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Apresentação 
 

Com foco na busca pela eficiência da gestão e na melhoria do desempenho das instituições 

públicas, o Ministério da Economia, em parceria com a Advocacia-Geral da União, ofertam aos 

órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional, incluindo as empresas 

estatais, o Comprasnet Contratos. A ferramenta faz parte das medidas de eficiência organizacional 

para o aprimoramento da administração pública federal direta, autárquica e fundacional 

estabelecidas pelo Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019 (Art. 6º, IX). 

O Comprasnet Contratos é uma 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. 

Quem pode utilizar:  

• Órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, bem 

como as empresas estatais; e  

• Demais órgãos e entidades de outros poderes ou das esferas estadual e municipal. 

Quanto custa:  

• O sistema é ofertado gratuitamente aos órgãos e entidades integrantes do Sistema 

Integrado de Serviços Gerais (SISG), custeado pelo Ministério da Economia.  

Modelo de oferta do sistema: 

• Disponibilizado de forma centralizada, evitando custos com hospedagem e manutenção 

de sistemas de TIC hospedagem e manutenção de sistemas de TIC.  

Vantagens da plataforma: 

• Reduz os problemas relacionados às rotinas de trabalho; 

• Pleno controle das informações do que acontece no âmbito dos contratos de um órgão ou 

entidade; 

• Promove a eficiência na gestão contratual; 

• Proporciona informações para apoiar as decisões governamentais de alocação mais 

eficiente de recursos; 

• Infraestrutura centralizada, sem custos para órgãos e entidades do Poder Executivo 

federal; 
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• Maior transparência das informações dos contratos celebrados por toda a administração 

pública, permitindo a padronização de rotinas e procedimentos. 

A ferramenta viabiliza: 

• Controle de documentos diversos; 

• Controle sobre os prazos de vigência dos contratos; 

• Gestão sobre as informações financeiras do contrato; 

• Visão global das penalidades aplicadas aos contratados; 

• Controle sobre o valor desembolsado em cada contrato e sobre todos os contratos do 

órgão ou entidade; 

• Gerenciamento dos diversos contratos sob a responsabilidade do gestor; 

• Facilidade e praticidade nas sub-rogações; 

• Padronização das ações de fiscalização por parte dos fiscais; 

• Controle dos atos administrativos praticados; 

• Controle sobre a fiscalização realizada; 

• Contato fácil com os fornecedores e solução rápida de impasses; 

• Controle sobre a realização de aditivos contratuais. 
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            Modificação de UG/UASG 
Para ter acesso ao contrato, faça a modificação da UG/UASG. 

 

FIGURA 1 – Modificação de UG/UASG 

 

Será apresentada a tela para realização da modificação. Selecione a UG em 

que o contrato está cadastrado na lista “Unidade Gestora”. 

 

FIGURA 2 – Seleção de UG/UASG 

1 
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Após a seleção da UG/UASG, clique em “ Alterar” 
 

 
 

FIGURA 3 – Alteração de UG/UASG 
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            Pesquisa de Cadastro de Contrato 
Para pesquisar o contrato desejado clique no menu: 
 
Gestão Contratual >> Contratos >> “Pesquisar” e informe os dados (Tipo 
UG/UASG,CPF/CNPJ/UG/ID GÉNÉRICO ou NOME/RAZÃO SOCIAL). 
 
Na tabela de contratos serão apresentados os resultados da pesquisa. 
 

 

FIGURA 4 - Pesquisa de Contratos 

  

2 
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           Inclusão de Termo Aditivo ao Contrato 
Para adicionar o Termo Aditivo ao cadastro do contrato, clique no ícone 

 “  “. 
 

 

FIGURA 5 – Acesso ao Termo Aditivo do Contrato 

3 
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Será apresentada a tela para realização do cadastro. Para adicionar um 

Termo Aditivo clique em “Adicionar Termo Aditivo”. 

 

FIGURA 6 – Inclusão Termo Aditivo 
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Preencha os campos dos dados solicitados: Dados Gerais 
 

✓ Número Termo Aditivo no formato xxxx/20xx. 
✓ No campo “Observação” inserir o objeto do Termo de 

Apostilamento. 
 
ATENÇÃO: NÃO clique em “Salvar e Voltar”, necessário terminar o 
preenchimento de todas as abas para a finalização. 
 
Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. 

 

 
 

FIGURA 7 – Inclusão de Dados Gerais 
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Preencha os campos dos dados solicitados: Dados Aditivo 
 

✓  “Informações Complementares” poderá ser preenchido caso haja 
alguma especificidade no documento. 

 
ATENÇÃO: NÃO clique em “Salvar e Voltar”, necessário terminar o 
preenchimento de todas as abas para a finalização. 
 
Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. 
 

 

FIGURA 8 – Inclusão de Dados Aditivo 
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Preencha os campos dos dados solicitados: Vigência/Valor  
 

✓ Como se trata de um Termo de Aditivo de Acréscimo/Supressão (no 
caso supressão), deverá ser feito a alteração apenas da data de inicio 
de vigência, inserindo no campo “Data Vig. Início” a data de 
assinatura do Termo Aditivo; 

✓ O campo “Data Vig. Fim” não será alterado. 
✓ “Valor Global” NÃO se confunde com valor anual. Para identificarmos 

o valor global precisamos somar o valor inicial contratado ao valor da 
diferença encontrada até o final da vigência do contrato. 

✓ Inserir o novo valor da parcela. Esse sim, consideramos o novo valor 
anual, já com a supressão em questão, dividido pelo número de 
parcelas, que também não foi alterado. 

 
ATENÇÃO: NÃO clique em “Salvar e Voltar”, necessário terminar o 
preenchimento de todas as abas para a finalização. 
 
Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório. 
 

 

FIGURA 9 – Inclusão de Dados Vigência/Valores 
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Preencha os campos dos dados solicitados: Retroativo  
 
Como trata-se de supressão e acréscimo, não há efeito retroativo. A opção 
“Não” já está pré-selecionada. 
 
Após, clique em “Salvar e voltar”.  

 

 

FIGURA 10 – Inclusão de Dados 
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Para confirmar a inclusão da Supressão/Acréscimo do Termo Aditivo refaça 
os itens 1 a 3 (Figura 5) e ele aparecerá entre os termos já cadastrados.  
 

 

FIGURA 11 – Confirmação de Inclusão 


