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INTRODUÇÃO 
  

  

  

Caro agente da administração,  

  

Este documento tem por finalidade esclarecer aspectos importantes para o exercício da 

sua função.  

É natural que, ao assumir a função de agente da administração, os militares e servidores 

civis tenham dúvidas a respeito das atividades que devem executar e as responsabilidades 

envolvidas. Assim, elaborou-se este documento informativo, que, além de renovar 

conhecimentos e destacar pontos importantes, tem o intuito de permitir a melhor gestão dos 

recursos públicos colocados à disposição do Exército. 

A fim de facilitar a compreensão, os assuntos são apresentados, observando-se as 

dúvidas corriqueiras e os pontos mais importantes da legislação pertinente. 

Se restarem interrogações, por favor, procure o Centro de Gestão, Contabilidade e 

Finanças do Exército apoiador de sua organização militar. Caso, ainda assim, persistam dúvidas, 

utilize os canais de contato disponibilizados pela SEF. Será uma satisfação esclarecer suas 

dúvidas.  

Convém destacar que este documento tem objetivo meramente informativo, não se 

sobrepondo à legislação vigente e nem servindo como amparo legal para quaisquer 

postulações. 

  

Boa leitura!  

  

  

  

Secretaria de Economia e Finanças 
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1. FINALIDADE  

O SAG é um sistema desenvolvido pelo TC Manfrini e tem a finalidade de facilitar os 

trabalhos de acompanhamento da execução dos recursos disponibilizados de forma simples e 

intuitiva, sem a necessidade de conhecimentos contábeis aprofundados.  

Alimentado com dados de diversos sistemas, principalmente do SIAFI e Portal de 

Compras do Governo Federal, esse sistema realiza o cruzamento das informações por meio de 

filtros.  

Neste sentido, este caderno pretende servir como ferramenta de consulta e auxílio para 

as diversas funcionalidades disponíveis no SAG e, principalmente, as ações a serem adotadas 

com base nas informações constantes do sistema. 

2. ACESSO AO SISTEMA  

O sistema possibilita o cadastro dos seguintes perfis de acesso:  

- GESTÃO/COMUM: Acessa os saldos, documentos e mensagens disponíveis no SIAFI, 

além de lançamentos de dados do SISCOFIS (RMA, RMB e RSD).  

- ESPLANADA: Acessa os dados lançados do Projeto Esplanada Sustentável.  

- CADASTRADOR:  Inclui, altera e exclui dados de usuários dentro do seu Grupo de 

Acesso.  

- COMPRAS: Acessa os dados referentes a Editais, Pregões e seus empenhos, Banco 

de Preços, Gestão de Ata, IRP, D.O.U e outros.  

- AUDITORIA: Acessa os dados referentes à cruzamento de dados que possibilitam 

avaliar a gestão da UG.  

  
   

Recomenda-se ao Ordenador de Despesas que acesse as principais funcionalidades do 

SAG, pelo menos mensalmente (por ocasião do RPCM). Aos demais agentes (Fiscal 

Administrativo, Chefe da SALC, Encarregado do Setor de Material, Encarregado do Setor 

Financeiro e Encarregado da Conformidade de Registro de Gestão), com vistas a melhor 

assessorar o OD, disponibilizamos como sugestão o índice a seguir, como forma de guiar suas 

ações, de modo que acessem as funcionalidades afetas às suas respectivas áreas de atuação:  

Funcionalidade/Função Fisc Adm Ch SALC Enc St Aprv Pregoeiro Enc St Mat Enc St Fin Enc CRG 

ALICE - S - S - - D 

Sobrepreços - S - - - - D 

Sanção aplicada - X X X - - D 

NE x CEIS e NE x SICAF - X X - - - X 

Vlr Ref x Vlr Homolog - X X X - - X 

Vlr Homolog. x Vlr Emp. - X X - - - X 

NE x PDR LOG e NE x OAA S X X - - - X 

Fracionamento S X X - - - X 

Fav OB x Fav NE - - - - - X X 

Controle Sup Fundos S - - - - S S 
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Funcionalidade/Função Fisc Adm Ch SALC Enc St Aprv Pregoeiro Enc St Mat Enc St Fin Enc CRG 

Unificação Patrimonial S - - - - S X 

Controle Depreciação M - - - - - M 

SISCOFIS x SIAFI M - - - - - M 

Baixa Mat Cons. SIAFI M - M - M - M 

Análise de Empenhos Não 

Liquidados 
S - S - S - - 

Percentuais Diversos S S S - S - - 

Legenda: M – consulta mensal / S – consulta semanal / D – consulta 
diária   X – perfil sugerido para cada Agt Adm  

  

A seguir, serão detalhadas as principais funcionalidades e apresentadas sugestões de 

trabalho que podem ser desenvolvidos pelo OD e demais agentes da administração no caso de 

apontamento pelo SAG.  

3. ABA AUDITORIA  

  

A aba auditoria possui diversas funcionalidades importantes para a prevenção da 

ocorrência de impropriedades e irregularidades por parte da UG, possibilitando a detecção 

precoce dessas inconsistências e sua correção oportuna.  

Trata-se de uma aba fundamental para o trabalho do Encarregado da Conformidade dos 

Registros de Gestão, por tratar-se do principal responsável pela primeira linha de defesa da UG. 

Cumpre destacar que esta aba pode apresentar informações sensíveis. Sendo assim, 

recomenda-se que o OD avalie a necessidade de concessão do perfil para acesso à aba 

AUDITORIA aos usuários da UG.  

Isto posto, a seguir serão abordadas as funcionalidades desta aba e as medidas a serem 

adotadas por cada um dos agentes da administração envolvidos no processo.  
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3.1. ALICE  

  

a. O que é?  

Esta funcionalidade apresenta os dados coletados pelo robô ALICE (acrônimo de ‘Análise 

de Licitações e Editais’), ferramenta de TI utilizada pelo TCU para identificar irregularidades em 

licitações e pregões eletrônicos da Administração Federal.  

  

b. Quais os indícios apontados no ALICE?  

Ao analisar a ata do pregão, o sistema aponta os seguintes indícios:  

- PARTICIPANTES DE UMA LICITAÇÃO COM SÓCIO EM COMUM  

Quando um ou mais itens do pregão foram vencidos por um licitante que possui 

sócioadministrador ou sócio controlador em comum com outro participante daquele mesmo 

pregão.  

-  PARTICIPANTES DE UMA LICITAÇÃO CUJO SÓCIO É PARENTE DE ATÉ 2º GRAU DO SÓCIO 

DE OUTRO PARTICIPANTE  

Quando um ou mais itens do pregão foram vencidos por um licitante cujo 

sócioadministrador ou sócio controlador possui parentesco de até 2° grau com sócio-

administrador ou sócio controlador de outra empresa que participou daquele mesmo pregão.  

- MATRIZ E FILIAL PARTICIPANDO DA MESMA LICITAÇÃO  

Quando um ou mais itens do pregão foram vencidos por um licitante cuja matriz/filial 

também participou daquele mesmo pregão.  

- PARTICIPANTES DE UMA LICITAÇÃO COM MESMO EMAIL/TELEFONE Quando um ou 

mais itens do pregão foram vencidos por um licitante que apresenta telefone, fax ou e-

mail iguais ao de outro licitante que participou daquele mesmo pregão.  

- PARTICIPANTES DE UMA LICITAÇÃO COM MESMO CONTADOR  

Quando um ou mais itens do pregão foram vencidos por um licitante que apresenta 

contador em comum com outro licitante que participou daquele mesmo pregão.  

- PARTICIPANTES DE UMA LICITAÇÃO COM MESMO ENDEREÇO  

Quando um ou mais itens deste pregão foram vencidos por um licitante que apresenta 

CEP, UF, Município, bairro, tipo de logradouro e número iguais, além de descrição e 

complemento do logradouro com alta similaridade de texto com outro licitante que participou 

do mesmo pregão.  

 

c. O que deve ser avaliado pela UG?  

Verifica-se que os indícios apontados no ALICE referem-se à garantia do caráter 

competitivo do certame. Neste sentido, no caso concreto, deve-se avaliar se o licitante vencedor 

e a empresa com relacionamento disputaram o mesmo item do pregão. Caso positivo, verificar 

se houve muitos licitantes disputando aquele item e se naquela disputa há indício de conluio. 
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 Ao clicar em “Visualizar”, será apresentado o alerta do indício: 

 

d. Quais medidas devem ser adotadas pelos agentes da administração da UG no caso 

de constar o referido indício no SAG? 

- Ordenador de Despesas  

Consultar a funcionalidade, mensalmente (sugestão: por ocasião do RPCM), a fim 

verificar a ocorrência de indícios e, caso positivo, acionar o Chefe da SALC/Pregoeiro para prestar 

esclarecimentos, por escrito, a fim de ser juntado ao processo.  

- Ch SALC/Responsável pela elaboração do edital 

Consultar a funcionalidade, semanalmente, para verificar a ocorrência de indícios. Caso 

positivo, avaliar junto ao pregoeiro responsável pelo certame as justificativas para apresentá-las 

ao OD e, posteriormente, juntá-las ao processo. Avaliar se os indícios decorrem de algum óbice 

do edital e, caso positivo, procurar saná-los na elaboração de futuros editais. 

- Pregoeiro/Comissão de Licitação 

Consultar a funcionalidade, semanalmente, a fim verificar a ocorrência de indícios em 

licitações sob sua responsabilidade. Caso positivo, verificar o motivo do indício e elaborar as 

justificativas para apresentá-las ao OD e, posteriormente, juntá-las ao processo. Avaliar se os 

indícios decorrem de algum ato indevido durante a sessão pública e, caso positivo, não repeti-

los nos próximos certames.  

- Encarregado da Conformidade de Registro de Gestão 

Acompanhar diariamente os indícios apresentados. No caso concreto da trilha de 

auditoria "ALICE", deverá avaliar junto ao Pregoeiro e o Ch SALC se os indícios apontados 

caracterizam alguma impropriedade/irregularidade no certame, fazendo constar suas 

justificativas no processo, devendo comunicar o fato ao Ordenador de Despesas.  

  



Caderno de Orientação aos Agentes da Administração - 5.2 
Sistema de Acompanhamento da Gestão (SAG) 

9 

 

3.2. Possíveis sobrepreços homologados vigentes e possíveis sobrepreços empenhados  

  

a. O que é?  

É uma funcionalidade do Sistema de Acompanhamento de Gestão (SAG) que compara 

o valor homologado/empenhado da licitação com a média de preços do mesmo item em outras 

atas vigentes. 

  

b. Qual indício apontado pela ferramenta?  

Ao analisar a ata do pregão, o sistema apresenta os itens da licitação cujo valor 

homologado está 50% ou mais acima da média das atas vigentes, indicando um possível 

sobrepreço naquele item.  

  

c. O que deve ser avaliado pela UG?  

Deve-se avaliar se a pesquisa de preços realizada para o referido certame atendeu aos 

parâmetros de pesquisa previstos na IN 73-SEGES/ME/2020 e, ainda, qual foi o critério utilizado 

para descartar os preços apresentados pelo SAG (por exemplo: quantidade, local, condições de 

entrega).  

  

-  A coluna nº 1 apresentará o percentual do item acima da média de atas vigentes; 
- A coluna nº 2 apresentará o universo das atas vigentes que formaram a média, conforme descrição 

detalhada do CATMAT/CATSEV e unidade de fornecimento; 
- A coluna nº 3 levará à Gestão de Ata, Ata do Pregão e/ou Edital que proporcionará uma análise 

aprofundada do sobrepreço. 

 

d. Quais medidas devem ser adotadas pelos agentes da administração da UG no caso 

de constar o referido indício no SAG?  

  

- Ordenador de Despesas  

Consultar, mensalmente (sugestão: por ocasião do RPCM), a fim verificar a ocorrência 

de sobrepreços e, caso positivo, acionar o Chefe da SALC e o militar/equipe responsável pela 

pesquisa de preços para prestar esclarecimentos, por escrito, a fim de ser juntado ao processo.  
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- Ch SALC  

Consultar a funcionalidade, semanalmente, para verificar a ocorrência de sobrepreços 

nas licitações da UG. Caso positivo, avaliar junto ao militar/equipe responsável pela pesquisa as 

razões que justificam o preço utilizado como referência para apresentá-las ao OD e, 

posteriormente, juntálas ao processo (caso não conste do relatório de pesquisa de preços).  

- Encarregado da Conformidade de Registro de Gestão  

Acompanhar diariamente a referida aba. Na presença de  indícios, deverá realizar uma 

análise minuciosa da pesquisa de preços realizada pela UG nos itens indicados, comparando-os 

com os preços apresentados no SAG, tendo por base o relatório de pesquisa de preços. Caso não 

conste justificativa plausível, verificar junto ao Ch SALC e o militar/equipe responsável pela 

pesquisa de preços os motivos para submeter à apreciação do OD.  

 

3.3. Sanção Aplicada antes da Homologação x SICAF (ou x CEIS)  

  

a. O que é?  

São funcionalidades que cruzam dados que resultam em uma tabela, a qual contém 

todos os itens homologados para fornecedores para os quais existe algum tipo de sanção vigente 

cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) ou no Cadastro de 

empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) à época da homologação.  

b. Qual indício apontado pela ferramenta?  

Ao analisar a ata do pregão, o sistema apresenta os itens da licitação homologados cujo 

favorecido é uma empresa cadastrada no SICAF ou no CEIS, que se encontra impedida de licitar 

e contratar com a União, Estados ou Municípios (com base no art 7º da Lei nº 10.520/02) e/ou 

uma empresa que se encontra suspensa temporariamente, com base no art 87, inc. III e IV da Lei 

nº 8.666/93.  

c. O que deve ser avaliado pela UG?  

Avaliar se a sanção aplicada ao licitante, apontada pelas consultas do SAG, era 

impeditiva ou não de licitar ou contratar com a UG, quando da homologação do processo 

licitatório.  
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d. Quais medidas devem ser adotadas pelos agentes da administração da UG, no caso 

de constar o referido indício no SAG?  

- Ordenador de Despesas  

No dia seguinte à realização de homologação de processos licitatórios, acessar as 

referidas consultas para verificar se realizou homologação para empresas sancionadas no âmbito 

da União ou do órgão. Caso constate algum indício, solicitar esclarecimentos ao pregoeiro e, se 

for o caso, cancelar a homologação.  

- Ch SALC, Enc St Aprv e demais Ch Sç que emitem nota de empenho  

Após a homologação do processo licitatório, verificar se não houve homologação de 

itens para empresas impedidas de licitar ou contratar com a UG, evitando a emissão de 

empenhos para empresas sancionadas no âmbito da União ou do órgão.  

- Pregoeiro/Comissão de Licitação  

Ao final do certame, após a homologação do OD, realizar as referidas consultas no SAG 

de forma a verificar se houve homologação para empresas sancionadas no âmbito da União ou 

do órgão. Caso verifique alguma inconsistência, verificar junto ao OD para que seja cancelada a 

homologação e sejam procedidas as medidas cabíveis.  

- Encarregado da Conformidade de Registro de Gestão  

Por ocasião da análise dos processos licitatórios, consultar o SAG para verificar se não 

houve homologação de itens para empresas sancionadas no âmbito da União ou do órgão. Nos 

casos positivos, alertar os interessados, a fim de que sejam tomadas as medidas cabíveis.  

 

3.4. Sanção pós-Homologação com Vigência Maior/Menor que a Validade da Ata x SICAF/CEIS  

  

a. O que é?  

São funcionalidades do SAG que cruzam dados contendo todos os itens homologados 

para fornecedores para os quais foram registradas no SICAF ou CEIS sanções após a homologação 

do pregão com vigência superior a data de validade da ata ou sanções após a homologação do 

pregão com vigência inferior a data de validade da ata.   

b. Qual indício apontado pela ferramenta?  

Ao analisar a ata do pregão, o sistema apresenta os itens da licitação homologados cujo 

favorecido é uma empresa que foi cadastrada no SICAF ou CEIS após homologação, que se 

encontra impedida de licitar e contratar com a União, Estados ou Municípios (com base no art 

7º da Lei nº 10.520/02) e/ou suspensa temporariamente ou declarada inidônea, com base no art 

87, inc. III e IV da Lei 8.666/93, com vigência superior à data de validade da ata e com vigência 

menor que a validade da ata.   

c. O que deve ser avaliado pela UG?  

Deve ser avaliado se o indício apontado pelo SAG impede que a UG faça aquisições e/ou 

contratações da empresa sancionada.  
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d. Quais medidas devem ser adotadas pelos agentes da administração da UG no caso 

de constar o referido indício no SAG?  

- Ordenador de Despesas  

Consultar, mensalmente (sugestão: por ocasião do RPCM), as referidas abas, a fim de 

acompanhar os indícios apontados pelo SAG. Observado o indício, mandar verificar se a sanção 

aplicada impede a contratação pela UG e tomar as medidas cabíveis.  

- Ch SALC, Enc St Aprv e demais Ch Sç que emitem nota de empenho  

Antes da emissão de nota de empenho e da contratação, realizar consulta às referidas 

abas do SAG a fim de identificar possível proibição de contratar com a UG. Caso positivo, não 

emitir empenhos para a empresa sancionada.  

- Encarregado da Conformidade de Registro de Gestão  

Consultar as referida abas, diariamente, a fim de verificar tais indícios e, nos casos 

positivos, alertar os interessados, dependendo da abrangência da sanção, para que não emitam 

empenho para os fornecedores listados.  
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3.5. NE x CEIS e NE x SICAF  

  

a. O que é?  

São funcionalidades que relacionam todas as notas de empenho (NE) emitidas durante 

a vigência e sanção cadastrada no CEIS ou no SICAF. Esta consulta ainda traz os dados da 

execução orçamentária e financeira da respectiva NE, informando se foi paga ou não.  

As consultas são atualizadas com a base de dados dos sancionados no SICAF/CEIS com 

o seguinte lapso temporal: SICAF, que é atualizado mensalmente e CEIS, que é atualizado no 

SAG a cada 4 horas. Por isso, pode acontecer de uma sanção ser descadastrada neste intervalo. 

Por esse motivo, todos os indícios apresentados devem ser confrontados com o SICAF/CEIS, 

antes de se tomar alguma medida.  

  

b. Qual indício apontado pela ferramenta?  

Ao analisar as notas de empenho, o sistema identifica permanência de saldo 

empenhado, cujo favorecido é uma empresa cadastrada no CEIS ou no SICAF, que se encontra 

impedida de licitar e contratar com a União, Estados ou Municípios (com base no art 7º da Lei nº 

10.520/02) e/ou suspensa temporariamente ou declarada inidônea, com base no art 87, inc. III 

e IV da Lei 8.666/93.  

 

 

c. O que deve ser avaliado pela UG?  

Avaliar se as sanções aplicadas são impeditivas para contratar a empresa sancionada.  
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d. Quais medidas devem ser adotadas pelos agentes da administração da UG no caso 

de constar o referido indício no SAG? 

 - Ordenador de Despesas  

Consultar, mensalmente (sugestão: por ocasião do RPCM), as referidas abas, a fim de 

acompanhar os indícios apontados pelo SAG. Observado o indício, mandar apurar se a sanção 

impede a contratação pela UG, determinando a anulação da nota de empenho, se for caso.  

- Ch SALC, Enc St Aprv e demais Ch Sç que emitem nota de empenho  

Consultar, sempre que forem emitidos empenhos, as referidas abas do SAG. Observado 

o indício de emissão de nota de empenho para empresa sancionada, verificar se a sanção é 

impeditiva para contratação. Caso positivo, adotar medidas para anular a nota de empenho.  

- Encarregado da Conformidade de Registro de Gestão  

Consultar as referidas abas sempre que constar uma nota de empenho no relatório da 

Conformidade, a fim de verificar tais indícios e, nos casos positivos, alertar os interessados para 

que seja anulada a nota de empenho, dependendo da abrangência da sanção.  

 

3.6. NE x SICAF (com a certidão SICAF) 

 

Criada a partir de 28 ABR 20, o que diferencia esta funcionalidade das funcionalidades 

apresentadas anteriormente (NE x SICAF e NE x CEIS) é a apresentação da abrangência da sanção 

(Município, Estado, Distrito Federal, União e Administração) e a sugestão do SAG da medida a 

ser adotada pela UG (monitorar, anular e anulado). 

 

 

3.7. Valor referência x valor homologado  

  
a. O que é?  

É uma funcionalidade do SAG que relaciona informações sobre itens de pregões que 

foram homologados com valores unitários acima dos valores de referência constantes da 

Intenção de Registro de Preço (IRP). Ressalta-se que os valores de referência que foram alterados 

após a IRP não são atualizados nesta consulta.  

 

b. Qual indício apontado pela ferramenta?  

Informa os itens de pregões que foram homologados com valores unitários acima dos 

valores de referência constantes da Intenção de Registro de Preço (IRP). Faz uma comparação 

entre o valor homologado e o valor de referência constante da IRP de cada item.  
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c. O que deve ser avaliado pela UG?  

Avaliar, quando constar da consulta, a justificativa/motivação dos valores unitários 

homologados acima dos valores de referência constantes da Intenção de Registro de Preço (IRP), 

a fim de não empenhar (em atas SRP da OM ou em adesões como UGNP) itens homologados 

com indícios de irregularidades.  

 

d. Quais medidas devem ser adotadas pelos agentes da administração da UG no caso 

de constar o referido indício no SAG?  

- Ordenador de Despesas  

Após a homologação dos seus processos licitatórios, consultar a referida aba do SAG a 

fim de verificar a existência do indício. Nos casos de apontamento de indícios, apurar junto ao 

pregoeiro/comissão de licitação as razões que justifiquem a homologação por valor superior ao 

preço de referência, fazendo constar do processo. Caso não haja justificativa pertinente, cancelar 

a homologação e determinar o cancelamento do item. 

- Ch SALC, Enc St Aprv e demais Ch Sç que emitem nota de empenho  

Antes da emissão da nota de empenho, consultar a referida aba no SAG. Constatado o 

indício, verificar se a homologação dos itens se deu dentro da regularidade, ou seja, se existem 

razões que justifiquem a homologação por valor superior ao preço de referência (devidamente 

motivado no bojo do processo). Em caso de irregularidade, não emitir o empenho.  

- Pregoeiro/Comissão de Licitação  

Ao final do certame, após a homologação do OD, realizar a referida consulta no SAG de 

forma a verificar se houve homologação de itens por valores acima do preço de referência. Caso 

positivo, analisar a situação e apresentar as devidas justificativas ao OD e fazer constar do 

processo. Em não havendo justificativa plausível, verificar junto ao OD para que seja cancelada 

a homologação e, em seguida, cancelada a adjudicação.  

- Encarregado da Conformidade de Registro de Gestão  

Consultar, por ocasião da análise dos processos da UG, a aba do SAG, a fim de verificar 

a existência do referido indício. Nos casos positivos, verificar se existem razões que justifiquem 

a homologação por valor superior ao preço de referência (devidamente motivado no bojo do 

processo). Caso não haja justificativa no processo ou a mesma seja insuficiente, deverá 

diligenciar os interessados para apurar o fato e, se for o caso, recomendar ao OD o cancelamento 

do item.  
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3.8. Valor homologado x valor empenhado  

  

a. O que é?  

É uma funcionalidade que cruza dados dos itens das notas de empenho que foram 

emitidos com valor superior ao homologado na licitação.  

 

b. Qual indício apontado pela ferramenta?  

Itens das notas de empenho que foram empenhados com valor superior ao 

homologado na licitação.  

 

c. O que deve ser avaliado pela UG?  

Avaliar se os itens empenhados acima dos valores de homologação se deram devido a 

uma irregularidade ou dentro da legalidade (motivado por uma alteração legal de valores após 

a homologação, por exemplo).  

 

d. Quais medidas devem ser adotadas pelos agentes da administração da UG no caso 

de constar o referido indício no SAG?  

- Ordenador de Despesas  

Consultar, mensalmente (sugestão: por ocasião do RPCM), a referida aba a fim de 

acompanhar os indícios apontados pelo SAG. Observado o indício, mandar apurar se o empenho 

do item se deu devido a uma irregularidade ou dentro da legalidade (motivado por uma alteração 

legal de valores após a homologação, por exemplo), determinando a anulação da nota de 

empenho, se for caso.  

- Ch SALC, Enc St Aprv e demais Ch Sç que emitem nota de empenho  

Consultar, sempre que forem emitidos empenhos, o SAG a fim de verificar a ocorrência 

de itens empenhados em discordância com os valores homologados. Verificado algum indício, 

providenciar a devida justificativa e anexá-la ao processo. Caso não haja justificativa, efetuar a 

anulação imediata da nota de empenho.  

- Encarregado da Conformidade de Registro de Gestão  

Consultar a aba do SAG, sempre que constar uma nota de empenho no relatório da 

Conformidade. Observados indícios, verificar os motivos que justifiquem o empenho com valor 
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superior ao homologado. Em caso de indícios de irregularidade, comunicar aos interessados, 

para seja anulada a nota de empenho ou apurada a irregularidade.  

 

3.9. NE x Livro PDR Log e NE x OAA  

  

a. O que é?  

São funcionalidades que geram informações sobre as notas de empenho emitidas em 

desacordo com o Plano de Descentralização de Recursos Logísticos (PDR Log) e as Orientações 

aos Agentes da Administração (OAA) vigentes.  

  

b. Qual indício apontado pela ferramenta?  

Ao analisar as notas de empenho, o sistema identifica  empenhos emitidos em 

desacordo com as orientações do PDR Log e das OAA, ou seja, fora do previsto nas supracitadas 

normas (bens ou serviços relacionados a item ou subitem da natureza da despesa não previstos 

para os PTRES ou PI).  

c. O que deve ser avaliado pela UG?  

Avaliar o motivo da emissão de nota de empenho em desacordo com as orientações do 

Livro PDR Log e das OAA, verificando se os bens/serviços contratados atendem a finalidade do 

recurso descentralizado.  

 

d. Quais medidas devem ser adotadas pelos agentes da administração da UG no caso 

de constar o referido indício no SAG?  

- Ordenador de Despesas  

Consultar, mensalmente (sugestão: por ocasião do RPCM) as referidas abas, a fim de 

acompanhar os indícios apontados pelo SAG. Observado o indício, acionar o Fiscal Administrativo 

e mandar apurar se o empenho deu-se de acordo com a finalidade dos recursos distribuídos.  

- Fiscal Administrativo  

Verificar, semanalmente, através dessas funcionalidades do sistema, se existe indício de 

nota de empenho em desacordo com o PDR Log ou com as OAA. Caso haja, acionar o Chefe da 
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SALC para esclarecimentos e, se necessário, adotar as providências cabíveis (anulação do 

empenho ou solicitação de autorização ao ODS responsável pelo crédito para manutenção do 

empenho).  

- Ch SALC, Enc St Aprv e demais Ch Sç que emitem nota de empenho  

Consultar, sempre que forem emitidos empenhos, as referidas abas do SAG a fim de 

verificar se não foram emitidas notas de empenho em desacordo com o PDR Log ou com as OAA. 

Caso positivo, anular a nota de empenho, ou fazer as diligências necessárias, antes da liquidação, 

a fim de verificar se o empenho está de acordo com a finalidade dos recursos distribuídos.  

- Encarregado da Conformidade de Registro de Gestão  

Consultar, sempre que constar uma nota de empenho no relatório da Conformidade, a 

referida aba do SAG. Observados indícios, orientar para que o empenho seja anulado ou verificar 

se foi emitido dentro da legalidade.  

  

3.10. Fracionamento incisos I e II, Art. 24, Lei 8.666/93  

  

a. O que é?  

São funcionalidades que geram informações sobre as notas de empenho (NE) emitidas 

nos incisos I ou II, art 24 da Lei 8.666/93. Esta consulta consolida saldos empenhados, por ND + SI, 

pelas UG 160 e 167, com base na dispensa prevista nos incisos I ou II, art 24 da Lei 8.666/93.  

   

b. Qual indício apontado pela ferramenta?  

 A  coluna  "TOTAL"  apresenta  o  somatório  dos  valores  EMPENHADOS  

(ALIQ+EMLIQ+LIQ_APAG +PAGO). Caso o somatório da coluna esteja acima do teto previsto, 

podem indicar um possível fracionamento da despesa, ocasionado pela utilização indevida da 

dispensa de licitação.  

  

c. O que deve ser avaliado pela UG?  

Avaliar se os valores empenhados ultrapassaram o valor estipulado nos incisos I ou II, 

art. 24 da Lei 8.666/93, incorrendo em fracionamento da despesa. Ressalta-se que a 

caracterização do fracionamento ilegal se dá pela aquisição de bens ou serviços de mesma 

natureza, semelhança ou afinidade, e não somente pela aquisição de bens ou serviços 

classificados em um mesmo sub- elemento de despesa, o que deve ser avaliado durante o 

planejamento das aquisições e contratações.  
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d. Quais medidas devem ser adotadas pelos agentes da administração da UG no caso 

de constar o referido indício no SAG? 

- Ordenador de Despesas 

Consultar, mensalmente (sugestão: por ocasião do RPCM), as referidas abas a fim de 

acompanhar os indícios apontados pelo SAG. Observado o indício, acionar o Fiscal Administrativo 

para esclarecimentos.  

- Fiscal Administrativo 

Consultar, semanalmente, a referida aba, a fim de acompanhar os indícios apontados 

pelo SAG. Observados indícios nesta consulta, acionar o Chefe da SALC para justificativas e 

mandar anular a nota de empenho ou apurar o fato, se necessário.  

- Ch SALC, Enc St Aprv e demais Ch Sç que emitem nota de empenho  

Consultar o SAG, sempre que forem emitidos empenhos, a fim de verificar a ocorrência 

de fracionamento da despesa, referente às notas de empenho emitidas pela UG. Observados 

valores que ultrapassam o valor estipulado nos incisos I ou II, art. 24 da Lei 8.666/93, anular a 

nota de empenho.  
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- Encarregado da Conformidade de Registro de Gestão  

Consultar, sempre que constar uma nota de empenho no relatório da Conformidade, a 

fim de verificar possíveis fracionamentos da despesa. Observado o fracionamento, sugerir a 

anulação da nota de empenho.  

  

3.11.  Favorecido OB x Favorecido NE 

  

a. O que é?  

É uma funcionalidade através da qual são acusadas as ordens bancárias (OB) que 

possuem  

favorecidos divergentes das respectivas notas de empenho.   

 

b. Qual indício apontado pela ferramenta?  

Ela apresenta a lista das ordens bancárias cujo favorecido é diferente do favorecido da 

nota de empenho, ou seja, o empenho foi emitido para um favorecido e a ordem bancária para 

outro, indicando, assim, um possível pagamento indevido.  

  

c. O que deve ser avaliado pela UG?  

Avaliar possível emissão de ordem bancária para favorecido que não seja o de direito 

(diferente da nota de empenho).  

 

 

d. Quais medidas devem ser adotadas pelos agentes da administração da UG no caso 

de constar o referido indício no SAG?  

- Ordenador de Despesas  

Consultar, mensalmente (sugestão: por ocasião do RPCM), a referida aba a fim de 

acompanhar os indícios. Observado indício, acionar o Enc St Fin para esclarecimentos.  

- Encarregado do Setor Financeiro  

Acessar a consulta sempre que forem emitidas ordens bancárias, a fim de verificar se o 

favorecido está divergente das respectivas notas de empenho. Caso apresente o indício e se 
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confirme o pagamento indevido, cancelar a OB (se possível) ou tomar as medidas para que seja 

feita a devolução do numerário por parte do credor. Como medida preventiva, conferir o 

favorecido da nota de empenho em todas as ocasiões em que for realizar um pagamento.  

- Encarregado da Conformidade de Registro de Gestão  

Consultar o SAG, sempre que constar uma ordem bancária no relatório da 

Conformidade, a fim de verificar possíveis emissões de ordens bancárias irregulares. Observada 

qualquer irregularidade na emissão de ordens bancárias, avaliar os motivos que ensejaram o 

pagamento para favorecido diferente do constante da nota de empenho. Caso não haja 

justificativa, informar ao OD e o Enc St Fin imediatamente.  

  

3.12. Controle de Suprimento de Fundos  

  

a. O que é?  

Funcionalidade por meio da qual são consolidados os dados de todos os suprimentos de 

fundos que permanecem no subitem 96. Para facilitar o controle dos prazos de reclassificação, é 

feita uma contagem de dias entre a emissão do empenho e a data atual.  

  

b. Quais são as informações apontadas pela ferramenta?  

Lista os empenhos emitidos pela UG, referentes a suprimentos de fundos e que 

permanecem no Subitem 96, para fins de acompanhamento, apontando o tempo entre a data 

de emissão da NE e a data atual.  

  

c. O que deve ser avaliado pela UG?  

Verificar os prazos de aplicação e comprovação dos suprimentos de fundos concedidos 

e,  

ainda, se todos os procedimentos no SIAFI foram realizados (reclassificação e anulação do saldo 

NE).  

  

  

   

d. Quais medidas devem ser adotadas pelos agentes da administração da UG no caso 

de empenhos de suprimento de fundos permanecerem por prazo prolongado no subitem 96 

ou ultrapassarem o prazo de 120 dias?  
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- Ordenador de Despesas  

Consultar, mensalmente (sugestão: por ocasião do RPCM), a referida aba a fim de 

acompanhar os prazos dos suprimentos de fundos concedidos, diligenciando para que não sejam 

extrapolados os prazos previstos. Caso o prazo tenha vencido, exigir dos responsáveis (Fisc Adm, 

Enc St Fin e agente suprido) que adotem as providências para regularização.  

- Fiscal Administrativo  

Consultar, semanalmente, a referida aba a fim de acompanhar os prazos dos 

suprimentos de fundos concedidos, exigindo dos agentes supridos o cumprimento do prazo de 

aplicação e comprovação. 

 Encarregado do Setor Financeiro  

Consultar o SAG, semanalmente, para verificar os prazos de aplicação e comprovação 

da observação da NE, procedendo os devidos lançamentos no SIAFI, tendo por base as 

informações prestadas pelo agente suprido.  

- Encarregado da Conformidade de Registro de Gestão  

Acessar a referida aba, semanalmente, com vistas a acompanhar os prazos de aplicação 

e comprovação do suprimento de fundos, alertando os interessados quando da proximidade do 

término do prazo. Se os prazos forem extrapolados, comunicar ao OD imediatamente.  

 

3.13. Multas e juros DGO  

  

a. O que é?  

Funcionalidade por meio da qual resulta dados sobre liquidações e pagamentos de 

multas e juros.  

  

b. Quais são as informações apontadas pela ferramenta?  

Lista os empenhos emitidos pela UG utilizados para o pagamento de multas e juros 

referentes ao atraso de pagamentos, especialmente quanto às concessionárias de serviço 

público.  

  

c. O que deve ser avaliado pela UG?  

Verificar os motivos que levaram ao atraso de pagamento das faturas, especialmente 

quando tratar-se de falta de ação por parte da UG.  
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d. Quais medidas devem ser adotadas pelos agentes da administração da UG no caso 

de constar o referido indício no SAG?  

- Ordenador de Despesas  

Consultar, mensalmente (sugestão: por ocasião do RPCM), a referida aba a fim de 

acompanhar se houve pagamento de multas e juros por parte da UG e, principalmente, o motivo 

do referido pagamento. Caso o motivo do atraso do pagamento decorra de falta de ação por 

parte dos agentes da administração, deverá exigir dos responsáveis (Fisc Adm, Enc St Fin e fiscal 

de contrato) que adotem as devidas providências.  

- Fiscal Administrativo  

Consultar, semanalmente, a referida aba a fim de verificar se houve pagamento de 

multas e juros, devendo mandar apurar o motivo do referido e, ainda, adotando controles 

internos para evitar a ocorrência de pagamento de multas e juros.  

- Encarregado do Setor Financeiro  

Acompanhar o prazo de vencimento das faturas e adotar medidas para evitar o 

pagamento de juros e multa. Caso ocorra, apresentar os motivos que ensejaram o referido.   

- Fiscal de Contrato  

Consultar, semanalmente, a referida aba a fim de verificar se houve pagamento de 

multas e juros, devendo avaliar o motivo do atraso do pagamento e quais medidas adotar para 

evitá-lo. 

 

4. ABA PATRIMÔNIO  

  

Esta aba permite o acompanhamento da evolução patrimonial da UG, possibilitando a 

verificação dos devidos lançamentos no SIAFI, especialmente por parte do Fiscal Administrativo. 

Dessa forma, a seguir será abordada cada uma das funcionalidades disponíveis.  

  

4.1. Unificação Patrimonial  

  

a. O que é?  

Funcionalidade por meio da qual é possível consultar todas as contas referentes a 

patrimônio na UG secundária, as quais devem estar zeradas, no prazo máximo do encerramento 

do mês. É importante destacar que o SAG toma por base o saldo do balancete do SIAFI, ou seja, 

representa a situação da conta no fechamento do sistema no dia anterior.  
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b. Quais são as informações apontadas pela ferramenta?  

Ela aponta os saldos que ainda não foram unificados por contas contábeis e suas contas 

correntes, dentro do mês de competência. A presença de saldo nas contas de patrimônio da UG 

secundária enseja registro de conformidade contábil com restrição para as UG primária e 

secundária.  

  

c. O que deve ser avaliado pela UG?  

A Unificação Patrimonial deve ser executada ato contínuo à apropriação de materiais e 

bens na UG secundária, evitando a permanência de saldo indevido naquela UG e oportunizando 

o adequado e tempestivo registro do patrimônio no SISCOFIS, não podendo ultrapassar a data 

de fechamento do mês.  

  

  

  

d. Quais medidas devem ser adotadas pelos agentes da administração da UG no caso 

de constar saldos patrimoniais na UG 167XXX?  

- Ordenador de Despesas  

Realizar o acompanhamento mensal (antes do fechamento do mês contábil para UG) 

dessa funcionalidade do sistema, a fim de verificar se todos os valores das contas patrimoniais 

foram unificados. Caso negativo, acionar o Fisc Adm para adoção de providências.  

- Fiscal Administrativo  

Verificar, semanalmente, através dessa funcionalidade do sistema, se existem saldos 

referentes às contas patrimoniais pendentes de unificação, alertando os responsáveis para 

adotar as providências cabíveis, em tempo hábil.  

 - Encarregado do Setor Financeiro  

Verificar, semanalmente, essa funcionalidade do sistema com a finalidade de se 

certificar que não haja valores a serem unificados. Caso positivo, realizar a unificação patrimonial 

imediatamente. 
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- Encarregado da Conformidade de Registro de Gestão  

Acessar a referida aba, sempre que constar uma apropriação de liquidação no relatório 

da Conformidade da UG secundária, com vistas a verificar se a unificação patrimonial está sendo 

realizada corretamente. Caso negativo, comunicar ao Fiscal Administrativo e ao Ordenador de 

Despesas.  

 

4.2. Controle de Depreciação  

  

a. O que é?  

Essa funcionalidade apresenta uma tabela com os dados do registro da depreciação 

mensal de todas as contas contábeis das Unidades Gestoras.  

  

b. Quais são as informações apontadas pela ferramenta?  

Apresenta o valor depreciado a cada mês por conta contábil, o valor da depreciação 

acumulada (total depreciado), valor contábil (valor original) e o valor líquido contábil (diferença 

entre o valor contábil e o valor da depreciação acumulada). 

 

c. O que deve ser avaliado pela UG?  

Trata-se de um relatório gerencial, através do qual é possível realizar comparações com 

os valores do Relatório de Apropriação de Depreciação de Imobilizado (RADI), analisando a 

compatibilidade dos saldos. Caso haja incompatibilidade, deve-se verificar onde houve o erro e 

proceder sua correção. 

  

 

  

d. Quais medidas devem ser adotadas pelos agentes da administração da Unidade no 

caso inconsistências contábeis na depreciação?  
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- Ordenador de Despesas  

Consultar, mensalmente (sugestão: por ocasião do RPCM), a referida aba, a fim de verificar 

se o registro da depreciação foi realizado corretamente. Caso negativo, acionar o Fiscal 

Administrativo e solicitar esclarecimentos. 

- Fiscal Administrativo (e auxiliares)  

Consultar, após o fechamento do mês, a referida aba, a fim de verificar se o registro da 

depreciação está sendo realizado corretamente, tendo por base os valores do Relatório de 

Apropriação de Depreciação de Imobilizado (RADI).  

- Encarregado da Conformidade de Registro de Gestão  

Acessar a referida aba, mensalmente, com vistas a verificar se o registro da depreciação 

foi realizado corretamente. Caso negativo, comunicar ao Fiscal Administrativo e ao Ordenador 

de Despesas.  

  

4.3. SISCOFIS x SIAFI 
 

a. O que é?  

Essa funcionalidade realiza um cruzamento de dados entre os saldos do RMA, RMB e 

RSD com os saldos constantes do SIAFI.  
  

b. Quais são as informações apontadas pela ferramenta?  

Possibilita a identificação, de forma simples, das divergências entre os saldos do RMA, 

RMB e RSD com os saldos registrados do SIAFI, mês a mês.  
  

c. O que deve ser avaliado pela UG?  

Trata-se de uma tabela comparativa, por meio da qual é possível verificar a existência 

de divergência entre os saldos RMA, RMB e RSD com os saldos constantes do SIAFI. No caso de 

incompatibilidade de saldos, a UG deverá realizar uma imediata verificação dos motivos que 

ensejaram o fato.  
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d. Quais medidas devem ser adotadas pelos agentes da administração da Unidade no 

caso incompatibilidade entre o SISCOFIS e SIAFI?  

- Ordenador de Despesas  

Consultar, mensalmente (sugestão: por ocasião do RPCM), a referida aba, a fim de 

verificar a compatibilidades dos saldos do RMA, RMB e RSD com os saldos constantes do SIAFI. 

Caso negativo, acionar o Fiscal Administrativo e solicitar esclarecimentos.  

- Fiscal Administrativo (e auxiliares)  

Consultar, após o fechamento do mês, a referida aba a fim de verificar a 

compatibilidades dos saldos do RMA, RMB e RSD com os saldos constantes do SIAFI. No caso de 

divergências, mandar apurar os motivos e apresentar as justificativas por ocasião do RPCM. Por 

fim, adotar medidas para a correção da falha.  

- Encarregado da Conformidade de Registro de Gestão  

Acessar a referida aba, mensalmente, com vistas a verificar a compatibilidade dos saldos 

do RMA, RMB e RSD com os saldos constantes do SIAFI. No caso de divergências, comunicar ao 

Fiscal Administrativo e ao Ordenador de Despesas.  

  

4.4. SISCOFIS x SIAFI (consolidado) 

 

Essa funcionalidade permite identificar o valor total e o percentual de divergências entre o 

SISCOFIS e o SIAFI. 

 

4.5. INVENTÁRIO POR UG 

 

a. O que é?  

Essa funcionalidade apresenta o inventário da UG extraído do banco de dados do SIMATEX 

 

b. Quais são as informações apontadas pela ferramenta? 

Possibilita o acompanhamento do inventário da UG através do número de patrimônio, NEE, 

nome do item, conta contábil, data de inclusão, validade, quantidade, valor unitário e botão “click 

detalha”, onde é possível verificar outros dados como classe e conta corrente.  
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4.6. CARGA DE ARQUIVOS SIMATEX 

 

a. O que é?  

Essa funcionalidade apresenta a data em que o arquivo contendo o inventário da UG foi 

carregado no banco de dados do SIMATEX. 

 

 

4.7. BAIXAS DE MATERIAL DE CONSUMO SIAFI  

  

a. O que é?  

Essa funcionalidade gera uma consulta em formato de gráfico com os valores das baixas 

mensais de material de consumo, por subitem, nos últimos exercícios financeiros.  
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b. Quais são as informações apontadas pela ferramenta?  

Possibilita uma análise visual (gráfico) da regularidade e tempestividade das baixas, a 

ser considerada de acordo com a periodicidade ou não de consumo, conforme o tipo de material. 

  

c. O que deve ser avaliado pela UG?  

A unidade deverá avaliar a movimentação de material de acordo com o seu consumo. 

Por exemplo, contas cujo consumo é constante, como combustível (P01), gêneros de 

alimentação (P07), material de expediente (P16) e material limpeza (P22) devem ser objeto de 

baixa em todos os meses. Assim, ao avaliar o gráfico dessas contas, o consumo deverá ser regular 

e constar baixas em todos os meses. Qualquer situação diferente representa um indício e deverá 

ser analisada.  

 

 Exemplo incorreto:  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo correto:  
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d. Quais medidas devem ser adotadas pelos agentes da administração da Unidade no 

caso de inconsistências no controle de material?  

- Ordenador de Despesas  

Verificar, mensalmente, de forma aleatória, o consumo de cada conta, verificando a 

regularidade das baixas. No caso de discrepâncias, solicitar justificativas ao Fiscal Administrativo 

e demais agentes envolvidos.  

 Fiscal Administrativo (e auxiliares)  

Utilizar a ferramenta, mensalmente, com vistas a acompanhar a tempestividade das 

baixas dos materiais de consumo da unidade, de forma que os lançamentos estejam refletindo 

a realidade da UG. 

- Enc St Mat, Enc St Aprv e demais Encarregados de Depósitos  

Utilizar a ferramenta, mensalmente, com vistas a acompanhar a tempestividade das 

baixas dos materiais sob sua responsabilidade, diligenciando para que as baixas sejam regulares. 

 Encarregado da Conformidade de Registro de Gestão  

Acessar a referida aba, mensalmente, a fim de verificar se as baixas de material estão 

sendo registradas correta e tempestivamente. Caso negativo, comunicar ao Fiscal Administrativo 

e ao Ordenador de Despesas.  

 

5. ABA SIAFI/GESTÃO   

  

A aba SIAFI/Gestão permite 

diversas consultas relacionadas à gestão 

orçamentária e financeira da UG, das quais 

se destacam as funcionalidades “Análise de 

Empenhos Não-liquidados” e “Percentuais 

Diversos”, a seguir detalhadas.  
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5.1. Rol dos Responsáveis 

O Rol de Responsáveis é composto pelos titulares e os respectivos substitutos que, 

durante o exercício ou período a que se referirem as contas, tenham ocupado os cargos ou 

equivalentes definidos em Instrução Normativa do TCU. A Lei Orgânica do Tribunal de Contas da 

União – TCU (Lei nº 8.443/92) determina em seu artigo 2º que a Corte de Contas receberá, em 

cada exercício, o rol de responsáveis, e outros documentos ou informações que considerar 

necessários para o desempenho de sua competência. 

 

5.2. Auxílio RPCM 

Consulta desenvolvida com a finalidade de auxiliar no preenchimento do Relatório de 

Prestação de Contas Mensal (RPCM). O usuário necessita apenas escolher o mês e a UG do RPCM 

para que as informações sejam calculadas automaticamente pelo SAG e os empenhos cancelados 

no mês sejam carregados. 

 

 

 

5.3. Documentos  

  

Esta consulta possibilita ao usuário obter informações sobre todos os documentos 

emitidos (NC, NE, NS, PF, OB, NL, DARF, DAR, RA, DIÁRIO, SISGRU e NC DGO) pelo seu grupo de 

UG no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI). 
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Ao clicar nos respectivos botões, o sistema abrirá um formulário onde o usuário poderá 

filtrar a sua consulta ao documento desejado. 

 

5.4. Execução geral de recursos EB 

Esta consulta retorna a execução dos recursos nas diversas Unidades Gestoras do 

Comando do Exército (CODUG 160XXX), do Fundo do Exército (CODUG 167XXX) , da Fundação 

Osório (CODUG 164XXX) e da IMBEL (CODUG 168XXX). 
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5.5. Análise de empenhos não liquidados 

  

a. O que é?  

É uma funcionalidade que possibilita a consulta de todas as notas de empenho da UG 

que encontram-se na situação “a liquidar”, além de proporcionar o acompanhamento do 

número de dias que se passaram desde a emissão dessas NE.  

  

b. Qual a finalidade dessa funcionalidade? 

Permite acompanhar o andamento dos processos de entrega dos materiais e serviços 

contratados pela UG, possibilitando a adoção de medidas nos casos em que os prazos 

estabelecidos para a entrega sejam ultrapassados.  

  

c. O que deve ser avaliado pela UG?  

Deve-se verificar se foi ultrapassado o prazo de 30 dias (ou aquele previsto em edital) 

após o recebimento das notas de empenho pelos fornecedores (para os créditos do exercício 

corrente), bem como devem ser analisada, de forma particularizada, a situação de cada nota de 

empenho de restos a pagar que ainda se encontram na situação “a liquidar” (RPNP).  

  

d. Quais medidas podem ser adotadas pela UG para que se cumpram os prazos de 

liquidação de NE?  

- Ordenador de Despesas  

Acessar mensalmente a funcionalidade, acionando o Fiscal Administrativo e/ou os 

responsáveis pelo recebimento dos materiais/serviços no caso de prazos de entrega terem 

extrapolado ou estarem prestes a vencer.  

- Fiscal Administrativo  

Acessar, semanalmente, a funcionalidade e acionar os responsáveis por recebimento 

dos materiais/serviços referentes às notas de empenho não liquidadas, seja do exercício ou de 

RPNP, para que liquidem as despesas referentes às NE que estejam prestes a vencer (30 dias). 

No caso de prazos extrapolados, determinar que seja executado um acompanhamento cerrado, 
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caso a caso, visando a solução dos problemas, incluindo a anulação de NE e aplicação de sanção 

a fornecedores como possíveis linhas de ação.  

- Enc St Mat, Enc St Aprv e demais Encarregados de Depósitos  

Acessar a funcionalidade, semanalmente, diligenciando para que as despesas referentes 

às notas de empenho que estejam prestes a vencer (30 dias) sejam liquidadas. Deve-se atentar 

para o seguinte:  

a) verificar se a nota de empenho foi encaminhada ao fornecedor e se há 

confirmação de recebimento da mesma; caso contrário, o fazer imediatamente, uma 

vez que o recebimento da NE pelo fornecedor é ato administrativo que possibilitará o 

início da contagem do prazo para entrega do material ou prestação do serviço;  

b) caso haja transcorrido ou quando transcorrer o prazo para entrega do 

material ou prestação do serviço, conforme previsto em edital, providenciar a 

instauração do processo administrativo, e se for o caso, ao término do referido 

processo, providenciar a anulação da nota de empenho, o que possibilitará o 

reaproveitamento do crédito.  

As sugestões de prioridade para liquidação são baseadas apenas no lapso temporal 

entre a data de emissão da NE e a data atual, bem como na localização do fornecedor em relação 

a sede da Unidade Gestora. 

  

5.6. Percentuais Diversos  

  

a. O que é?  

É uma funcionalidade do Sistema de Acompanhamento de Gestão (SAG) que apresenta 

os diversos percentuais da execução orçamentária do exercício vigente como: 

- % Empenhado 

- % Liquidado 

- % Pago 

- % A liquidar de RPNP 

- % Cancelado de RPNP 

- % A pagar de RPP 

- % Cancelado de RPP 
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b. Qual a finalidade dessa funcionalidade?  

Permite confrontar os percentuais atingidos, até o mês escolhido para consulta, da 

execução de Restos a Pagar não Processados (liquidação de RPNP) e das despesas do exercício 

(empenhado, liquidado e pago) com as metas constantes da Diretriz Especial de Gestão 

Orçamentária e Financeira do Comandante do Exército.  

  

c. O que deve ser avaliado pela UG?  

A unidade deve valer-se da referida consulta para avaliar o cumprimento das metas 

constantes da Diretriz Especial de Gestão Orçamentária e Financeira do Comandante do Exército, 

permitindo a adoção de medidas para atendimento dos objetivos da Força.  

   

d. Quais medidas podem ser adotadas pelos agentes da administração da UG para 

atingir percentuais da Execução das Despesas do Exercício e da Execução de Restos a Pagar 

Não Processados referentes à Diretriz Especial de Gestão Orçamentária e Financeira do 

Comandante do Exército?  

- Ordenador de Despesas  

Acompanhar, mensalmente, a execução da despesa por meio da referida aba. No caso 

da UG estar abaixo da meta, exigir do Fiscal Administrativo a adoção de providências para agilizar 

a execução da despesa, de forma a cumprir a meta estabelecida.  
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- Fiscal Administrativo  

Acompanhar, semanalmente, a execução da despesa por meio da referida aba, 

diligenciando os responsáveis pelas aquisições e pelo recebimento dos materiais/serviços para 

que adotem as medidas cabíveis, na sua área de atuação, para viabilizar o cumprimento das 

metas. 

- Ch SALC  

Acessar a funcionalidade, semanalmente, para verificar se a unidade está dentro da 

meta estipulada. Para tal, deverá realizar o planejamento prévio das contratações e prever a 

existência de Ata SRP vigentes para o emprego tempestivo dos recursos descentralizados à UG.  

- Enc St Mat, Enc St Aprv e demais Encarregados de Depósitos  

Acessar a referida aba, semanalmente e, caso os percentuais estipulados ainda não 

tenham sido atingidos, adotar medidas idênticas ao constante do item anterior (análise de 

empenhos não liquidados).  

 

5.7. Tabela Flexível 

 

Esta funcionalidade permite obter os créditos do ano corrente, os RPNP e os RPP. 

 

 

5.8. Consulta consolidada (CRED+RPNP+RPP) 

 Esta consulta permite ao usuário obter, conforme a sua escolha de filtro, informações 

sobre os créditos do exercício, Restos a pagar Não Processados e Restos a Pagar Processados, 

filtrando por Ação, Plano Interno, Natureza da Despesa e Favorecido.  
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5.9. Restos a Pagar reinscritos A LIQUIDAR 

 Esta consulta tem por objetivo verificar os dados de empenhos reinscritos em Restos a 

Pagar que por algum motivo ainda se encontram com saldo a liquidar.  

  

  
   

5.10. Saldos básicos 

 Esta consulta devolve um relatório com a execução dos recursos do exercício e de Restos 

a Pagar, bastando selecionar qual tipo de recurso se deseja obter informações.  
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5.11. Saldos por células 

 

Esta consulta devolve um relatório com a execução dos recursos do exercício e de Restos 

a Pagar, bastando selecionar qual tipo de recurso e de qual UG se deseja obter informações que 

serão detalhadas por componentes da célula orçamentária. 

 

 

5.12. Saldos por modalidade de licitação 

  

Consulta que retorna um relatório com os saldos empenhados em determinada 

modalidade de licitação no exercício corrente. A página inicial mostra dois gráficos com a 

situação dos recursos consolidados no EB. 
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5.13. Saldos Gerenciais Exercício Corrente  

  

Esta consulta permite ao usuário obter informações acerca do saldo do exercício 

corrente de seu grupo de acesso de UG fazendo uso de diversos filtros.  

 

  

5.14. Percentuais exercício corrente  

 

Esta consulta permite ao usuário obter informações acerca do saldo e dos percentuais 

empenhados e liquidados do exercício corrente de seu grupo de acesso de UG fazendo uso de 

diversos filtros   
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5.15. Saldos gerenciais RPNP  

  

Esta consulta permite ao usuário obter informações acerca do saldo de restos a pagar 

não processados (RPNP) corrente de seu grupo de acesso de UG fazendo uso de diversos filtros.  

 

5.16. Saldos por conta contábil  

  

Ao selecionar uma Conta Contábil será exibido o seu saldo. Para detalhar o saldo da 

Conta Contábil por Conta(s) Corrente(s), basta clicar no seu saldo. Atenção, o SAG não considera 

“saldos invertidos” nessa consulta. 
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5.17. NE por Fornecedor (2015 - exercício corrente) 

 

Ao digitar o CNPJ de uma empresa, esta consulta retorna o número da Nota de 

Empenho, o valor pago e o valor a pagar desde o ano de 2015. 

 

 

 

5.18. Custo por CC 

 

Esta consulta retorna os valores financeiros de Custos por Centro de Custos (CC) da UG. 
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5.19. Planilhão Exercício Corrente por UG, por ND 

 

Esta funcionalidade retorna uma planilha completa de crédito do exercício corrente da 

UG.  

 

 

5.20. Planilhão RPNP por UG, por ND 

 

Esta funcionalidade retorna uma planilha completa com os recursos inscritos em 

Restos a Pagar Não Processados da UG. 

 
 

5.21. Gráficos básicos 

  

Esta consulta retorna um gráfico interativo que possui seletores onde o usuário pode 

selecionar a UG, o tipo de recurso (do exercício, RPNP ou RPP) e um filtro (programa, ação, UGR, 

PTRES, ND e PI).  

 

 

 

5.22. Dashboard, Gráficos gastos Mod Licitação I e II, Gráficos gerencias de RP Cancelados e 

Gráficos gerenciais de RPNP Pagos 

 

Esta consulta traz informações gerenciais na forma de um painel de controle para o usuário 

conforme a seleção de UG e Tipo de recurso (recurso do ano, modalidade de licitação incisos I e II, 

RP cancelados, RPNP e RPP). 
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5.23. Execução Orçamentária acumulada por Plano Interno 

 

Esta consulta traz informações gerenciais com o comparativo mensal acumulativo dos 

dados orçamentários por Plano Interno. 
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6. ABA COMPRAS 

 

 Ao clicar na referida aba, o sistema apresenta as seguintes opções de consulta:  

  

- Edital: Consulta dados de Editais por UASG, Nr e Ano;  

- Pregão: Consulta dados de Pregões por UASG, Nr e Ano;  

- Gestão de Ata: Consulta dados da Gestão de Ata;   

- IRP: Consulta dados da Intenção de Registro de Preços;  

- D.O.U: Consulta dados do Diário Oficial da União;  

- Banco de Preços: Consulta ao Banco de Preços;  

- Preços Médios: Consulta permite trazer de forma prática, algumas médias de preços 

por item pesquisado; 

- Compras Agrupadas: Consulta itens agrupados por contratação de buffet, aquisição de 

bebidas alcoólicas, brindes e itens especiais; 

-  IRP Agrupadas: Consulta as IRP agrupadas por contratação de buffet, aquisição de 

bebidas alcoólicas, brindes e itens especiais; 

- Licitações EB 2022:  Consulta Licitações do EB de 2022, quando do lançamento do Edital; 

- Auxílio PCA: Auxílio para confecção do Plano de Contratação Anual (PCA). 

 

  

 

6.1. Edital 

  

Essa consulta retorna todas as publicações de licitações constantes dos editais, a 

partir do preenchimento dos dados a seguir:  
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6.2. Pregão  

  

A consulta apresenta todas as publicações de pregões, a partir do preenchimento dos 

dados a seguir:  

 

 

 

6.3. Gestão de Ata  

  

Essa consulta disponibiliza todas as gestões de ata, a partir do preenchimento dos dados 

a seguir:  

 

  

 

6.4. Intenção de Registro de Preço (IRP)  

   O SAG apresenta, diariamente, as IRP de todas as Unidades do Exército Brasileiro, 

facilitando a consulta por situação, UASG ou texto do objeto.  
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6.5. Diário Oficial da União (D.O.U.)  

   Essa consulta retorna termos publicados no Diário Oficial da União (D.O.U.). 

 

 

6.6. Banco de Preços  

 Essa consulta possibilita consultar o valor de itens cotados utilizando os critérios a seguir:  
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Após o envio da consulta, o sistema retornará a seguinte informação:  

 

 

6.7. Preços médios 

Esta consulta tem por finalidade trazer de forma prática, algumas médias de preços por 

item pesquisado, tendo por base itens de pregões vigentes a época da sua confecção, possuindo 

quase 300.000 médias calculadas. 

 

 

 

6.8. Compras agrupadas 

Esta consulta tem por finalidade trazer, de forma prática e experimental, algumas 

licitações do EB em 2022 de forma agrupada, inicialmente agrupando por contratação de buffet, 

aquisição de bebidas alcoólicas, de brindes e o seletor “todos”.  
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6.9. IRP Agrupadas 

Consulta as IRP agrupadas por contratação de buffet, aquisição de bebidas alcoólicas, 

brindes e itens especiais. 

 

6.10. Licitações EB 2022 

Esta consulta tem por finalidade trazer as informações das licitações do EB de 2022, 

quando do lançamento do Edital.  

 

6.11. Auxílio PCA 

A ferramenta “auxílio para a confecção do Plano de Contratação Anual (PCA)” consolida 

os dados referentes às liquidações e os pagamentos realizados em cada Natureza da Despesa 

Detalhada dos anos de 2015-2021. 
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7. ABA COVID  
  

Tendo em vista as demandas recentes e a aplicação de recursos referentes ao combate 

à pandemia do COVID-19, a referida aba incluída com vistas a disponibilizar o acesso simplificado 

às informações sobre a aplicação desses recursos. A seguir seguem as consultas disponibilizadas 

nesta aba:   

 

7.1. Execução de recursos  

Essa consulta retorna a execução de recursos referente à COVID-19, referente ao 

exercício financeiro vigente como o RPNP e RPP.  

  

 

  

7.2. Empenhos com objeto  

Apresenta notas de empenho emitidas, referentes ao recurso destinado à “COVID-19” 

e a descrição do objeto.  
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7.3. Execução Geral EB por PO  

Disponibiliza a execução geral do Exército Brasileiro por Plano Orçamentário.  

 
 

7.4. Gráficos da Execução  

Possibilita a visualização dos gráficos da execução orçamentária, demonstrando os 

percentuais e valores do exercício corrente, além dos RPNP e RPP.  

 

 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Por fim, ressalta-se que, no caso de dúvidas referentes à operacionalização do sistema, 

é de suma importância a consulta ao Manual do SAG, disponível na tela de apresentação do SAG 

(antes de realizar o login).  

Além disso, o sistema conta com fórum de perguntas, que encontra-se na mesma tela 

citada anteriormente. Para ter acesso, basta clicar em “Perguntas frequentes” e o Sistema 

disponibilizará as perguntas e respostas já cadastradas. 


