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Parte 1: Montagem da Compra com a 
Minuta do Contrato



Na aba “Compra”, escolher “sim” para opção

contrato.



Cadastradas a “Pesquisa de Preço“ e a

“Proposta do Fornecedor”, aparecerá a aba

“Minuta do Contrato”.

“O sistema permitirá gerar mais de um contrato dentro do limite da Dispensa – Compra Direta –Artigo 24 Inciso II”



Na aba “Minuta do Contrato” clique em inserir.



Selecione o Fornecedor, no caso de existir

mais de um.

Preencha os campos conforme o tipo do objeto e condições da

Proposta Comercial.

Insira o arquivo “pdf” apenas do

Anexo - Objeto do Contrato.



Após inserção do arquivo e preenchimento de

todos os campos, clicar em “salvar”.



Para gerar a “Minuta do Contrato” clique no

Fornecedor e em seguida em “Gerar minuta

PDF”.

Clicando aqui poderá visualizar o “Anexo -

Objeto do Contrato”.



Minuta do Contrato gerada



Após gerar a Minuta do Contrato, clicar em “Enviar

para Aprovação”. Se a minuta for criada sem a

adoção do contrato web, clicar em “Enviar para

aprovação #justificar se for sem contrato web.”

Em seguida clicar em “encaminhar compra”.



Atenção: Se a Compra estiver na situação “Para Aprovação da Dir/Coor”, a

minuta somente poderá ser visualizada. Caso necessária alteração, retornar

a compra clicando na ação “Voltar para Compras”, informando a

justificativa no campo observações.



Após a compra aprovada pelo Dir/Coord, o “Atestado de

Adequação” estará disponível para cada Fornecedor. Basta

clicar no fornecedor e em seguida “Atestado de Adequação”.

O Atestado será disponibilizado

para instrução do processo e envio

para contabilidade.



Parte 2: Montagem do Contrato após 
empenho



Após o empenhamento da compra a aba “minuta do

contrato” é alterada para aba “Contrato”

Para editar o contrato dê um duplo clique no fornecedor.

Preencha todos os campos e clique em “salvar”.

O gestor indicado será mencionado no 

subitem 5.1. do contrato.



Após preenchimento dos dados do 

contrato, preencha os dados do Termo 

de Ciência e Notificação 



Após preenchido os dados do contrato e do Termo, clique 

no fornecedor e em seguida “Gerar Contrato PDF”

Após conferência final, o Contrato estará disponível para 

envio à Contratada.



Após assinatura do Contrato, promover a publicidade do

extrato utilizando a opção Gerar Texto DOE. Clique no

Fornecedor em seguida Gerar texto DOE.
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