Prezado Fornecedor,

Seguem abaixo orientações sobre o banner "Serviços Terceirizados" disponibilizado no site
Comprasnet.BA para que sejam lançadas as informações sobre os dados dos funcionários,
faturas e outras solicitações referentes aos seus Contratos de Serviços Terceirizados
firmados com os Órgãos e Entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual.

Foram disponibilizadas as seguintes opções para lançamento dos dados:
Funcionários
Faturas
Outras Solicitações

A seguir serão demonstrados os principais procedimentos a serem realizados nas opções
acima, para que as informações do Contrato sejam registradas e disponibilizadas para a
Unidade Contratante.

Atenciosamente

Superintendência de Recursos Logísticos - SRL/SAEB
Coordenação de Gestão de Sistemas Administrativos - CGSA/SRL/SAEB
E-mail: cgsa.ssa@saeb.ba.gov.br
Telefone: (71) 3115-3131

1.

Acessando o Comprasnet.BA > www.comprasnet.ba.gov.br

2.

Clique no banner de Serviços Terceirizados > Atualize aqui o seu Contrato

3.

Acessando o sistema para lançamento das informações

NOTA:
1. A senha é a mesma utilizada para participação nas Compras Eletrônica realizadas no Comprasnet.BA.
Caso não possua, solicite através do módulo Fornecedor, opção Senha.
4.

Consultar

Através da tela "Consultar" o usuário pode:
Confirmar os dados do Contrato através do botão

.

Cadastrar Funcionário através do ícone .
Cadastrar Fatura através do ícone
.
Cadastrar solicitação de Reequilíbrio Econômico de Contrato e Liberação dos Recursos da Conta
Vinculada através do ícone
.
Editar o cadastro dos Funcionários, Faturas e Solicitações de Reequilíbrio Econômico de Contrato e
Liberação dos Recursos da Conta Vinculada através do ícone

.

Visualizar e Imprimir os dados do Contrato vinculado a APS através do ícone
.
Exportar para Excel a lista dos contratos vinculados as APS do fornecedor, através do botão
.
Imprimir a lista dos Contratos vinculados as APS do fornecedor através do botão

.

NOTA:
1. Os filtros “Nº da APS” e “Nº do contrato” devem ser utilizados localizar APS específica.

5.

Cadastrar Contrato
Ao acionar o botão
, deverá ser selecionada a Autorização de Prestação de Serviços - APS
referente ao Contrato. O sistema preencherá automaticamente todos os campos e após confirmação das
informações acionar o botão

.

NOTA:
1. No campo Nº APS serão exibidas todas as Autorizações cadastradas, pela Unidade Contratante no
Módulo de Serviços Terceirizados do SIMPAS (Sistema Oficial de Compras do Estado).
2.

A APS e os dados do Contrato devem ser gravados, para que o sistema habilite o cadastro dos
Funcionários, das Faturas e das Solicitações de Reequilíbrio Econômico de Contrato e Liberação dos
Recursos da Conta Vinculada.

6.

Consultar Funcionários:

Através do ícone
é possível:
Realizar pesquisa através dos filtros "Nome", "CPF", "Situação Funcional", "Posto de Serviço" e
"Motivo do Afastamento" do funcionário.
Cadastrar os dados do funcionário individualmente, através do botão
Importar os dados do funcionário, através do botão
.

.

Editar o cadastro do funcionário e registrar seus afastamentos, através do ícone

.

Visualizar e Imprimir cadastro do funcionário, através do ícone
.
Exportar para Excel a lista do funcionário cadastrado, através do botão

.

Imprimir a tela com as informações do funcionário cadastrado, através do botão

.

6.1 Por intermédio do botão "Cadastrar" da tela "Consultar Funcionário" é possível realizar o cadastro
individual dos dados do funcionário.

5.2 Pressionando o botão "Importar" da tela "Consultar Funcionário" é possível realizar a importação dos
dados de diversos funcionários.

A inobservância das instruções para upload de Arquivo de Funcionário impacta diretamente na
importação da planilha.
A Planilha Modelo é disponibilizada em Excel, o usuário deverá salvar nesse formato para preencher
com os dados dos Funcionários, após conclusão do preenchimento o arquivo deverá ser salvo em
CSV (separado por vírgula) e só então o usuário deverá proceder com a importação.
Os campos que no cadastro único do funcionário disponibilizam opções para seleção, devem ser
preenchidos na planilha a ser importada, conforme orientações disponibilizadas da tabela de
Instruções de Upload de Arquivos de Funcionários.
NOTA:
1. É necessário atenção para as instruções constantes no upload de Arquivo de Funcionário, pois
caso haja inconsistência dos dados não será possível importação da planilha.

5.3 Através do ícone
"Afastamentos".

, é possível cadastrar o Afastamento do funcionário, após clicar no botão

NOTA:
1. O registro de um Afastamento só é possível após cadastro do funcionário.
2. O funcionário que não possuir o campo "Demissão" ou "Demissão no Contrato" preenchido será
considerado sempre "Ativo" pelo sistema, mesmo que existam registros de afastamento de Férias
ou Licenças.
3. O usuário poderá Registrar, Editar ou Excluir o "Afastamento" do funcionário através dos ícones
disponibilizados na tela "Consultar Afastamento" acessíveis através do botão
da tela "Alterar Funcionário" acessível através do ícone

7.

Consultar Faturas
Através do ícone

o usuário

da tela "Consultar Funcionários".

Realizar pesquisa das Faturas cadastradas através dos filtros "Tipo de Faturamento" e "Período
Referência".
Cadastrar Fatura através do botão

.

Editar o cadastro da fatura, através do ícone

.

Visualizar e Imprimir Fatura cadastrada através do ícone
.
Exportar para Excel a lista de Faturas cadastradas, através do botão
Imprimir a Lista de Faturas cadastradas, através do botão
.

.

NOTA:
1. Todas as Faturas "Confirmadas" pela Unidade Gestora do Contrato / APS não poderão ser editadas pelo
fornecedor.

8.

Consultar Outras Solicitações
Através do ícone o usuário

Realizar pesquisa das solicitações cadastradas, através dos filtros "Tipo de Solicitação", "Objeto" e
Período de Abertura do Processo.
Cadastrar Outras Solicitações, através do botão
Editar o cadastro das solicitações, através do ícone

.
.

Visualizar e Imprimir a Solicitação cadastrada, através do ícone
.
Exportar para Excel a lista das Solicitações cadastradas, através do botão
Imprimir a Lista das Solicitações cadastradas, através do botão

.

.

NOTA:
1. Todas as Solicitações que estiverem com a situação "Confirmada" ou "Em Análise" não poderão ser editadas
pelo fornecedor.

