
 TELA 1: Acessar o sítio de Compras do Governo Federal: https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-atasrp/public/principal.do
 Clicar no menu centralizado CONSULTAS > PESQUISAR FORNECIMENTO
 IMPORTANTE: Esta pesquisa só mostra resultados de pregões em SRP, ou seja, todas as licitações que aparecem aqui, teoricamente,

são passíveis de adesão.



 TELA 2: Preencher os campos do ITEM SOLICITADO para fazer a pesquisa.
o No Tipo do Item, escolher entre MATERIAL ou SERVIÇO
o No Código do Item, caso você já saiba exatamente qual o CATMAT/CATSER do item da pesquisa, pode preencher e clicar na

lupa
o Na Descrição do Item, caso você não saiba exatamente o CATMAT/CATSER, pode pesquisar aqui pela descrição do item e

clicar na lupa. Tente buscar inicialmente por uma descrição mais básica, pois ao clicar na lupa, abrirá uma janela para escolha
do item específico que você deseja pesquisar.

 Clicar em PESQUISAR.



 TELA 3: Os resultados da pesquisa aparecem nesta tela e é possível ordenar por vários critérios, além de filtrar pela UNIDADE DE
FORNECIMENTO e LOCAIS DE ENTREGA.

 Cada linha é um item em uma licitação e, ao clicar em SELECIONE na coluna AÇÕES, é aberta uma página específica daquele
resultado.



 TELA 4: Visualizar Item SRP. A tela apresenta informações detalhadas.
o Na aba DETALHES DO ITEM, vemos a Vigência da ata (para adesão, busque atas que tenham pelo menos mais 2 meses de

vigência restantes). Também temos a informação do Saldo para contratação, onde temos a quantidade para o item no edital.
Lembrando que podemos aderir até o limite de 50% desse número.



 TELA 5: Visualizar Item SRP.
o Na aba FORNECEDORES DO ITEM vemos a empresa que venceu o item na licitação e o preço do item.

 Lembrando que, para adesão, temos que ter a pesquisa de preços para comprovar a vantajosidade da adesão, ou seja, precisaremos 
de ao menos 03 (três) preços maiores que este valor da ata


