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MÓDULO: Compras 

 

ASSUNTO: Gestão de tabela de veículos Seguro DPVAT 

 

Responsável pela elaboração: Coordenação Geral do SIAD Data: 20/01/2017 

 

 
Prezado Servidor, 

 

Foi estabelecido um novo fluxo padronizado no processamento das contratações de Seguro 

DPVAT para os veículos oficiais do Estado. O fluxo visa o processamento centralizado da 

contratação do Seguro DPVAT e abrange os veículos registrados em Minas Gerais, exceto os 

veículos cujo Estado figura como fiel depositário, nos termos da Resolução SEPLAG nº 002, de 11 

de janeiro de 2017. 

 

Desta forma, a norma supracitada determina a adoção do modelo de contratação centralizada, 

instituído pelo Decreto nº 46.944, de 29 de janeiro de 2016, para a contratação de seguro DPVAT – 

Seguro Contra Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre para os 

veículos oficiais de propriedade ou de posse da Administração Direta, das Autarquias e 

Fundações criadas ou mantidas pelo Estado. 

 

Conforme disposto no art. 7º, da Resolução SEPLAG nº 002/2017, os Órgãos e Entidades 

possuem veículos oficiais registrados em unidade da federação diferente de Minas Gerais e 

veículos que estejam sob a guarda na condição de fiel depositário deverão promover contratação 

própria no Portal de Compras, seguindo o modelo antigo, para contemplar estas situações. 

 

Para o novo processo centralizado foi disponibilizada nova funcionalidade no Portal de Compras 

para permitir a gestão da tabela de veículos oficiais próprios ou de terceiros sob posse do Órgão/ 

Entidade a terem a renovação do Seguro DPVAT pagos, bem como a indicação da previsão de 
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aquisição de novos veículos, observado o planejamento anual, para compor a previsão do preço 

vinculado ao Mapa de Melhores Preços. 

 

Os perfis de acesso referentes a essa nova funcionalidade são os listados abaixo, estando 

disponíveis no Formulário de solicitação de acesso. 

 

90503 APROVACAO DE PEDIDO DE MATERIAL E SERVICO - CONSULTA 

90504 - APROVACAO DE PEDIDO DE MATERIAL E SERVICO - ALTERAÇÃO 

90511 - GESTAO DE PEDIDOS – CONSULTA 

90512 - GESTAO DE PEDIDOS - ALTERAÇÃO 

90538 - GESTAO DE TABELAS SEGURO DPVAT – ALTERAÇÃO 

90539 - GESTAO DE TABELAS SEGURO DPVAT - CONSULTA 

 

Ou seja, será acessado pelos usuários com acesso à aprovação de pedido e à gestão de pedidos, 

em caráter de consulta ou alteração, ou poderá ser atribuído perfil específico. Lembramos que a 

gestão de acessos é atribuição do Administrador de Segurança do Órgão/ Entidade. 

 

 

Cadastro da tabela de veículos 

  

Os veículos ativos no Módulo Frotas1 estarão disponíveis para seleção no Portal de Compras no 

momento da criação da Tabela de Veículos conforme passos abaixo. A tabela é cadastrada para 

toda a frota do Órgão/Entidade assim, pode ser realizado por qualquer unidade administrativa do 

órgão que possui acesso. 

 

O Órgão/Entidade pode cadastrar quantas tabelas forem necessárias de acordo com a definição 

quanto à execução da despesa do seguro (unidade orçamentária, projeto/atividade, fonte de 

recurso, procedência, ou outro critério estabelecido pelo Órgão/Entidade). 

 

                                                

1
 Exceto os veículos excepcionados na Resolução SEPLAG n. 002/2017, a saber: os registrados em outra 

unidade da Federação e aqueles provenientes de depósito judicial. 

http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/OrgaosEntidades/18-08-2016-formulario-de-solicitacao-de-acesso-siad-portal-de-compras.xls
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Os veículos com situação “a vender”, com comunicação de venda, ou com impedimento por furto/ 

roubo não serão buscados inicialmente, mas podem ser incluídos em rotina de geração de boleto 

disponível no Módulo Frotas. Para estas exceções, favor conhecer Comunicado 02/2017. 

 

Para o acesso à funcionalidade, deve-se escolher no Menu do Portal de Compras: Processo de 

Compras > Seguro DPVAT > Consulta e cadastro de tabelas do seguro DPVAT: 

 

 

 

A funcionalidade permite o cadastro da Tabela de Veículo (renovação do Seguro DPVAT para os 

veículos oficiais sob posse do Órgão/Entidade) e o cadastro da Tabela da previsão de aquisição, 

observado o planejamento anual. 
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A inserção da Tabela de Veículos resgata os DÉBITOS DO EXERCÍCIO CORRENTE referentes ao 

Seguro DPVAT dos veículos ativos no módulo de Frotas do SIAD e informa o quantitativo de 

seguro para vínculo, por tipo de bem. 

 

Acione o comando “Inserir tabela de veículos”. 

 

 

 

Serão apresentados os campos abaixo para preenchimento (unidade orçamentária, projeto/ 

atividade, fonte, procedência), após informar os dados acione “Salvar”. 

 

 

 

Será exibida uma tabela-resumo dos DÉBITOS DO EXERCÍCIO CORRENTE referentes ao Seguro 

DPVAT dos veículos que irão compor a tabela com quantitativo de seguros e o valor total, por tipo 

de bem, considerando o valor do prêmio para o exercício vigente. 
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Acesse a aba “Veículos” para gerir os veículos que irão compor a tabela e, caso necessário, 

podem ser: i. inseridos outros débitos (ex.: Veículos em débito do exercício anterior), ou ii. 

excluídos débitos desta tabela, conforme avaliação do Órgão/Entidade (por exemplo: a. veículos 

que serão leiloados, observado o disposto no art. 2º, §2º, inciso II, da Resolução SEPLAG nº 

002/2017, e b. os veículos cedidos para outros entes, cuja responsabilidade pelo pagamento do 

Seguro seja do cessionário).  

 

 

 

É possível realizar a exclusão de veículos da tabela utilizando o comando “ ” disponível na última 

coluna a direita de cada veículo.  

 

Os comandos “Inserir veículos” e “Excluir veículos” permitem realizar o procedimento desejado 

para vários registros de acordo com os filtros utilizados (unidade, ano de exercício, categoria, 

placa, faixa de placas, situação do veículo ou tipo de bem). 
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Atenção: Os veículos apresentados inicialmente na tabela (aba veículos) correspondem ao prêmio 

do exercício atual. Caso exista débito do exercício anterior é necessário a inserção destes 

manualmente, por meio do comando “inserir veículos”, informando o exercício anterior. 
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Para concluir o registro da tabela, acesse a aba “Dados da previsão” e acione o comando 

“Finalizar elaboração”. 

 

 

 

Caso seja necessário algum ajuste na tabela já finalizada, acione o comando “Retornar situação”. 

 

 

 

Uma vez finalizado a elaboração da tabela de veículos, é possível a vinculação da tabela ao Mapa 

de Melhores Preços do Pedido de Compras. 

 

O registro da criação da tabela, das inserções e exclusões, da finalização e retorno de situação 

serão mantidos na aba “histórico”, por usuário, horário, procedimento realizado e seguros 

envolvidos. 
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Caso exista PREVISÃO DE AQUISIÇÃO de novos veículos, observado o planejamento anual, é 

necessário informar o valor total referente ao pagamento do prêmio das aquisições previstas para o 

ano corrente. Para tanto, acione o comando “Inserir previsão de aquisição”. 

 

 

 

Informe os dados de unidade orçamentária, projeto/atividade, fonte de recurso, procedência, o 

valor total do prêmio previsto e a quantidade de aquisição por categoria, conforme tela abaixo. 

 

Acione o comando “Salvar” e finalize a elaboração da tabela. 

 

 

 

 

Atenção: Se o valor do prêmio for superior a soma do valor total para as categorias informadas, o 

sistema apresentará a mensagem de erro abaixo para que seja adequado o valor informado. 
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O Órgão/Entidade pode cadastrar quantas previsões forem necessárias de acordo com a definição 

quanto à execução da despesa do seguro (unidade orçamentária, projeto/atividade, fonte de 

recurso, procedência, ou outro critério estabelecido pelo Órgão/Entidade). 

 

 

Considerações quanto ao cadastro da Solicitação e Pedido de Compras 

 

Antes de realizar o cadastro da Solicitação de Compras é necessário cerificar que a UNIDADE DE 

PEDIDO está devidamente vinculada à UNIDADE DE COMPRA CENTRALIZADA responsável pela 

contratação. 

 

O item de serviço desta contratação é: 14095 - SERVICOS DE SEGURO OBRIGATORIO DE 

VEICULOS (DPVAT) 

 

Apenas uma solicitação deve ser vinculada por pedido. 

 

Atente-se para o fato de que a UNIDADE que realizar o PEDIDO é a mesma a que deve 

EXECUTAR A DESPESA no Portal (inserir as especificações de despesa – empenho, 

conformidade orçamentária e pagamento). Ou seja, ao cadastrar um pedido em determinada 

UNIDADE DE PEDIDO, necessariamente esta unidade é que realizará a EXECUÇÃO DE 

DESPESA. 

 

No cadastro do pedido de compras, no campo Cidade, deve ser informado a opção CONFORME 

CONTRATO. Caso contrário, o pedido será devolvido para correção. 
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Caso as dotações orçamentárias informadas no pedido não possuírem consistência com as 

informações orçamentárias indicadas na Tabela de Veículo associada ao mapa, o Portal de 

Compras emitirá aviso sobre a situação, porém, não é obrigatório este ajuste. 

 

 

 

Mapa de melhores preços 

 

Finalizado o cadastro das tabelas, na composição do mapa de melhores preços do pedido será(ão) 

vinculada(s) a(s) tabela(s) de veículos ao item do mapa. Nesse sentido, para proceder esta 

vinculação, o Órgão/Entidade deverá proceder aos seguintes passos. 

 

Acione o comando “ ” para inserir a tabela de veículos. 

 

 

Acione o comando “Inserir preço tabelado”. 

 

 

Acione o comando “Inserir tabela de seguros”. É possível inserir mais de uma tabela no mesmo 

mapa. 
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Escolha quais tabelas cadastradas para o Órgão/Entidade devem compor o pedido e clique em 

salvar: 
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A composição do preço para esta contratação será a soma do valor total de todas as Tabelas de 

Veículos vinculadas ao mapa. 

 

Como o preço do mapa é conformado pelo somatório dos valores das tabelas vinculadas, é 

necessário “Justificar itens com poucos orçamentos” e indicar a opção “Preço tabelado”. 

 

 

Os demais procedimentos para o cadastramento do Pedido de Compra não foram alterados. 

 

 


