Manual do Usuário

SMARam Contratos – Nova inclusão de Aditivos

Com a nova rotina de inclusão, gerando assim um Contrato Integrado entre o
Sistema de Materiais e Contratos, se vê a necessidade de uma integração
entre os Aditivos gerados pela integração. Sendo assim, está nova rotina tem
como objetivo facilitar e agilizar o procedimento de inclusão do Aditivo no
Sistema de Contratos.

Informações SMARam
Para que o novo procedimento de inclusão seja realizado, é necessário
primeiramente habilitar o parâmetro de Sistema LiberaItensNovo.
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Aditivos do Contrato
Nome do Botão

Layout do Botão

Inserir Aditivo
Importar Aditivos

Manutenção de Itens do Aditivo

Adicionar os Itens selecionados no
Aditivo
Adicionar Todos os Itens ao Aditivo
Remover os Itens inclusos no Aditivo
Editar informações dos Itens
Cancelar as Alterações
Confirmar Alterações

Sendo o Contrato integrado, ou seja, tipo de Instrumento 1, ao clicar no
Botão Inserir Aditivo, uma nova tela listando os Aditivos efetuados no
Sistema de Materiais será apresentada.
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Aditivos realizados
no Sistema de
Materiais, para
serem Integrados

Tendo os Aditivos listados, basta então realizar a seleção do(s) desejado(s).
e clicar no Botão Importar Aditivos.
Confirmando então a Importação, retornando para a tela principal dos
Aditivos, serão visualizados os Aditivos incluídos..
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..assim como seus devidos Itens.

Atenção: Com a inclusão do Aditivo integrado, automaticamente o Sistema identificará os
empenhos vinculados ao Aditivo no sistema de Materiais, e já os incluirá no Contratos.
Esses empenhos poderão ser identificados como origem de um aditivo, através da
informação Aditivo, como mostra a imagem:
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Como ficará a rotina para Contratos não integrados,
ou sem liberação do Parâmetro?
Para esses casos, o sistema permanecerá com o mesmo padrão de inclusão
anterior. A mudança aplicada para ambas as maneiras, foi na inclusão dos Itens,
onde poderão serem incluídos e editados através do Botão Manutenção de Itens do
Aditivo.

Itens do
Contrato para
Aditamento

Itens relacionados
para Aditamento

Nesta nova tela, podem ser incluídos( Adicionar Item ) os itens desejados ao
aditivo, assim como também removê-los( Remover Item ).
Após adicionar os itens desejados, para realizar a manutenção caso necessário,
basta clicar no Botão Editar Informações do Item, para que os campos referentes
ao item possam ser liberados.
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Botões para
Manutenção
dos Itens

Alterado os valores conforme desejado, pode-se confirmá-los clicando no Botão
Confirmar Alterações, ou cancelá-las pelo Cancelar Alterações.
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Atenção: Quando os Aditivos forem integrados ao Sistema de Materiais, caso ocorra o
cancelamento destes, automaticamente também haverá o cancelamento no Contrato, tanto
do Aditivo como dos empenhos vinculados ao mesmo. Exemplo na imagem abaixo:
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