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SOLICITAÇÃO DE COMPRA 
 
 
Este procedimento tem como objetivo de solicitar qualquer compra (serviços, produtos, 
etc.) no SIE. 
 
»Acesso à tela: 
   06 - Serviços Gerais 
      06.05 - Licitação e Compras 
         06.05.06 – Solicitação de Compra 
 

 
»Clicar no botão Novo. 
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»Ao abrir a nova tela de solicitação tornam-se habilitados para preenchimento os 
campos Ano Orçamento, Mês Planejamento, Tipo Documento, Num. Solicitação, 
Espécie, Tipo Licitação, Unidade Solicitante, Unidade Compra, Almoxarifado, Unidade 
Entrega, Endereço Entrega e Resumo Solicitação. Para preenchê-los, seguir os passos: 
 
»»No campo Ano Orçamento, clicar na seta ao lado e selecionar o ano vigente. 
 
»»Da mesma forma, no campo Mês Planejamento clicar na seta para selecionar o mês 
atual. 
 
»»Depois de selecionados esses dois campos, automaticamente ficará preenchido o 
campo Tipo Documento com a informação: Solicitação de Licitação. 
 
»»O campo Número de Solicitação só é preenchido ao final, após a página salva. 
 
»»No campo Espécie, clicar na seta e selecionar uma das três opções: Empenho, 
Contratos ou Registros de Preços. Normalmente, na maioria dos casos, a opção será 
Empenho. Quando houver certeza, preencher com uma das outras duas opções, caso 
contrário, entrar em contato com a Diretoria de Compras e Licitação e informar-se. 
 
»»O campo Tipo Licitação será preenchido com a opção Entrada e Saída. Em casos de 
compra para reposição de estoque será utilizada a opção Reposição em Estoque. 
Somente em casos de solicitação de serviços, preencher o campo com a opção Não se 
aplica. 
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»»No campo Unidade Solicitante será colocado o nome do setor que está realizando o 
pedido. Para isso, clique na lupa ao lado para fazer a procura pelo nome. 
 

 
 
A busca pode ser feita através de quatro campos:  
- Unidade (digitando o código da unidade  OK); 
- Código Reduzido (código simplificado da unidade  OK) 
- Sigla (digitando a sigla  OK); 
- Nome da Unidade (nesse campo pode ser digitada parte do nome do setor, escrito por 
extenso).  
 

 
 
Para a busca pelo Nome da Unidade, há as opções Início e Meio. Essas opções servem 
para auxiliar a busca pelo nome. Selecionando a opção Início a busca será feita para 
todas as unidades que tenham a palavra digitada no início. Já a opção Meio procura pela 
palavra digitada em qualquer parte que ela esteja descrita. Uma vez identificada a 
unidade corretamente selecioná-la e clicar no botão Selecionar. 
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»»O próximo passo será preencher o campo Unidade Compra. O procedimento será o 
mesmo: Clicar na lupa para efetuar a busca  Selecionar a opção Sigla  Digitar 
DIRCL  OK. 
»»No campo Almoxarifado, clicar na seta e selecionar Almoxarifado Central. 
»»O campo Unidade Entrega será preenchido com o setor onde será feita a entrega do 
produto, podendo ser no próprio setor solicitante ou em outro local devidamente 
especificado. 
»»No campo Endereço de Entrega aparecerá o endereço do local escolhido da Unidade 
de Entrega, caso não aparecer nenhum endereço, clicar na seta do lado direito do campo 
para escolher o endereço. 
»»O campo Resumo Solicitação será preenchido com uma descrição resumida da 
solicitação, como por exemplo: pagamento de taxa de inscrição para Congresso XXX. 
 
»Antes de Salvar a tela, deve-se ir à guia Orçamento e preencher o campo Unidade 
Gestora.  
 

 
 
A Unidade Gestora é a informação de onde serão debitados os custos dessa compra. A 
procura será feita clicando na lupa, digitando o Código ou Nome da Gestora e clicando 
no botão Procurar, ou simplesmente clicar na bolinha “Nome Gestora” e na bolinha 
“Meio” clicar no botão Procurar. Após feita a busca, escolher o nome da gestora ou 
convênio e clicar em Selecionar. 
»Após todos os campos estarem devidamente preenchidos, clicar em Salvar. Tanto a 
guia Orçamento como a primeira tela Solicitação de Compra serão salvas. 
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»O próximo passo será ir à guia Itens. Nessa tela há um botão na parte superior também 
chamado Itens (um botão que possui o desenho de uma lista de papel). É necessário 
clicar nessa opção para listar os produtos. 
 
OBSERVAÇÃO: Se o botão “Itens” não se encontrar habilitado, verifique o botão 
“Salvar”, se este se encontrar habilitado, salve o pedido. 
 

 
 
»Clicar no botão Novo. 
 

 
 
»Para o preenchimento do campo Produto clicar na lupa ao lado que abrirá a tela 
Localizar Produto. A busca pode ser realizada de três formas: 
- Selecionando a opção Código Reduzido e digitando o código com o qual o produto é 
cadastrado no sistema  OK; 
- Selecionando a opção Estrutura do Produto e selecionando a classificação do tipo de 
despesa do produto solicitado  OK; 
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- Selecionando a opção Produto e escrevendo o nome do produto desejado. Clicar no 
botão Procurar que o sistema fará a busca e trará a listagem relacionada ao produto. 
Clicar na linha que contém o produto desejado e clicar no botão Selecionar.  
 

 
 
→Obs.: Na tela de busca, abaixo do campo Produto, há as opções Início e Meio. Essas 
opções servem para auxiliar a busca pelo nome. Selecionando a opção Início a busca 
será feita para todos os produtos que tenham a palavra digitada no início. Já a opção 
Meio procura pela palavra digitada em qualquer parte que ela esteja na descrição do 
produto. 
 
»Depois de selecionar o produto, o sistema voltará à tela anterior com o campo Produto 
preenchido. 
 

 
 
Nessa tela, preencher os campos Valor Unitário (que será a média dos três preços 
pesquisados) e o campo Quantidade. Depois de preenchido todos esses campos clicar 
em Salvar. 
»Para realizar a descrição específica do produto, selecionar a linha em que consta o 
produto e clicar na guia Descrição. Clicar no botão Alterar e escrever a descrição 
detalhada do produto. Depois de escrito o detalhamento clicar em Salvar. 

 7



»Para pedir outro produto clicar em Novo e realizar novamente o procedimento descrito 
acima. 
 
»Caso seja necessário modificar alguma informação (quantidade ou valor unitário), 
selecionar a linha que será modificada e clicar no botão Alterar. Depois de realizadas 
as devidas alterações salve-as novamente. 
»Caso seja necessário excluir algum produto, selecionar a linha em que este produto se 
encontra e clicar em Excluir. 
 
»Depois de listados todos os produtos a serem solicitados, fechar a guia Itens. 
 
»O sistema voltará à tela principal. 
 
»Clicar na guia Fornecedores Solicitações. 
 

 
 
»Para o preenchimento desta tela clicar no botão Fornecedores (um botão que possui o 
desenho de uma folha de papel) localizado na parte superior da tela. 
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»Escolher a opção Novo. 
 

 
 
»Clicar na lupa para escolher o fornecedor. Selecionar o campo Razão Social e escrever 
nesse campo o nome do fornecedor a ser procurado (da mesma forma como nos outros 
campos, a busca pode ser feita com o início do nome ou alguma parte do meio). Clicar 
em Procurar e depois em Selecionar para escolher a opção desejada. 
»Clicar em Salvar, para que seja salvo o nome do fornecedor. 
 
→Obs.: Caso não se encontre o nome do fornecedor desejado, fazer a busca pelo nome 
Outros Ltda. e selecionar essa opção. A descrição desse fornecedor não localizado será 
feita no próximo passo na guia Observação. 
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»É necessário listar no mínimo 3 fornecedores para essa solicitação. Caso mais de um 
fornecedor não for localizado, será listada uma única vez a opção Outros Ltda. e na guia 
Observação será feita descrição de todos os fornecedores que não foram localizados. 
 

 
»A guia Fornecedores ficará preenchida com o nome dos fornecedores indicados. 
»Uma vez todos os dados dos fornecedores preenchidos, a tela de busca pode ser 
encerrada e fechada. 
»Clicar na guia Observação  
 

 
 
 »Clicar no botão Alterar que fica na parte superior da tela, para as informações 
necessárias. Nesse campo serão digitados os seguintes dados: 
1 - O nome dos fornecedores que não foram encontrados na procura por fornecedor: é 
necessário descrever o CNPJ, a razão social e o telefone da empresa, essas são 
informações importantíssimas. 
2 - A justificativa da Solicitação de Compras. 
3 - O ramal e o nome da pessoa que fez a Solicitação. 
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4 - Por fim, mais alguma informação que julgar necessária. 
 

 
 
»Depois de preenchido esse campo, clicar em Salvar. 
»O último procedimento é clicar no botão Tramitar, localizado na parte superior direita 
da tela. 
 

 
 
»Clicar na guia Documento Vinculado. 
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»Em seguida, clicar no clipe para procurar o orçamento e anexá-lo à solicitação. 
 

  
 
»Selecionar o arquivo e clicar no botão Open. 
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»Realizar o mesmo processo para anexar os 3 orçamentos (mínimo). 
 
»Clicar no botão OK, enviando a solicitação para a aprovação do gestor. 
 

 
PEDIDO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
ENTRAR NO SIE, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS - 
“PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM 
EVENTOS”. 

 

A QUANTIDADE SERÁ SEMPRE 1 (UM). 

O VALOR SERÁ SEMPRE O TOTAL. 

 

NA DESCRIÇÃO DETALHADA DEVERÁ CONSTAR: 
 PERÍODO DO EVENTO:       

 LOCAL DO EVENTO:       

 NOME DO EVENTO:       

 BENEFICIÁRIO(S) (NOME(S) COMPLETO(S) E Nº(S) SIAPE). 

 

NO CAMPO DE OBSERVAÇÃO DEVERÁ CONSTAR: 
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1. FORNECEDOR {CASO O MESMO NÃO CONSTE NO CADASTRO DO SIE 

(FORNECEDORES)}, SENDO QUE, O SOLICITANTE TERÁ 

OBRIGATORIAMENTE QUE INFORMAR: 

O NOME DA EMPRESA / ÓRGÃO; 

O CNPJ. RESPONSÁVEL PELO EVENTO; 

TELEFONE / FAX. 

2. OS DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA / ÓRGÃO RESPONÁVEL PELO 

EVENTO. 

 

PARA FINALIZAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO O SOLICITANTE 

DEVERÁ AINDA: 

VINCULAR À SOLICITAÇÃO: FOLDER’S E/OU DOCUMENTO OFICIAL DO 

EVENTO QUE COMPROVE O VALOR DA TAXA, PERÍODO, LOCAL E O NOME 

DO EVENTO. 
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