
REQUISIÇÃO DE MATERIAL EM UM REGISTRO DE PREÇOS 
 

 

• TELA 1: Acessar o site do DMP (www.dcom.ufg.br), clicar na aba REGISTROS DE PREÇOS → REGISTROS DE PREÇOS 

DA DCOM/UFG PARA SOLICITAÇÃO 

  

http://www.dcom.ufg.br/


 

• TELA 2: Encontrar o Pregão com o objeto de interessa da aquisição, verificando se a utilização do mesmo está permitida a 

sua Unidade/Regional.  

• Ao clicar no Pregão, irá ser redirecionado para a Ata de Registro de Preços. Neste arquivo, encontrar o(s) item(ns) exato(s) 

que pretende fazer a aquisição. IMPORTANTE: Anotar qual a empresa vencedora de cada item. 



 

 

 

• TELA 3: Com base nas informações do Pregão, número do item e empresa vencedora, acessar o Sistema SIPAC com sua 

senha no Portal UFGNet para realizar a Requisição 



Em uma destas 2 opções 

 

 

• TELA 4: Acessar o Portal Administrativo 

 



 
• TELA 5: Iniciar uma nova Requisição no menu REQUISIÇÕES → MATERIAL → SOLICITAR EM UM REGISTRODE 

PREÇOS → SOLICITAR MATERIAL EM UM REGISTRO DE PREÇOS 

  



 

• TELA 6: Na lista de Pregões, procurar aquele que tem interesse em realizar a aquisição. Clicar na seta verde 



 
• TELA 7: Encontrar o Fornecedor (empresa) vencedora do item que tem interesse e clicar na seta verde. Caso tenha 

intenção de fazer a requisição de vários itens, deverão ser feitas requisições diferentes para cada Fornecedor que for 

diferente, ou seja, cada Requisição só permite itens de um mesmo Fornecedor 



 

• TELA 8: Conferir o Item ao qual se deseja adquirir, bem como o saldo remanescente (só é possível requisitar dentro do 

limite do saldo). Clicar no símbolo de “+” do lado direito, para inserir o item na requisição. 

  



 

• TELA 9: Preencher a quantidade a ser adquirida e, no campo Observações, as informações para a entrega do 

material/serviço 

  



 

• TELA 10: Caso haja mais itens a serem adquiridos que pertençam à mesma Ata e que tenham sido vencidos pelo mesmo 

Fornecedor, clicar em INSERIR NOVO MATERIAL. 

• Sempre clicar em “GRAVAR”, caso ainda for necessário novas inclusões de itens ou revisões posteriores (incluindo a 

conferência realizada pelo Chefe da Unidade/Centro de Custo)  

• Caso já tenha certeza quanto à Requisição, clicarem “GRAVAR E ENVIAR”. Nesta opção, não será mais possível edição por 

parte do Requisitante. O pedido vai diretamente à Divisão de Especificação e Treinamento em Processos de Compras 

(DETPC/DMP) para pedido de empenho junto a PROAD. 



 

• TELA 11: Ao clicar em “GRAVAR”, o sistema gera o resumo da Requisição. Anotar o número para acompanhamentos futuros 

• Após o AGENTE DE COMPRAS cadastrar a Requisição, ele deve avisar ao Chefe/Diretor da Unidade para conferir a 

Requisição e este último que fará o ENVIO ao DMP. Para tanto, o Chefe/Diretor da Unidade deve entrar no SIPAC na opção 

“Modificar Requisição”, conforme tela seguinte 

 

  



CHEFE/DIRETOR DA UNIDADE IRÁ GRAVAR E ENVIAR A REQUISIÇÃO 

 
 

• TELA 12: O Chef/Diretor da Unidade deve entrar no SIPAC pelo usuário dele para GRAVAR E ENVIAR a Requisição de 

SRP cadastrada pelo Agente de Compras. Para tanto, acessar o PORTAL ADMINISTRATIVO do SIPAC e seguir o Menu 

REQUISIÇÕES → MATERIAL → SOLICITAR EM UM REGISTRO DE PREÇOS → MODIFICAR REQUISIÇÃO 



 
 

• TELA 13: As Requisições que ainda não foram enviadas pelo Centro de Custo em questão, aparecerão no rol da tela acima. 

Identificar a Requisição que se quer enviar e clicar no botão ALTERAR REQUISIÇÃO, para entrar na requisição 

 

  



 

• TELA 14: Caso esteja tudo correto com a Requisição, clicar em ENVIAR 

• Caso necessário, fazer as alterações pertinentes, onde é possível incluir novos itens da mesma Ata e mesmo Fornecedor. 

• Após clicar em ENVIAR, a Requisição irá ser enviada ao DETPC/DMP para envio a PROAD solicitando o empenho do 

material e posterior entrega na Unidade 


