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Prezado Servidor, 

 

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

viabilizará a geração de ata(s) específica(s) para lote(s) de pregão. 

 

Para acessar a nova funcionalidade, na basta acionar o comando “Atas do pregão” conforme 

destaque na figura abaixo. 

 

 

 

 
 

 
SECRETARIA DE ESTADO DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n  
Edifício Gerais - Bairro Serra Verde  
CEP:  31630-901 - Belo Horizonte - MG 

COMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS 02/2011 
 



Em seguida acesse a aba “Atas específicas por lote”. 

 

Observação: a funcionalidade para a geração de ata(s) para o pregão como um todo não 

foi alterada. Apenas foi removido o campo “Lote” da tela onde as atas geradas para o 

pregão são apresentadas.  

 

 

Caso já existam atas geradas, especificamente para os lotes do pregão, as mesmas serão listadas 

e poderão ser visualizadas através do comando “Visualizar ata”  

 

Para gerar uma ata específica para um lote do pregão acesse o comando “Gerar ata específica”. 

Lembrando que apenas o Pregoeiro e/ou a Autoridade competente do pregão poderá (ão) gerar 

atas para os lotes de pregão, assim como ocorre para a geração de atas para Pregão. 

  

 

 

Observação: as atas geradas automaticamente pelo sistema (Ex.: atas geradas quando do 

retorno da situação do lote) serão destacadas em azul, conforme legenda constante na 

figura acima. 

 



Selecione o lote para o qual deseja gerar a ata e em seguida acesse o comando “Gerar ata”. 

 

 

 

As atas geradas através da nova funcionalidade, apresentarão apenas as informações do lote 

específico ao qual se referem, facilitando a visualização das informações e o acompanhamento dos 

procedimentos executados no certame. 

 

Os arquivos das atas ficarão disponíveis para acesso por parte dos Servidores, Fornecedores e 

Cidadãos. 

 


