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MÓDULO: Compras/Contratos 
 
ASSUNTO: Contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento da frota de veículos 

 

Responsável pela elaboração: Coordenação Geral do 
SIAD/Diretoria Central de Administração Logistica - DCAL 

Data: 14/02/2013 

 
 
Prezado Servidor, 

 

Para o registro dos processos de compras e contratos referentes à Contratação do serviço de 

gerenciamento do abastecimento da frota de veículos deverão ser, obrigatoriamente, observados 

os procedimentos descritos neste Comunicado. 

 

1. Cadastramento das Solicitações e Pedidos de Compras para registro dos processos de 

compras 

 

O Servidor deverá, no Portal de Compras, registrar e aprovar as Solicitações de Compras e os 

Pedidos de Compras utilizando os seguintes dados:  

 

Para os itens referentes ao fornecimento dos materiais, deverão ser utilizados durante o 

cadastramento das Solicitações de Compras os códigos de itens de materiais existentes no 

Catálogo de Materiais e Serviços do SIAD – CATMAS, constantes na tabela abaixo. Os 

quantitativos para cada item deverá ser informado de acordo com a quota do órgão. 

 

 

 

 
 

 
SECRETARIA DE ESTADO DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n  
Edifício Gerais - Bairro Serra Verde  
CEP:  31630-901 - Belo Horizonte - MG 
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Deverá ser utilizado como preço de referência para os itens de pedidos os mesmos valores 

registrados na Ata do RP para os respectivos itens de material. 

Código do item 
de material no 

CATMAS 

Especificação do item de 
material no CATMAS 

Unid. de 
aquisição/fornecimento 

Preço registrado em Ata R$ 

Sem ICMS Com ICMS(*) 

14486 
GASOLINA AUTOMOTIVA - 

TIPO: COMUM; 
1,00 LITRO R$ 1,8331 R$ 2,6136 

14516 
ALCOOL COMBUSTIVEL 
AUTOMOTIVO - TIPO: 

HIDRATADO; 
1,00 LITRO R$ 1,4829 R$ 1,9012 

77151 
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL 

AUTOMOTIVO - TIPO : 
COMUM; 

1,00 LITRO R$ 1,7755 R$ 2,0905 

(*) Apenas empresas estatais devem utilizar o preço do combustível COM ICMS, o restante dos órgãos/entidades 
deverá utilizar o preço do combustível SEM ICMS 

 

Para o item referente ao serviço Gerenciamento deverá ser utilizado durante o cadastramento 

da Solicitação de Compras o código de item de serviço existente no Catálogo de Materiais e 

Serviços do SIAD - CATMAS constantes na tabela abaixo. O quantitativo para esse item deverá 

ser igual a 1,000 (uma unidade). 

 

O valor do serviço é calculado pela multiplicação do valor percentual da taxa de administração 

à soma do preço total dos três combustíveis. Importante lembrar que para as empresas 

estatais, que utilizam o preço do combustível COM ICMS, o valor da taxa é de 0,10%. Já para 

os demais órgãos / entidades, que utilizam o preço do combustível SEM ICMS, o valor da 

taxa é de 0,1332009%. Portanto, o valor total do serviço será obtido por: 

 

EMPRESAS PÚBLICAS: 

Preço do Serviço = 0,10% x Valor total (R$) dos Combustíveis 

DEMAIS ÓRGÃOS / ENTIDADES: 

Preço do Serviço = 0,1332009% x Valor total (R$) dos Combustíveis 

Código do item 
de Serviço no 

CATMAS 

Especificação do item de 
Serviço no CATMAS 

Complementação da especificação 
do item de serviço no CATMAS 

Unid. de 
aquisição/fornecimento 

32638 

GERENCIAMENTO DO 
ABASTECIMENTO DE 

VEICULOS POR MEIO DE 
SISTEMA E DISPOSITIVOS 
ELETRONICOS DE GESTAO 

INCLUI INSTALACAO E MANUTENCAO 
DOS DISPOSITIVOS  ELETRONICOS 
NOS VEICULOS E NOS POSTOS DE 

ABASTECIMENTO E A DISPONIBILIZA 
CAO ON-LINE DO SISTEMA DE 

GESTAO 

1,00 UNIDADE 
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2. Cadastramento do Processo de Compras 

 

Para registrar o processo de compra desta contratação, o usuário deverá utilizar o 

procedimento de contratação Bens e Serviços > Registro de Preços não realizado no SIRP 

OBS.: O SIRP foi utilizado somente para a realização das adesões e consolidação das 

demandas de todos os participantes neste certame. 

 

Após informar todos os dados solicitados, basta acessar o comando “Salvar” para que o 

processo seja criado. 

 

 

 

Uma vez que o processo for criado, o usuário deverá acionar a aba de “Pedidos vinculados” e 

efetuar o vinculo dos pedidos que foram criados e aprovados. 

 

OBS.: Necessariamente, os pedidos contendo os itens de materiais e o item de serviço que 

serão inseridos no processo, devem estar APROVADOS pelo responsável por tal 

procedimento. 
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Após localizar cada pedido, selecione o mesmo e acione o comando “Vincular pedido”. 

 

 

 

Em seguida o usuário deverá vincular todas as demais informações necessárias ao 

cadastramento do processo. Vale lembrar que o item do processo referente ao serviço NÃO 

DEVE possuir controle por quantitativo. 

 

Após o lançamento de todas as informações, o usuário deverá iniciar o processo acessando o 

comando em destaque na figura abaixo. 

 

O processo será encaminhado para aprovação. O Servidor responsável deverá realizar a 

aprovação do processo de compra, no Portal de Compras, para a continuidade dos 

procedimentos conforme descrito a seguir. 
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2.1. Cadastramento das Propostas vencedoras 
 

Uma vez aprovado o processo, é necessário fazer o cadastramento das propostas vencedoras 

para os itens de processo.  

 

 

 

Localize e selecione o processo desejado. Em seguida, acione o comando “Visualizar itens do 

processo”. 
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Informe a situação de compra para todos os itens de processos, conforme destaque abaixo. 

 

 

 

Acione os comandos destacados abaixo para registrar a proposta vencedora para cada item 

do processo. 
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Atenção! 

Deverão ser inseridos os seguintes dados de identificação dos fornecedores e de valores para os 

itens: 

 Itens de material  

Para os itens do processo referentes a itens de materiais, o CNPJ do fornecedor que 

deverá ser utilizado é 33.337.122/0001-27 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. 

Os valores que devem ser utilizados são os valores registrados em Ata para os respectivos 

itens, conforme descrito na página 02 deste Comunicado. 

 

 Item de serviço  

Para o item do processo referente ao item de serviço, o CNPJ do fornecedor que deverá 

ser utilizado é 26.179.697/0001-01 - UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA. O valor (unitário e 

Total) que deve ser utilizado será calculado utilizando a taxa de Administração, tal como foi 

feito para inserção de preço de referência. Ou seja: 

 

 EMPRESAS PÚBLICAS: 

Preço do Serviço = 0,10% x Valor total (R$) dos Combustíveis 

DEMAIS ÓRGÃOS / ENTIDADES: 

Preço do Serviço = 0,1332009% x Valor total (R$) dos Combustíveis 

 

Após informar os dados, acione o comando “Salvar”. 
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Em seguida o comando “ok”. 

 

 

 

Os procedimentos descritos para a inclusão da proposta vencedora deverá ser executado para 

cada item do processo de compra. 

 

Após o cadastramento de todas as propostas vencedoras para os itens do processo, a 

homologação dos itens/processo acontecerá normalmente. 
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Após a homologação de todos os itens do processo, o mesmo será concluído. 
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3. Cadastramento dos Contratos para o processo de compras 

 

Uma vez que o processo de compra for concluído é necessário cadastrar os contratos no 

sistema. 

 

Atenção! 

Apesar de fisicamente existir apenas um contrato firmado entre o Órgão e o Fornecedor, no 

sistema serão cadastrados dois contratos distintos: Um contrato que compreenderá TODOS 

os itens de material (no sistema, contrato do Tipo “Fornecimento”) com a empresa 

IPIRANGA e um contrato compreendendo o item de serviço (no sistema, contrato do Tipo 

“Serviço”) com a empresa UNIDATA. 

 

Os procedimentos referentes ao cadastramento, geração do número e a publicação dos 

contratos do processo se darão conforme descrito nos passos a seguir. 

 

 

 

Acione o comando ”Inserir contrato”. 
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Conforme já mencionado anteriormente, será necessário o cadastramento de dois contratos. E 

para isso o usuário deverá ficar atento ao preenchimento das informações da tela abaixo, pois, 

os contratos gerados no sistema serão de tipos diferentes e estarão vinculados a CNPJs 

diferentes. 

 

Para o contrato compreendendo os itens de material, deverá ser selecionado o tipo 

“Fornecimento” e no campo “CNPJ da contratada” deverá ser vinculado o mesmo CNPJ 

utilizado no cadastramento das propostas vencedoras dos itens de material. 

(33.337.122/0001-27). 

 

 

Para o contrato compreendendo o item de serviço, deverá ser selecionado o tipo “Serviço” e no 

campo “CNPJ da contratada” deverá ser vinculado o mesmo CNPJ utilizado no cadastramento 

das propostas vencedoras dos itens de material (26.179.697/0001-01). Além disso, para o 

campo “Itens de processo com controle por:” deverá ser selecionada a opção “Valor”. 

 

Em seguida, para cada um dos contratos, o sistema listará o(s) item(ns) do processo que 

será(ão) inserido(s) no contrato que está sendo cadastrado. O usuário deverá conferir todas as 

informações do(s) item(ns) e caso estejam corretas, basta acionar o comando “Prosseguir”. 
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Preencha todos os dados necessários para o cadastramento do contrato (para todas as abas). 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. No Campo “Vigência”, defina as datas compreendendo a vigência de 60 meses. 

2. No campo “Arquivo”, vincule o arquivo digitalizado do documento referente ao 

Contrato assinado pelo Órgão que está cadastrando o processo. 
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Após preencher e salvar todos os dados do contrato (preenchimento de todas as abas) é 

necessário gerar um número para o contrato no sistema, conforme tela abaixo. 
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Para finalizar os procedimentos referentes ao registro dos contratos, basta informar a data de 

publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

Após a publicação dos contratos do processo os mesmos poderão ser executados 

normalmente no Portal de Compras. 

 


