Manual do Usuário

SMARam Contratos – Nova inclusão de Contratos

Informações SMARam
Nome do Botão

Layout do Botão

Contrato Sim para Todos
Itens
Contrato Não para Todos
os Itens
Sim/Não

Para que o novo procedimento de inclusão seja realizado, é necessário
primeiramente habilitar o parâmetro de Sistema LiberaItensNovo.
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Com essa informação no Sistema de Materiais, os itens do Agrupamento
passarão a possuir obrigatoriedade para geração do Contratos, não sendo
essa informação mais necessário na Solicitação de Empenho.
Sendo assim, os itens escolhidos como obrigatórios, serão os que farão
parte do Contratos após gerado.

Neste momento
define-se os itens
como Obrigatórios
ao Contrato

Observação: Na geração de uma Licitação por Lotes, todos os Itens dos
Lotes serão automaticamente definidos como Obrigatórios, quando ao Lote
for aplicado Obriga Contrato.
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Sistema de Contratos
Nome do Botão

Layout do Botão

Inserir Contrato

Com a nova rotina de Inclusão no Sistema de Contratos, foram também
aplicadas várias modificações em algumas rotinas, assim como em seu
design.

Ao clicar no Botão Inserir Contrato, uma nova janela será aberta para a
escolha do tipo de Instrumento.
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A escolha do tipo de Instrumento é o que definirá o modo de inclusão do
Contrato, onde o tipo 1 (Contrato), direcionará a rotina para a Nova tela de
Inclusão de Contratos e as demais permanecerão com tela padrão de
inclusão.
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Nova Tela de Inclusão
Nome do Botão

Layout Botão

Descrição

Botões de Filtro

Botão responsável por realizar
a consulta de Unidades
Gestoras e/ou Tipos de
Modalidade de Licitação.

Pesquisar Licitação

Botão responsável por realizar
a Consulta das Licitações,
conforme informações
aplicadas nos filtros.

Limpar Informações

Botão responsável por limpar
as informações aplicadas nos
filtros da Consulta.

Avançar Procedimento

Botão que avançará a rotina
de inclusão do Contrato para a
próxima etapa.

Voltar Procedimento

Botão que retornará a rotina de
inclusão do Contrato para a
etapa anterior.

Adicionar Requisitantes

Botão responsável por
adicionar os Requisitantes
selecionados, vinculando-os
com o Contrato.

Remover Requisitantes

Botão responsável por
remover os Requisitantes que
já se encontram vinculados ao
Contrato.

Definir Requisitante
Principal

Botão responsável por
designar um dos Requisitantes
como o principal do Contrato.

Retirar Requisitante
Principal

Botão responsável por retirar a
definição de um determinado
Requisitante como o principal.

Visualizar Itens do
Contrato

Gerar Contrato

Botão responsável por exibir
os Itens que estarão
vinculados ao Contrato,
conforme informações do
Sistema de Materiais.
Botão responsável por finalizar
a inclusão do Contrato.
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1ª Etapa - Escolha da Licitação
Nesta nova tela, a primeira etapa a ser realizada para dar início ao processo
de inclusão, é a escolha da Licitação gerada no Sistema de Materiais. Tais
Licitações poderão ser localizadas, através dos filtros:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Tipo da Licitação ( Processo Comum / Registro de Preços )
Unidade Gestora
Modalidade
Número(Convite)
Ano da Licitação
Número do Processo
Ano do Processo

Filtros para
Consulta

Resultados da
Pesquisa conforme
os Filtros

Após realizada a Consulta e selecionada a Licitação desejada, basta então
clicar no Botão Avançar para prosseguir à próxima etapa do procedimento.
7

2ª Etapa - Escolha do Fornecedor e Requisitantes
Esta etapa é o momento das principais definições do Contrato, onde será
realizada a escolha do Fornecedor, assim como os Requisitantes que serão
vinculados ao Contrato. Ela também é o que definirá quais Itens farão parte
do Contrato, que serão visualizados na 3ª Etapa do procedimento.
Lista para escolha do
Fornecedor vinculado
ao Contrato

Requisitantes
encontrados para
vinculação do Contrato

Requisitantes que foram
vinculados ao Contrato

Ao escolher o Fornecedor, serão listados os Requisitantes de acordo com as
informações do Sistema de Materiais. Na lista de Requisitantes, caso deseje
verificar mais informações, basta dar um Duplo Clique na linha do
Requisitante.
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Informações do
Requisitante

Para vinculação, pode-se selecionar um ou mais Requisitantes, bastando
então clicar no Botão Adicionar Requisitantes para que sejam relacionados.
Caso seja necessário retirar algum Requisitante, pode-se clicar no Botão
Remover Requisitantes.

Vinculado então o(s) Requisitante(s) desejado(s), o Sistema tratará as
informações de duas maneiras:
✔

Caso seja vinculado apenas UM Requisitante, pode-se dar continuidade ao
procedimento normalmente clicando no Botão Avançar.

✔ Caso sejam vinculados MAIS de um Requisitante, o Sistema habilitará os

botões Definir Requisitante Principal e Retirar Requisitante Principal. Essa
ação é Obrigatória e deve ser realizada para que o Sistema libere a
continuidade do procedimento.

Requisitante definido
como Principal do
Contrato( Cor Diferente )

Botão para Definir
o Requisitante
Principal
Botão para Definir
o Requisitante
Principal
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Mensagens da Tela
Possuindo Requisitantes selecionados, e clicando no botão Adicionar:

Ao Remover os Requisitantes vinculados:
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3ª Etapa - Resumo e Conclusão do Contrato
Após definir a Licitação, Fornecedor e o(s) Requisitante(s) do Contrato, o
sistema apresentará um Resumo de Como ficará o Contrato.

Visualização dos
Itens do Contrato

Poderão aqui serem visualizados os Itens do Contrato, através do Botão
Visualizar Itens do Contrato.
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Após verificação das informações, basta então clicar no Botão Gerar
Contrato para confirmação do Contrato. O sistema então solicitará o Número
e Ano do Contrato, que precisarão então serem informados.

Passadas as informações ao sistema, clicando-se no botão OK, será emita a
mensagem Confirma Geração do Contrato?
Confirmando então a geração do Contrato, o sistema dará a opção de
continuar editando o mesmo.
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