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Todas as áreas

Assunto: Orientações gerais sobre acesso ao Sistema Comprasnet Contratos.

1. Em 1º de janeiro de 2021 entrou em funcionamento o , umaComprasnet Contratos
ferramenta do governo federal que automatiza os processos de gestão contratual e conecta
servidores públicos responsáveis pela execução e fiscalização de contratos, tornando
informações disponíveis a qualquer momento e melhorando as condições de gestão e
relacionamento com fornecedores.

2. O  viabiliza os seguintes procedimentos: controle de documentosComprasnet Contratos
diversos; controle sobre os prazos de vigência dos contratos; gestão sobre as informações
financeiras do contrato; visão global das penalidades aplicadas aos contratados; gerenciamento
dos diversos contratos sob a responsabilidade do gestor; e controle sobre o valor
desembolsado em cada contrato e sobre todos os contratos do órgão ou entidade.

3. O novo sistema ainda possui ferramentas que proporcionam praticidade nas vistorias,
padronização das ações de fiscalização por parte dos fiscais, controle dos atos administrativos
praticados, controle sobre a fiscalização realizada, contato com os fornecedores e solução
rápida de impasses, além de controle sobre a realização de aditivos contratuais e maior
transparência.

4. Com a implantação do , os módulos do Sistema de Minuta deComprasnet Contratos
Empenho (SISME) e do Sistema de Gestão de Contratos (SICON) do Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais (SIASG) foram desativados. Assim, a geração de minutas de
empenho e o registro de contratos estão sendo realizados apenas no novo sistema.

5. O Ministério da Economia disponibilizou os manuais de utilização do sistema, que podem ser
a c e s s a d o s  a t r a v é s  d o  :  l i n k
https://comprasnet-contratos.readthedocs.io/pt_BR/latest/manuaisDoSistema.

6. Para facilitar a utilização do novo sistema, o Ministério da Economia disponibilizou o 1º Curso
Online Comprasnet Contratos, destinado a gestores e fiscais de contratos de órgãos e
entidades da administração pública e demais interessados. O curso, dividido em três
videoaulas, está disponível no canal do Ministério da Economia no  Youtube, cujas aulas podem
s e r  a c e s s a d a s  a t r a v é s  d o   l i n k
https://youtube.com/playlist?list=PL0DcHO5W8hZGEEqmMzKjJo4wDDloColO2.
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7. Além dos perfis de uso exclusivo pela Divisão de Contratos e pelas Divisões da
Coordenação-geral de Finanças e Contabilidade, conforme informações do Ministério da
Economia, estão disponíveis os seguintes grupos de usuários:

Nome Descrição

Consulta
Perfil de consultas a todos os dados de
Contratos e Fiscalização.

Preposto
Perfil com permissão para acompanhar seus
contratos.

Responsável por
Contrato

Perfil de consulta a contratos e manutenção
daqueles do qual é responsável.

8. Para obtenção dos perfis para acesso ao  pedimos queComprasnet Contratos
encaminhem, com a máxima brevidade, e-mail para ,cadastrador.siasg@ufabc.edu.br
indicando os seguintes dados dos servidores de suas unidades que são responsáveis por
contratos:

- Nome completo;
- CPF;
- Função;
- Endereço da unidade UFABC em que está lotada (Rua, número, andar, bairro, CEP,
telefone, etc);
- Área de lotação;
- e-mail institucional do servidor;

- Perfil solicitado;
- Motivo / Justificativa do acesso;
- Nome completo da Chefia;
- Cargo/Função da Chefia;
- Área de lotação da Chefia.

9. Reforçamos que é importante encaminhar os dados com a máxima brevidade, de forma que
os acessos sejam liberados e os usuários possam se familiarizar com o sistema. Também
reforçamos a necessidade de que os servidores que acompanham contratos tenham acesso ao
Manual e Curso disponibilizado pelo Ministério da Economia, razão pela qual pedimos que esse
Ofício seja amplamente divulgado aos servidores de suas áreas.

10. Por fim, mas não menos importante, reforçamos que permanecemos à disposição de todos
para orientar e sanar as dúvidas relativas aos fluxos e procedimentos de aquisições e
contratações, podendo o contato ser realizado, preferencialmente, através de mensagem
eletrônica nos endereços eletrônicos  e .contratos@ufabc.edu.br cgsa@ufabc.edu.br

Atenciosamente,
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