
Passo a passo de solicitação
de Adesão no sistema
Siasgnet
A solicitação deverá ser realizada por um usuário habilitado no sistema Siasg
que tenha acesso ao Gestão de Atas.
Caso não possua cadastro ligar no SERPRO (tel: 08009782323), pois
somente o mesmo habilita o usuário. 

Pregão n°03/2022 - Veículos do  tipo Micro-ônibus
MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Elaborado pela equipe de Divisão de Registro de Preços - Ministério
da Cidadania
Telefone: (61) 2030-2758



1° - Acesso ao sistema.
O primeiro passo é acessar o sistema através do site: https://www.gov.br/compras/pt-br
Após essa ação, clique no menu no canto direito da tela Acesso ao sistema, conforme
seta indicativa na figura abaixo:



2° - Acessar a conta.
O segundo passo é acessar sua conta com o perfil de governo, informe seu cpf e a senha

cadastrada, conforme figura abaixo:



3° - Acessar o menu Gestão da Ata SRP.
O terceiro passo é acessar o menu Gestão da Ata SRP que fica na parte inferior da
página próxima ao rodapé, conforme seta indicativa na figura abaixo:



4° - Acessar o ícone Adesão.
O quarto passo é clicar na opção Adesão que fica na barra superior laranjada, e clicar a
primeira opção solicitar, conforme seta indicativa na figura abaixo:



5° - Solicitar a adesão.
O quinto passo é solicitar a  Adesão preenchendo os espaços em branco com o número da UASG (550005), nome da
UASG: SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, número da licitação: 03 e ano da licitação 2022 e clicar em
pesquisar e em seguida após aparecer as informações sobre o pregão clique em Selecionar na opção Ação conforme  figura
abaixo:



6° - Preencher as informações
O sexto passo é informar o número do processo de compra que o próprio município abriu para realizar a Adesão(obs: não é o número do
processo do Ministério da Cidadania que gerou o pregão) e informar a justificativa para a adesão, bem como responder aos pré requisitos.
Todas as perguntas são de preenchimento obrigatório, mas vale ressaltar a importância de o fornecedor estar ciente e de acordo com o local
de entrega, caso seja diferente do local informado no edital.



7° - Acessar o menu dos itens.
O sétimo passo é acessar o menu dos itens, onde o sistema apresentará os itens com o resultado homologado por
fornecedor (quantidade, marca e valor unitário do item etc.) e ainda os saldos para adesões de cada item/fornecedor
seguindo a ordem de classificação. No caso da adesão do Micro-ônibus terá apenas 1 item, nessa tela você deverá  informar
a quantidade solicitada por item e clicar na imagem de solicitar  conforme imagem ilustrativa abaixo:



8° - Confirmar a  solicitação.
O oitavo passo é confirmar a solicitação. Ao informar todos os itens desejados, o sistema irá apresentar a tela de
confirmação do envio da solicitação de adesão para análise (ação que será realizada pela UASG gerenciadora da Ata). 



9° - Acompanhar os pedidos.
O nono passo e último é acompanhar a solicitação. Na área de trabalho da UASG “carona”, após confirmar a solicitação e
receber o número e ano da solicitação enviado, o usuário terá essa informação na aba “Minhas Solicitações”, em que é
informada a situação “aguardando análise”, até que a UASG gerenciadora da ata de Registro de Preços analise o pedido.
Enquanto a situação da solicitação for “aguardando análise”, o pedido poderá ser editado pela UASG “carona”, conforme
imagem ilustrativa abaixo:


