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Prezado Servidor, 

 

Encontra-se disponível no Portal de Compras uma nova funcionalidade que permite aos usuários 

acompanhar o andamento dos processos de compra em seu Órgão/Entidade. 

 

Para ter acesso a essa nova funcionalidade o usuário deve possuir o seguinte perfil: Consultas 

Gerais no Órgão. Uma vez com este acesso liberado e após ter feito o login no Portal de 

Compras, será apresentado ao usuário um box em amarelo com uma mensagem de atenção. 

 

Nesta mensagem, serão informadas as formas de acesso a esta nova funcionalidade. Uma através 

da palavra “aqui" e outra através de um link – “Lista de tarefas pendentes” - localizado na parte 

superior esquerda da tela acima do menu principal. Este último permanecerá sempre visível ao 

usuário. 
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Acessando a funcionalidade, nova tela será apresentada. Um painel será exibido com 

agrupamentos de pendências (links) do Órgão/Entidade da unidade em que o usuário está logado. 

Além de um box em cinza contento mensagens de atenção. 

 

 

 

Clicando-se em qualquer um destes links, o usuário será remetido a uma tela de pesquisa pré-

formatada que permite a visualização detalhada dos processos informados. Ou seja, clicando, por 

exemplo, na tarefa pendente “COTEP > 259 pendente(s) de classificação de fornecedores”, o 

Portal de Compras apresentará uma listagem de todos os processos de cotação eletrônica (no 

nosso exemplo, são 259 processos) do Órgão/Entidade referente à unidade em que o usuário está 

logado e que estejam pendentes de classificação de fornecedores. 

 



 

 

Entretanto, como a mensagem de atenção informa (box cinza), para atuar em cada um desses 

processos apresentados, é necessário que o usuário possua o perfil específico na unidade utilizada 

no login. 

 

ATENÇÃO: Para ter acesso a essa funcionalidade (perfil: Consultas Gerais no Órgão), o usuário 

deverá logar no Portal de Compras informando o código da unidade em que foi autorizado o 

acesso. Caso informe outra e nesta não foi autorizada esta funcionalidade, serão exibidas apenas 

as funções referentes aos perfis liberados ao usuário na unidade logada. 


