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Prezado Servidor, 

 

Encontra-se disponível no módulo de Registro de Preços do Portal de Compras, uma alteração na 

funcionalidade que permite a seleção de um determinado planejamento de RP, para sua gestão. 

 

Anteriormente a esta alteração, o sistema listava diversos planejamentos de RP para que o usuário 

localizasse, em uma lista, o planejamento desejado e posteriormente o selecionasse para viabilizar 

sua gestão (consulta a informações do planejamento, execução de procedimentos etc). Com a 

alteração da funcionalidade será possível recuperar o RP desejado através de uma consulta 

específica. 

 

Para acessar a funcionalidade, basta clicar no comando “Selecionar RP” contido no menu 

“Processo RP”. A alteração na funcionalidade encontra-se disponível para os diversos perfis de 

acesso ao sistema, exceto para o perfil de consulta pública, por não haver essa necessidade.  
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Com a alteração da funcionalidade para seleção de um planejamento de RP, o usuário poderá 

localizar diretamente o planejamento para o qual deseja atuar/gerir. A consulta para a localização e 

seleção de determinado Planejamento de RP possui diversos filtros de pesquisa, cujo objetivo é 

facilitar e agilizar a localização do planejamento desejado. 

 

 

 

Vale lembrar que para o Perfil de “Gestor” apenas os RPs específicos poderão ser recuperados 

através da funcionalidade de seleção de RP, ou seja, serão recuperados apenas os RPs cujo 

Gestor logado possa atuar/gerir. Para os demais perfis de acesso poderão ser recuperados na 

funcionalidade para seleção de RP todos os planejamentos de RP existentes no sistema, 

entretanto, os usuários poderão interagir com o RP selecionado de acordo com as funcionalidades 

aplicáveis ao seu perfil de acesso. 

 


