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Prezado Servidor,   

  

Encontra-se disponível no Portal de Compras uma nova funcionalidade que permitirá aos órgãos e 

entidades gerenciar e acompanhar as tramitações do processo de compras que podem ocorrer 

durante a etapa de elaboração e emissão do parecer jurídico. 

 

Tal funcionalidade estará disponível exclusivamente quando o Processo de Compra se encontrar 

na situação “Pendente para emissão de parecer jurídico”. 

 

Cabe ressaltar que a nova funcionalidade não é de utilização obrigatória, ficando a critério do 

órgão/entidade a sua utilização ou não. Em tempo, caso a funcionalidade não seja utilizada, o fluxo 

normal do processo não será afetado. 

 

Para visualizar a nova funcionalidade, após a seleção do processo de compra desejado e acione o 

comando “Visualizar / inserir parecer”. 
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Após salvar a decisão sobre a aprovação do parecer, estará disponível o comando “Situação de 

andamento Assessoria Jurídica”.  

 

 

 

Será apresentada a tela para gerenciar o andamento do processo na Assessoria Jurídica para 

emissão de parecer. Acione o comando “Alterar”. 

 

 

 

 



 

No campo “Andamento do processo na Assessoria Jurídica” serão apresentadas as opções 

abaixo para seleção do respectivo andamento do processo na Assessoria Jurídica, selecione a  do 

andamento. 

 Processo recebido  

 Processo encaminhado para Coordenador  

 Processo encaminhado para Assessor  

 Processo encaminhado para Assessor Chefe 

 

 

Além de definir a tramitação do processo será possível definir o servidor que ficará responsável 

pelo processo em questão. Basta acionar o comando “Selecionar responsável atual pelo 

processo”. 

 

Será exibida uma tela com todos os usuários que possuírem quaisquer dos perfis relacionados de 

acesso abaixo, na unidade jurídica do processo de compras. Selecione o usuário desejado e 

acione o comando “Ok”.  

 90507 EMISSAO DE PARECER JURIDICO – CONSULTA;  

 90508 EMISSAO DE PARECER JURIDICO - ALTERACAO 

 

 



Após definir o Andamento do processo e o Responsável atual acione o comando “Salvar”. 

 

 

O Portal de Compra exibirá as informações registradas, apresentando um histórico das tramitações 

realizadas. 

 
 
Sempre que houver uma tramitação usuário selecionado como Responsável atual do processo 

receberá uma notificação por e-mail informando sobre o encaminhamento.  

 

Além da notificação via e-mail, os usuários poderão acompanhar o encaminhamento dos processos 

que lhe forem atribuídos, através da funcionalidade “Lista de tarefas pendentes”. 

 

 
 
 


