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Prezado Servidor, 

 

Foi disponibilizada no módulo “Especificações de execução de despesas” a possibilidade de as 

unidades de pedido vinculadas ao processo criarem suas próprias especificações de execução de 

despesas. 

 

Até então, para gerir uma especificação, o usuário precisava estar logado na unidade de compra 

do processo de compra. Entretanto, há diversos processos em que, apesar da compra estar 

centralizada em uma unidade de compra, agregando pedidos de diversas unidades, a execução 

ocorre de forma descentralizada, ou seja, cada unidade de pedido possui autonomia para executar 

a sua parcela no processo/contrato. Essa situação é comum em processos de compra 

centralizados, por exemplo, que agregam pedidos de órgão distintos. 

 

Nesses casos, os usuários das unidades de pedido precisam de perfil de acesso na sua unidade, 

para criação de especificações apenas para os itens originários dos seus pedidos, não sendo 

necessária autorização na unidade de compra do processo. 

 

A partir de agora isso é possível. Para tanto, o usuário da unidade de pedido deve possuir perfil 

Gestor de especificação - alteração na sua unidade de pedido. 

 

O restante do processo é muito similar. O usuário deve logar na unidade de pedido e acessar no 

módulo “Especificações de execução de despesas” a opção “Cadastro e consulta de 

especificações”. 

 

Ele deverá então selecionar o tipo de especificação desejada no campo “Tipo de especificação a 

inserir” e depois clicar no botão “Inserir especificação” conforme tela abaixo: 
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Na tela seguinte o usuário deverá selecionar o processo de compra: 

 

 

 



A tela de seleção do processo irá então ser apresentada e os dados do processo de compra 

deverão ser informados. No campo “Unidade administrativa”, o usuário deverá selecionar a unidade 

do processo de compras. 

* Importante: Só serão exibidas para o usuário as unidades de compra às quais a unidade de 

pedido em que se encontra logado está vinculada. 

 

 

 

Após informar também o número do processo e o ano e acionar o comando buscar, o usuário 

selecionará o processo desejado e continuará o procedimento de cadastramento de 

especificações. 

 

Na continuidade do procedimento, serão apresentados para o usuário apenas os itens que são 

pertencentes ao pedido cadastrado pela sua unidade. 

 

*Atenção: Para que as unidades de pedido possam fazer essa operação os usuários devem 

solicitar a liberação do perfil ao administrador de segurança do órgão/entidade. 


