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Prezado Servidor, 

 

Foi incluída na lista para seleção do procedimento de contratação de um processo de compra a 

opção "Outras contratações", tanto no grupo de Bens e Serviços quanto no grupo de Obras e 

Serviços de Engenharia. Esse procedimento de contratação deverá ser utilizado para os casos de 

Adesão a contratos corporativos ou, excepcionalmente, para a Correção de processos, 

devidamente justificada, sob orientação da Coordenação Geral do SIAD. Nesse último caso, o 

sistema permitirá que os usuários cadastrem processos de compra para corrigir processos já 

homologados/em execução cadastrados a partir de 2009, sem que seja necessário percorrer o 

fluxo específico do procedimento de contratação original, como por exemplo, não será necessário 

incluir edital ou pareceres jurídico e de auditoria. 

 

Para a Adesão a Contratos Corporativos , o usuário deverá selecionar o contrato corporativo e 

será permitido o preenchimento de observações e também o vínculo opcional a um processo de 

compra já cadastrado, ambas as informações não obrigatórias. Atualmente, existem dois contratos 

corporativos disponíveis para seleção: Publicidade - SEGOV e Rede IP MULTISERVIÇOS. 
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Para o caso de Correção de processos , deverá ser informada obrigatoriamente uma justificativa e 

se necessário, observações relevantes. O usuário deverá também, obrigatoriamente, selecionar um 

processo de compra já cadastrado no Portal de Compras para vincular ao processo que está sendo 

cadastrado, a partir do qual será recuperado, para registro, o procedimento de contratação original. 

Poderão ser selecionados somente processos originais com situação posterior a Aprovado. 

 

 

 

 



Importante:  

A Correção de processos  não deverá ser utilizada para inclusão de nova unidade de pedido, 

unidade contábil, unidade orçamentária ou novo elemento-item de despesa para um determinado 

item do processo. Para esse fim, deverá ser utilizada a funcionalidade de inclusão de novo pedido, 

que pode ser aplicada para itens com ou sem termo de contrato: 

 

• No caso de itens com termo de contrato , essa inclusão pode ser feita no módulo de 

Contratos através de um Termo Aditivo para as alterações do tipo Acréscimo de valor-

quantidade e/ou Remanejamento de saldo pelas unidades de pedido. 

• No caso de itens sem termo de contrato , essa inclusão pode ser feita no módulo Compras 

> Itens homologados-ratificados > Visualizar alterações contratuais (Para um item de 

processo selecionado) > Inserir alteração. Para as alterações do tipo Acréscimo e 

Remanejamento é possível realizar a inserção de novo pedido. 

 


