PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO NO
SIPAC
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1. OBJETIVO:
Visando dar uma atenção especial ao problema de perda de água por vazamentos
nos sistemas hidráulicos, foi implementado no SIPAC – Sistema Integrado de
Patrimônio, Administração e Contratos, no módulo de INFRAESTRUTURA, um
campo especifico, denominado Programa Aguapura, para a solução destes
vazamentos.
O encarregado na SUMAI para receber as requisições pelo SIPAC deve cchecar
diariamente a chegada de novas requisições, imprimir as Ordens de Serviços (OS)
e programar os serviços com os técnicos.
O procedimento para a abertura e impressão de OS no SIPAC é mostrada a
seguir.
2. EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

a. Iniciar a sessão no SIPAC (https://sipac.ufba.br/sipac/)) como usuário de
Manutenção;
b. Na tela inicial “Sistema de Infraestrutura” clicar na aba “Manutenção
“Manutenção”
c. No tópico “Ordens de Serviços” da referida aba, clicar em “Gerar
Gerar Ordem de
Serviço”
d. Escolher a classificação do serviço “Programa Aguapura”
e. Por padrão, não selecionar a opção “Unidade Requisitante” (equivale a todas
as unidades);
f. Por padrão, escolher
scolher o período para a busca a partir do ano de 201
2017;
g. Por padrão, deixar selecionada a opção “Somente Requisições sem Ordem de
Serviço Associada”;
h. Clicar em “Buscar”
i. Escolher conforme ordem de prioridade a Requisição e clicar no ícone
para
abrir a Ordem de Serviço;
Serviço
j. Em “Dados
Dados da Ordem de Serviço”:
Serviço”
- Tópico “Executantes
Executantes”:
”: preencher os campos obrigatórios Executante
- Clicar na opção “Técnico em Hidráulica”
- Clicar em Inserir
- Tópico “Tipo
Tipo de Serviço”:
Serviço no campo “Programa Aguapura” selecionar
opção “Varredura”
- Tópico “Vistoria”:
”: preencher o campo obrigatório “Técnico Responsável” e,
quando pertinente, o campo “Diagnóstico da Vistoria”.
- Clicar em “Cadastrar
Cadastrar”;
k. Na Tela seguinte confirmar os dados da requisição e imprimir a Ordem de
Serviço.
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