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Prezado Servidor, 

 

Encontra-se disponível no módulo de Contratos do Portal de Compras uma nova funcionalidade 

que permitirá o registro, no sistema, do processo referente às Alterações em Contratos. 

 

Esta nova funcionalidade visa adequar o sistema ao fluxo correto dessas alterações contratuais, e 

para isso, os módulos de Contratos e Execução de despesa do Portal de Compras foram alterados 

de forma a considerar as seguintes diretrizes:  

 

 As alterações contratuais (Termo 

Aditivo/Apostilamento/Rescisão/Encerramento/Rescisão/Encerramento) ocorrerão mediante 

o cadastro de uma solicitação de alteração em contrato por parte da área 

demandante/solicitante. 

 Será possível parametizar o tramite ao qual a solicitação de alteração em contrato (Termo 

Aditivo/Apostilamento/Rescisão/Encerramento) será submetida, podendo ser tramitada pela 

Assessoria Jurídica, pela Auditoria, ou nenhum dos tramites mencionados anteriormente. 

 Tendo em vista o tramite definido para o Termo 

Aditivo//Apostilamento/Rescisão/Encerramento, será necessário a emissão dos pareceres 

cabíveis (ou Jurídico ou Jurídico e Auditoria) para que o Termo seja 

publicado/confirmado/apostilado no sistema. 

 Será possível executar itens de contrato que estejam em termos de alterações contratuais 

ainda não publicados/confirmados/apostilados no sistema, entretanto, não será possível 

publicar/confirmar/apostilar no sistema, termos cujos itens vinculados tenham sido alterados 

(alterações de quantidades e/ou valores) mediante execução. 

 

 
 

 
SECRETARIA DE ESTADO DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n  
Edifício Gerais - Bairro Serra Verde  
CEP:  31630-901 - Belo Horizonte - MG 

COMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS 42/2010 
 



 

Cadastramento da Solicitação de Alteração em contrato 

 

Primeiramente, para viabilizar o cadastramento da solicitação de alteração em contrato é 

necessário que o usuário possua o perfil de acesso “Solicitante de alteração em contrato – 

Alteração”. (Sugerimos que este perfil seja vinculado ao fiscal e ao gestor do contrato que tem 

competência para solicitar as alterações). Em seguida basta acessar a nova opção no módulo de 

Contrato Solicitação de alteração em contrato >> Consulta e cadastro de solicitação de 

alteração conforme destaque na figura a seguir. 

 

 

 



Acesse o comando “Inserir solicitação”. Caso seja necessário é possível localizar uma solicitação 

já existente utilizando os campos de pesquisa abaixo.  

 

 

 

Selecione o contrato para o qual deseja solicitar uma alteração. Em seguida insira a descrição da 

alteração. 

 



 

 

OBSERVAÇÃO: É possível vincular até 5 arquivos, podendo ser a justificativa da alteração, a 

justificativa de preço, a minuta do termo e outros arquivos complementares que poderão 

fundamentar a solicitação da alteração. Lembrando que a vinculação de tais arquivos não é um 

procedimento obrigatório ficando a cargo do usuário solicitante/demandante decidir quanto à 

necessidade da vinculação dos arquivos. Entretanto, não se pode desconsiderar a importância da 

devida fundamentação para a solicitação de alteração em contrato.  

 



Tela de seleção do contrato ao qual a solicitação de alteração se refere. 

 

 

Após localizar o contrato desejado, selecione-o e acesse o comando “OK”. 

 

 



Para finalizar o cadastramento, acesse o comando “Salvar” conforme destaque na figura abaixo. 

 

 

 

Após a conclusão do cadastramento da solicitação de alteração em contrato, o 

solicitante/demandante deve encaminhar a solicitação para a elaboração do Termo 

Aditivo/Apostilamento/Rescisão/Encerramento.  

 



 

 Relatório de detalhes  

A qualquer momento, após a criação da solicitação de alteração em contrato, o usuário 

poderá gerar o relatório da solicitação, acessando o comando destacado abaixo. 

 

 

Os dados apresentados no relatório serão de acordo com a etapa a qual a solicitação se 

encontra. Para o exemplo a seguir, a solicitação apenas foi criada e encaminhada para 

elaboração do termo. 

 

 

 Notificações por e-mail  

 Quando do encaminhamento da solicitação para a elaboração do Termo, os 

Gestores vinculados ao contrato serão notificados, via e-mail, sobre a existência 

da solicitação que se encontra pendente de elaboração do termo. Além dos 

Gestores vinculados ao contrato, a unidade Gestora do contrato também será 

notificada. 



 

Cadastramento do Termo de Contrato (Termo 

Aditivo/Apostilamento/Rescisão/Encerramento) 

 

Considerando este novo fluxo das alterações dos contratos, o cadastramento de Termos de 

contrato estará condicionado ao cadastro de uma solicitação de alteração em contrato. Sendo 

assim, não será possível a inclusão direta de tais termos (Termo 

aditivo/apostilamento/rescisão/encerramento) conforme fluxo antigo do sistema. 

 

O Servidor responsável pela elaboração do termo, com base na solicitação de alteração em 

contrato, irá elaborar o termo Aditivo/Apostilamento/Rescisão/Encerramento, caso julgue a 

solicitação procedente e tenha sido cadastrada corretamente. Se for necessário, a solicitação de 

alteração poderá ser retornada para eventuais correções. 

 

Com relação ao perfil de acesso ao sistema, que possibilita o cadastramento dos termos de 

contratos, não houve modificação. O perfil de acesso que permite a elaboração dos termos de 

contrato continua sendo “Gestor de contrato - Alteração”. 

 

Para iniciar a elaboração do termo, recupere a solicitação de alteração em contrato, para a qual o 

termo será cadastrado. Utilize os filtros de pesquisa para direcionar a busca. No exemplo a seguir, 

a pesquisa retornará todas as solicitações de alteração para o contrato “1289”. 

 



 

O resultado da consulta apresenta diversas informações sobre as solicitações de alteração. Para 

registrar o termo, selecione a solicitação desejada e acesse o comando “Inserir termo de contrato 

a partir da solicitação”  

 

 

 

OBSERVAÇÃO: é importante visualizar todas as informações da solicitação, antes de iniciar a 

inclusão do termo. Para isso basta acessar o comando, destacado pela seta, na figura acima. 

 

Os demais procedimentos quanto ao registro do Termo 

Aditivo/Apostilamento/Rescisão/Encerramento sofreram pequenas alterações que serão pontuadas 

a seguir.  

 

A tela inicial do cadastramento do Termo passará a constar o número da solicitação ao qual o 

termo se refere. 

 

 



Obrigatoriamente, o Servidor responsável pelo cadastramento do Termo, deverá informar a 

tramitação a qual a solicitação de alteração em contrato será submetida (“Nenhum”, “Emissão de 

parecer jurídico”, “Emissão de parecer jurídico e de auditoria”). 

 

 

 

Caso queira, o usuário poderá visualizar a solicitação de alteração em contrato, acessando o 

comando destacado, pela seta, na tela acima. 

 



Após o registro de todas as informações necessárias para a inclusão do Termo, a Solicitação de 

alteração em contrato deverá ser encaminhada para a próxima etapa, quando for o caso. 

 

Para o exemplo a seguir, foi definido que a solicitação deverá ser tramitada tanto para o jurídico 

como para a auditoria. Sendo assim, a solicitação deverá ser encaminha para o jurídico. 

 

OBSERVAÇÃO: Caso a tramitação da solicitação tivesse sido definida como “Nenhum” e o termo 

já possuísse todos os dados necessários, o mesmo já poderia ser publicado no sistema, se fosse o 

caso. 

 

 



 



 

 Notificações por e-mail  

 Quando do encaminhamento da solicitação para o jurídico, a unidade de 

assessoria jurídica da unidade de compra do processo de compra do contrato e a 

unidade da solicitação de alteração em contrato, serão notificadas, via e-mail, 

sobre a existência da solicitação que se encontra na situação “Pendente de parecer 

jurídico. 

 Caso o termo já possa ser publicado/confirmado/apostilado(quando não houve 

tramitação ou a tramitação já ocorreu com sucesso), a unidade da solicitação de 

alteração em contrato e o solicitante da Solicitação de alteração em contrato 

serão notificados, via e-mail, quanto ao atendimento da solicitação. 

 



Emissão de parecer jurídico 

 

Para as solicitações cujo tramite foi definido como “Emissão de parecer jurídico” ou “Emissão de 

parecer jurídico e auditoria”, a solicitação de alteração em contrato, obrigatoriamente, passará por 

esta etapa.  

 

Para executar a emissão do parecer jurídico, basta acessar o comando a seguir no módulo de 

contratos Solicitação de alteração em contrato >> Emissão de parecer jurídico. 

 

 

 

O responsável pela emissão do parecer irá recuperar a solicitação desejada utilizando a pesquisa 

abaixo. 

 

 

Para direcionar a pesquisa o usuário poderá utilizar os filtros a seguir. 

 

 



Após localizar e selecionar a solicitação desejada, basta acionar o comando “Visualizar / Inserir 

parecer”. Lembrando que a solicitação de alteração em contrato deve se encontrar com a situação 

“Pendente de parecer jurídico”. 

 

Observação: Para visualizar a solicitação de alteração em contrato (antes da emissão do parecer), 

assim como todos os dados relacionados, basta acionar o comando “Visualizar a solicitação de 

alteração em contrato” destacado na figura abaixo, pela seta. 

 

 

 

ATENÇÃO! 

O comando “Emissão de parecer jurídico para Processo de compra” existente na tela de 

emissão de parecer jurídico, ao ser acionado, irá remeter o usuário à tela de emissão de parecer 

jurídico para processo de compra. 

 

 



A emissão do parecer jurídico para a solicitação de alteração em contrato acontecerá de forma 

semelhante à emissão do parecer jurídico para processo de compra. 

 

OBSERVAÇÃO: Mesmo na tela de emissão do parecer o usuário poderá acessar a solicitação de 

alteração em contrato, conforme destaque na figura a seguir. 

 

 

 

A Decisão sobre aprovação do parecer deverá ser uma das três opções destacadas na figura 

abaixo, lembrando que no caso do parecer “Aprovado” ou “Aprovado com ressalva” a solicitação 

de alteração em contrato seguirá o fluxo, tendo em vista a tramitação definida para a solicitação. 

Caso a decisão do parecer seja “Não aprovado” a solicitação de alteração será retornada para a 

situação “Em elaboração de termo”. 

 

 

 



Após a inclusão de todas as informações necessárias, basta acessar o comando “Salvar”. 

 

 

 

Para finalizar a emissão do parecer, basta acessar o comando “Emitir parecer”. 

 

 

 

 



 

 Notificações por e-mail  

Quando da finalização da emissão do parecer jurídico, dependendo da decisão sobre 

aprovação e do tramite definido para a solicitação, a(s) notificação(ões) acontecerá(ão) da 

seguinte forma: 

 

 Caso a decisão sobre aprovação do parecer tenha sido “Aprovado” ou “Aprovado 

com ressalva” e o tramite da solicitação tenha sido definido como “Emissão de 

parecer jurídico”, a unidade gestora do Contrato associado à Solicitação de 

alteração em contrato, o solicitante da Solicitação de alteração em contrato e os 

gestores do Contrato associado à Solicitação de alteração em contrato serão 

notificados, via e-mail, sobre a existência da solicitação que se encontra na situação 

“Aguardando confirmação /publicação do termo”. 

 

 Caso a decisão sobre aprovação do parecer tenha sido “Aprovado” ou “Aprovado 

com ressalva” e o tramite da solicitação tenha sido definido como “Emissão de 

parecer jurídico e de auditoria”, a unidade gestora do Contrato associado à 

Solicitação de alteração em contrato, a unidade de auditoria do processo de 

compras do contrato, o solicitante da Solicitação de alteração em contrato e os 

gestores do Contrato associado à Solicitação de alteração em contrato serão 

notificados, via e-mail, sobre a existência da solicitação que se encontra na situação 

“Pendente de parecer de auditoria”. 

 

 Caso a decisão sobre aprovação do parecer tenha sido “Não aprovado” e o tramite 

da solicitação tenha sido definido como “Emissão de parecer jurídico” ou “Emissão 

de parecer jurídico e de auditoria”, a unidade gestora do Contrato associado à 

Solicitação de alteração em contrato, a unidade da Solicitação de alteração em 

contrato, o solicitante da Solicitação de alteração em contrato e os gestores do 

Contrato associado à Solicitação de alteração em contrato serão notificados, via e-

mail, sobre a existência da solicitação que se encontra na situação “Em elaboração 

do termo”. 

 



 

Emissão de parecer de auditoria 

 

Para as solicitações cujo tramite foi definido como “Emissão de parecer jurídico e auditoria”, a 

solicitação de alteração em contrato, obrigatoriamente, passará por esta etapa.  

 

Para executar a emissão do parecer de auditoria, basta acessar o comando a seguir no módulo de 

contratos Solicitação de alteração em contrato >> Emissão de parecer auditoria. 

 

 

 

O responsável pela emissão do parecer irá recuperar a solicitação desejada utilizando a pesquisa 

abaixo. 

 

 

Para direcionar a pesquisa o usuário poderá utilizar os filtros a seguir. 

 



Após localizar e selecionar a solicitação desejada, basta acionar o comando “Visualizar / Inserir 

parecer”. Lembrando que a solicitação de alteração em contrato deve se encontrar com a situação 

“Pendente de parecer de auditoria”. 

 

Observação: Para visualizar a solicitação de alteração em contrato (antes da emissão do parecer), 

assim como todos os dados relacionados, basta acionar o comando “Visualizar a solicitação de 

alteração em contrato” destacado na figura abaixo, pela seta. 

 

 

ATENÇÃO! 

O comando “Emissão de parecer de auditoria para Processo de compra” existente na tela de 

emissão de parecer de auditoria, ao ser acionado, irá remeter o usuário à tela de emissão de 

parecer de auditoria para processo de compra. 

 

 

 



A emissão do parecer de auditoria para a solicitação de alteração em contrato acontecerá de 

forma semelhante à emissão do parecer de auditoria para processo de compra. 

 

OBSERVAÇÃO: Mesmo na tela de emissão do parecer o usuário poderá acessar a solicitação de 

alteração em contrato, conforme destaque na figura a seguir. 

 

 

A Decisão sobre aprovação do parecer deverá ser uma das três opções destacadas na figura 

abaixo, lembrando que no caso do parecer “Aprovado” ou “Aprovado com ressalva” a solicitação 

de alteração em contrato seguirá o fluxo, ficando disponível para a publicação/ confirmação do 

termo. Caso a decisão do parecer seja “Não aprovado” a solicitação de alteração será retornada 

para a situação “Em elaboração de termo”. 

 

 

 



Após a inclusão de todas as informações necessárias, basta acessar o comando “Salvar”. 

 

 

 

Para finalizar a emissão do parecer, basta acessar o comando “Emitir parecer”. 

 

 

 

 

  



  

 Notificações por e-mail  

Quando da finalização da emissão do parecer de auditoria, dependendo da decisão sobre 

aprovação, a(s) notificação(ões) acontecerá(ão) da seguinte forma: 

 

 Caso a decisão sobre aprovação do parecer tenha sido “Aprovado” ou “Aprovado 

com ressalva”, a unidade gestora do Contrato associado à Solicitação de 

alteração em contrato, a unidade da Solicitação de alteração em contrato, o 

solicitante da Solicitação de alteração em contrato e os gestores do Contrato 

associado à Solicitação de alteração em contrato serão notificados, via e-mail, sobre 

a existência da solicitação que se encontra na situação “Aguardando confirmação 

/publicação do termo”. 

 

 Caso a decisão sobre aprovação do parecer tenha sido “Não aprovado”, a unidade 

gestora do Contrato associado à Solicitação de alteração em contrato, a unidade 

da Solicitação de alteração em contrato, o solicitante da Solicitação de alteração 

em contrato e os gestores do Contrato associado à Solicitação de alteração em 

contrato serão notificados, via e-mail, sobre a existência da solicitação que se 

encontra na situação “Em elaboração do termo”. 



 

 Consulta a Termos de contrato 

Os termos de contrato poderão ser consultados normalmente, assim como era feito antes 

desta alteração no fluxo do sistema. 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Os termos antigos, que já se encontram registrados no sistema, anterior a 

alteração, poderão ser consultados normalmente, entretanto, não possuirão algumas 

informações como por exemplo o número da solicitação de alteração em contrato. A tela 

abaixo apresenta a consulta a um termo cadastrado no sistema anterior a alteração no fluxo 

de termos de contrato. 

 

 

 



 Publicação/Confimação/Apostilamento de Termos de contrato 

Com relação a publicação/confirmação/apostilamento dos Termos de contratos no sistema, 

as seguintes alterações foram feitas: 

 Caso o usuário esteja tentando publicar/confirmar/apostilar no sistema um termo 

de contrato e existem especificações, para o contrato, nas situações ”Em 

especificação” ou “Aguardando efetivação”, o sistema não permitirá a conclusão 

do procedimento e apresentará a seguinte mensagem de erro. 

 

 

 

 

 Caso o usuário esteja tentando publicar/confirmar/apostilar no sistema um termo 

de contrato e houve execução para itens do contrato de forma a comprometer de 

alguma maneira a elaboração anterior do termo, o sistema não permitirá a 

conclusão do procedimento e apresentará a uma mensagem de erro, semelhante 

a apresentada a seguir. 

 

 

 



 

Alterações na execução da despesa 

 

Para que a elaboração de termos de contratos não inviabilize a execução dos itens de contrato, o 

sistema não IMPEDIRÁ a execução destes itens, entretanto, o usuário será notificado quando a 

existência de um termo ainda não publicado/confirmado/apostilado. 

 

Tela inicial do cadastramento de especificações 

 



Tela de vinculação de itens de processo ao empenho. 

 

 

ATENÇÃO! 

É extremamente importante que todos os envolvidos neste fluxo, incluindo assessores jurídicos e 

auditores, tenham conhecimento das novas etapas no sistema. 


