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Prezado Servidor, 

 

Encontra-se disponível, para os usuários do Armazém de informações SIAD, um novo universo 

contemplando os dados referentes aos Pregões registrados no Módulo de Pregão do Portal de 

Compras/SIAD.  

 

As informações constantes neste novo universo se referem apenas os Pregões “Concluídos”. O 

acesso ao novo universo se dará assim como o acesso aos demais universos do Armazém de 

Informações SIAD. 
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O novo universo foi estruturado de forma a possibilitar a visão dos dados, conforme destacado a 

seguir: 

 

 Pregão; 

 Lote Pregão; 

 Item Lote Pregão; 

 

 

 



 



 

 

As visões destacadas acima estão organizadas em dois contextos conforme descrito a seguir: 

Contexto “LOTE DE PREGÃO”; 

 Compreende a visão do Pregão como um todo e dos Lotes dos Pregões. 

Contexto “ITEM DE LOTE DE PREGÃO”  

 Compreende a visão dos itens dos lotes dos Pregões 

 

OBSERVAÇÃO: em uma mesma consulta simples será possível apresentar os dados 

considerando os quantitativos/valores de apenas um dos contextos em questão. Como 

diversas informações são comuns a mais de um contexto, caso o usuário faça uma 

consulta utilizando apenas campos descritivos comuns a mais de um contexto, sem 

quantitativos ou valores, o sistema irá solicitar que seja informado qual o contexto deve ser 

considerado para se gerar a consulta. 



 

 

Apesar dos dois contextos estarem em um mesmo universo o usuário deverá tratar suas consultas 

como se cada um dos contextos representasse um universo. Sendo assim, caso haja necessidade 

de mesclar os contextos, o procedimento será o mesmo de mesclagem de universos. 

 

Após a seleção do contexto desejado, o resultado da consulta será gerado normalmente, conforme 

figura a seguir.  

 

OBSERVAÇÃO: todas as informações descritivas do contexto “LOTE PREGÃO” podem ser 

utilizadas no contexto “ITEM DE LOTE DE PREGÃO” Todas as informações descritivas do 

contexto “ITEM DE LOTE DE PREGÃO” só podem ser utilizadas neste próprio contexto. As 

quantidades e valores de cada contexto só podem ser utilizados no próprio contexto. 

 

 



 

Vale ressaltar que: 

 

 Neste universo não serão consideradas informações específicas dos 

processos/planejamentos de RP referentes aos pregões, em se tratando de dados de 

pedidos de compras, processos de compras, empenhos, conformidades, quotas de itens de 

RP, etc. Caso haja necessidade de se fazer esse tipo de relacionamento, o usuário deverá 

utilizar o recurso cabível, mesclando os universos desejados. 


