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Prezado Servidor, 

 

Foi aprimorada no Portal de Compras a forma de gerenciar o prazo de entrega e garantias 

aplicáveis aos diversos objetos adquiridos.  

 

As informações quanto ao prazo de entrega e garantia mínima não serão solicitadas quando do 

momento inicial do cadastramento dos processos de compras. O usuário irá vincular tais 

informações em outro momento, por item de processo conforme orientações deste Comunicado 

SIAD. 

 

Esta nova funcionalidade aplica-se apenas aos itens de processo referentes a Itens de materiais. 

Para itens de serviço essas informações não serão solicitadas/vinculadas. 

 

Nova tela do cadastramento dos dados iniciais do processo de compras: 
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Observe, na tela anterior, que não são solicitadas informações quanto ao prazo de entrega e de 

garantia mínima, como acontecia anteriormente. 

 

A nova funcionalidade para vinculação do prazo de entrega e garantia mínima para os itens de 

processo encontra-se disponível na aba de “Itens de Processo”.  

 

 

Após a vinculação dos pedidos de compras ao processo de compras, é possível fazer a vinculação 

do prazo de entrega e garantia mínima para os itens de processo através duas formas: 

 

 Vinculação de mesmo prazo de entrega e garantia para todos os itens de processo 

 

Neste caso, acessar o comando “Informar prazo de entrega/garantia” conforme destacado 

abaixo. 

 



Na tela que se abrirá, o usuário deverá informar os dados solicitados.  

 

Observações: 

 As informações digitadas serão vinculadas apenas aos itens de processo de 

material; 

 Apenas o campo “Prazo de entrega” possui o preenchimento obrigatório (este prazo 

deverá ser informado em dias); 

 A garantia mínima deverá ser informada, em meses, apenas se houver; 

 

As informações digitadas serão aplicadas a todos os itens de processo de material. 

 



 Vinculação de prazo de entrega e garantia individualmente para cada tem de 

processo 

 

Neste caso, acessar o comando para editar as informações do item, conforme destacado 

abaixo. 

 

 

Observação: 

 Para itens de serviço os campos referentes a prazo e garantia mínima não serão 

apresentados. 

 

 



As informações digitadas serão aplicadas, especificamente, para o item de processo em questão. 

 

 

A alteração do prazo de entrega/garantia mínima para os itens de processo poderá acontecer 

desde que o processo de compra esteja nas situações: “Gerado” ou “Pendente para correção”. 

 

 



Atenção: Não será possível iniciar o processo de compra caso exista(m) item(s) de processo de 

material sem a informação do prazo de entrega. 

 

Quando do agrupamento/desagrupamento de itens de processo, quaisquer informações vinculadas 

anteriormente aos itens de processos, referentes ao prazo de entrega/garantia mínimas desses 

itens serão apagadas.  

 

Tela de agrupamento de itens 

 

 

No caso dos processos de Pregão, as informações quanto ao prazo de entrega/garantia mínima 

poderão ser alteradas quando do cadastramento dos lotes para o pregão.  

 

Após a inclusão do lote, acessar a funcionalidade para edição dos dados de um lote, conforme 

destacado a seguir. 

 

 



Caso queira alterar o prazo de entrega/ garantia mínima para algum dos itens do lote, basta 

selecionar o item desejado e acessar o comando “Altera prazo de entrega/garantia” localizado na 

parte inferior esquerda da tela.  

 

 

 

 

Observação: Para efetuar as alterações das informações referentes ao prazo de entrega/garantia 

mínima dos itens do lote de um pregão, o processo de compra deste pregão deve se encontrar 

com a situação “Publicado”. 



 

Todas as telas do sistema onde são apresentados dados referentes aos itens de Pregões, foram 

modificadas de forma a contemplar as novas informações quanto ao prazo de entrega/garantia 

mínima dos itens desses processos. Abaixo, o exemplo de uma destas telas. 

 

Tela de cadastramento de propostas para pregão eletrônico – Acesso Fornecedor 

 

 

Todas as telas do sistema onde são apresentados dados referentes aos itens de Cotações 

Eletrônicas, foram modificadas de forma a contemplar as novas informações quanto ao prazo de 

entrega/garantia mínima dos itens desses processos. Abaixo, o exemplo de uma destas telas. 

 

Tela de consulta a dados do processo de cotação eletrônica 

 

 



 

Tela de envio de lance em Cotação Eletrônica - Acesso Fornecedor 

 

 

Atenção: Para os processos cadastrados no Portal, anteriormente a estas modificações e que já 

se encontrem em uma situação(conforme citado neste comunicado) que não possibilite a 

inclusão/alterações das informações referentes ao prazo de entrega/garantia, não possuirão tais 

dados vinculados aos seus itens. Os campos “Prazo de entrega (dias)” e “Garantia mínima(meses)” 

para os itens de processo de material estarão vazios. 

 

 

 



 

Os relatórios do sistema onde são apresentados dados referentes aos itens de processos de 

compras, foram modificados de forma a contemplar as novas informações quanto ao prazo de 

entrega/garantia mínima dos itens de processos. Abaixo, o exemplo desses relatórios. 

 

Relatório de detalhes do Processo de compra 

 

 


