 

compra do processo. 

 Alertas na etapa do processo “Em andamento”: 

o Notificação(ões): ao USUÁRIO que criou o processo de compra e à UNIDADE de 

compra do processo. 

 Alertas na situação Global “Conclusão do processo do pedido” 

o Notificação(ões): ao USUÁRIO que criou o processo de compra e à UNIDADE de 

compra do processo. 

 Alertas na situação Global “Emissão do 1º empenho do pedido” 

o Notificação(ões): ao USUÁRIO que criou o processo de compra e à UNIDADE de 

compra do processo.  

 

ATENÇÃO! 

O mesmo alerta poderá ser enviado mais de uma vez para um mesmo processo, caso a situação 

que motivou o envio da notificação não seja solucionada. 


