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Acesse a página http://www.comprasgovernamentais.gov.br/.

No menu “GESTOR DE COMPRAS”, acesse “Consultas”.

Em seguida, acesse “ATAS”.



No Menu das ATAS, acesse as “Atas de Registro de Preço por Material/Serviço”.

Abrirá o sistema de busca onde há a opção de realizar busca de produtos por palavras chave.
Selecione a data de vigência das atas que serão buscadas. O período selecionado abrangerá os
pregões em vigência que serão consultados com data de início no mesmo. O prazo máximo é
de um ano.



Depois de selecionado o período de abrangência da vigência da ata, clique em “Selecionar” ao
lado dos campos “Materiais”. Isto abrirá uma nova janela.

Nesta nova janela, em “Busca por Nome de Material”, selecione palavras-chave que possam
estar contidas na descrição do item pesquisado. Utilize somente uma palavra por campo e
clique “Avançar”.O programa não aceita palavras com menos de três letras, como por exemplo
HP ou ml. Se já possuir o código SIASG, há possibilidade de buscar os itens desejados nos
campos “Busca por Código”.



Aparecerá uma lista de itens com a palavra pesquisada. Selecione os itens cujas descrições se
enquadrem no item desejado e clique em “Selecionar”.

A janela se fechará e os itens selecionados aparecerão no campo “Materiais” da janela
anterior.



Após, no final da página, clique em “Consultar”.

Abrirá a consulta de preços das atas. Alguns itens podem não possuir preços nas atas
pesquisadas. Neste caso, clique em “Próximo Item”. O site começará uma busca em todos os
itens que você selecionou nos passos anteriores.



Quando houver preços disponíveis em atas vigentes, aparecerá uma listagem como a
apresentada abaixo. Selecione um dos pregões vigentes e clique em “Detalhar” para ter
acesso aos valores.

Para a abertura dos Pregões é necessáriaa UASG que realizou o pregão (1), o número do
pregão (2), o código SIASG (3), adescrição do produto (4) e o valor unitário do produto(5). A
descrição do produto deve ser idêntica ao disponibilizada nesta consulta para ter validade.
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