•

TELA 1: Acessar o Sistema SIPAC com sua senha no Portal UFGNet

Em uma destas 2 opções

•

TELA 2: Acessar o Portal Administrativo

•
•

TELA 3: Verificar se o item ao qual deseja comprar (produto da adesão) já está cadastrado no “Catálogo de Materiais”
Entrar na Aba REQUISIÇÕES  MATERIAL  CATÁLOGO  SOLICITAR CADASTRO

•
•

TELA 4: Pesquisar a “Denominação” do material a ser adquirido. Sempre utilizar o símbolo de porcento (%) para fazer a pesquisa,
sempre ao fim de qualquer palavra e em substituição aos espaços quando houver mais de uma palavra.
Clicar no botão “Buscar” no pé da página

•
•
•

TELA 5: Ao realizar a pesquisa, aparecerá o rol de itens cadastrados no Catálogo. Verificar se algum dos itens atende à solicitação de
acordo com as Especificações Técnicas.
Caso algum item atenda, anotar o número do “Grupo de Material” e o “Código” do item.
Caso nenhum atenda, clicar no botão “Solicitar Cadastro de Material”.

MATERIAL NÃO ENCONTRADO NO CATÁLOGO

•

TELA 6: Escolher a Natureza da despesa do Material, se Permanente ou de Consumo

•

TELA 7: Procurar o Grupo de Material correspondente ao item desejado e clicar na Seta Verde à direita

PÁGINA EXTERNA
Para proceder com o cadastro do material no Catálogo do SIPAC,
precisamos encontrar um código junto ao CATMAT (Catálogo de
Materiais do Governo Federal). Para tanto, em uma página de
pesquisa da internet (Google), escreva a palavra “catmat” e
acesse o primeiro link da lista que aparecerá.
•
•

Você será direcionado para esta página à esquerda.
No campo “Nome”, pesquisar pelo material, da mesma
forma que pesquisamos no SIPAC. Clicarem “Pesquisar”

•

•

Na listagem de itens cadastrados no
CATMAT, escolher aquele que mais se
encaixa na especificação desejada
Copiar o Código do item

•
•

TELA 8: Após escolher o Grupo do material, preencher a tela acima com os dados de especificação do item. No campo “Link de busca”,
colocar o número do código do CATMAT
Clicar no botão “Solicitar Cadastro”

•

TELA 9: Após realizar o pedido, uma tela de confirmação de sucesso do pedido aparecerá. Anote o número do pedido para acompanhar

•

Futuramente, acompanhe o pedido de cadastro através do menu REQUISIÇÕES  MATERIAL  CATÁLOGO  ACOMPANHAR
SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DE MATERIAL

MATERIAL ENCONTRADO NO CATÁLOGO OU QUE JÁ FOI CADASTRADO APÓS SOLICITAÇÃO

•

TELA 10: Iniciar uma nova Requisição no menu REQUISIÇÕES  MATERIAL  COMPRA  CADASTRAR REQUISIÇÃO

•

TELA 11: Escolher uma das 3 opções de Requisição, conforme abaixo

Opção para uma nova Requisição de compra
imediata, sem parcelamentos (SEMPRE ESTA
OPÇÃO)

•

Iremos clicar na Primeira opção

Opção para uma INICIAR um novo Registro de
Preços (NÃO PARA REQUISITAR MATERIAL DE
UM REGISTRO DE PREÇO JÁ EXISTENTE NEM DE
OUTRO ÓRGÃO)

Opção para uma nova Requisição de compra
INTERNACIONAL

•

TELA 12: Escolher o Grupo de Material (conforme verificado na TELA 5)

•

TELA 13: Digitar a Denominação e clicar em Buscar Material (Ou já utilizar o Código obtido na TELA 5)

•

TELA 14: Escolher o material a ser adquirido. Clicar na Seta Verde à direita

•
•

TELA 15: Conferir a especificação do material e a Unidade de Medida, inserir a Quantidade a ser adquirida. Clicar em "Incluir”
OBS.: Lembrar que a quantidade deve ser menor ou igual ao saldo da Ata de Registro de Preços a ser utilizada

•
•
•
•
•

TELA 16: Neste momento, caso haja mais itens a serem solicitados, incluí-los com os mesmos procedimentos.
Caso seja necessária alguma alteração na quantidade dos itens, clicar no ícone de “Alterar dados do material”
Agora é o momento de incluir os orçamentos da pesquisa de preços que comprovam a vantajosidade da adesão a Ata de Registro de
Preços de um órgão externo. Para cada item, devemos incluí-los através da aba “Cotações”.
OBS.: Os orçamentos devem ser SEMPRE em maior valor que o preço da Ata, uma vez que servirá para comprovar que realizar a Adesão
externa é mais vantajoso do que iniciar uma nova licitação
É o que iremos fazer agora!

•
•
•

TELA 17: Ao abrir uma inserção de Cotação, o primeiro campo a preencher é o do de “Fornecedor”
Podemos digitar o CNPJ do fornecedor ou sua Razão Social. Se ao fazer isto, não aparece uma listagem com o nome já preenchido do
fornecedor, significa que ele ainda não está cadastrado no SIPAC, portanto, devemos cadastrá-lo, como será mostrado na próxima tela.
Se ele já estiver cadastrado, segue como visto na TELA XX

CADASTRANDO UM NOVO FORNECEDOR

•

TELA 18: No rol MUDAR SISTEMA, escolha a opção “Cadastro” (ATENÇÃO: Não fazer isto na mesma tela anterior, pois perderá o
avanço. Abra uma nova aba do SIPAC)

•

TELA 19: Escolher a opção FORNECEDOR  CADASTRAR

•

TELA 20: Preencher os dados (ao menos os obrigatórios) do fornecedor. Clicar em “Cadastrar”

•
•
•
•
•
•
•

TELA 21: Voltar à TELA 17 (Tela de cotação), preencher os campos com o nome/CNPJ do fornecedor (aguardar o sistema listar e
clicar)
Preencher a “Marca”. Caso a marca esteja cadastrada no sistema, aparecerá na lista embaixo. Caso não possua marca, escrever “SEM
MARCA”). Esperar o sistema listar e clicar
Pôr o valor da cotação para o item
Preencher a data em que foi realizada a cotação
Clicar em “Escolher arquivo” para anexar o arquivo do orçamento diretamente do computador
Apertar o botão “Inserir Cotação”
Após o preenchimento de todas as cotações do item, clicar em “Adicionar Cotações”

•
•

TELA 22: Ao completar as cotações, o sistema voltará para a tela da Requisição. Conferir após inserir todas as cotações de todos os itens.
Clicar em “Continuar”

•
•
•
•

TELA 23: No campo “Observações”, descrever as informações necessárias para a ADESÃO A ATA (Número da UASG do órgão que
realizou a licitação, número da licitação, número do item, Razão social e CNPJ do fornecedor que venceu o item).
Além disso, mencionar neste campo também os dados do local entrega do 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 Gestão de Compras e, posteriormente, Setor de Licitação.

•
•

TELA 24: 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 fara o ENVIO ao DMP. Para tanto, o Chefe/Diretor da Unidade deve entrar no SIPAC na opção “Modificar Requisição”, conforme
tela seguinte
o
o

Quando a unidade é orçamentária, ou seja, tem recurso próprio, ao clicar em GRAVAR E ENVIAR, a requisição feita por qualquer requisitante, seja agente de compras
ou diretor, vai diretamente para o setor de compras do DMP
Quando a unidade não é orçamentária, ou seja, não tem recurso próprio, ao clicar em GRAVAR E ENVIAR a requisição é encaminhada à PROAD, para autorizar o
orçamento. E o status é: AGUARD. AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. A PROAD libera as requisições diariamente, não é necessário entrar em contato para solicitar
liberação.

CHEFE/DIRETOR DA UNIDADE IRÁ GRAVAR E ENVIAR A REQUISIÇÃO

•

TELA 25: O Chef/Diretor da Unidade deve entrar no SIPAC pelo usuário dele para GRAVAR E ENVIAR a Requisição cadastrada pelo
Agente de Compras. Para tanto, acessar o PORTAL ADMINISTRATIVO do SIPAC e seguir o Menu REQUISIÇÕES  MATERIAL 
COMPRA  MODIFICAR REQUISIÇÃO

•

TELA 26: As Requisições que ainda não foram enviadas pelo CC 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 27: Conferir o Grupo de Material e clicar em CONTINUAR

•

TELA 28: Conferir os itens. Se for necessário alguma edição, clicar no botão ALTERAR DADOS DA REQUISIÇÃO. Se não, clicar em
CONTINUAR
A partir daqui, repetem-se as Telas 23 e 24

•

Opção para utilizar o Orçamento de sua
Unidade / Centro de Custo. Se seu CC
tem orçamento próprio, utilizar SEMPRE
esta opção

•
•

Se seu CC NÃO tem orçamento próprio
ou o Saldo é insuficiente, esta opção
será utilizada, para Solicitar Autorização
à PROAD

TELA 29: Ao clicar em “GRAVAR E ENVIAR”, a Requisição será efetuada e a tela de VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO aparecerá
Clicar na opção correspondente ao orçamento a ser debitado

IMPORTANTE
APÓS FINALIZAR A REQUISIÇÃO, ANOTAR O NÚMERO.
PREENCHER O DOCUMENTO DE JUSTIFICATIVAS DA REQUISIÇÃO (ENCONTRADO NO SITE DO DMP – https://dmp.ufg.br/p/7078formularios)
ENVIAR A JUSTIFICATIVA, MENCIONANDO O NÚMERO DA REQUISIÇÃO, PARA O E-MAIL: justificativarequisicao@gmail.com
SEM O DOCUMENTO DE JUSTIFICATIVA, A REQUISIÇÃO NÃO IRÁ PROSSEGUIR. PORTANTO, NÃO ESQUECER DE ENVIÁ-LO
ASSIM QUE FINALIZAR A REQUISIÇÃO

