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No Portal de Compras do Sistema FIERGS acessar com seu usuário e senha. compras.sistemafiergs.org.br

GUIA DO CREDENCIADO

ACESSANDO O PORTAL1.

Este  guia é para auxiliar nas principais informações de  manutenção de cadastro no Portal de Compras do
Sistema FIERGS e demais orientações  pertinentes ao processo credenciamento.

(Etapa 1) No menu da página clicar em
NEGOCIAÇÃO > CREDENCIAMENTO > LISTAR
EDITAIS DE CREDENCIAMENTO.  

 2. MANUTENÇÃO DA AGENDA

(Etapa 2) Clicar no OBJETO do edital o qual deseja
disponibilizar agenda.

1

2

3

4 (Etapa 4) Abrir no link suspenso e selecionar o
CPF/CNPJ do profissional que deseja atualizar a
agenda. 
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Etapa 3) Clicar em CREDENCIADOS. Observar a
situação de cada edital. Somente para editais
ativo.

5 (Etapa 5) Clicar em AGENDA  > INCLUIR. 

http://compras.sistemafiergs.org.br/
http://compras.sistemafiergs.org.br/


6
(Etapa 6) Irá abrir uma nova janela a
qual deve inserir as informações de
disponibilidade. 
Após  incluir as informações , salvar. 
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As notificações de aviso de Solicitação de
Credenciado, bem como demais etapas do processo,
você receberá via SMS e Email.
Para aprovar ou reprovar uma demanda, ou seja,
aceitar ou rejeitar, é necessário acessar o Portal de
Compras do Sistema FIERGS com o login e senha. 
Acessar em  compras.sistemafiergs.org.br

3. RECEBENDO UMA DEMANDA
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4. SISTEMA DE BUSCA – RAIO DE DISTÂNCIA PARA ATENDIMENTO
O sistema de buscar da plataforma eletrônica irá pesquisar os credenciados nos municípios em que o raio de
distância contemplar, essa distância é escolhida pelo solicitante. A busca ocorre do município do
desenvolvimento da atividade até os municípios contemplados no raio de busca.  Em uma simulação, se o
município estiver contemplado na busca e ao menos seus limites forem abrangidos por esse raio, todos os
credenciados daquele município serão listados.

* Como referência foi utilizado a plataforma Google Maps ou similar.
Para calculo de custo de atendimento, fica orientado ao credenciado que  o mesmo realize a pesquisa de rota,
trajeto, ônibus, combustível e demais necessidades de locomoção por conta, ficando ciente do valor hora
estipulado no momento da consulta (solicitação de credenciado).
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No menu da página clicar em ARQUIVO >TAREFAS >
MINHAS TAREFAS.  

 5. APROVAR / REPROVAR UMA DEMANDA

(Etapa 2)

(Etapa 1)

Identificar a demanda, clicar na atividade (destacado em azul) abrir e analisar. 

Observar a solicitação de
credenciado com base na sua área
de atuação e referente ao itens do
edital que você está cadastrado . 
As informações estarão contidas
na solicitação.

(Etapa 3)

Aprovar ou Reprovar a demanda, disponibilizando ou não a agenda para o
atendimento.
APROVAR : Caso aprove a demanda, a unidade solicitante emite a você um pedido
de compras com as informações para a prestação do serviço.
REPROVAR: A negativa para o atendimento implica na sua realocação para o final
da fila da consulta do rodízio. Você voltará a ser consultado em novas pesquisas,
quando necessário.

(Etapa 4)



O pagamento dos valores correspondentes será efetuado através de depósito bancário na conta corrente
da PESSOA JURÍDICA ou PESSOA FÍSICA, em moeda corrente nacional, conforme: 
a)   PESSOA JURÍDICA: O(s) pagamento (s) referente aos serviços prestados pelo CREDENCIADO será
efetuado em até 21 (vinte e um) dias, contados a partir do recebimento da nota fiscal e com o aceite pela
unidade solicitante;

b)  PESSOA FÍSICA: O(s) pagamento(s) será (ão) efetuado(s), mediante a apresentação pelo CREDENCIADO
de documento fiscal competente, via folha de pagamento. Todos os pagamentos registrados no período de
1º (primeiro) a 20 (vinte) do mês e liberados para pagamento, até o dia 20 (vinte), serão creditadas na conta
corrente do prestador no último dia útil do mês.
 
A nota fiscal ou o RPA deverão ser preenchidos com as seguintes informações:
a)   Identificação da Empresa Contratante;
b)   Especificação do serviço realizado e nº de horas;
c)   Período da realização do serviço; 
d)   Número do Pedido de Compras – PC;
e)   Município da prestação do serviço;
f)    Valor total da nota fiscal, com destaque para a retenção de acordo com a legislação vigente;
g)   Outras informações você encontra no respectivo edital de credenciamento.
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6. ATENDIMENTO
 O Profissional credenciado deve seguir todas as orientações recebida pelas unidades operacionais, bem como
as que constam no código de ética do Sistema FIERGS e o respectivo edital de credenciamento. 

O Credenciado receberá um pedido de compras com as informações para realizar o atendimento .

7. EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL

8. PAGAMENTO

O Credenciado só deve faturar quando entregar a prestação do serviço, conforme Pedido de Compras
aprovado.
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10. INSTITUCIONAL

9. COMO SE CADASTRAR E REALIZAR  MANUTENÇÃO DO SEU CADASTRO

https://drive.google.com/open?id=1dF4M5yOt6xKlGduWh6Z85s34BvTmS2Ad

https://youtu.be/_
uTmEntgAG8

https://youtu.be/x
7W9QFmlYxE

https://youtu.be/D
QZD1cz7p-w

11. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS

Processo de Credenciamento
Setor : GESUP - Gestão de Suprimentos

Telefone: 3347 8998

Email: credenciamento.suprimentos@fiergs.org.br

HTTPS://WWW.SENAIRS.ORG.BR/HTTPS://WWW.SESIRS.ORG.BR/HTTPS://WWW.FIERGS.ORG.BR/


