
 

 
 
MÓDULO: Compras/Contratos/Execução de Despesa 
 
ASSUNTO: Notificações, por e-mail, quanto a tramitações de processos de compras/contratos no 

Portal de Compras 

 
Responsável pela elaboração: Coordenação Geral do SIAD 

 
Data: 04/10/2010 

 
 
Prezado Servidor, 

 

Com o intuito de otimizar o acompanhamento e a execução dos procedimentos relacionados aos 

Processos de Compras/Contratos cadastrados no Portal de Compras, foi disponibilizada uma nova 

funcionalidade que notificará, por e-mail, os usuários e/ou as unidades administrativas, quanto 

a tramitações em todo o fluxo dos processos de compras/contratos. 

 

Não há um comando específico para viabilizar as notificações. Elas acontecerão, 

automaticamente, à medida que os procedimentos forem executados pelos usuários. 

 

Serão descritos logo a seguir os pontos onde acontecerão as notificações, assim como quais 

usuários e/ou unidades administrativas serão notificados. 

 

ATENÇÃO! 

Para que os Órgãos e Entidades obtenham o aproveitamento devido, proporcionado pela nova 

funcionalidade, é extremamente importante que os usuários do sistema, assim como os 

responsáveis pelos dados referentes às unidades administrativas, atualizem os e-mails existentes 

no módulo “Órgão e Entidades” do SIAD. 

 

Notificações relacionadas a solicitações 

 

 Ao aprovar solicitações 

Notificação(ões) para: 

 USUÁRIO solicitante daquela solicitação. 
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 Ao negar solicitações  

Notificação(ões) para: 

 USUÁRIO solicitante daquela solicitação. 
 

 Ao encaminhar uma solicitação para correção 

Notificação(ões) para: 

 USUÁRIO solicitante daquela solicitação. 
 

Notificações relacionadas a pedidos 

 

 Ao aprovar pedidos 

Notificação(ões) para: 

 USUÁRIO que criou o pedido 
 TODOS os USUÁRIOS que criaram solicitações vinculadas ao pedido 

 

 Ao negar pedidos 

Notificação(ões) para: 

 USUÁRIO que criou o pedido 
 TODOS os USUÁRIOS que criaram solicitações vinculadas ao pedido 

 

 Ao encaminhar um pedido para correção 

Notificação(ões) para: 

 USUÁRIO que criou o pedido 
 TODOS os USUÁRIOS que criaram solicitações vinculadas ao pedido 

 

 Ao cancelar um pedido com pelo menos uma solicitação vinculada 

Notificação(ões) para: 

 USUÁRIO que criou o pedido (Se o usuário que realizou o cancelamento não for o 
mesmo usuário que criou o pedido, enviar e-mail) 

 TODOS os USUÁRIOS que criaram solicitações vinculadas ao pedido 
 

Notificações relacionadas a processos 

 

 Ao iniciar o processo e sua próxima etapa seja “Elaboração de edital“ 

Notificação(ões) para: 

 USUÁRIO(S) que criou(aram) o(s) pedido(s) vinculado(s) 
 USUÁRIOS que criaram solicitações vinculadas ao pedido 



 

 Ao iniciar o processo e sua próxima etapa seja “Pendente para aprovação” 

Notificação(ões) para: 

 UNIDADE DE COMPRA e para o USUÁRIO que criou o processo 
 USUÁRIO(S) que criou(aram) o(s) pedido(s) vinculado(s) 

 

 Ao iniciar o processo e sua próxima etapa seja “Pendente de parecer jurídico” 

Notificação(ões) para: 

 UNIDADE DE ASSESSORIA JURÍDICA vinculada a unidade de compra do processo 
  USUÁRIO(S) que criou(aram) o(s) pedido(s) vinculado(s) 
  TODOS os USUÁRIOS que criaram solicitações vinculadas ao pedido 

 

 Ao encaminhar processos para aprovação de edital, exigindo parecer jurídico 

Notificação(ões) para: 

 UNIDADE DE ASSESSORIA JURÍDICA vinculada a unidade de compra do processo 
 USUÁRIO(S) que criou(aram) o(s) pedido(s) vinculado(s) 
 TODOS os USUÁRIOS que criaram solicitações vinculadas ao pedido 

 

 Ao emitir parecer jurídico para processos que não exigem parecer de auditoria.  

 Decisão de aprovação: “Aprovado” ou “Aprovado com ressalva” 

Notificação(ões) para: 

 UNIDADE DE COMPRA e para o USUÁRIO que criou o processo 
 USUÁRIO(S) que criou(aram) o(s) pedido(s) vinculado(s) 
 TODOS os USUÁRIOS que criaram solicitações vinculadas ao pedido 

 
 Decisão de aprovação: “Não aprovado 

Notificação(ões) para: 

 UNIDADE DE COMPRA e para o USUÁRIO que criou o processo 
 USUÁRIO(S) que criou(aram) o(s) pedido(s) vinculado(s) 
 TODOS os USUÁRIOS que criaram solicitações vinculadas ao pedido 

 

 Ao emitir parecer jurídico para processos que exigem parecer de auditoria.  

 Decisão de aprovação: “Aprovado” ou “Aprovado com ressalva” 

Notificação(ões) para: 

 UNIDADE DE AUDITORIA vinculada a unidade de compra do processo  
 USUÁRIO(S) que criou(aram) o(s) pedido(s) vinculado(s) 
 TODOS os USUÁRIOS que criaram solicitações vinculadas ao pedido 

 

 Decisão de aprovação: “Não aprovado” 

Notificação(ões) para: 

 UNIDADE DE COMPRA e para o USUÁRIO que criou o processo 
 USUÁRIO(S) que criou(aram) o(s) pedido(s) vinculado(s) 
 TODOS os USUÁRIOS que criaram solicitações vinculadas ao pedido 



 

 Ao emitir parecer de auditoria.  

 Decisão de aprovação: “Aprovado” ou “Aprovado com ressalva” 

Notificação(ões) para: 

 UNIDADE DE COMPRA e para o USUÁRIO que criou o processo 
 USUÁRIO(S) que criou(aram) o(s) pedido(s) vinculado(s) 
 TODOS os USUÁRIOS que criaram solicitações vinculadas ao pedido 

 

 Decisão de aprovação: “Não aprovado” 

Notificação(ões) para: 

 UNIDADE DE COMPRA e para o USUÁRIO que criou o processo 
 USUÁRIO(S) que criou(aram) o(s) pedido(s) vinculado(s) 
 TODOS os USUÁRIOS que criaram solicitações vinculadas ao pedido 

 

 Ao encaminhar processo para correção 

Notificação(ões) para: 

 UNIDADE DE COMPRA e para o USUÁRIO que criou o processo 
 USUÁRIO(S) que criou(aram) o(s) pedido(s) vinculado(s) 
 TODOS os USUÁRIOS que criaram solicitações vinculadas ao pedido 

 

 Ao aprovar um processo qualquer 

Notificação(ões) para: 

 UNIDADE DE COMPRA e para o USUÁRIO que criou o processo 
 USUÁRIO(S) que criou(aram) o(s) pedido(s) vinculado(s) 
 TODOS os USUÁRIOS que criaram solicitações vinculadas ao pedido 

 

 Ao publicar um edital de processo 

Notificação(ões) para: 

 USUÁRIO(S) que criou(aram) o(s) pedido(s) vinculado(s) 
 TODOS os USUÁRIOS que criaram solicitações vinculadas ao pedido 

 

 Ao cancelar processos que tenham pedidos vinculados 

Notificação(ões) para: 

 USUÁRIO que criou o processo (Se situação do processo é diferente de GERADO) 
 USUÁRIO(S) que criou(aram) o(s) pedido(s) vinculado(s) 
 TODOS os USUÁRIOS que criaram solicitações vinculadas ao pedido 

 

 Ao negar processos 

Notificação(ões) para: 

 UNIDADE DE COMPRA e para o USUÁRIO que criou o processo 
 USUÁRIO(S) que criou(aram) o(s) pedido(s) vinculado(s) 
 TODOS os USUÁRIOS que criaram solicitações vinculadas ao pedido 

 



 Ao concluir processos  

Notificação(ões) para: 

 UNIDADE DE COMPRA e para o USUÁRIO que criou o processo 
 USUÁRIO(S) que criou(aram) o(s) pedido(s) vinculado(s) 
 TODOS os USUÁRIOS que criaram solicitações vinculadas ao pedido 

 

Notificações relacionadas a contratos 

 

 Ao informar data de publicação para um contrato 

Notificação(ões) para: 

 UNIDADE DE COMPRA e para o USUÁRIO que criou o processo associado ao contrato 
 USUÁRIO(S) que criou(aram) o(s) pedido(s) vinculado(s) ao contrato 
 TODOS os USUÁRIOS que criaram solicitações vinculadas ao pedido 

 

 Ao atingir o vencimento do contrato  

Notificação(ões) para: 

 UNIDADE GESTORA DO CONTRATO e para os USUARIOS gestores atuais do 
contrato 

 USUÁRIO(S) que criou(aram) o(s) pedido(s) vinculado(s) ao contrato 
 TODOS os USUÁRIOS que criaram solicitações vinculadas ao pedido 

 

Notificações relacionadas a empenhos 

 

 Ao realizar a efetivação do primeiro empenho para um pedido de compra 

Notificação(ões) para: 

 USUÁRIO(S) que criou(aram) o(s) pedido(s) vinculado(s) ao empenho 
 TODOS os USUÁRIOS que criaram solicitações vinculadas aos pedidos do empenho 

 



A seguir seguem alguns exemplos das diversas mensagens que serão enviadas pelo sistema nos 

pontos citados anteriormente. 

 

 
 



 

 



 
 

ATENÇÃO! 
As instruções quanto ao painel de controle mencionado na mensagem acima, encontram-se 
disponíveis no Comunicado SIAD 41/2010 – Painel de Controle - Acompanhamento de prazos 
de contratação. 


