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Prezado Servidor, 

 

Na vinculação de um pedido a um processo de compra, ao pesquisar os pedidos aprovados que 

podem ser vinculados, é possível, ainda na tela de pesquisa, visualizar detalhes do pedido 

(Visualizar relatório de detalhes do pedido de compra) e se necessário, já encaminhá-lo para 

correção. 
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Além disso, na vinculação de um pedido a um processo de compra cujo Procedimento de 

contratação é Registro de preços realizado no SIRP, caso não seja identificado um registro de 

preço vigente para um ou mais itens do pedido, o sistema apresentará mensagem de alerta para 

que o usuário verifique se a frequência de entrega informada está correta para esse(s) item(ns). 

Caso o usuário identifique que informou a frequência de entrega incorretamente, ele pode efetuar 

as correções e dar continuidade ao processo. Caso seja identificado que não existe mesmo registro 

de preço para o(s) item(ns), o usuário pode, nessa mesma tela, encaminhar o pedido para que o 

responsável efetue as devidas correções, como demonstrado nas telas abaixo: 

 

O usuário seleciona e vincula o pedido ao processo de Registro de preços realizado no SIRP: 

 



O sistema solicita que o usuário informe, para cada um dos itens, o Elemento-item de despesa e a 

Frequência de entrega. Caso não seja identificado no SIRP um registro de preço vigente para 

determinado item com a frequência de entrega informada, o sistema emite mensagem de alerta: 

 

ERRO! 
Não é possível realizar compra pelo SIRP, pois o(s)  item(ns) 1 não possui(em) registro de 

preço vigente para os dados fornecidos. Verifique a  frequência de entrega e tente 
novamente ou, se necessário, encaminhe o pedido par a correção. 

 

Nesse momento, o usuário pode corrigir a frequência de entrega ou, se for o caso, ou encaminhar 

o pedido para correção. 

 

 

Caso o problema seja realmente na freqüência de entrega, após a correção da mesma, o sistema 

irá realizar a vinculação do pedido e o usuário pode prosseguir com o processo. 

 



Ao Salvar, o sistema irá realizar a reserva no SIRP. Caso não seja possível realizar a reserva, o 

sistema irá avisar o usuário. 

 

ERRO! 
Não foi possível realizar a reserva no SIRP para o( s) seguinte(s) item(ns) de pedido: 1. 

 

Nesse caso, o usuário deve conferir no SIRP se a Quota da unidade para o item é maior ou igual à 

quantidade no pedido. 

 

 


