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 MÓDULO: Compras 
 
ASSUNTO: Planejamento Anual de Compras - Adequação do Fluxo de Cadastramento de 
processos de Compras 
 

 

 
Responsáveis pela elaboração: Coordenação Geral do SIAD 

 

 
Data: 01/06/2012 

 
Prezado Servidor, 

 

O módulo de Compras do Portal de Compras foi alterado, no sentido de adequar as 

funcionalidades do fluxo de cadastramento de processos ao Planejamento Anual de Compras, 

realizado pelos Órgãos através do Portal de Compras. 

 

 

1. ALTERAÇÕES - CADASTRAMENTO DE SOLICITAÇÕES  DE COMPRA 

 

Quando do cadastramento de solicitações de compras, o usuário poderá vincular a demanda que 

será adquirida à demanda que foi previamente planejada no Planejamento anual de Compras 

realizado por seu órgão. Quaisquer dúvidas quanto às rotinas e/ou conceitos relacionados ao 

Planejamento anual de Compras, consultar o Comunicado SIAD 17/2011. 

 

 

 

 

 
 

 
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 04/2012 
 

http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/ComunicadosSIAD/2011/17-2011-comunicado-siad-17-2011-planejamento-de-compras.pdf
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A aba de “Dados da solicitação” apresentará o comando “Selecionar planejamento de processo 

de compra”. O usuário deverá acionar o comando para selecionar um Planejamento de processo 

de Compra, constante no Planejamento anual de Compras de Seu Órgão e vincular à sua 

solicitação de compra. 

 

 

 

Ao acionar o comando, o sistema apresentará a tela de pesquisa abaixo. O usuário poderá definir 

os parâmetros desejados para recuperar um planejamento de processo de compra específico.  
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Caso o usuário não saiba o número do Planejamento de processo de compra que pretende vincular 

à sua solicitação de compra, basta acionar o comando “Buscar” que o sistema recuperará todos os 

Planejamentos de processo de compras que possuem itens planejados pela unidade solicitante 

que está cadastrando a solicitação de compra, conforme orientação descrita na mensagem 

amarela. 

 

 

Após encontrar o planejamento de processo de compra desejado, basta selecioná-lo e em seguida 

acionar o comando “Associar”. 

 

 

 

 

ATENÇÃO!  

Itens de planejamento somente poderão ser associados mais de uma vez em novas solicitações de 

compras, quando por algum motivo o item de processo de compras for anulado, revogado, deserto 

ou fracassado. 
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Preencha os demais campos da tela de aba de dados, assim como era feito anteriormente, e 

acione o comando “Salvar”. 

 

 

O sistema recuperará automaticamente, os itens que foram planejados pela unidade solicitante 

responsável pelo cadastramento da solicitação de compra, e incorporado ao Planejamento de 

processo de compra que foi selecionado anteriormente pelo usuário conforme descrito nos passos 

anteriores deste comunicado. Os itens serão apresentados na aba “Itens da solicitação”. 

 

 

 

 



 Página 5 
 

A legenda na cor AMARELA indica quais são os ITENS COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS, 

pois, nem todas as informações necessárias para o item de solicitação de compra, são vinculadas 

no planejamento da compra que foi realizado pela unidade solicitante. Exemplo de informações 

que precisarão ser completadas: “Linha de fornecimento”, “Item de Material ou serviço”, 

“Considerar similar”. 

 

Para complementar/alterar, os dados de um item, o usuário deverá acionar o comando “Alterar”. 

 

 

 

O usuário deverá complementar as informações do item e salvar as alterações. 
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ATENÇÃO!  

Tendo em vista que os servidores solicitantes dos órgãos podem realizar seus planejamentos de 

solicitações vinculando suas demandas apenas com a informações do Material ou Serviço(sem a 

informação do ITEM de material ou ITEM de serviço), quando da complementação dos dados 

realizados através da tela acima, o sistema não permitirá que os usuários selecionem ITENS de 

materiais/serviços que não pertençam ao Material ou Serviço que foi informado previamente no 

planejamento de solicitações realizado pelos servidores solicitantes dos órgãos. 

A tela abaixo exemplifica um item que foi planejado no nível de Material. Observe que o código e a 

descrição do ITEM de material não são apresentados.  

 

 

 

Após a complementação das informações desejadas, o item não mais será marcado com a 

legenda. 
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ATENÇÃO!  

Na aba de itens de solicitação foi inserida uma nova coluna para indicar se determinado item da 

solicitação de compra, é ou não Planejado, conforme destaque na figura acima. 

 

Caso queira, o usuário poderá inserir itens que não foram planejados em uma mesma solicitação 

que contenha itens planejados. Além disso, ele poderá excluir itens, mesmo que planejados, que 

não devem ser considerados na solicitação de compras que está sendo cadastrada. 

 

 

 

Os procedimentos referentes ao encaminhamento da solicitação de compra para aprovação, assim 

como os procedimentos de aprovação de solicitações de compras, não foram alterados. 

 

ATENÇÃO!  

Caso uma solicitação de compra seja “Negada” os itens planejados que estavam vinculados à 

solicitação de compra que foi cancelada, poderão ser vinculados a novas solicitações de compras. 

 

Foram inseridos na tela de pesquisa de solicitações de compras, filtros de consultas que 

viabilizaram a consulta a solicitações de compras tendo em vista um determinado Planejamento de 

Processo de Compras.  
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2. ALTERAÇÕES - CADASTRAMENTO DE PEDIDOS DE COMPRA 

 

Quando da vinculação das solicitações de compras aos pedidos de compras, o sistema exibirá o 

número do Planejamento de processo de compra ao qual determinada solicitação de compra foi 

vinculada. Além disso, será exibida a informação se a solicitação de compra é ou não Planejada. 

Uma solicitação será considerada “Planejada” caso pelo menos um de seus itens seja planejado. 
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Após a vinculação da solicitação de compra desejada para o pedido de compra, o usuário deverá 

preencher os demais campos da aba de “Dados do pedido” e em seguida salvar o pedido de 

compra. 
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Não houve alteração nos procedimentos de vinculação de solicitações de compras à pedidos de 

compras. Entretanto, vale ressaltar que o usuário poderá vincular em um mesmo pedido de 

compras, solicitações de compras planejadas e não planejadas, desde que tais solicitações de 

compras possuam a mesma linha de fornecimento. 

 

 

 

A funcionalidade referente à inclusão de dotações orçamentárias, disponível na aba 

“Dotações orçamentárias” do pedido, foi alterada com o objetivo de verificar as 

informações que estão sendo vinculadas pelo usuário no momento do cadastramento do 

pedido de compras, com as informações vinculadas no planejamento de solicitações que 

foi cadastrado pelos servidores solicitantes, durante o planejamento anual de compras do 

órgão. Tal verificação se aplicará apenas aos pedidos que contenham pelo menos uma 

solicitação de compra planejada.  

 

O objetivo da verificação é orientar ao usuário que as informações relativas à execução 

orçamentária e financeira (Elemento item, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte e 

Procedência) dos itens que foram planejados pelas unidades solicitantes, durante o 

planejamento anual de compras do órgão, sejam vinculadas ao pedido de compra que está 

sendo cadastrado em atendimento à demanda planejada.  
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Durante o procedimento da inclusão das dotações ao pedido, o usuário visualizará a 

orientação quanto a necessidade da vinculação das informações, conforme mensagem em 

destaque na tela abaixo. 

 

OBSERVAÇÃO: Caso o usuário deixe de vincular todas as dotações devidas, o 

sistema não bloqueará a tramitação do pedido. 

 

 

 

 

Os procedimentos referentes ao encaminhamento do pedido de compra para aprovação, assim 

como os procedimentos de aprovação de pedidos de compras, não foram alterados. 

 

ATENÇÃO!  

Caso um pedido de compra seja “Negado” os itens planejados que estavam vinculados às 

solicitações de compras do pedido negado, poderão ser vinculados a novas solicitações de 

compras. E as novas solicitações de compras poderão ser vinculadas a novos pedidos de compras. 
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Foram inseridos na tela de pesquisa de pedidos de compras, filtros de consultas que viabilizaram a 

consulta a pedidos de compras tendo em vista um determinado planejamento de processo de 

Compras.  
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3. ALTERAÇÕES - CADASTRAMENTO DE PROCESSO DE COMPRA 

 

Quando do cadastramento de processos de compras, o usuário poderá vincular o processo que 

está sendo cadastrado, a um planejamento de processo de compras existente no Planejamento 

anual de Compras realizado por seu órgão. Para isso, basta o usuário acionar o comando 

“Selecionar planejamento de processo de compra”, disponível na tela inicial do cadastramento 

de processo de compra, conforme apresentado nas telas a seguir. 
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Ao acionar o comando, o sistema apresentará a tela de pesquisa abaixo. O usuário deverá definir 

os parâmetros desejados para recuperar um planejamento de processo de compra específico.  

 

 

 

Após encontrar o planejamento de processo de compra desejado, basta selecioná-lo e em seguida 

acionar o comando “Associar”. 

 

 OBSERVAÇÃO: O usuário poderá pesquisar/selecionar apenas planejamentos de 

processos, cuja unidade de compra seja a mesma unidade de compra do processo que está sendo 

criado. 
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O sistema recuperará automaticamente para o processo de compra que está sendo cadastrado, o 

procedimento de contratação que foi definido para o planejamento de processo de compra, 

selecionado anteriormente. 

 

OBSERVAÇÃO: Caso seja necessário, o usuário poderá adequar o procedimento de 

contratação do processo que está sendo cadastrado. 

 

O usuário deve preencher as demais informações do processo de compras e em seguida salvar o 

processo. 

 

 
 

Não houve alteração nos procedimentos de vinculação de pedidos de compras à processos de 

compras. Entretanto, vale ressaltar que o usuário poderá vincular em um mesmo processo de 

compras, pedidos de compras planejados e não planejados. Acione o botão “Vincular pedidos ao 

processo” para vincular um pedido planejado. 
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Para facilitar a recuperação dos pedidos de compras para vinculação ao processo de compra, foi 

inserido na tela de pesquisa, um novo filtro conforme destaque na figura abaixo. 

 

 

 

Os demais procedimentos referentes ao cadastramento, assim como os tramites dos processos e 

sua aprovação, não foram alterados. 

 

ATENÇÃO!  

Caso um processo de compra seja “CANCELADO” os itens planejados que estavam vinculados às 

solicitações de compras do pedido reprovado, poderão ser vinculados a novas solicitações de 

compras. E as novas solicitações de compras poderão ser vinculadas a novos pedidos de compras. 
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Foram inseridos na tela de pesquisa de processo de compras, filtros de consultas que viabilizaram 

a consulta a processos de compras tendo em vista um determinado planejamento de processo de 

Compras.  

 

 

 

 


