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MANUAL DE OPERAÇÃO DO SISTEMA

APRESENTAÇÃO
O presente documento constitui-se no Manual de Operação do Sistema GCE (Sistema de Gestão de
Compras do Estado) referente o módulo de Atas de Registro de Preço.
O manual está estruturado segundo os seguintes tópicos:
▪

Visão Geral do Sistema: apresenta o propósito do sistema, bem como as principais
características em termos de estruturação e arquitetura.

▪

Padrões de Interface do Sistema: neste capítulo são apresentadas as características da
interface e padrões de funcionamento a fim de situar o usuário no contexto do sistema.

▪

Funcionalidades do Sistema: este capítulo é o guia para o usuário onde são fornecidas
instruções sobre o uso das funcionalidades disponibilizadas no sistema.
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1. VISÃO GERAL DO SISTEMA
O sistema de Gestão e Compras do Estado do Rio Grande do Sul dispõe de um fluxo unificado de
gestão de compras contemplando as contratações de bens, serviços e obras. O Sistema de Gestão
de Compras foi estruturado modularmente conforme apresenta a Figura abaixo. Particularmente
estaremos tratando neste manual do usuário as funcionalidades constantes no módulo de Atas de
Registro de Preços do sistema GCE.

Estrutura do Sistema de Gestão de Compras
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2. Padrões de Interface do Sistema GCE
A seguir será apresentado o padrão de interface visual, mensagens, alertas e auxílios visuais
utilizados no desenvolvimento do Sistema de Gestão de Compras do Estado (GCE). Como se trata
de padrão definido e aprovado em conjunto com cliente, todas as interfaces apresentadas terão o
mesmo comportamento em todos os módulos do sistema GCE.

2.1 Área de Trabalho
A área de trabalho do sistema GCE é apresentada sempre que o usuário efetuar o login no sistema,
salvo quando o mesmo ou o seu setor possuir processos pendentes ou em andamento. Cabe
salientar algumas informações importantes prestadas pelo sistema quando o usuário se encontra
na área de trabalho, como os dados de último acesso e versão atual do sistema.

Área de Trabalho do sistema

2.2 Tela de Localização
Apresenta a lista dos registros de determinada funcionalidade e possibilita, considerando a
permissão do usuário, o acesso às operações de inclusão, alteração, exclusão, impressão e filtro de
consulta.
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Tela de Localização do sistema

2.3 Caixa de Entrada
A caixa de entrada do sistema GCE é apresentada sempre que o usuário possuir processos
pendentes ou em andamento para si ou para seu setor. A caixa de entrada é dividida em duas
colunas, sendo que a primeira armazena as tarefas que estão sob a custódia do setor do usuário
(não apropriadas), e a segunda coluna apresenta as tarefas do próprio usuário logado no sistema
(apropriadas). A partir dos cartões apresentados nesta interface é possível o usuário acessar e ou
se apropriar dos processos, dando continuidade a sua execução quando os mesmos possuem fluxo
de aprovação.

Caixa de Entrada do sistema

A navegabilidade nesta interface, bem como as opções para encontrar os processos nos quais o
usuário deseja atuar poderão ser feitas a partir das setas apresentadas (<) (>) na interface, bem
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como a partir da seleção dos círculos situados abaixo dos cartões que provocam o ‘rolamento’ dos
cartões para uma próxima página. A opção de filtragem das informações desta interface também é
possível a partir do acionamento do botão “Filtrar” presente na barra de título da interface da caixa
de entrada:

Área de Trabalho (opção de filtragem dos processos)

2.4 Telas de Detalhe (Janelas)
As telas de detalhamento dos registros presentes no sistema GCE possibilita o usuário alterar os
dados do processo selecionado, desde que o processo se encontre numa situação que permita sua
alteração.
Demais janelas decorrentes de ações que exijam abertura de novas telas de detalhamento serão
feitas sob as demais, bastando clicar no botão “FECHAR” para que a janela se feche e retorne para
a janela anterior.
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Tela de Detalhe do sistema

2.5 Menus
Os Menus de cada módulo do sistema GCE encontram-se na parte superior da Área de Trabalho do
sistema, e estarão acessíveis sempre que o usuário estiver na área de trabalho, caixa de entrada ou
na tela de localização do sistema, levando em consideração as permissões que o usuário possui em
cada módulo.

Menu principal e seus submenus
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2.6 Botões
Os botões sempre ficam localizados no canto superior direito de cada janela apresentada e
normalmente são nomeados no idioma português com verbos no infinitivo, salvo exceções onde
há necessidade de utilização de nomenclaturas técnicas ou jargões de acordo com o contexto da
funcionalidade.
Botões de ações na listagem

Alguns botões possuem ações específicas conforme o contexto em que estão inseridos e a
funcionalidade proposta. De outra forma existem botões que possuem ações básicas dentro do
sistema independente de regras específicas como incluir, abrir, excluir, imprimir, filtrar, fechar,
voltar, gravar, ativar e desativar.

2.6.1 Botão Incluir
Abre a tela e detalhe com o formulário de cadastro em branco para inclusão de um novo registro.

2.6.2 Botão Abrir
Abre a tela e detalhe da funcionalidade com o formulário de alteração preenchido com os dados
do registro selecionado possibilitando visualizar as informações de forma detalhada como também
alterar os dados apresentados.

2.6.3 Botão Excluir
Exibe uma mensagem modal solicitando confirmação ao usuário se deseja efetivamente apagar o
registro selecionado.
Nunca será possível excluir um registro que esteja sendo utilizado em outro local do
sistema.

2.6.4 Botão Imprimir
Abre uma janela modal contendo uma pré-visualização, no formato PDF, da tela de listagem para
que o usuário possa imprimi-la.

2.6.5 Botão Filtrar
Abre uma janela modal contendo opções de filtragem para os dados apresentados na tela de
listagem.
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2.6.6 Botão Fechar
Fecha a janela modal em questão e retorna para a tela imediatamente anterior.

2.6.7 Botão Voltar
Navega para a URL da funcionalidade anterior do caminho de pão. Quando localizado em uma
janela modal tem o mesmo comportamento do botão “fechar”.

2.6.8 Botão Gravar
Grava os dados preenchidos no formulário pelo usuário.

2.6.9 Botão Ativar
De maneira geral altera a situação do registro para ativado.
Nunca será possível ativar um registro que já esteja ativado.

2.6.10 Botão Desativar
De maneira geral altera a situação do registro para desativado.
Nunca será possível desativar um registro que já esteja desativado.

2.7 Mensagens
As mensagens emitidas pelo sistema para os usuários são classificadas em basicamente 3 tipos:
notificações, alertas e confirmações.

2.7.1 Mensagem de Notificação
A notificação ao usuário é uma mensagem de caráter informativo que não interrompe a operação
em execução.
Este tipo de mensagem é exibido no canto superior direito da tela de maneira a não atrapalhar a
visão. Também não necessita de qualquer intervenção do usuário, desaparecendo
automaticamente após alguns segundos.
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Mensagem de notificação

2.7.2 Mensagem de Alerta
O alerta ao usuário é uma mensagem informativa que interrompe a operação em execução,
normalmente associada à ocorrência de erro inesperado ou erro referente a alguma regra de
negócio.
É exibida em formato de janela desabilitando as demais possíveis ações dentro da funcionalidade
em uso. Diferentemente das mensagens de notificação, esta só desaparece mediante intervenção
do usuário.

Mensagem de alerta
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2.7.3 Mensagem de Confirmação
A confirmação do usuário é uma mensagem interrogativa que interrompe a operação em execução,
normalmente associada à necessidade de confirmação de uma execução ou uma tomada de
decisão por parte do operador do sistema.
A Confirmação é exibida numa janela desabilitando as opções da funcionalidade em uso, só
fechando somente após o usuário escolher uma das opções apresentadas.

Mensagem de confirmação

2.8 Auxílios visuais
Além de janelas, botões e mensagens o sistema GCE dispõe de alguns recursos visuais que auxiliam
sua operacionalização por parte dos usuários, como por exemplo, balões explicativos, ícones
diferenciados, cores marcantes, etc.
Esses recursos são importantes, pois ajudam o usuário na utilização tornando o sistema mais
simples e intuitivo.

2.8.1 Balões explicativos (tooltip)
Os balões explicativos (também conhecidos como tooltip), servem como uma explicação extra para
o usuário de acordo com o contexto onde ele está inserido.
É apresentado em formato de um balão sempre que o usuário pairar o ponteiro do mouse sobre o
elemento em dúvida, podendo este ser um botão, um campo de preenchimento ou um ícone
dentro do sistema.
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Balão explicativo de um botão

2.8.2 Ícones e cores
Em casos onde a funcionalidade em questão tenha uma complexidade elevada, seja por razões de
interface ou regras de negócio, o sistema disponibilizará um ícone “i” onde são apresentadas
informações adicionais.
Em alguns casos, normalmente listas, também existem esquemas diferenciados de cores auxiliando
o usuário de forma visual.
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3. Funções do Módulo de Atas de Registro de Preço
3.1 Acessando o módulo
Para efetuar o login no módulo é necessário abrir o navegador Internet Explorer, Firefox ou Chrome,
digitar o endereço Web do sistema e pressionar a tecla ENTER. Abrirá a tela inicial do Sistema GCE,
apresentando todos os seus módulos, conforme figura abaixo:

Tela Inicial do Sistema GCE

O usuário deverá selecionar o módulo que deseja acessar, no caso o módulo de Atas de Registro de
Preço.
Ao selecionar o módulo, o sistema apresentará a tela de Login:
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Tela de login do módulo de Atas de Registro de Preços

O usuário deverá informar a Organização, matrícula, senha de acesso e selecionar o módulo de
requisições eletrônicas, e logo após clicar no botão “ACESSO AO SISTEMA”. Importante salientar
que o acesso ao sistema GCE é validado pelo sistema SOEWEB (Controle de acesso e Segurança) do
Estado mantido pela PROCERGS, e as credenciais de acesso ao sistema GCE são integradas com o
sistema de segurança do Estado.
Portanto, primeiramente o usuário deverá ter suas credenciais cadastradas no Sistema de
Segurança SOEWEB.
Configurações de segurança, como números de tentativa de acesso, tempo de desbloqueio
automático e regras de senhas, são definidas e gerenciadas pelo Sistema de Segurança SOEWEB.
Abrirá a tela inicial do sistema, conforme figura abaixo, na qual é possível acessar todos os menus
de funcionalidades disponíveis para o usuário.

Tela principal do módulo de Atas

A área de trabalho do sistema possibilita uma navegação rápida, intuitiva e eficiente permitindo
que o usuário acesse com poucos cliques diferentes funcionalidades e contextos do sistema.
Serão exibidos os seguintes ícones no sistema:
Ao clicar no ícone
, no canto superior direito da tela, o usuário terá acesso à lista de
notificações existentes para o mesmo.
O ícone

, no canto superior direito da tela, exibe as informações do usuário logado no sistema.

O ícone

, no canto superior direito da tela, exibe os módulos do sistema GCE.

Ao clicar no ícone
sistema.

, no canto superior direito da tela, o usuário retorna a página inicial do
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Ao clicar no ícone
Sistema.

, no canto superior direito da tela, o usuário encerra a sessão e sai do

Ao clicar nos ícones
, no canto inferior esquerdo de uma
tela de listagem, o usuário poderá navegar pelas páginas da lista, ir para a “Primeira Página”; ir e
voltar selecionando diretamente a página, ou avançar para a “Última Página”.

3.2 Operadores do Módulo de Atas
A manutenção do Módulo de Atas de Registro de Preços será realizada por operadores lotados em
unidades Gestoras de Atas conforme configuração realizada no módulo de Segurança Interna do
GCE. Para estes operadores serão atribuídos papeis conforme sua atuação nos processos, sendo
estes papeis especificados a seguir:
1. Em Liberação de Itens para Previsão de Registro de Preço:
•

ELABORADOR DE SRP: Responsável pela manutenção das liberações de itens para
previsão.

2. Em Atas de Registro de Preço:
•

OPERADOR ARP: Responsável pela manutenção de Atas de registro de Preço em
todas as suas funcionalidades, com exceção da publicação de Ata.

•

GESTOR ARP: Responsável pela manutenção de Atas de registro de Preço em todas
as suas funcionalidades, com exceção da publicação de Ata.

•

PUBLICADOR ARP: Responsável pela publicação de Ata.

3. Em Solicitação de Adesão Interna:
•

REQUISITANTE: Responsável por gerar solicitação de adesão a Ata de Registro de
Preço Vigente mantida pelo Estado.

4. Em Solicitação de Adesão Externa:
•

GESTOR OU OPERADOR ARP: Responsável por gerar solicitação de adesão a Ata de
Registro de Preço Vigente mantida pelo Estado, mediante solicitação de entidade
externa ao Governo.

5. Em solicitação de Adesão a ARP Externa:
•

REQUISITANTE: Responsável por gerar solicitação de adesão a Ata de Registro de
Preço externa, ou seja, não gerida pela administração direta do Governo do Estado.

•

GESTOR OU OPERADOR ARP: Responsável por aprovar solicitação de adesão a ARP
externa, mediante anuência do Fornecedor e apresentação de vantajosidade na
adesão.

•

CATALOGADOR ARP: Responsável pela catalogação de itens presentes em
solicitação de adesão a ARP externa que por ventura não estejam presentes no
catálogo de itens do Estado.
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•

PESQUISADOR ARP: Responsável pela inclusão do valor de referência em itens
presentes em solicitação de adesão a ARP externa que tenham passado por
processo de catalogação.

3.3 Acessando Menus do Módulo
Estrutura dos Menus
Após a autenticação do usuário, abrirá a Tela Principal do Módulo de Atas com os respectivos itens
de menu disponíveis:
Gestão de Atas de Registro de Preços
▪ Liberações de Previsão
▪ Negativa de Participação
▪ Atas de Registro de Preços
▪ Solicitação de Adesão Externa
▪ Solicitação de Adesão a ARP Externa
▪ Solicitação de Adesão Interna
▪ Modelo de Relatório de Ata
▪ Aditivos de Atas
▪ Indexação de Atas
Consultas
▪ Consulta de Itens em Atas Vigentes
▪ Consulta de Itens Liberados para Previsão de Registro de Preço
▪ Atas LIC
Utilitários
• Caixa de Entrada
• Configurações de Sistema
• Registro de Atividades
•

Consultar Logs de Sistema

• Rotinas do Módulo
•

Arquivos de Regras de Negócio

•

Execução de Rotinas

• Arquivos de Exceções
• Informações do Sistema
• Manuais dos Módulos
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Para acessar os registros disponíveis a partir dos menus do módulo, é necessário colocar a seta do
mouse sobre o menu desejado e dar um clique sobre o menu suspenso (figura abaixo).

Menus Suspensos

Após são exibidos os registros da funcionalidade conforme o menu selecionado numa lista:

Listagem de Registros

3.4 Menu: Gestão de Atas de Registro de Preços
A partir deste item de menu o usuário acessa todas as funcionalidades relacionadas ao
planejamento e gestão de atas de registro de preços.

3.4.1 Mantendo Liberações de Previsão
É necessário acessar Gestão de Atas de Registro de Preços > Liberações de Previsão.

Manual de Usuário – Sistema de Gestão de Compras do Estado

Página: 22

Abrirá a tela de localização de liberações de previsão conforme figura abaixo, na qual é possível:
•

Visualizar todas as liberações de previsão cadastradas no sistema;

•

Visualizar/Alterar Informações de uma liberação;

•

Excluir uma liberação;

•

Imprimir lista de todas as liberações cadastradas;

•

Filtrar registros de liberações na lista;

•

Liberar um registro para iniciar o processo de requisições;

•

Bloquear uma liberação em andamento.

Tela de Localização

3.4.1.1 Incluindo liberação de Previsão
Para incluir uma nova liberação de itens para previsão de registro de preço é necessário clicar no
botão “Incluir” da tela de localização.
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Tela de Localização – Inclusão de Liberação

Abrirá a tela de detalhe para inclusão de uma liberação, conforme a figura abaixo:

Tela de Inclusão de Liberação

O usuário deverá preencher obrigatoriamente os campos de data liberação, prazo liberação, data
bloqueio, período vigência ata, Nº Seq. Previsão, Ano Previsão, Unidade Mantenedora, Unidades
Comunicadas e Previsão Regionalizada, e após clicar no botão “Gravar”. A identificação dos campos
obrigatórios na tela de detalhe poderá ser feita a partir do (*) ao lado do rótulo de cada campo.
Será apresentada a mensagem informativa indicando que alguns campos na tela serão bloqueados
em virtude da dependência de negócio que os mesmos causam: “Os campos Unidades
Comunicadas, Previsão Regionalizada e Unidade de Regionalização serão bloqueados após o
salvamento do registro em virtude das dependências que estes campos provocam na configuração
da previsão.”.
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Tela de confirmação de inclusão de Liberação de Previsão

A partir do acionamento do botão “OK” o sistema grava o registro e habilita as abas Itens para
Previsão de RP, Informações Adicionais, Unidades Comunicadas, Solicitação de Previsão, Negativa
de Participação, Anexos e Histórico para manipulação e visualização dos dados.

Tela de Edição de Liberação de Previsão

3.4.1.2 Entendendo os botões presentes na barra de título da tela de detalhe de
Liberação de Registro de Preço
Situação: EM ELABORAÇÃO
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Botão Gravar: Valida o preenchimento dos campos obrigatórios da tela e grava as alterações no
sistema.
Botão Liberar Previsão: Ao acionar este botão a liberação da previsão estará sendo feita de forma
manual. A liberação deverá ter sua situação alterada para “LIBERADA PARA PREVISÃO”. A data da
liberação deverá ser alterada com a data vigente do acionamento manual da liberação. A data de
bloqueio deverá ser recalculada também a partir desta ação. Deverá ser ajustada a data de bloqueio
dos itens conforme a data de bloqueio da liberação. O sistema GCE vai gerar automaticamente o
comunicado da previsão, e o mesmo será encaminhado para o e-mail para as unidades
comunicadas configuradas na liberação (conforme e-mail configurado no cadastro das unidades
organizacionais no módulo de segurança interna SEGIN do GCE). O sistema deve armazenar o
comunicado na aba de anexos da liberação.
Botão Visualizar Comunicado: Sistema disponibiliza a visualização do comunicado em formato PDF.
Botão Cancelar: Esta opção estará habilitada enquanto a liberação estiver na situação “Em
Elaboração”. Neste caso, a liberação deverá ser “Cancelada”, e o usuário não terá mais
oportunidade de alterar o registro.
Situação: LIBERADA PARA PREVISÃO

Botão Concluir: Ao acionar este botão o usuário estará concluindo o processo de liberação de itens
para previsão de registro de preço. Neste caso os itens liberados não estarão mais disponíveis para
se gerar requisição de previsão de quantitativos. O registro de previsão tem sua situação alterada
para “Concluída”, e os dados não poderão mais ser alterados.
Botão Reenviar Comunicado: Esta opção está habilitada enquanto a liberação de previsão estiver
com sua situação = LIBERADA PARA PREVISÃO. A ação deste botão deve gerar reenvio do
comunicado para todas as unidades comunicadas presentes na liberação. O sistema deve gerar um
anexo PDF e armazenar na aba de anexos sempre que o botão reenviar comunicado for acionado.
Botão Bloquear: Habilitado somente enquanto a situação da liberação estiver “Liberada para
Previsão”. Ao acionar este botão o sistema deverá realizar o bloqueio da liberação, ou seja, alterar
sua situação para “Bloqueada”. OBS: O botão “Bloquear” bloqueia a liberação no momento de sua
ação, compreendendo neste caso data e hora do bloqueio. A partir do bloqueio não é mais possível
o usuário gerar requisição de previsão para a liberação corrente. A liberação não poderá mais ser
alterada, com exceção da ação realizada através do botão “LIBERAÇÃO EXTRA”.
Situação: BLOQUEADO

Botão Liberar Prazo Extra: Esta opção estará habilitada somente quando a liberação estiver na
situação “BLOQUEADO”. Na ação o sistema apresenta a seguinte mensagem informativa para o
usuário: “Deverá ser configurada a data de início e fim da liberação extra, bem como a Data de
Bloqueio dos Itens e das Unidades Comunicadas que poderão elaborar requisição durante a
liberação extra.”. No acionamento do botão “OK” presente junto a mensagem o sistema realiza o
desbloqueio dos campos na liberação, e habilita novas opções para a conclusão dos ajustes em
liberação.
A situação da liberação será alterada para “Em Liberação Prazo Extra”.
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O botão “Gravar” da barra de título da interface é novamente habilitado para gravação dos ajustes.
O botão “Liberação Extra” é alterado para “Enviar Liberação Extra”. A ação deste botão gera novo
comunicado apenas para as unidades comunicadas que tiveram sua data de bloqueio alterada
conforme a nova data final de liberação extra. O sistema irá incluir no comunicado apenas os itens
que o ajuste da data final de bloqueio conforme a data final de liberação extra configurada. O
comunicado será encaminhado para as unidades comunicadas presentes na liberação via e-mail.
Particularidades dos dados da tela:
A data de liberação é configurável de acordo com a necessidade da unidade mantenedora da
liberação. Desta forma, se o usuário configurar uma data futura para que ocorra a liberação de itens
para previsão, o sistema atenderá esta configuração e disponibilizará os itens a partir da data
configurada. Haverá uma rotina que fará o processamento da liberação sem a necessidade de
intervenção humana a partir da data de liberação configurada.
Quando selecionado o campo Unidades Comunicadas = Não, esta configuração indica que o usuário
deseja que o sistema liste e insira todas as unidades de compra ativas configuradas no módulo de
segurança interna (Segin) como unidades comunicadas da liberação. A opção Unidades
Comunicadas = SIM indica que o próprio usuário deseja selecionar quais unidade de compra
deverão participar da liberação.
Quando a opção do campo Previsão Regionalizada = SIM, o campo Unidade de Regionalização
torna-se obrigatório de preenchimento.

3.4.1.3 Visualizando e/ou Alterando liberação de Previsão
Para visualizar detalhadamente ou alterar uma liberação de previsão, é necessário clicar duas vezes
sobre o registro ou selecioná-lo na tela de localização, e clicar no botão “ABRIR”, conforme figura
abaixo:

Tela de Localização – Visualizar registro

O usuário poderá alterar os dados disponíveis em todas as abas da solicitação, desde que
permissíveis a partir das regras de negócio aplicadas na solicitação. O sistema fará as validações
necessárias sempre que o usuário acionar o botão “GRAVAR” das funcionalidades alteradas.
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Tela de Detalhe de Solicitação

3.4.1.4 Excluindo liberação de Previsão
Para excluir uma liberação de previsão já cadastrada o usuário deverá selecionar na listagem o
registro que deseja e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de
confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.

Confirmação de Exclusão de Registro

O sistema não permitirá excluir uma liberação de previsão, caso ela esteja com a situação diferente
de “Em Elaboração”.
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3.4.1.5 Manutenção das Abas de Liberação de Registro de Preço
3.4.1.5.1 Aba Itens para Previsão de RP
Nesta aba o usuário poderá manter os itens inseridos a partir de liberação de itens para previsão.
Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”, “excluir” e “solicitar
revisão”.

3.4.1.5.1.1 Incluindo Itens na Liberação
Para incluir item na solicitação, o usuário deverá clicar no botão “incluir” presente na barra de título
da aba.

Aba de Itens para Previsão de RP – Opção “Incluir” Item

Deverá ser aberta a interface com a listagem de itens do catálogo de itens do Estado presentes no
sistema GCE, sendo que somente os itens ativos e configurados como de previsão de registro de
preço poderão ser inseridos em liberações de previsão. Caso não encontre o item na listagem, o
usuário deverá entrar em contato com a Administração.
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Tela de Consulta de Itens para Inclusão em Liberação

O usuário poderá incluir múltiplos itens em liberação, bastando selecionar os itens a partir da caixa
seletora
e acionar o botão “OK” presente na barra de titulo da tela de pesquisa. Será permitida
a inclusão de itens em liberações desde que a mesma não se encontre bloqueada, cancelada ou
concluída.
A opção de Filtro Avançado apresenta para o usuário as opções de filtragem dos itens do catálogo
a partir de diversos atributos do item, sendo possível combinar os atributos para melhor aplicação
de filtragem dos itens dos quais pretende-se liberar.
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Tela de Filtro para Consulta de Itens para Inclusão em Liberação

3.4.1.5.1.2 Visualizando e/ou Alterando Itens na Liberação
Para visualizar detalhadamente ou alterar um item inserido na solicitação, é necessário clicar duas
vezes sobre o registro ou selecioná-lo na aba de itens e acionar o botão “Abrir” presente na barra
de título da aba.
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Aba de Itens para Previsão de RP

Deverá ser aberta a tela de detalhamento do item inserido na liberação. O usuário poderá alterar
o tipo de previsão de consumo e a data de bloqueio para o item na solicitação.

Tela de Detalhe do Item na Liberação

3.4.1.5.1.3 Excluindo Itens na Liberação
Para excluir um item da liberação, o usuário deverá selecionar o registro na listagem da aba de Itens
e clicar no botão “Excluir”.
O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso
de confirmação. Sistema só permitirá exclusão de itens solicitados enquanto a liberação estiver na
situação = Em Elaboração.
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Tela de Confirmação de Exclusão de Item na Liberação

3.4.1.5.1.4 Solicitando Revisão de Preço de Item em Previsão de RP
Para solicitar revisão de preço de item em liberação, o usuário deverá selecionar o registro na
listagem da aba de Itens e clicar no botão “Solicitar Revisão”. Esta opção estará habilitada apenas
para operadores configurados como “Solicitantes” no módulo de Segurança Interna (SEGIN) do
GCE. Caso a opção não esteja habilitada, entrar em contato com o administrador do sistema.

Aba Itens da Liberação – Opção “Solicitar Revisão”
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3.4.1.5.1.5 Entendendo a grade de Itens para Previsão de RP
As opções de alteração e exclusão de registros na grade de Itens ficarão disponíveis enquanto a
liberação estiver na situação = Em Elaboração.
A legenda presente abaixo da grade de itens informa ao usuário da situação dos itens inseridos na
liberação em relação à vigência do valor de referência e especificação técnica dos itens. Da mesma
forma, os itens na grade serão ‘apontados’ com uma cor diferenciada conforme sua situação de
acordo com a legenda apresentada.
O sistema fará validação para que não seja disponibilizada para os órgãos e unidades do Estado
uma liberação de registro de preço que contenha itens em situação de necessidade de atualização
de valor de referência ou especificação.

Aba de Itens para Previsão de RP

3.4.1.5.2 Aba Informações Adicionais
Nesta aba o usuário poderá manter informações adicionais sobre a liberação de previsão em
questão. O campo de Informações Adicionais é compreendido por uma caixa de texto, onde as
informações contidas neste campo são transportadas para o comunicado da liberação.
Este campo é passível de alteração enquanto a liberação estiver na situação = Em Elaboração.
Para incluir informações adicionais na liberação, o usuário deve digitar o texto e acionar o botão
“Gravar” presente na barra de título da tela de detalhe da liberação.
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Aba de Informações Adicionais

3.4.1.5.3 Aba Unidades Comunicadas
Nesta aba o usuário poderá manter as unidades de compras que serão comunicadas pela liberação
para participação no registro de preço. Conforme relatado anteriormente, se usuário configurar na
liberação o atributo Unidades Comunicadas = Não, isto quer dizer que todas as unidades de compra
ativas no módulo de segurança interna (SEGIN do GCE) serão vinculadas a liberação, caso contrário
esta vinculação será realizada de forma manual pelo usuário.

3.4.1.5.3.1 Incluindo Unidade Comunicada na Liberação
Para incluir unidade comunicada na liberação, o usuário deve acionar o botão “Incluir” presente na
barra de título da aba.
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Aba de Unidades Comunicadas

O sistema deverá abrir a tela com a listagem das unidades de compra ativas presentes no sistema
GCE. O usuário deverá selecionar uma ou mais unidades de compra e clicar no botão “OK” para
associar as unidades a liberação de registro de preço.

Seleção e associação de Unidades de Compras a Liberação

3.4.1.5.3.2 Visualizando e/ou Alterando Unidade Comunicada na Liberação
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Para visualizar detalhadamente ou alterar o registro de unidade comunicada, o usuário deverá
selecionar o registro na lista da aba unidades comunicadas e acionar o botão “Abrir”.

Aba de Unidades Comunicadas – Edição de Unidade

O sistema deverá abrir a tela de unidade comunicada em modo de edição.

Importante salientar que cada unidade poderá ser configurada individualmente para atuação na
liberação, como por exemplo, o período em que uma unidade poderá requisitar sua previsão a
partir da liberação vigente.

3.4.1.5.3.3 Excluindo Unidade Comunicada na Liberação
Para excluir uma unidade comunicada, o usuário deverá selecionar o registro na listagem da aba e
clicar no botão “Excluir”.
O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso
de confirmação. Sistema só permitirá exclusão de unidades comunicadas enquanto a liberação
estiver na situação = Em Elaboração.
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Exclusão de Unidades Comunicadas

3.4.1.5.4 Aba Solicitações de Previsão
Nesta aba o usuário poderá visualizar as requisições de previsão de quantitativos geradas para a
liberação de previsão em questão.

3.4.1.5.4.1 Visualizando Solicitação de Previsão
Para visualizar detalhadamente uma requisição de previsão gerada a partir da liberação, o usuário
deverá selecionar o registro na listagem de solicitações presentes na aba de Solicitações de Previsão
e clicar no botão “Abrir”.
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Seleção de Requisição de Previsão

O sistema deverá abrir uma nova guia no navegador de internet e apresentar o registro da
requisição a partir do módulo de requisições do sistema GCE. O registro ficará disponível somente
leitura para o usuário.

Requisição de Previsão de Registro de Preços
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3.4.1.5.4.2 Filtrando lista de Solicitações de Previsão
Para filtrar a lista de Solicitações de previsão geradas para uma liberação, o usuário deverá clicar
no botão “Filtrar” presente na barra de título da aba de solicitações. O sistema apresentará uma
nova tela para que o usuário informe os filtros que deseja aplicar para reorganizar a lista. Para
concluir o processo o usuário deverá clicar no botão “Filtrar” da tela de filtro.

Filtragem da Lista de Solicitações de Previsão

O sistema apresenta uma informação indicando que a listagem está “filtrada”.
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Filtragem de Solicitações de Previsão com filtro acionado

Para desfazer a filtragem o usuário deve clicar no botão “Filtrar” presente na barra de título da aba
e na tela de filtragem clicar no botão “Limpar” filtros.

Limpar Filtros – Listagem de Solicitações de Previsão
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3.4.1.5.5 Aba Negativa de Participação
A negativa de participação em liberação de registro de preço é o meio pelo qual uma unidade
comunicada informa a unidade gestora de liberação que não deseja participar do registro de preço
em andamento.

Aba Negativa de Participação em Solicitação de Previsão

3.4.1.5.5.1 Visualizando Negativa de Participação
Através da aba Negativa de Participação o usuário poderá visualizar as negativas geradas pelas
unidades comunicadas. Para verificar detalhadamente o registro da negativa o usuário deverá
selecionar o registro na lista e clicar no botão “Abrir” presente na barra de título da aba.
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Aba de Negativa de Participação – Seleção de registro

O sistema deverá abrir a tela de negativa de participação somente leitura para o usuário. Para baixar
o documento anexo presente no registro da negativa, se houver, o usuário deverá clicar no botão
“Baixar” presente na barra de título da tela. Para sair da tela, o usuário deve clicar no botão
“Fechar”.

Tela de detalhe de Negativa de Participação

3.4.1.5.6 Aba Anexos
Nesta aba o usuário poderá manter arquivos anexos da liberação de previsão. Para tal são
disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”, “excluir” e “baixar”.

3.4.1.5.6.1 Incluindo Anexos em Liberação
Para incluir um novo anexo, o usuário deverá clicar no botão “incluir” presente na barra de título
da aba.
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Aba de Anexos

O sistema deverá abrir uma nova tela para que sejam preenchidos os campos. É obrigatório o
preenchimento do campo “Nome Anexo” e “Arquivo” anexo. Após o preenchimento o usuário
deverá clicar no botão “Gravar” para confirmar a operação.

Tela de inclusão de Anexos

3.4.1.5.6.2 Visualizando e/ou Alterando Anexos em Liberação
Para visualizar ou alterar os dados de um registro de anexo o usuário deverá selecionar o registro
na lista e clicar no botão “Abrir”.
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Seleção de Anexo para Visualização/Edição

Sistema deverá abrir a tela com o registro do anexo selecionado. Para confirmar as alterações
realizadas no registro, o usuário deverá clicar no botão “Gravar” presente na barra de título da tela.
Para fechar a tela, o usuário deverá clicar no botão “Fechar”.

Tela de Anexo - Visualização/Edição

3.4.1.5.6.3 Excluindo Anexos em Liberação
Para excluir um anexo, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no botão “Excluir”.
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Seleção de Anexo para Exclusão

O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso
de confirmação.

Confirmação de Exclusão de registro de Anexo
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3.4.1.5.6.4 Baixando Anexos em Liberação
Para baixar um anexo, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no botão “Baixar”.

Seleção de Anexo para download

O sistema então faz o download do arquivo e o disponibiliza para o usuário.

Download do Arquivo Anexo
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3.4.1.5.7 Aba de Histórico
Nesta aba o usuário poderá visualizar todo o histórico do registro de liberação de itens para
previsão. Para tal é disponibilizada a funcionalidade de “listar”. Esta aba tem por objetivo
apresentar as ações praticadas pelos usuários nos dados de liberação, contemplando as gravações
e ajustes realizados. Paralelamente serve como registros de auditoria do sistema.

Aba de Histórico

3.4.2 Mantendo Negativas de Participação
A partir do item de menu Gestão de Atas de Registro de Preços > Negativa de Participação será
possível manter as negativas de participação geradas para liberações de itens para registro de preço
no sistema GCE. As negativas de participação em liberação de registro de preço é o meio pelo qual
uma unidade comunicada informa a unidade gestora de liberação que não deseja participar do
registro de preço em andamento, podendo estas serem inseridas a partir da liberação, ou através
deste item de menu. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de listar, incluir,
visualizar/alterar, excluir, liberar, bloquear, imprimir e filtrar os dados da listagem. A
disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas ao operador
junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações aplicadas ao operador no
módulo de Segurança Interna do GCE.
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Tela de Localização de Negativas de Participação

3.4.2.1 Incluindo Negativa de Participação
Para incluir uma negativa de participação, o usuário deverá clicar no botão “Incluir” presente na
barra de título da tela de localização de negativas.

Tela de Localização de Negativas de Participação – Inclusão de Negativa

O sistema deverá abrir a tela para inclusão dos dados de negativa. É obrigatório o preenchimento
dos campos Nro Previsão, Unidade Comunicada e Justificativa. A identificação dos campos
obrigatórios na tela de detalhe poderá ser feita a partir do (*) ao lado do rótulo de cada campo.
Para gravar os dados da negativa, o usuário deverá clicar no botão “Gravar” presente na barra de
título da tela.
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Tela de Inclusão de Negativa de Participação

3.4.2.2 Visualizando e/ou Alterando Negativa de Participação
Para visualizar ou alterar um registro de negativa de participação o usuário deverá selecionar um
registro na lista e acionar o botão “Abrir” presente na barra de título da tela de localização.

Tela de Localização de Negativas de Participação – Edição de Negativa

O sistema deverá abrir a tela de detalhe do registro de negativa. Para confirmar as alterações
realizadas no registro, o usuário deverá acionar o botão “Gravar” presente na barra de título da
tela. Para fazer download do arquivo anexado ao registro, o usuário deverá clicar no botão “Baixar”.
Para fechar a tela o usuário deverá clicar no botão “Fechar”.
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Tela de Edição de Negativa de Participação

3.4.2.3 Excluindo Negativa de Participação
Para excluir uma negativa de participação, o usuário deverá selecionar na listagem o registro que
deseja e clicar no botão “Excluir”.

Tela de Localização de Negativas de Participação – Exclusão de Negativa

O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso
de positivo.
O sistema não permitirá exclusão de negativa caso a liberação esteja com a situação diferente de
liberada para previsão ou em liberação extra de previsão.

Tela de Localização de Negativas de Participação – Confirmação de Exclusão de Negativa
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3.4.2.4 Filtrando Negativa de Participação
Para filtrar os registros presentes na listagem de negativas de participação, o usuário deverá utilizar
a opção “Filtrar” presente na barra de título da tela. As opções disponíveis se apresentam conforme
os dados previstos na listagem apresentada acima:

Tela de filtro da listagem de Negativas de Participação

3.4.3 Mantendo Atas de Registro de Preços
A partir do item de menu Gestão de Atas de Registro de Preços > Atas de Registro de Preço será
possível manter as atas de registro de preços geradas no sistema GCE. O Sistema de Registro de
Preços é o conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de
serviços e aquisição de bens, para contratações futuras. Após efetuar os procedimentos de
licitação, e a partir da homologação e consequente definição do fornecedor vencedor do certame,
é assinada uma Ata de Registro de Preços – ARP, documento de compromisso para contratação
futura, em que se registram os preços, fornecedores, unidades participantes e condições a serem
praticadas. Para tal procedimento são disponibilizadas as funcionalidades de listar, incluir,
visualizar/alterar, excluir, prorrogar, imprimir e filtrar os dados da listagem de atas geradas a partir
do sistema GCE. A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões
concedidas ao operador junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações
aplicadas ao operador no módulo de Segurança Interna do GCE.
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Menu de Acesso a Atas de Registro de Preços

3.4.3.1 Incluindo Atas de Registro de Preços
Para incluir uma ata de registro de preço, o usuário deverá acionar o botão “Incluir” presente na
barra de título da tela de localização de Atas.

Tela de Localização de Atas de Registro de Preços

O sistema deverá abrir a tela com as compras passíveis de geração de Ata.
O usuário deverá selecionar na listagem a compra que será vinculada a Ata e então clicar em “Gerar
Ata”.
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Tela de listagem de Compras Homologadas

O sistema então abrirá uma nova tela para seleção dos lotes homologados da compra.

Tela de listagem de Lotes Homologados de Compra

OBS: Importante salientar que uma ata de registro de preços será gerada apenas para uma compra
homologada, e especificamente para um fornecedor vencedor. Neste caso, na geração de ata o
sistema validará para que os lotes selecionados pelo usuário pertençam a um mesmo fornecedor,
caso contrário será emitido um alerta de erro.
A partir da seleção do (s) lote (s), o usuário deverá clicar no botão “Gerar Ata”. O sistema deverá
gerar a Ata de Registro de Preço com todos os dados pertencentes aos lotes selecionados, bem
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como os dados da compra. A Ata é gerada e disponibilizada para o usuário em modo de
visualização/edição do registro conforme imagem abaixo:

Tela de Detalhe de Ata de Registro de Preço

3.4.3.2 Visualizando e/ou Alterando Atas de Registro de Preços
Para visualizar detalhadamente ou alterar uma Ata de Registro de Preço, é necessário clicar duas
vezes sobre o registro ou selecioná-lo na tela de localização, e clicar no botão “ABRIR”, conforme
figura abaixo:
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Tela de Localização – Visualizar registro

O usuário poderá alterar os dados disponíveis em todas as abas da ata, desde que permissíveis a
partir das regras de negócio aplicadas. O sistema fará as validações necessárias sempre que o
usuário acionar o botão “GRAVAR” das funcionalidades alteradas.

3.4.3.3 Excluindo Atas de Registro de Preços
Para excluir uma ata de registro de preço já cadastrada, o usuário deverá selecionar na listagem o
registro que deseja e clicar no botão “Excluir”.

Tela de Localização – Excluir registro

O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso
de confirmação.
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Confirmação de Exclusão de Registro

O sistema não permitirá excluir uma ata de registro de preço, caso ela esteja com a situação
diferente de “Apropriado pelo Gestor ARP”.

3.4.3.4 Ativando Atas de Registro de Preços
Para ativar uma ata de registro de preços, o usuário deverá selecionar na listagem o registro que
deseja ativar e clicar no botão “Ativar”, conforme figura abaixo:

Tela de Localização – Ativar Registro

O sistema deverá realizar as validações necessárias para ativação do registro, e em caso positivo,
será alterado o registro para a situação “Vigente”.
É possível realizar a ativação de ata a partir do registro selecionado (tela de detalhe). Ao abrir o
registro de ata o usuário deverá clicar no botão “Ativar” presente na barra de título da tela.

Manual de Usuário – Sistema de Gestão de Compras do Estado

Página: 57

Tela de Detalhe de Ata – Ativar Registro

Validações e ações realizadas no acionamento do botão “Ativar”:
Relatório de Ata: É necessário que a ata tenha o registro de relatório vigente para que seja ativada
(tornar-se vigente).
Publicação: É necessário que a ata tenha sido publicada para que seja ativada (tornar-se vigente).
Indexação: Se a Ata estiver configurada como indexada (Campo Indexação Ata = SIM), é necessário
que os itens presentes na ata apresentem o valor unitário indexado para que a ata seja ativada
(tornar-se vigente).
Uma vez que as validações estejam atendidas, a ata tem sua situação alterada para “VIGENTE”.
O início e término de vigência são gravados a partir desta ação, bem como é enviada a notificação
para as unidades participantes da Ata sobre o início da vigência, conforme e-mail padrão
apresentado na figura abaixo:

Notificação de início de vigência de Ata

3.4.3.5 Filtrando e Imprimindo Lista de Atas de Registro de Preços
Para Filtrar registros de atas a partir da tela de localização, o usuário deverá clicar no botão “Filtrar”
presente na barra de título da tela.
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Tela de Localização – Filtrar Registros

O sistema apresentará uma nova tela para que o usuário informe os filtros que deseja aplicar para
reorganizar a lista. Para concluir o processo o usuário deverá clicar no botão “Filtrar” da tela de
filtro.

Filtragem dos registros - Tela de Localização

Para imprimir uma listagem de registros de atas a partir da tela de localização, o usuário deverá
clicar no botão “Imprimir” presente na barra de título da tela de localização.
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Tela de Localização – Imprimir Registros

O sistema deverá apresentar os registros na tela em formato de impressão, com as opções para o
usuário imprimir ou realizar download do documento.

Tela de Localização – Relatório de Impressão

3.4.3.6 Enviando para Publicação Atas de Registro de Preços
Para realizar a publicação de Ata de registro de Preço, o usuário deverá selecionar o registro que
deseja publicar na listagem de atas presente na tela de localização e clicar no botão “Abrir”.
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Tela de Localização – Visualizar Registro de Ata

O sistema deverá abrir a tela de detalhe de ata em modo de edição. Para encaminhar a ata para o
publicador, o usuário deverá clicar no botão “Enviar para Publicação” conforme figura abaixo.

Tela de Detalhe de Ata – Enviar Ata para Publicação

A partir da ação do botão “Enviar para Publicação” o sistema deverá encaminhar a ata para o
usuário responsável por publicar a ata, sendo responsável pela atividade no sistema GCE o Papel
“Publicador ARP”. A ata terá sua situação alterada para “Enviado para Publicação”. Nesta situação
apenas o operador Publicador poderá movimentar o processo de Ata.

3.4.3.7 Cancelando Atas de Registro de Preços
Para cancelar uma Ata de registro de preço o usuário deverá selecionar na listagem o registro que
deseja cancelar e clicar no botão “Abrir”.
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Tela de Localização – Visualizar Registro de Ata

O sistema então deverá apresentar o registro de ata a partir da sua tela de detalhamento.

Tela de Detalhe de Ata – Cancelar Ata

No acionamento do botão “Cancelar”, o sistema deverá apresentar a tela com a listagem dos
cancelamentos registrados para a ata, bem como com as opções para nova inclusão de
cancelamento, edição e fechamento da lista.
Observação: Há uma listagem de cancelamentos em virtude da possibilidade de um cancelamento
ser desfeito, e consequentemente um novo cancelamento ser registrado.
Para inclusão de novo cancelamento, o usuário deve clicar no botão “Incluir”, conforme figura
abaixo.
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Lista de Cancelamentos de Ata

O sistema deverá abrir a tela para inclusão dos dados de cancelamento de ata. Será de
preenchimento obrigatório os seguintes campos na tela representados por um asterisco vermelho
(*): Liberar Itens para Nova Ata; Motivo Cancelamento e Justificativa.

Tela de Detalhe de Cancelamento de Ata

Para confirmar o cancelamento, o usuário deverá clicar no botão “Confirmar Cancelamento”
presente na barra de título da tela. Sistema fará as validações necessárias para efetivação do
cancelamento, e em caso positivo, cancela a ata.
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Tela de Detalhe de Cancelamento de Ata

Observação: O campo “Liberar Itens para nova Ata” indica se os itens presentes na ata em
cancelamento ficarão disponíveis para formulação de nova Ata. Isto será possível apenas quando a
ata não tenha passado pela situação “VIGENTE” anteriormente ao seu cancelamento.
A partir do cancelamento da ata todos os dados presentes no registro não bloqueados, não sendo
permitida alteração dos mesmos nesta situação.

Cancelamento de Ata Efetivado

3.4.3.8 Desfazendo Cancelamento de Atas de Registro de Preços
Para desfazer o cancelamento de Ata, o usuário deverá selecionar o registro de ata na tela de
localização e clicar no botão “Abrir”. Sistema então apresenta o registro a partir da tela de detalhe
de ata. Para acionar o desfazimento, o usuário deverá clicar no botão “Visualizar Cancelamento”
presente na barra de título da tela de detalhe da ata.
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Tela de Detalhe de Ata – Opção Visualizar Cancelamento

O sistema deverá apresentar a listagem com os cancelamentos realizados para a ata. É possível
desfazer um cancelamento que não tenha a “Data Desfazimento” preenchida. Para realizar a ação,
o usuário deverá selecionar o registro e clicar no botão “Abrir”.

Lista de Cancelamentos de Ata – Abrir Cancelamento

O sistema deverá abrir a tela de detalhe do registro de cancelamento, com a opção “Desfazer
Cancelamento” habilitada. O usuário então deverá clicar nesta opção, e o sistema a partir desta
ação deverá “desfazer” o cancelamento, alterando a situação da ata para “Apropriado pelo Gestor
ARP”.

3.4.3.9 Encerrando Atas de Registro de Preços
Para encerrar uma Ata de registro de preço, é necessário que a ata esteja com sua situação
“Vigente” ou “Suspensa”. Para efetuar o encerramento, o usuário deverá selecionar o registro na
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tela de localização e clicar no botão “Abrir”. O sistema deverá apresentar a tela de detalhe do
registro da ata, com a opção do botão “Encerrar” habilitada.

Tela de Detalhe de Ata – Opção Encerrar Ata

No acionamento do botão “Encerrar” o sistema deverá apresentar a tela para o encerramento da
ata. É obrigatório o preenchimento dos campos: Nome Anexo; Arquivo Anexo; Motivação e
Justificativa para o encerramento.

Tela de Detalhe – Encerramento de Ata

No acionamento do botão “Encerrar Ata”, o sistema validará o preenchimento dos campos
obrigatórios, e em caso positivo, encerrará a Ata. A partir desta ação todos os dados da Ata ficarão
disponíveis apenas para a leitura, e a ata terá sua situação alterada para “Encerrado”.
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3.4.3.10 Suspendendo Atas de Registro de Preços
Para suspender uma Ata de registro de preço, é necessário que a ata esteja “Vigente”. Para efetuar
a suspensão, o usuário deverá selecionar o registro na tela de localização e clicar no botão “Abrir”.
O sistema deverá apresentar a tela de detalhe do registro da ata, com a opção do botão
“Suspender” habilitado.

Tela de Detalhe de Ata – Opção Suspender Ata

No acionamento do botão “Suspender”, o sistema deverá apresentar a tela para a inclusão de
suspensão da ata. A tela é apresentada em formato de lista em virtude que uma ata poderá ser
mais de uma vez colocada em suspensão.

Lista de Suspensões – Opção Suspender Ata

Para incluir nova suspensão de Ata, o usuário deve clicar no botão “Incluir” presente na barra de
título da lista. O sistema deverá abrir a tela de suspensão de ata.
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Tela de Detalhe – Suspender Ata

É obrigatório o preenchimento dos campos: Nome Anexo; Arquivo Anexo e Justificativa para a
suspensão da ata. Após o preenchimento dos campos o usuário deverá clicar no botão “Confirmar
Suspensão”. O sistema deverá realizar as validações necessárias, e em caso positivo, confirmar a
suspensão da Ata.

3.4.3.11 Manutenção das Abas de Atas de Registro de Preços
3.4.3.11.1 Aba Dados da Ata
Os campos bloqueados na tela (em cinza) são preenchidos conforme os dados da compra que
originou a geração da ARP, e a partir do usuário que está apropriado do processo.
Sempre que um campo de preenchimento obrigatório estiver sem preenchimento, o sistema a
partir da ação dos botões “Gravar” e “Ativar” fará as devidas validações indicando para o usuário a
necessidade de preenchimento. A identificação dos campos obrigatórios na tela de detalhe poderá
ser feita a partir do (*) ao lado do rótulo de cada campo.
Informações relevantes na montagem de ARP:
Diversos campos na ata são preenchidos a partir dos dados oriundos da compra vinculada a ARP,
sendo eles: Duração (em dias) da Ata; Valor Mensal da Ata; Valor Total da Ata; Nº Compra; Nº
Instrumento Convocatório; Modalidade de Compra; Tipo Objeto; Subtipo Objeto; Forma da
Compra; Prazo Entrega; Prazo Pagamento; Unidade Lance da Compra; Critério de Julgamento;
Indexação Ata; Tabela Indexação. Ata Regionalizada; Unidade Regionalização; Validade da proposta
dos Fornecedores; Permite Adesão; Percentual Adesão; Cadastro Reserva Fornecedor; realizada
por Procedimento Específico; CPF/CNPJ Fornecedor; Código Credor e Razão Social. Estes campos
não serão passíveis de alteração a partir da Ata.
Demais campos bloqueados, tais como: Início e Término de Vigência (Ativar Ata); Início de Vigência
Aditado; Duração; Término de Vigência Aditado (Aditivo de Prazo); Data Encerramento (Encerrar
Ata); Início Suspensão (Suspender Ata); Término Suspensão (Desfazer Suspensão); Data
Cancelamento (Cancelar Ata); Data Desfazimento (Desfazer Cancelamento) e Motivo Cancelamento
(Cancelar Ata) são preenchidos conforme as ações que sensibilizam estes campos.
Os campos: Tipo Processo; Nº Processo; Participante de Registro de Preços Permanente e Descrição
do Objeto são habilitados e de preenchimento obrigatório.
Os campos: Ata Origem e Informação Adicional são de preenchimento opcional.
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Tela de Detalhe de Ata de Registro de Preço

3.4.3.11.2 Aba Itens
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações dos itens da ata de registro de preço. Para
tal, são disponibilizadas as funcionalidades de “associar item compra”, “abrir”, “excluir” e “Filtrar”.
Estas funcionalidades estarão disponíveis enquanto a ARP estiver na situação = “Apropriada pelo
Gestor ARP”. Quando a ARP estiver “Vigente”, as opções disponíveis são: “abrir”, “encerrar”,
“suspender” e “filtrar”.

3.4.3.11.2.1 Incluindo Itens na Ata
Um item é incluído na ata a partir de duas ações do usuário: Na geração propriamente da ata (a
partir da seleção de lotes de compra), ou a partir do acionamento do botão “Associar Item Compra”
presente na barra de título da aba Itens enquanto a ARP encontra-se “Apropriada pelo Gestor ARP”.
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Aba de Itens da Ata de Registro de Preço

Para incluir item na ata, o usuário deverá clicar no botão “Associar Item Compra” presente na barra
de título da aba Itens.

Aba de Itens da Ata – Opção Associar Item Compra
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Sistema deverá abrir uma listagem com os itens pertencentes a compra vinculada a Ata. Serão
apresentados apenas os itens cujo os lotes da compra tenham sido homologados no sistema GCE.

Tela de Associação de Itens Compra

O usuário deverá selecionar um ou mais itens na listagem e clicar no botão “OK” presente na barra
de título da tela. A partir desta ação o sistema GCE deverá realizar os seguintes procedimentos:
•

Inclusão do item na Ata;

•

Inclusão da Unidade Participante vinculada ao Item compra, podendo ser uma ou mais
unidades participantes. Caso a unidade participante já esteja inserida na ata para outros
itens, este registro não será duplicado;

•

Inclusão de quota para a unidade participante de acordo com o seu quantitativo para o
item em questão.

3.4.3.11.2.2 Visualizando e/ou Alterando Itens na Ata
Para visualizar detalhadamente ou alterar um item inserido na Ata, é necessário clicar duas vezes
sobre o registro ou selecioná-lo na aba de itens e acionar o botão “Abrir” presente na barra de título
da aba.
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Aba de Itens de Ata

Deverá ser aberta a tela de detalhamento do item inserido na Ata. Os dados apresentados nesta
tela não são passíveis de alteração, sendo os mesmos dados configurados para o item na compra
vinculada a ata.

Tela de detalhe de Item Ata
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3.4.3.11.2.3 Suspendendo Itens na Ata
Para suspender um item na Ata, é necessário clicar duas vezes sobre o registro ou selecioná-lo na
aba de itens e acionar o botão “Abrir” presente na barra de título da aba. Na tela de detalhe do
item, o usuário deverá acionar o botão “Suspender” presente na barra de título da tela. Cabe
ressaltar que um item poderá ser suspenso após a ata ter sua situação alterada para “VIGENTE”.

Tela de detalhe de Item Ata – Opção Suspender Item

O sistema deverá abrir a tela de suspensão com a listagem das suspensões realizadas para o item.

Tela de Listagem de Suspensão de Item Ata

Para Incluir nova suspensão para item ata, o usuário deverá clicar no botão “Incluir” presente na
barra de título da tela de suspensão.
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Tela de Listagem de Suspensão de Item Ata – Opção Incluir Suspensão

O sistema deverá abrir a tela para inclusão dos dados de suspensão para o item ata. É obrigatório
preencher os seguintes campos: Nome do arquivo anexo; arquivo anexo e justificativa. Após
preenchimento dos campos o usuário deverá clicar no botão “Confirmar Suspensão” presente na
barra de título da tela.

Tela de Suspensão de Item Ata – Opção Confirmar Suspensão

O sistema deverá apresentar uma tela para confirmação da suspensão do item.

Tela de Suspensão de Item Ata – Opção de confirmação de Suspensão

Usuário deverá confirmar a suspensão clicando no botão “OK” presente na tela de confirmação.
Após a ação o item terá sua situação alterada para “Suspenso” na ata.
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Tela de detalhe de Item Ata – Item Suspenso

3.4.3.11.2.4 Desfazendo Suspensão de Itens na Ata
Para desfazer a suspensão de item na Ata, é necessário clicar duas vezes sobre o registro ou
selecioná-lo na aba de itens e acionar o botão “Abrir” presente na barra de título da aba. Na tela
de detalhe do item, o usuário deverá acionar o botão “Suspender” presente na barra de título da
tela.

Tela de detalhe de Item Ata – Opção Suspender Item
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O sistema deverá abrir a tela com a listagem das suspensões realizadas para o item. O usuário
deverá selecionar o registro de suspensão na lista e clicar no botão “Abrir presente na barra de
título da tela.

Tela de Listagem de Suspensão de Item Ata

O sistema deverá abrir a tela com o registro de suspensão para o item ata. Para desfazer a
suspensão, o usuário deverá clicar no botão “Desfazer Suspensão” presente na barra de título da
tela.

Tela de Suspensão de Item Ata – Opção Desfazer Suspensão

O sistema então realiza o desfazimento da suspensão do item, alterando sua situação novamente
para “Disponível”.
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Tela de detalhe de Item Ata – Item Disponível pós Suspensão

3.4.3.11.2.5 Encerrando Itens na Ata
Para encerrar um item na ata, é necessário clicar duas vezes sobre o registro ou selecioná-lo na aba
de itens e acionar o botão “Abrir” presente na barra de título da aba. Na tela de detalhe do item, o
usuário deverá acionar o botão “Encerrar” presente na barra de título da tela. A opção de
encerramento de item na ata estará disponível somente após a ata tornar-se “VIGENTE”.

Tela de detalhe de Item Ata – Opção Encerrar Item

O sistema deverá abrir a tela de encerramento de item ata. É obrigatório preencher os seguintes
campos para executar o encerramento de item na ata: nome anexo; arquivo anexo; motivo do
encerramento e justificativa.

Tela de Encerramento de Item Ata

Manual de Usuário – Sistema de Gestão de Compras do Estado

Página: 77

Após o preenchimento dos dados o usuário deverá clicar no botão “Encerrar” presente na barra de
título da tela.

Tela de Confirmação de Encerramento de Item Ata

O sistema então emite mensagem de confirmação do encerramento do item na ata. Para confirmar,
o usuário deve clicar no botão “OK” presente na tela. Se confirmação positiva, a situação do item é
alterada para “Encerrado”.

Tela de detalhe de Item Ata – Item Encerrado

3.4.3.11.2.6 Excluindo Itens na Ata
Será permitida a exclusão de item ata enquanto a mesma estiver na situação “Apropriada pelo
Gestor ARP”. Para realizar a exclusão o usuário deve selecionar um item na lista da aba Itens e
acionar o botão “Excluir”.

Manual de Usuário – Sistema de Gestão de Compras do Estado

Página: 78

Aba de Itens de Ata – Opção Excluir Item

O sistema deverá apresentar a tela para confirmação da exclusão do item na ata. Para confirmar, o
usuário deverá clicar no botão “OK” presente na tela de confirmação. Com a ação o item deverá ser
excluído da ata. As unidades participantes a partir do item excluído serão excluídas também da ata,
caso sejam participantes apenas para o item excluído.
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Aba de Itens de Ata – Tela de Confirmação de Exclusão de Item Ata

3.4.3.11.2.7 Filtrando Itens na Ata
Para filtrar itens presentes em Ata de Registro de preço, o usuário deverá clicar no botão “Filtrar”
presente na barra de título da aba de itens da ata.
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Aba de Itens de Ata – Opção Filtrar Itens

O sistema deverá abrir a tela com as opções de filtragem dos itens. O usuário deverá aplicar os
critérios de filtragem desejados e acionar o botão “Filtrar” para obter o resultado esperado na
listagem dos itens a partir dos critérios informados.

Aba de Itens de Ata – Aplicação de critérios para filtragem de itens

Para remover os critérios aplicados na filtragem dos itens em Ata, o usuário deverá clicar
novamente no botão “Filtrar” para abertura da tela com as opções de flitragem, e logo após clicar
no botão “Limpar” presente na barra de título da tela. A listagem dos itens presentes na aba de
itens Ata será apresentada em sua totalidade, sem a aplicação dos filtros anteriormente
informados.

Manual de Usuário – Sistema de Gestão de Compras do Estado

Página: 81

Aba de Itens de Ata – Remoção de critérios para filtragem de itens

3.4.3.11.3 Aba Unidades Participantes
Nesta aba serão armazenadas as unidades participantes da ata de registro de preço. Para tal, é
disponibilizada a funcionalidade de “listar”.
A coluna “Solicitação de Inclusão” identifica quais unidades participantes foram inseridas na ARP
mediante solicitação de adesão interna, ou seja, não participaram da previsão do registro de preço.
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Aba de Unidades Participantes da Ata

3.4.3.11.4 Aba Solicitação de Adesão Interna
As solicitações presentes nesta aba são geradas a partir do botão “Incluir” presente na barra de
título, bem como a partir do item de menu Demandas e Requisições > Solicitação de Adesão Interna
presente no módulo de Requisições do sistema GCE.
Nesta aba o usuário poderá manter as informações de solicitação de adesão interna gerada para
ata de registro de preço do Estado. Esta aba estará habilitada mediante a configuração aplicada a
ARP, sendo necessário que o campo “Permite Adesão” esteja configurado como “SIM” para que
seja possível incluir e tramitar uma solicitação de adesão externa. Para tal, são disponibilizadas as
funcionalidades de “Listar”, “Incluir”, “Abrir” e “Excluir” apenas quando a situação da ata de registro
de preço esteja “Vigente”.

3.4.3.11.4.1 Incluindo Solicitação de Adesão Interna
Para incluir solicitação de adesão interna, o usuário deverá clicar no botão “Incluir” presente na
barra de título da aba.
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Aba de solicitação de adesão interna de Ata de Registro de Preço

O sistema abrirá a tela para inclusão dos dados da solicitação. É obrigatório o preenchimento dos
seguintes campos: Unidade Requisitante; Requisitante e Órgão/UO/UE do FPE. Após a inclusão dos
dados o usuário deverá clicar no botão “Gravar” para salvar o registro.

Tela de inclusão de solicitação de adesão interna
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A partir da gravação do registro o sistema habilita as abas para manutenção dos demais dados da
solicitação.

Tela de solicitação de adesão interna em Edição

3.4.3.11.4.2 Visualizando e/ou Alterando Solicitação de Adesão Interna
Para visualizar detalhadamente ou alterar uma solicitação, é necessário clicar duas vezes sobre o
registro ou selecioná-lo na aba de Solicitações de Adesão Interna e acionar o botão “Abrir” presente
na barra de título da aba.
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Aba de solicitação de adesão interna de Ata

Deverá ser aberta a tela de detalhamento da solicitação. O usuário poderá alterar os dados
constantes na solicitação enquanto a mesma estiver na situação “Apropriada pelo Gestor ARP”, e
para concluir as alterações deverá clicar no botão “Gravar”. O sistema fará as validações necessárias
para garantir que os dados obrigatórios estejam preenchidos na solicitação.
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Tela de solicitação de adesão interna em Edição

3.4.3.11.4.3 Aprovando Solicitação de Adesão Interna
Para aprovar uma solicitação de adesão interna, o usuário deverá clicar duas vezes sobre o registro
ou selecioná-lo na aba de Solicitações de Adesão Interna e acionar o botão “Abrir” presente na
barra de título da aba.

Aba de solicitação de adesão interna de Ata

Deverá ser aberta a tela de detalhamento da solicitação. O usuário deverá clicar no botão “Aprovar”
presente na barra de título da tela. O sistema deverá abrir a tela para inclusão dos dados de
aprovação da solicitação.
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Tela de Aprovação de solicitação de adesão interna de Ata

É obrigatório o preenchimento dos seguintes campos para efetivar a aprovação da solicitação: Data
da Aprovação do Fornecedor; Responsável Legal pela Aprovação e Descrição da Aprovação. O
usuário deverá clicar no botão “Gravar” para concluir a aprovação da solicitação. Neste momento
o sistema deverá alterar a situação da solicitação para “Atendida”, bem como realizar as devidas
transferências de quotas entre a unidade solicitante e unidade gestora de ARP conforme os dados
inseridos na solicitação.
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Tela de Detalhe de solicitação de adesão interna de Ata – Solicitação Atendida

3.4.3.11.4.4 Reprovando Solicitação de Adesão Interna
Para reprovar uma solicitação de adesão interna, o usuário deverá clicar duas vezes sobre o registro
ou selecioná-lo na aba de Solicitações de Adesão Interna e acionar o botão “Abrir” presente na
barra de título da aba.
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Aba de solicitação de adesão interna de Ata

Deverá ser aberta a tela de detalhamento da solicitação. O usuário deverá clicar no botão
“Reprovar” presente na barra de título da tela. O sistema deverá abrir a tela para inclusão dos dados
de reprovação da solicitação.

Tela de Reprovação de solicitação de adesão interna de Ata
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É obrigatório o preenchimento dos seguintes campos para efetivar a reprovação da solicitação:
Data da Reprovação do Fornecedor; Responsável Legal pela Reprovação e Descrição da Reprovação.
O usuário deverá clicar no botão “Gravar” para concluir a reprovação da solicitação. Neste
momento o sistema deverá alterar a situação da solicitação para “Reprovada pelo Gestor ARP”, não
sendo realizada a inclusão em ata de unidade solicitante.

Tela de Detalhe de solicitação de adesão interna de Ata – Solicitação Reprovada

3.4.3.11.4.5 Devolvendo Solicitação de Adesão Interna
A solicitação de adesão interna pode ter uma tramitação entre operadores do sistema. Esta
tramitação ocorre sempre que um usuário requisitante gera a solicitação a partir do módulo de
requisições, e encaminha para a unidade gestora da ata aprovar o processo.
Para devolver uma solicitação de adesão interna gerada por usuário requisitante a partir do módulo
de requisições, o usuário operador de ARP deverá clicar duas vezes sobre o registro ou selecionálo na aba de Solicitações de Adesão Interna e acionar o botão “Abrir” presente na barra de título
da aba.
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Aba de solicitação de adesão interna de Ata

Deverá ser aberta a tela de detalhamento da solicitação. O usuário deverá clicar no botão
“Apropriar” presente na barra de título da tela.

Tela de Detalhe de solicitação de adesão interna de Ata – Opção Apropriar
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A partir da apropriação, o operador da Ata deverá clicar no botão “Devolver” presente na barra de
título da tela de detalhe da solicitação.

Tela de Detalhe de solicitação de adesão interna de Ata – Opção Devolver

O sistema deverá apresentar a tela para confirmação da devolução da solicitação para o usuário
Requisitante. Para confirmar a ação, o usuário deverá clicar no botão “OK” presente na tela de
confirmação.
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Tela de Detalhe de solicitação de adesão interna de Ata – Confirmar Devolução

3.4.3.11.4.6 Excluindo Solicitação de Adesão Interna
Para excluir uma solicitação de adesão interna, o usuário deverá selecionar na listagem o registro
e clicar no botão “Excluir”.

Aba de solicitação de adesão interna de Ata – Opção Excluir Solicitação

O sistema deverá apresentar uma tela de confirmação para o usuário confirmar a exclusão. O
usuário deverá clicar no botão “OK” para confirmar a exclusão da solicitação. Só será permitida
exclusão de solicitação incluída diretamente por operador de ata, e desde que a situação da mesma
seja “Apropriada pelo Gestor ARP”.
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Tela de Detalhe de solicitação de adesão interna de Ata – Confirmar Exclusão

3.4.3.11.4.7 Manutenção das Abas de Solicitação de Adesão Interna
A partir da inclusão de solicitação de adesão interna no sistema GCE as abas presentes na tela de
solicitação serão habilitadas para continuidade da inclusão dos dados.

3.4.3.11.4.7.1 Aba Itens na Solicitação de Adesão Interna
Nesta aba o usuário poderá manter os itens inseridos em solicitação de adesão interna. Para tal são
disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar” e “excluir” itens.

3.4.3.11.4.7.1.1 Incluindo Item na Solicitação de Adesão Interna
Para incluir um novo item na solicitação, o usuário deverá clicar no botão “Incluir” presente na
barra de título da aba.
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Aba de Itens da solicitação de adesão interna

O sistema deverá abrir a tela de Item Solicitado para que seja incluído o item. O usuário poderá
digitar o código do item ou selecioná-lo a partir da pesquisa de itens. Importante salientar que os
itens disponibilizados para inclusão em solicitação são os itens presentes na ARP selecionada na
solicitação que estejam com situação = Disponível ou Suspenso.

Tela de inclusão de Item na Solicitação
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É obrigatório o preenchimento dos campos: Cód. GCE/CST; Nome Modificador; Local de Entrega e
Qtd. Solicitada. Para efetivar a inclusão o usuário deverá clicar no botão “Gravar” na barra de título
da tela.

3.4.3.11.4.7.1.2 Visualizando e/ou Alterando Item na Solicitação de Adesão Interna
Para visualizar ou alterar um item da solicitação, o usuário deverá selecionar na listagem o registro
que deseja visualizar/alterar e clicar no botão “Abrir”.

Aba de Itens da solicitação de adesão interna – Opção Abrir Item

O sistema deverá abrir a tela de item solicitado em modo de edição. Para confirmar os dados do
registro o usuário deverá clicar no botão “Gravar” presente na barra de título da tela.
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Tela de Item Solicitado de Solicitação de Adesão Interna

3.4.3.11.4.7.1.3 Excluindo Item na Solicitação de Adesão Interna
Para excluir item de solicitação de adesão interna, o usuário deverá selecionar na listagem o registro
que deseja excluir e clicar no botão “Excluir” presente na barra de título da aba.
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Aba de Itens da solicitação de adesão interna – Opção Excluir Item

O sistema então emite uma mensagem de confirmação de exclusão de item para o usuário. O
usuário deverá clicar no botão “OK” para confirmar a exclusão do item de solicitação.

Aba de Itens da solicitação de adesão interna – Confirmação de Exclusão de Item

3.4.3.11.4.7.2 Aba Aprovação/Reprovação na Solicitação de Adesão Interna
Nesta aba o usuário poderá visualizar as informações registradas na aprovação/reprovação da
solicitação de adesão interna. Para tal, é disponibilizada a funcionalidade de “listar”.
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Aba de Aprovação/Reprovação da solicitação de adesão interna

3.4.3.11.4.7.3 Aba Movimentação na Solicitação de Adesão Interna
Nesta aba o usuário poderá visualizar todas as informações de movimentação da solicitação de
adesão interna. Para tal, é disponibilizada a funcionalidade de “listar”.
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Aba de Movimentações da solicitação de adesão interna

3.4.3.11.4.7.4 Aba Anexos na Solicitação de Adesão Interna
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações de anexos na solicitação de adesão
interna. Para tal, são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”, “excluir” e
“Baixar”.

3.4.3.11.4.7.4.1 Incluindo Anexos na Solicitação de Adesão Interna
Para incluir um novo anexo, o usuário deverá clicar no botão “Incluir” presente na barra de título
da aba de Anexos da solicitação.
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Aba de Anexos da solicitação de adesão interna

O sistema abrirá uma nova tela para que sejam preenchidos os campos do registro, após basta clicar
no botão “Gravar” para confirmar a operação.

Tela de inclusão de Anexos

3.4.3.11.4.7.4.2 Visualizando e/ou Alterando Anexos na Solicitação de Adesão Interna
Para visualizar e alterar um anexo, o usuário deverá selecionar um registro na lista da aba anexos
de solicitação e clicar no botão “Abrir” presente na barra de título da aba.

Manual de Usuário – Sistema de Gestão de Compras do Estado

Página: 102

Aba de Anexos da solicitação de adesão interna – Opção Abrir Anexo

O sistema deverá abrir a tela de detalhe do registro de anexo da solicitação. Para salvar as
alterações realizadas, o usuário deverá clicar no botão “Gravar” presente na barra de título da tela.

Tela de Alteração de Anexos

3.4.3.11.4.7.4.3 Excluindo Anexos na Solicitação de Adesão Interna
Para excluir um anexo, o usuário deverá selecionar na listagem da aba anexos de solicitação o
registro e clicar no botão “Excluir”.
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Aba de Anexos da solicitação de adesão interna – Opção Excluir Anexo

O sistema então emite uma mensagem de confirmação da exclusão do registro. O usuário deverá
clicar no botão “OK” para confirmar a exclusão do anexo.

Aba de Anexos da solicitação de adesão interna – Confirmação de Exclusão de Anexo

3.4.3.11.4.7.4.4 Baixando Anexos na Solicitação de Adesão Interna
Para baixar um anexo, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no botão “Baixar”.
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Aba de Anexos da solicitação de adesão interna – Opção Baixar Anexo

O sistema então faz o download do arquivo e o disponibiliza para o usuário.

Download do Arquivo Anexo

3.4.3.11.5 Aba Solicitação de Quota Extra
Nesta aba o usuário poderá visualizar e consultar as informações de solicitação de Quota Extra
geradas a partir de requisição de consumo de ata de registro de preço. Para tal, são disponibilizadas
as funcionalidades de “listar” e “Visualizar”.
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Uma solicitação de quota extra caracteriza-se pela necessidade da unidade participante consumir
mais que sua quota disponível para determinado mês de consumo (se item de previsão de consumo
mensal), ou então se a quota disponível do item para a unidade já tenha se esgotado.

3.4.3.11.5.1 Visualizando e Apropriando de Solicitação de Quota Extra
Para visualizar e analisar uma solicitação de quota extra, o usuário deverá selecionar o registro na
listagem da aba de solicitações de quota extra e clicar no botão “Abrir”. O atendimento de quota
extra é de atribuição do usuário Operador ou Gestor ARP.

Aba de Solicitação de Quota Extra da Ata de Registro de Preço

O sistema deverá abrir a tela de detalhe de solicitação de quota extra. Para atender à solicitação, o
usuário deverá clicar no botão “Apropriar” para se apropriar da mesma para tramitar com o
processo.
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Tela de Detalhe de Solicitação de Quota Extra – Opção Apropriar

O sistema apresentará mensagem para confirmação da apropriação. O usuário deverá clicar no
botão “OK” para confirmar a apropriação do processo.

Tela de Detalhe de Solicitação de Quota Extra – Confirmação de Apropriação

Após a apropriação do processo, as opções para Aprovação, Reprovação e Devolução de solicitação
de quota extra serão habilitadas para que o usuário defina o destino do processo.

Manual de Usuário – Sistema de Gestão de Compras do Estado

Página: 107

Tela de Detalhe de Solicitação de Quota Extra – Solicitação Apropriada

3.4.3.11.5.2 Aprovando Solicitação de Quota Extra
Para aprovar uma solicitação de quota extra, o usuário deverá definir a unidade que cederá
quantitativo para o atendimento da solicitação.
Para definir a unidade que cederá o quantitativo que atenderá a solicitação, o usuário deverá clicar
na aba “Itens” da solicitação, selecionar o item na listagem da aba e clicar no botão “Abrir” presente
na barra de título da aba.
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Tela de Detalhe de Solicitação de Quota Extra – Aba Itens – Opção Abrir Item

O sistema deverá abrir a tela de detalhe de item solicitado. Para definir quais as unidades
participantes da Ata que vão ceder quantitativo para atender à solicitação de quota extra, o usuário
deverá clicar no botão “Incluir” presente na barra de título da Aba Unidades Cedentes.

Tela de Detalhe de Item Solicitado – Opção Incluir Unidades Cedentes

O sistema deverá apresentar a lista de unidades participantes em ata para o item solicitado na
quota extra, com os respectivos quantitativos disponíveis para cada unidade participante no
momento da transação. O usuário poderá selecionar múltiplas unidades participantes para ceder
quantitativo no atendimento da solicitação.

Lista de Unidades Participantes passíveis de cedência de quantitativo

O usuário deverá selecionar as unidades participantes que cederão quantitativo para atender à
solicitação, e após clicar no botão “OK” presente na barra de título da tela.
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Seleção de Unidades Participantes passíveis de cedência de quantitativo

O sistema apresentará a unidade participante na listagem de unidades cedentes da tela de detalhe
de item solicitado. O usuário deverá informar a quantidade cedida pela unidade para atendimento
da solicitação, e após o usuário deverá clicar no botão “Gravar” para concluir a definição da unidade
cedente.

Tela de Detalhe de Item Solicitado – Definição de quantidade por unidade cedente

Após a definição da unidade cedente, para aprovar a solicitação de quota extra o usuário deverá
clicar no botão “Aprovar” presente na barra de título da tela de detalhe da solicitação.
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Tela de Detalhe de Solicitação de Quota Extra

O sistema deverá apresentar uma mensagem de confirmação para a aprovação da solicitação. O
usuário deverá clicar no botão “OK” para confirmar a aprovação da solicitação.

Tela de Detalhe de Solicitação de Quota Extra – Aprovação da Solicitação

Após a aprovação da solicitação, a mesma tem sua situação alterada para “Atendida”, e o sistema
disponibilizará a quantidade solicitada extra para a unidade solicitante conforme as informações
previstas na solicitação.
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3.4.3.11.5.3 Reprovando Solicitação de Quota Extra
Para reprovar uma solicitação de quota extra, o usuário deverá clicar no botão “Reprovar” presente
na barra de título da tela de solicitação.

Tela de Detalhe de Solicitação de Quota Extra – Opção Reprovar Solicitação

O sistema deverá apresentar uma mensagem de confirmação da reprovação. Para confirmar, o
usuário deverá clicar no botão “OK” presente na tela de mensagem.

Tela de Detalhe de Solicitação de Quota Extra – Confirmação de Reprovação
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Após a confirmação da reprovação da solicitação de quota extra, o sistema deverá alterar a situação
da solicitação para “Reprovada”.

3.4.3.11.5.4 Devolvendo Solicitação de Quota Extra
Para devolver uma solicitação de quota extra, o usuário deverá clicar no botão “Devolver” presente
na barra de título da tela de solicitação.

Tela de Detalhe de Solicitação de Quota Extra – Opção Devolver Solicitação

O sistema deverá apresentar uma mensagem de confirmação para a devolução da solicitação. O
usuário deverá clicar no botão “OK” para confirmar a devolução da solicitação.
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Tela de Detalhe de Solicitação de Quota Extra – Confirmação de Devolução

Após a confirmação da devolução da solicitação de quota extra, o sistema deverá alterar a situação
da solicitação para “Devolvida ao Requisitante”.

3.4.3.11.6 Aba Solicitação de Adesão Externa
Nesta aba o usuário poderá manter as informações de solicitação de adesão externa gerada para
ata de registro de preço do Estado. Esta aba estará habilitada mediante a configuração aplicada a
ARP, sendo necessário que o campo “Permite Adesão” esteja configurado como “SIM” para que
seja possível incluir e tramitar uma solicitação de adesão externa. Para tal, são disponibilizadas as
funcionalidades de “Listar”, “Incluir”, “Abrir” e “Excluir” apenas quando a situação da ata de registro
de preço esteja “Vigente”.
Uma solicitação de adesão externa consiste no processo em que uma entidade externa a
administração direta do Estado do RS solicita participação em ata gerida pelo Estado.
As solicitações podem ser geradas a partir desta aba, bem como a partir do item de menu Gestão
de Atas de Registro de Preços > Solicitação de Adesão Externa presente no módulo de Atas do
sistema GCE.

3.4.3.11.6.1 Incluindo Solicitação de Adesão Externa
Para incluir solicitação de adesão externa, o usuário deverá clicar no botão “Incluir” presente na
barra de título da aba.

Aba de solicitação de adesão externa de Ata de Registro de Preço
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O sistema abrirá a tela para inclusão dos dados da solicitação. É obrigatório o preenchimento dos
seguintes campos: Nº ARP; Data; Órgão Solicitante; CNPJ órgão Solicitante; Razão Social; Tipo de
Documento; Documento; E-mail Principal; Fone 1 e dados do Endereço do Órgão Solicitante ode
serão entregues os itens. Após a inclusão dos dados o usuário deverá clicar no botão “Gravar” para
salvar
o
registro.

Tela de inclusão de solicitação de adesão externa

A partir da gravação do registro o sistema habilita as abas para manutenção dos demais dados da
solicitação.

Tela de solicitação de adesão externa em edição
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3.4.3.11.6.2 Visualizando e/ou Alterando Solicitação de Adesão Externa
Para visualizar detalhadamente ou alterar uma solicitação, é necessário clicar duas vezes sobre o
registro ou selecioná-lo na aba de Solicitações de Adesão Externa e acionar o botão “Abrir” presente
na barra de título da aba.
Observação: A abertura do registro de solicitação poderá ser feita também a partir do item de
menu: Home Gestão de Atas de Registro de Preços Solicitação de Adesão Externa.

Aba de solicitação de adesão externa de Ata

Deverá ser aberta a tela de detalhamento da solicitação. O usuário poderá alterar os dados
constantes na solicitação enquanto a mesma estiver na situação “Apropriada pelo Gestor ARP”, e
para concluir as alterações deverá clicar no botão “Gravar”. O sistema fará as validações necessárias
para garantir que os dados obrigatórios estejam preenchidos na solicitação.
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Tela de solicitação de adesão externa em Edição

3.4.3.11.6.3 Aprovando Solicitação de Adesão Externa
Para aprovar uma solicitação de adesão externa, o usuário deverá clicar duas vezes sobre o registro
ou selecioná-lo na aba de Solicitações de Adesão Externa e acionar o botão “Abrir” presente na
barra de título da aba.
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Aba de solicitação de adesão externa de Ata

Deverá ser aberta a tela de detalhamento da solicitação. O usuário deverá clicar no botão “Aprovar”
presente na barra de título da tela. O sistema deverá abrir a tela para inclusão dos dados de
aprovação da solicitação.

Tela de Aprovação de solicitação de adesão externa de Ata

É obrigatório o preenchimento dos seguintes campos para efetivar a aprovação da solicitação:
Nome e Arquivo anexo; Data da Aprovação do Fornecedor; Responsável Legal pela Aprovação;
Nome e Anexo de Anuência do Fornecedor e Descrição da Aprovação. O usuário deverá clicar no
botão “Gravar” para concluir a aprovação da solicitação. Neste momento o sistema deverá alterar
a situação da solicitação para “Atendida”, bem como realizar a devida subtração de quota da
unidade gestora de ARP conforme os dados inseridos na solicitação.

3.4.3.11.6.4 Reprovando Solicitação de Adesão Externa
Para reprovar uma solicitação de adesão externa, o usuário deverá clicar duas vezes sobre o registro
ou selecioná-lo na aba de Solicitações de Adesão externa e acionar o botão “Abrir” presente na
barra de título da aba.
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Aba de solicitação de adesão externa de Ata

Deverá ser aberta a tela de detalhamento da solicitação. O usuário deverá clicar no botão
“Reprovar” presente na barra de título da tela. O sistema deverá abrir a tela para inclusão dos dados
de reprovação da solicitação.

Tela de Reprovação de solicitação de adesão externa de Ata
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É obrigatório o preenchimento dos seguintes campos para efetivar a reprovação da solicitação:
Nome e arquivo anexo de reprovação; Data da Reprovação do Fornecedor; Responsável Legal pela
Reprovação, Nome e anexo de reprovação emitido pelo fornecedor e Descrição da Reprovação. O
usuário deverá clicar no botão “Gravar” para concluir a reprovação da solicitação. Neste momento
o sistema deverá alterar a situação da solicitação para “Reprovada pelo Gestor ARP”, não sendo
realizada a adesão de unidade externa a Ata do Estado.

3.4.3.11.6.5 Cancelando Solicitação de Adesão Externa
Para cancelar uma solicitação de adesão externa, o usuário deverá clicar duas vezes sobre o registro
ou selecioná-lo na aba de Solicitações de Adesão Externa e acionar o botão “Abrir” presente na
barra de título da aba.

Aba de solicitação de adesão externa de Ata

Deverá ser aberta a tela de detalhamento da solicitação. O usuário deverá clicar no botão
“Cancelar” presente na barra e título da tela.
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Tela de Detalhe de solicitação de adesão externa de Ata – Opção Cancelar

O sistema deverá apresentar a mensagem de confirmação do cancelamento de solicitação.

Tela de Detalhe de solicitação de adesão interna de Ata – Opção Devolver

Para confirmar a ação, o usuário deverá clicar no botão “OK” presente na tela de confirmação. O
sistema deverá alterar a situação da solicitação para “Cancelada”.
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3.4.3.11.6.6 Excluindo Solicitação de Adesão Externa
Para excluir uma solicitação de adesão externa, o usuário deverá selecionar na listagem o registro
e clicar no botão “Excluir”.

Aba de solicitação de adesão externa de Ata – Opção Excluir Solicitação

O sistema deverá apresentar uma tela de confirmação para o usuário confirmar a exclusão. O
usuário deverá clicar no botão “OK” para confirmar a exclusão da solicitação. Só será permitida
exclusão de solicitação incluída diretamente por operador de ata, e desde que a situação da mesma
seja “Apropriada pelo Gestor ARP”.
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Tela de Detalhe de solicitação de adesão externa de Ata – Confirmar Exclusão

3.4.3.11.6.7 Manutenção das Abas de Solicitação de Adesão Externa
A partir da inclusão de solicitação de adesão externa no sistema GCE as abas presentes na tela de
solicitação serão habilitadas para continuidade da inclusão dos dados.

3.4.3.11.6.7.1 Aba Dados da Adesão na Solicitação de Adesão Externa
Os dados presentes nesta aba são preenchidos e gravados juntamente com a inclusão do registro
de solicitação de adesão externa. O usuário deverá clicar no botão “Gravar” presente na barra de
título da tela de solicitação para confirmar a gravar as alterações realizadas nesta aba.
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Tela de Detalhe de solicitação de adesão externa de Ata – Opção Gravar

3.4.3.11.6.7.2 Aba Itens na Solicitação de Adesão Externa
Nesta aba o usuário poderá manter os itens inseridos em solicitação de adesão externa. Para tal
são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”, “filtrar” e “excluir” itens.

3.4.3.11.6.7.2.1 Incluindo Item na Solicitação de Adesão Externa
Para incluir um novo item na solicitação, o usuário deverá clicar no botão “Incluir” presente na
barra de título da aba.
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Aba de Itens da solicitação de adesão externa

O sistema deverá abrir a tela de Item para que seja incluído o item. O usuário poderá digitar o
código do item ou selecioná-lo a partir da pesquisa de itens. Importante salientar que os itens
disponibilizados para inclusão em solicitação são os itens presentes na ARP selecionada na
solicitação que estejam com situação = Disponível ou Suspenso.

Tela de inclusão de Item na Solicitação

É obrigatório o preenchimento dos campos: Cód. GCE/CST; Nome Modificador; Local de Entrega e
Qtd. Solicitada. Para efetivar a inclusão o usuário deverá clicar no botão “Gravar” na barra de título
da tela.
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Tela em Edição de Item na Solicitação

3.4.3.11.6.7.2.2 Visualizando e/ou Alterando Item na Solicitação de Adesão Externa
Para visualizar ou alterar um item da solicitação, o usuário deverá selecionar na listagem o registro
que deseja visualizar/alterar e clicar no botão “Abrir”.
O sistema deverá abrir a tela de item solicitado em modo de edição. Para confirmar os dados do
registro o usuário deverá clicar no botão “Gravar” presente na barra de título da tela.

Tela de Item Solicitado de Solicitação de Adesão Externa
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3.4.3.11.6.7.2.3 Excluindo Item na Solicitação de Adesão Externa
Para excluir item de solicitação de adesão externa, o usuário deverá selecionar na listagem o
registro que deseja excluir e clicar no botão “Excluir” presente na barra de título da aba.

Aba de Itens da solicitação de adesão externa – Opção Excluir Item

O sistema então emite uma mensagem de confirmação de exclusão de item para o usuário. O
usuário deverá clicar no botão “OK” para confirmar a exclusão do item de solicitação.

Aba de Itens da solicitação de adesão externa – Confirmação de Exclusão de Item
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3.4.3.11.6.7.3 Aba Movimentação na Solicitação de Adesão Externa
Nesta aba o usuário poderá visualizar todas as informações de movimentação da solicitação de
adesão externa. Para tal, é disponibilizada a funcionalidade de “listar”.

Aba de Movimentações da solicitação de adesão externa

3.4.3.11.6.7.4 Aba Anexos na Solicitação de Adesão Externa
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações de anexos na solicitação de adesão
externa. Para tal, são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”, “excluir” e
“Baixar”.

3.4.3.11.6.7.4.1 Incluindo Anexos na Solicitação de Adesão Externa
Para incluir um novo anexo, o usuário deverá clicar no botão “Incluir” presente na barra de título
da aba de Anexos da solicitação.
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Aba de Anexos da solicitação de adesão externa

O sistema abrirá uma nova tela para que sejam preenchidos os campos do registro, após basta clicar
no botão “Gravar” para confirmar a operação.

Tela de inclusão de Anexos

3.4.3.11.6.7.4.2 Visualizando e/ou Alterando Anexos na Solicitação de Adesão Externa
Para visualizar e alterar um anexo, o usuário deverá selecionar um registro na lista da aba anexos
de solicitação e clicar no botão “Incluir” presente na barra de título da aba.
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Aba de Anexos da solicitação de adesão externa – Opção Abrir Anexo

O sistema deverá abrir a tela de detalhe do registro de anexo da solicitação. Para salvar as
alterações realizadas, o usuário deverá clicar no botão “Gravar” presente na barra de título da tela.

Tela de Alteração de Anexos

3.4.3.11.6.7.4.3 Excluindo Anexos na Solicitação de Adesão Externa
Para excluir um anexo, o usuário deverá selecionar na listagem da aba anexos de solicitação o
registro e clicar no botão “Excluir”.
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Aba de Anexos da solicitação de adesão externa – Opção Excluir Anexo

O sistema então emite uma mensagem de confirmação da exclusão do registro. O usuário deverá
clicar no botão “OK” para confirmar a exclusão do anexo.

Aba de Anexos da solicitação de adesão externa – Confirmação de Exclusão de Anexo

3.4.3.11.6.7.4.4 Baixando Anexos na Solicitação de Adesão Externa
Para baixar um anexo, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no botão “Baixar”.
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Aba de Anexos da solicitação de adesão externa – Opção Baixar Anexo

O sistema então faz o download do arquivo e o disponibiliza para o usuário.

Download do Arquivo Anexo

3.4.3.11.7 Aba Transferências
A partir desta aba o usuário poderá gerar as transferências de quotas entre as unidades
participantes da ata. Esta funcionalidade visa atender a atribuição conferida à unidade gestora de
ARP de gerenciar as quotas e respectivos consumos executados para uma ata, bem como realizar
as devidas transferências de quotas entre as unidades participantes em virtude de suas
necessidades de consumo. Para tal, são disponibilizadas as funcionalidades de “Listar”, “Incluir”,
“Abrir” e “Excluir” apenas quando a situação da ata de registro de preço esteja “Vigente”.
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Aba de Transferências de Ata de Registro de Preço

3.4.3.11.7.1 Incluindo Transferência
Para incluir uma transferência de quotas entre unidades participantes de ata, o usuário deverá
clicar no botão “Incluir” presente na barra de título da aba.

Aba de Transferências de Ata de Registro de Preço – Opção Incluir
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O sistema abrirá a tela para inclusão dos dados da transferência. É obrigatório o preenchimento
dos seguintes campos: Unidade Solicitante; Código GCE; Nome Modificador; Quantidade Solicitada
e Justificativa para gravar o registro. Após a inclusão dos dados o usuário deverá clicar no botão
“Gravar”
para
salvar
o
registro.

Tela de inclusão de Transferência de Quota

A partir da gravação do registro o sistema habilita as funcionalidades da aba para inclusão das
unidades cedentes e respectivos quantitativos para o atendimento da transferência.

Tela de Transferência de Quota em Edição
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3.4.3.11.7.2 Visualizando e/ou Alterando Transferência
Para visualizar detalhadamente ou alterar uma transferência, é necessário clicar duas vezes sobre
o registro ou selecioná-lo na aba de transferências e acionar o botão “Abrir” presente na barra de
título da aba.

Aba de Transferências de Ata de Registro de Preço – Opção Abrir

Deverá ser aberta a tela de detalhamento da transferência. O usuário poderá alterar os dados
constantes na transferência enquanto a mesma estiver na situação “Em Elaboração”, e para
concluir as alterações deverá clicar no botão “Gravar”. O sistema fará as validações necessárias para
garantir que os dados obrigatórios estejam preenchidos na transferência.
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Tela de Transferência de Quota em Edição

3.4.3.11.7.3 Efetivando a Transferência de Quota entre Unidades
Para efetivar a transferência de quota entre unidades participantes de ata, o usuário deverá clicar
duas vezes sobre o registro ou selecioná-lo na aba de transferências e acionar o botão “Abrir”
presente na barra de título da aba.

Aba de Transferências de Ata de Registro de Preço – Opção Abrir
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Deverá ser aberta a tela de detalhamento da transferência. O usuário deverá clicar no botão
“Realizar Transferência” presente na barra de título da tela.

Tela de Transferência de Quota em Edição – Opção Realizar Transferência

É obrigatório a inclusão de unidade cedente para a efetivação da transferência, bem como q
quantidade cedida tem que estar de acordo com a quantidade solicitada por unidade solicitante. O
sistema fará as validações necessárias para a efetivação da transação, e em caso positivo, atenderá
a transferência. A situação do registro será alterada para “Transferida”.

Tela de Transferência de Quota em Edição –Transferência Realizada
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3.4.3.11.7.4 Excluindo Transferência
Para excluir uma transferência o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no botão
“Excluir”.

Aba de Transferências de Ata de Registro de Preço – Opção Excluir

O sistema deverá apresentar uma tela de confirmação para o usuário confirmar a exclusão. O
usuário deverá clicar no botão “OK” para confirmar a exclusão da transferência. Só será permitida
exclusão de transferência desde que a situação da mesma seja “Em Elaboração”.
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Aba de Transferências de Ata de Registro de Preço – Confirmar Exclusão

3.4.3.11.7.5 Manutenção das Abas de Transferência
A partir da inclusão de transferência de quotas em ata no sistema GCE a aba presente na tela de
transferência será habilitada para continuidade da realização de transferência de quota entre
unidades participantes de ata.

3.4.3.11.7.5.1 Aba Unidades Cedentes
Nesta aba o usuário poderá manter as unidades que farão a cedência de quantitativo para atender
a transferência de quota. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”,
“alterar” e “excluir” unidades cedentes.

3.4.3.11.7.5.1.1 Incluindo Unidade Cedente para Transferência de Quota
Para incluir uma nova unidade cedente, o usuário deverá clicar no botão “Incluir” presente na barra
de título da aba.
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Aba de Unidades Cedentes de Quota em Transferência

O sistema deverá abrir a tela com as unidades participantes da Ata que estão com quantitativo
disponível para transferência de acordo com o item solicitado. O usuário poderá selecionar uma ou
mais unidades participantes para realização da transferência de quota para unidade solicitante.
Para concluir o processo de seleção de unidades cedentes, o usuário deverá clicar no botão “OK”
presente na barra de título da tela de Unidades Participantes.

Seleção de Unidades Participantes para Cedência de Quota

Após seleção das unidades participantes que cederão quota para a unidade solicitante, o usuário
deverá definir o quantitativo que cada unidade cedente transferirá para a unidade solicitante. É
necessário preencher a quantidade cedida para cada unidade cedente presente na aba de
“Unidades Cedentes” conforme a figura abaixo. Para concluir a ação o usuário deverá clicar no
botão “Gravar” presente na barra de título da tela de transferir quota.
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Aba de Unidades Cedentes de Quota – Opção Gravar Quantidade Transferida

3.4.3.11.7.5.1.2 Excluindo Unidade Cedente para Transferência de Quota
Para excluir uma unidade cedente inserida na transferência, o usuário deverá selecionar na listagem
o registro que deseja excluir e clicar no botão “Excluir” presente na barra de título da aba.

Aba de Unidades Cedentes de Quota – Opção Excluir Unidade Cedente
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O sistema então emite uma mensagem de confirmação de exclusão de unidade cedente para o
usuário. O usuário deverá clicar no botão “OK” para confirmar a exclusão da unidade.

Aba de Unidades Cedentes de Quota – Confirmação de Exclusão de Unidade Cedente

Após a confirmação da exclusão o registro de unidade cedente deverá ter sido excluído da listagem
de unidades cedentes da aba.

3.4.3.11.8 Aba Quotas
A partir da aba “Quotas” o usuário tem a visão gerencial do comportamento de consumo dos itens
da ata de acordo com as quotas previstas e de fato consumidas pelas unidades participantes por
item.
Há duas formas de visualizar a aba de quotas, da maneira tradicional a partir da própria aba, ou
numa versão expandida acionada a partir do botão “Expandir” presente na barra de título da aba.
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Aba de Quotas da Ata de Registro de Preço

Aba de Quotas da Ata de Registro de Preço (Versão Expandida)

Entendendo as informações presentes na aba de Quotas:
Coluna Item/Unidade Participante: Apresenta os itens da ata com as respectivas unidades que
elaboraram previsão para o item em questão. As unidades serão apresentadas a partir do
Órgão/UO/UE gerador da requisição de previsão de SRP homologada em compra geradora da ARP.
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Coluna Quota Solicitada (Inicial): Apresenta a quantidade solicitada por Órgão/UO/UE em
requisição de previsão de SRP homologada em compra geradora da ARP. O quantitativo
apresentado nesta coluna representa a quantidade solicitada independentemente do tipo de
previsão de consumo do item.
Coluna Quota Total da Unidade: Apresenta a quantidade total de quota da unidade para o item
ata. Se o item em questão for de previsão de consumo “mensal”, a quantidade total de quota para
a unidade é apresentada somando a quantidade solicitada (inicial) de acordo com o número de
meses previstos para a vigência da ata. Ex: quantidade solicitada (inicial) = 100; Nº de Meses de
vigência ARP: 12; Quota Total da Unidade = 1200.
Coluna Quantidade Bloqueada: Apresenta a quantidade bloqueada de quota da unidade para o
item a partir de requisição de consumo gerada. O conceito de quantidade bloqueada refere-se ao
consumo realizado por unidade participante antes de se efetivar o empenho de requisição no
sistema financeiro do Estado (FPE).
Coluna Quantidade Consumida: Apresenta a quantidade consumida de quota da unidade para o
item a partir de requisição de consumo gerada. O conceito de quantidade consumida refere-se ao
consumo realizado por unidade participante efetivado o empenho de requisição no sistema
financeiro do Estado (FPE).
Coluna Quantidade Transferida: Apresenta a quantidade transferida de quota da unidade para o
item a partir de processo de transferência ou quota extra, onde a unidade participante cedeu
quantitativo para outra unidade da ata.
Coluna Quantidade Rec. Transferida: Apresenta a quantidade de item recebida em transferência
de quota de unidade cedente para unidade participante a partir de processo de transferência ou
quota extra.
Coluna Quantidade Cancelada: Apresenta a quantidade cancelada de quota da unidade para o item
a partir de processo de cancelamento de requisição de consumo gerada. Uma vez bloqueada a
quota a partir de requisição de consumo, a mesma poderá ser cancelada conforme a necessidade
da unidade.
Coluna Saldo Disponível: Apresenta a quantidade total disponível da unidade participante para o
item ata em questão.
Coluna Percentual Consumo: Apresenta o percentual de consumo da unidade para o item ata
levando em consideração a quantidade consumida e o saldo disponível da unidade.
Coluna Situação: Apresenta a situação da quota de unidade participante para o item ata. As
situações possíveis para uma quota unidade participante são:
Em Elaboração: Quando a ARP estiver com sua situação = Em Elaboração;
Disponível – Quando a ARP estiver com sua situação = Vigente ou Suspensa, e o saldo disponível da
quota for > zero;
Suspenso - Quando o usuário acionar deliberadamente ou a partir de solicitação do fornecedor a
suspensão do item na ata (provisoriamente ou definitivamente);
Encerrado - Quando o saldo disponível da quota for = zero, ou quando o usuário deliberadamente
acionar a funcionalidade de encerramento do item na ata.
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3.4.3.11.9 Aba Ocorrências
Nesta aba o usuário poderá acompanhar as informações de ocorrências geradas para o fornecedor
registrado em ata de registro de preço. Para tal, é disponibilizada a funcionalidade de “Visualizar”.
As ocorrências geradas para o fornecedor serão registradas a partir do módulo de Ocorrências e
Penalidades do sistema GCE.

Aba de Ocorrências da Ata de Registro de Preço

3.4.3.11.10 Aba Penalidades
Nesta aba o usuário poderá acompanhar as informações de penalidades geradas para o fornecedor
registrado em ata de registro de preço. Para tal, é disponibilizada a funcionalidade de “Visualizar”.
As penalidades geradas para o fornecedor serão registradas a partir do módulo de Ocorrências e
Penalidades do sistema GCE.
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Aba de Penalidades da Ata de Registro de Preço

3.4.3.11.11 Aba Anexos
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações de anexos da ata de registro de preço.
Para tal, são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”, “excluir” e “Baixar”.

3.4.3.11.11.1 Incluindo Anexos na Ata
Para incluir um novo anexo, o usuário deverá clicar no botão “Incluir” presente na barra de título
da aba.
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Aba de Anexos de Ata – Opção Incluir Anexo

O sistema abrirá uma nova tela para que sejam preenchidos os campos do registro, após basta clicar
no botão “Gravar” para confirmar a operação.

Tela de Inclusão de Anexos

3.4.3.11.11.2 Visualizando e/ou Alterando Anexos de Ata
Para visualizar e alterar um anexo, o usuário deverá selecionar um registro na lista da aba anexos e
clicar no botão “Abrir” presente na barra de título da aba.
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Aba de Anexos – Opção Abrir Anexo

O sistema deverá abrir a tela de detalhe do registro de anexo da ata. Para salvar as alterações
realizadas, o usuário deverá clicar no botão “Gravar” presente na barra de título da tela.

Tela de Alteração de Anexos

3.4.3.11.11.3 Excluindo Anexos da Ata
Para excluir um anexo, o usuário deverá selecionar na listagem da aba anexos da ata o registro e
clicar no botão “Excluir”.
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Aba de Anexos da Ata – Opção Excluir Anexo

O sistema então emite uma mensagem de confirmação da exclusão do registro. O usuário deverá
clicar no botão “OK” para confirmar a exclusão do anexo.

Aba de Anexos da Ata – Confirmação de Exclusão de Anexo
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3.4.3.11.11.4 Baixando Anexos na Ata
Para baixar um anexo, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no botão “Baixar”.

Aba de Anexos da Ata – Opção Baixar Anexo

O sistema então faz o download do arquivo e o disponibiliza para o usuário.

Download do Arquivo Anexo
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3.4.3.11.12 Aba Histórico
Nesta aba o usuário poderá visualizar o histórico das transações realizadas na ata de registro de
preço. Para tal é disponibilizada a funcionalidade de “listar”. Esta aba tem por objetivo apresentar
as ações praticadas pelos usuários nos dados de ata, contemplando as gravações e ajustes
realizados. Paralelamente serve como registros de auditoria do sistema.

Aba de Histórico

3.4.3.11.13 Aba Contratos
A partir da aba de contratos o usuário poderá inserir os dados de contratos que tenham vínculo
com a compra geradora de Ata de Registro de Preço. Uma vez gerado um contrato no sistema
financeiro do Estado (FPE), as informações deste contrato poderão ser vinculadas a ARP de forma
manual para que fique “rastreável” o vínculo de determinada Ata gerida pelo sistema GCE com um
contrato mantido pelo Sistema Financeiro. Para tal, são disponibilizadas as funcionalidades de
“Listar”, “Incluir”, “Abrir” e “Excluir” contrato vinculado.

3.4.3.11.13.1 Incluindo Contrato
Para incluir um contrato vinculado a Ata, o usuário deverá clicar no botão “Incluir” presente na
barra de título da aba de Contratos da Ata.
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Aba de Contratos – Opção Incluir Contrato

O sistema abrirá uma nova tela para que sejam preenchidos os campos do registro, após basta clicar
no botão “Gravar” para confirmar a operação. Os campos identificados com um asterisco em
vermelho (*) serão obrigatórios de preenchimento para inclusão do registro.

Tela de Inclusão de Contratos

3.4.3.11.13.2 Visualizando e/ou Alterando Registro de Contrato
Para visualizar e alterar um registro de contrato, o usuário deverá selecionar um registro na lista da
aba contratos de solicitação e clicar no botão “Abrir” presente na barra de título da aba.
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Aba de Contratos – Opção Abrir Contrato

O sistema deverá abrir a tela de detalhe do registro de contrato. Para salvar as alterações realizadas,
o usuário deverá clicar no botão “Gravar” presente na barra de título da tela.

Tela de Edição de Contratos

3.4.3.11.13.3 Excluindo Contrato de Ata
Para excluir um contrato, o usuário deverá selecionar na listagem da aba contratos o registro e
clicar no botão “Excluir”.
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Aba de Contratos – Opção Excluir Contrato

O sistema então emite uma mensagem de confirmação da exclusão do registro. O usuário deverá
clicar no botão “OK” para confirmar a exclusão do contrato.

Aba de Contratos – Confirmação de Exclusão de Contrato
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3.4.3.11.14 Aba Requisições de Consumo
A partir desta aba o usuário poderá visualizar as requisições de consumo geradas para a ARP
vigente. Para tal, são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”.

Aba de Requisições de Consumo

3.4.3.11.15 Aba Publicações
Nesta aba o usuário poderá manter as publicações geradas para ata de registro de preço. Para tal,
são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “visualizar”, “incluir”, “alterar”, “excluir” e
“baixar”.
Todos os Poderes, entes federados e órgãos da Administração Pública direta e indireta brasileira
submetem-se ao princípio constitucional da publicidade, resultante do princípio democrático, o
qual determina que sejam publicados seus atos administrativos. Desta forma, o processo de tornar
uma ARP vigente envolve a publicação deste ato em imprensa oficial.
As publicações de atas de registro de preços são realizadas por usuário específico, e para tal é
necessário à configuração de permissões no sistema SOEWEB do Estado, bem como no módulo de
segurança interna (SEGIN) do sistema GCE.

3.4.3.11.15.1 Incluindo Publicações
Para incluir uma nova publicação em ata, o usuário deverá clicar no botão “Incluir” presente na
barra de título da aba de publicações.
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Aba de Publicações – Opção Incluir Publicação

O sistema deverá abrir a tela para que sejam preenchidos os dados de publicação. Se o registro de
publicação envolver o Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul (DOE), ocorrerá uma integração
junto ao sistema de Gerenciamento de Matérias do Estado (SGM). A partir do acionamento do
botão “Enviar SGM” os dados inseridos no registro de publicação serão encaminhados para este
sistema, e o retorno da publicação será recebido pelo GCE a partir do processamento da publicação
no SGM.

Tela de Inclusão de Publicação

Para todos os registros de publicações é possível o usuário anexar o arquivo que deverá ser
publicado (ou que fora publicado), ou então gerar o conteúdo da publicação. Esta definição ocorre

a partir da seleção do campo
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de publicação for o DOE, no caso da publicação envolver arquivo anexo, a extensão deste arquivo
deve obedecer aos seguintes formatos: TXT, RTF e ODT.
Inclusão de Publicação: Opção de “Anexar Arquivo” em publicação.

Tela de inclusão de Publicações (seleção de arquivo anexo)

Inclusão de Publicação: Opção de “Editar Conteúdo” em publicação.

Tela de inclusão de Publicações (Editar conteúdo de publicação)

Quando A finalidade da publicação for “Súmula de ARP”, então a partir da opção da súmula ser
editada, o sistema GCE apresenta o conteúdo da súmula pré-formatado para que o usuário valide
o conteúdo desta súmula em edição. O usuário poderá alterar todos os dados presentes no corpo
do editor de texto onde está redigido o conteúdo de súmula.
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Tela de inclusão de Publicações (Versão expandida do editor de texto de súmula)

Para confirmar a gravação do registro, o usuário deverá clicar no botão “Gravar” presente na barra
de título da aba de publicações.

Tela de inclusão de Publicações

3.4.3.11.15.2 Alterando e/ou Visualizando Publicações
Para visualizar e alterar uma publicação, o usuário deverá selecionar um registro na lista da aba de
publicações e clicar no botão “Abrir” presente na barra de título da aba.
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Aba de Publicações – Opção Abrir Publicação

O sistema deverá abrir a tela de detalhe do registro de publicação. Para salvar as alterações
realizadas, o usuário deverá clicar no botão “Gravar” presente na barra de título da tela.

Tela de Edição de Publicação
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3.4.3.11.15.3 Excluindo Publicação de Ata
Para excluir uma publicação, o usuário deverá selecionar na listagem da aba publicações o registro
e clicar no botão “Excluir”.

Aba de Publicações – Opção Excluir Publicação

O sistema então emite uma mensagem de confirmação da exclusão do registro. O usuário deverá
clicar no botão “OK” para confirmar a exclusão de publicação.
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Aba de Publicações – Confirmação de Exclusão

3.4.3.11.15.4 Baixando Arquivo de Publicação
Para baixar um arquivo anexo inserido na publicação, o usuário deverá selecionar na listagem da
aba de publicação o registro e clicar no botão “Baixar”.
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Aba de Publicações – Opção Baixar Anexo de Publicação

O sistema então faz o download do arquivo e o disponibiliza para o usuário.

Download do Arquivo Anexo de Publicação

3.4.3.11.16 Aba Aditivos
A partir da aba Aditivos o usuário poderá manter todas as informações de aditivos da ata de registro
de preço. Para tal, são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar” e “excluir”.
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As funcionalidades apresentadas nesta aba serão disponibilizadas mediante a Ata tornar-se
“VIGENTE”.

3.4.3.11.16.1 Incluindo Aditivo
Para incluir um novo aditivo, o usuário deverá clicar no botão “incluir” presente na barra de título
da aba de aditivos.

Aba de Aditivos – Opção Incluir Aditivo

O sistema deverá abrir uma nova tela para inclusão de aditivo de Ata. Há quatro (4) tipos de aditivos
previstos na legislação vigente que regula o registro de preços no Estado, sendo os tipos de aditivos
disponíveis: Reequilíbrio Financeiro; Alteração/Inclusão de Marca; Renovação de Vigência e Outros.
Na inclusão de aditivo será obrigatório o usuário selecionar no mínimo um tipo de aditivo para
seguir com o processo de inclusão.
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Tela de Inclusão de Aditivo de Ata

Conforme a seleção do tipo de aditivo na inclusão do processo, o sistema fará as validações
necessárias para gravação do registro.
Para todos os tipos de aditivos o sistema habilitará as abas “Publicações” e “Anexos” após a inclusão
do aditivo. As demais abas são habilitadas de acordo com o tipo de aditivo selecionado, a saber:
Tipos de Aditivos:
Reequilíbrio Financeiro - Habilita a Aba Reequilíbrio Financeiro do Aditivo;
Alteração/Inclusão de Marca - Habilita a Aba Alteração/Inclusão de Marca do Aditivo;
Renovação de Vigência - Habilita a Aba Renovação de Vigência do Aditivo;
Outros - Habilita a Outros do Aditivo.
Para gravar a inclusão do aditivo o usuário deverá clicar no botão “Gravar” presente na barra de
título da tela de aditivo.
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Tela de Inclusão de Aditivo de Ata – Opção Gravar Aditivo

A partir da inclusão do aditivo e conforme os tipos selecionados as abas da tela serão habilitadas
para complementação das informações.

3.4.3.11.16.2 Visualizando e/ou Alterando Aditivo
Para visualizar e alterar um aditivo, o usuário deverá selecionar o registro na lista da aba aditivos e
clicar no botão “Abrir” presente na barra de título da aba.
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Aba de Aditivos – Opção Abrir Aditivo

O sistema deverá abrir a tela de detalhe do registro de aditivo. Para salvar as alterações realizadas,
o usuário deverá clicar no botão “Gravar” presente na barra de título da tela. O sistema fará as
validações necessárias para garantir a integridade da alteração realizada.

Tela de Detalhe de Aditivo de Ata
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3.4.3.11.16.3 Excluindo Aditivo de Ata
Para excluir um aditivo, o usuário deverá selecionar na listagem o registro de aditivo que deseja
excluir e clicar no botão “Excluir”.

Aba de Aditivos – Opção Excluir Aditivo

O sistema então emite uma mensagem de confirmação para que o usuário confirme a exclusão do
aditivo. O usuário deverá clicar no botão “OK” para confirmar a exclusão do registro. Será permitida
a exclusão de aditivo desde que a situação do registro esteja “Em Elaboração”.
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Aba de Aditivos – Confirmação de Exclusão de Aditivo

3.4.3.11.16.4 Ativando Aditivo de Ata
Para ativar aditivo de ata, o usuário deverá selecionar o registro na aba de aditivos e clicar no botão
“Abrir” presente na barra de título da aba.
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Aba de Aditivos – Opção Abrir Aditivo

O sistema deverá apresentar a tela de detalhe de aditivo em modo de edição.

Tela de Detalhe de Aditivo

O usuário deverá clicar no botão “Ativar” presente na barra de título da tela de detalhe de aditivo.
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Tela de Detalhe de Aditivo – Opção Ativar Aditivo

O sistema fara as validações necessárias de preenchimento dos dados de acordo com os tipos de
aditivos do registro. Caso haja inconsistência, o sistema apresentará uma mensagem impeditiva de
ativação do registro. O usuário deverá clicar4 no botão “OK” para seguir com a verificação da
pendência.

Tela de Detalhe de Aditivo – Pendência na Ativação de Aditivo
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Com a ativação do aditivo, os dados da Ata serão atualizados a partir dos dados constantes no
aditivo ativado. Logo, por exemplo, se o aditivo for de reequilíbrio financeiro, o novo valor de
referência informado para o item no aditivo será o novo valor de referência do item na ata, e
consequentemente o novo valor de referência utilizado no consumo desta Ata.

3.4.3.11.16.5 Manutenção das Abas de Aditivo
As abas de aditivo de ata permitem que o usuário defina as configurações necessárias para a
ativação do aditivo de acordo com os tipos de aditivos aplicados no registro.

3.4.3.11.16.5.1 Aba Reequilíbrio Financeiro no Aditivo
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações de alteração/inclusão de reequilíbrio
financeiro para itens presentes em ata mediante aditivo. Para tal, são disponibilizadas as
funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar” e “excluir”.

3.4.3.11.16.5.1.1 Incluindo Reequilíbrio Financeiro no Aditivo
Para incluir reequilíbrio financeiro em aditivo de ata, o usuário deverá ter selecionado o tipo de
aditivo “Reequilíbrio Financeiro” na inclusão do aditivo, e a partir disto, clicar no botão “Incluir”
presente na barra de título da aba Reequilíbrio Financeiro de aditivo.

Aba de Reequilíbrio Financeiro no Aditivo – Opção Incluir

O sistema deverá abrir a tela de detalhe para inclusão dos dados de reequilíbrio.
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Tela de Detalhe de Reequilíbrio Financeiro

O usuário deverá preencher obrigatoriamente os seguintes campos para gravar o registro:
Solicitado Por; Correção e Motivo de Aplicação do Aditivo. Após o preenchimento, deverá acionar
o botão “Gravar” para inserir o registro no sistema.

Tela de Detalhe de Reequilíbrio Financeiro – Gravar Registro

Após a gravação do registro o sistema deverá habilitar as funcionalidades da aba “Itens para
Atualização”.
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Tela de Detalhe de Reequilíbrio Financeiro – Aba Itens para Atualização

3.4.3.11.16.5.1.1.1 Incluindo Itens para Atualização a Partir de Reequilíbrio Financeiro
Como se trata de ajuste nos valores praticados nos itens presentes na ata de registro de preço, é
necessário que o usuário informe quais itens sofrerão o reajuste a partir do aditivo de reequilíbrio
financeiro em curso.
Para tal, o usuário deverá clicar no botão “Incluir” presente na barra de título da aba itens para
atualização. O sistema abrirá a tela para o usuário selecionar os itens presentes em ata para
aplicação do reajuste. A listagem permite seleção múltipla dos itens para execução do processo.
Para confirmar a seleção o usuário deverá clicar no botão “OK” da tela.
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Tela de Seleção de Itens da Ata para Aplicação de Reequilíbrio Financeiro

O sistema deverá atualizar a aba de “Itens para Atualização” da tela de detalhe de reequilíbrio
financeiro com os itens da ata selecionados para sofrer reajuste de valor. O usuário deverá informar
o novo valor unitário para o item em questão, e para confirmar o ajuste deverá clicar no botão
“Gravar” presente na barra de título da tela de reequilíbrio.

Tela de Detalhe de Reequilíbrio Financeiro – Inclusão de Valor de Reajuste para Item Ata

3.4.3.11.16.5.1.1.2 Excluindo Itens de Reequilíbrio Financeiro
Para excluir itens inseridos a partir de aditivo do tipo reequilíbrio financeiro, o usuário deverá no
registro do aditivo selecionar a aba “Reequilíbrio Financeiro”, selecionar o registro de reequilíbrio
e clicar no botão “Abrir” presente na barra de título da aba.
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Aba de Reequilíbrio Financeiro no Aditivo – Opção Abrir Reequilíbrio

O sistema deverá abrir o registro de reequilíbrio financeiro em modo de edição. O usuário deverá
selecionar o item que deseja excluir na listagem presente na aba “Itens para Atualização” e clicar
no botão “Excluir”.

Tela de Detalhe de Reequilíbrio Financeiro – Exclusão de Item Ata do Reequilíbrio

O sistema deverá exibir mensagem de confirmação para exclusão do registro. O usuário deverá
clicar no botão “OK” para confirmar a exclusão. Após a confirmação o registro não deverá mais
constar na listagem da aba de itens para atualização.
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Tela de Detalhe de Reequilíbrio Financeiro – Confirmação de Exclusão de Item Ata do Reequilíbrio

3.4.3.11.16.5.1.2 Visualizando e/ou Alterando Reequilíbrio Financeiro no Aditivo
Para visualizar e alterar um aditivo do tipo reequilíbrio financeiro, o usuário deverá selecionar o
registro na lista da aba aditivos e clicar no botão “Abrir” presente na barra de título da aba.

Aba de Aditivos na Ata – Opção Abrir Aditivo

Manual de Usuário – Sistema de Gestão de Compras do Estado

Página: 176

O sistema deverá abrir a tela de detalhe de aditivo. O usuário deverá selecionar a aba reequilíbrio
financeiro, selecionar o registro que deseja alterar na lista da aba e clicar no botão “Abrir” presente
na barra de título da aba.

Tela de Detalhe de Aditivo – Aba Reequilíbrio Financeiro – Opção Abrir

O sistema deverá abrir a tela de detalhe do registro de reequilíbrio financeiro gerado em aditivo.
Para gravar os dados alterados no registro, o usuário deverá acionar o botão “Gravar” presente na
barra de título da tela.

Tela de Detalhe de Reequilíbrio Financeiro em Edição
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3.4.3.11.16.5.1.3 Excluindo Reequilíbrio Financeiro no Aditivo
Para Excluir o registro de reequilíbrio financeiro inserido em aditivo, o usuário deverá selecionar o
registro na lista da aba aditivos e clicar no botão “Abrir” presente na barra de título da aba.

Aba de Aditivos na Ata – Opção Abrir Aditivo

O sistema deverá abrir a tela de detalhe de aditivo. O usuário deverá selecionar a aba reequilíbrio
financeiro, selecionar o registro que deseja excluir na lista da aba e clicar no botão “Excluir”
presente na barra de título da aba.
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Tela de Detalhe de Aditivo – Aba Reequilíbrio Financeiro – Opção Excluir

O sistema deverá emitir mensagem de confirmação para exclusão do registro. O usuário deverá
clicar no botão “OK” para confirmar a exclusão. A partir da confirmação o sistema não deverá mais
apresentar o registro na listagem da aba reequilíbrio financeiro.

Tela de Detalhe de Aditivo – Aba Reequilíbrio Financeiro – Confirmação de Exclusão
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3.4.3.11.16.5.2 Aba Alteração/Inclusão de Marca no Aditivo
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações de alteração/inclusão de marca de itens
presentes em ata mediante aditivo. Para tal, são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”,
“incluir”, “alterar” e “excluir”.

3.4.3.11.16.5.2.1 Incluindo Alteração/Inclusão Marca no Aditivo
Para incluir ou alterar marca ou modelo de item em aditivo de ata, o usuário deverá ter selecionado
o tipo de aditivo “Alteração/Inclusão de Marca” na inclusão do aditivo, e a partir disto, clicar no
botão “Incluir” presente na barra de título da aba Alteração/Inclusão de Marca de aditivo.

Aba de Alteração/Inclusão de Marca no Aditivo – Opção Incluir

O sistema deverá abrir a tela de detalhe para inclusão dos dados de alteração/inclusão de marca
nos itens da ata.
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Tela de Detalhe de Inclusão/Alteração de Marca de Itens

O usuário deverá preencher obrigatoriamente os seguintes campos para gravar o registro:
Solicitado Por e Motivo de Aplicação do Aditivo. Após o preenchimento, deverá acionar o botão
“Gravar” para inserir o registro no sistema.

Tela de Detalhe de Inclusão/Alteração de Marca – Gravar Registro

Após a gravação do registro o sistema deverá habilitar as funcionalidades da aba “Itens para
Atualização”.

Manual de Usuário – Sistema de Gestão de Compras do Estado

Página: 181

Tela de Detalhe de Inclusão/Alteração de Marca – Aba Itens para Atualização

3.4.3.11.16.5.2.1.1 Incluindo Itens para Atualização a Partir de Inclusão/Alteração de
Marca
Como se trata de inclusão ou alteração das marcas e modelos praticadas nos itens presentes na ata
de registro de preço, é necessário que o usuário informe quais itens sofrerão está alteração a partir
do aditivo de em curso.
Para tal, o usuário deverá clicar no botão “Incluir” presente na barra de título da aba itens para
atualização. O sistema abrirá a tela para o usuário selecionar os itens presentes em ata para
aplicação do ajuste. A listagem permite seleção múltipla dos itens para execução do processo. Para
confirmar a seleção o usuário deverá clicar no botão “OK” da tela.
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Tela de Seleção de Itens da Ata para Aplicação de Inclusão/Alteração de Marca

O sistema deverá atualizar a aba de “Itens para Atualização” da tela de detalhe de Alteração de
marca com os itens da ata selecionados para promover a alteração ou inclusão de marca ou modelo.
O usuário deverá informar a nova marca ou modelo para o item em questão, e para confirmar o
ajuste deverá clicar no botão “Gravar” presente na barra de título da tela de alteração de marca.
Se for para inclusão de várias marcas ou modelos, o usuário deverá fazê-lo separando as
informações com (;) para melhor visualização dos dados.

Tela de Detalhe de Alteração/Inclusão de Marca – Inclusão/Alteração de Marca para Item Ata

3.4.3.11.16.5.2.1.2 Excluindo Itens de Alteração/Inclusão de Marca
Para excluir itens inseridos a partir de aditivo do tipo Alteração/Inclusão de Marca, o usuário deverá
no registro do aditivo selecionar a aba “Alteração/Inclusão de Marca”, selecionar o registro que
deseja alterar e clicar no botão “Abrir” presente na barra de título da aba.
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Aba de Alteração/Inclusão de Marca no Aditivo – Opção Abrir

O sistema deverá abrir o registro de alteração de marca em modo de edição. O usuário deverá
selecionar o item que deseja excluir na listagem presente na aba “Itens para Atualização” e clicar
no botão “Excluir”.

Tela de Detalhe de Alteração de Marca – Exclusão de Item do Aditivo

O sistema deverá exibir mensagem de confirmação para exclusão do registro. O usuário deverá
clicar no botão “OK” para confirmar a exclusão. Após a confirmação o registro não deverá mais
constar na listagem da aba de itens para atualização.
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Tela de Detalhe de Alteração de Marca – Confirmação de Exclusão de Item do Aditivo

3.4.3.11.16.5.2.2 Visualizando e/ou Alterando Alteração de Marca de itens no Aditivo
Para visualizar e alterar um aditivo do tipo Alteração/Inclusão de Marca, o usuário deverá selecionar
o registro na lista da aba aditivos e clicar no botão “Abrir” presente na barra de título da aba.

Aba de Aditivos na Ata – Opção Abrir Aditivo
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O sistema deverá abrir a tela de detalhe de aditivo. O usuário deverá selecionar a aba
Alteração/Inclusão de Marca, selecionar o registro que deseja alterar na lista da aba e clicar no
botão “Abrir” presente na barra de título da aba.

Tela de Detalhe de Aditivo – Aba Alteração/Inclusão de Marca – Opção Abrir

O sistema deverá abrir a tela de detalhe do registro de Alteração/Inclusão de Marca gerado em
aditivo. Para gravar os dados alterados no registro, o usuário deverá acionar o botão “Gravar”
presente na barra de título da tela.

Tela de Detalhe de Alteração/Inclusão de Marca em Edição
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3.4.3.11.16.5.2.3 Excluindo Alteração de Marca de itens no Aditivo
Para Excluir o registro de Alteração/Inclusão de Marca inserido em aditivo, o usuário deverá
selecionar o registro na lista da aba aditivos e clicar no botão “Abrir” presente na barra de título da
aba.

Aba de Aditivos na Ata – Opção Abrir Aditivo

O sistema deverá abrir a tela de detalhe de aditivo. O usuário deverá selecionar a aba
Alteração/Inclusão de Marca, selecionar o registro que deseja excluir na lista da aba e clicar no
botão “Excluir” presente na barra de título da aba.
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Tela de Detalhe de Aditivo – Aba Alteração/Inclusão de Marca – Opção Excluir

O sistema deverá emitir mensagem de confirmação para exclusão do registro. O usuário deverá
clicar no botão “OK” para confirmar a exclusão. A partir da confirmação o sistema não deverá mais
apresentar o registro na listagem da aba Alteração/Inclusão de Marca.

Tela de Detalhe de Aditivo – Aba Alteração/Inclusão de Marca – Confirmação de Exclusão
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3.4.3.11.16.5.3 Aba Renovação Vigência do Aditivo
Nesta aba o usuário poderá manter as informações de renovação de vigência de ata a partir de
aditivo. Os dispositivos legais permitem que uma ARP tenha sua vigência prorrogada, desde que os
quantitativos da ata não sejam alterados, e que as prorrogações não ultrapassem a 365 dias de
vigência (período completo de vigência da Ata). Para prorrogar uma ata de registro de preço, a ata
deve se encontrar com situação “Vigente”, e o usuário deve realizar esta alteração a partir da
geração de aditivo.
Para incluir aditivo de renovação de vigência de Ata, o usuário na inclusão de aditivo deverá
selecionar o tipo de aditivo “Renovação de Vigência” conforme apresentado na imagem abaixo.

Tela de Detalhe de Aditivo – Opção Incluir Aditivo

A partir da inclusão do registro de aditivo, o sistema deverá habilitar as abas para inclusão das
demais informações, e para definição do novo período de vigência da Ata, o usuário deverá
selecionar a aba “Renovação Vigência” do aditivo.
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Tela de Detalhe de Aditivo – Aba Renovação Vigência

O sistema deverá apresentar o período de vigência atual da Ata, bem como os campos para inclusão
do novo período de vigência, indicando a data de início da nova vigência a partir do término da
vigência atual. O usuário deverá informar os dados obrigatórios da aba (Início Nova Vigência; Dias
Corridos e Término de Vigência), e clicar no botão gravar presente na barra de título da tela de
aditivo.

Tela de Detalhe de Aditivo – Gravar Renovação Vigência
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Após a gravação dos dados de nova vigência de ata, o usuário deverá “Ativar” o aditivo. Para isto,
o usuário deverá clicar no botão “Ativar” presente na barra de título da tela de aditivo. O sistema
fará as validações necessárias, e em caso positivo, torna vigente o aditivo. A novo período de
vigência de Ata gerado a partir da renovação de vigência via aditivo deverá ser apresentado na aba
de “Dados da Ata” da respectiva ata do aditivo.

Tela de Detalhe de Ata – Nova vigência a partir de Aditivo

O sistema validará que a vigência de Ata não ultrapasse a 365 dias conforme prevê a legislação
vigente. Neste caso, se o usuário buscar uma renovação de vigência superior ao prazo, o sistema
apresentará uma mensagem, impedindo a ação do usuário.
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Tela de Detalhe de Aditivo – Opção Ativar Aditivo

3.4.3.11.16.5.4 Aba Outros no Aditivo
Nesta aba o usuário poderá manter os registros de aditivo quando o tipo for outro. Para tal, são
disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar” e “excluir”.
O tipo de aditivo outro compreende alterações via aditivo em ata de registro de preço
compreendendo dentre outras, alteração da razão social do fornecedor da ata, alteração do prazo
de entrega e pagamento dos itens presentes em ata, bem como alteração do gestor da ata. Estas
alterações poderão ser realizadas mediante solicitação do fornecedor ou do próprio gestor vigente.

3.4.3.11.16.5.4.1 Incluindo Outras Alterações via Aditivo
Para incluir um aditivo do tipo “Outros”, o usuário deverá ter selecionado o tipo de aditivo “Outros”
na inclusão do aditivo, e a partir disto, clicar no botão “Incluir” presente na barra de título da aba
Outros de aditivo.
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Aba Outros no Aditivo – Opção Incluir

O sistema deverá abrir a tela de detalhe para inclusão dos dados de alteração envolvendo outras
situações não previstas pelos demais tipos de aditivos de ata.

Tela de Detalhe de Aditivo Tipo Outro – Opção Gravar

É obrigatório o preenchimento soa campos: Solicitado Por e Motivo de Aplicação do Aditivo.
Conforme o motivo selecionado, o sistema habilitará demais campos na tela para que o usuário
preencha.
Os motivos de aplicação previstos para aditivo de ata são:
1. Alteração de razão social do fornecedor
A partir deste motivo selecionado a tela de detalhe de aditivo “Outro” recebe dois novos campos,
tornando-se obrigatório o preenchimento do campo “Nova Razão Social do Fornecedor”.
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Tela de Detalhe de Aditivo Tipo Outro – Motivo: Alteração de razão social do fornecedor

2. Alteração da Tabela de Referência de Ata
A partir deste motivo selecionado a tela de detalhe de aditivo “Outro” recebe dois novos campos,
tornando-se obrigatório o preenchimento do campo “Nova Tabela de Referência”.

Tela de Detalhe de Aditivo Tipo Outro – Motivo: Alteração da Tabela de Referência

3. Alteração de Prazo de Entrega
A partir deste motivo selecionado a tela de detalhe de aditivo “Outro” recebe dois novos campos,
tornando-se obrigatório o preenchimento do campo “Novo Prazo de Entrega (dias) ”.

Tela de Detalhe de Aditivo Tipo Outro – Motivo: Alteração de Prazo de Entrega

4. Alteração de Prazo de Pagamento
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A partir deste motivo selecionado a tela de detalhe de aditivo “Outro” recebe dois novos campos,
tornando-se obrigatório o preenchimento do campo “Novo Prazo de Pagamento (dias) ”.

Tela de Detalhe de Aditivo Tipo Outro – Motivo: Alteração de Prazo de Pagamento

5. Alteração do Gestor da Ata
A partir deste motivo selecionado a tela de detalhe de aditivo “Outro” recebe dois novos campos,
tornando-se obrigatório o preenchimento do campo “Novo Gestor da Ata”. Cabe ressaltar que
serão apresentados na lista de os gestores de Ata vinculados a unidade gestora da ata onde o
aditivo está sendo incluído.

Tela de Detalhe de Aditivo Tipo Outro – Motivo: Alteração do Gestor da Ata

Após a definição do motivo e preenchimento dos campos obrigatórios, o usuário deverá clicar no
botão “Gravar”. Isto fará com que o registro de aditivo outro seja inserido na aba “Outros” do
aditivo.

3.4.3.11.16.5.4.2 Visualizando e/ou Alterando Aditivo Tipo Outro
Para visualizar o registro ou alterar os dados de aditivo tipo outro, o usuário deverá no registro de
aditivo selecionar a aba “Outros”, selecionar o registro que deseja alterar e clicar no botão “Abrir”
presente na barra de título da aba.
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Aba Outros no Aditivo – Opção Abrir

O sistema deverá abrir o registro em modo de edição. O usuário poderá alterar os dados da tela, e
para confirmar as alterações deverá clicar no botão “Gravar”.

Tela de Detalhe de Aditivo Tipo Outro

3.4.3.11.16.5.4.3 Excluindo Aditivo Tipo Outro
Para Excluir o registro de Outras alterações em ata a partir de aditivo, o usuário deverá selecionar
o registro na lista da aba aditivos e clicar no botão “Abrir” presente na barra de título da aba.
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Aba de Aditivos na Ata – Opção Abrir Aditivo

O sistema deverá abrir a tela de detalhe de aditivo. O usuário deverá selecionar a aba Outros,
selecionar o registro que deseja excluir na lista da aba e clicar no botão “Excluir” presente na barra
de título da aba.
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Tela de Detalhe de Aditivo – Aba Outros – Opção Excluir

O sistema deverá emitir mensagem de confirmação para exclusão do registro. O usuário deverá
clicar no botão “OK” para confirmar a exclusão. A partir da confirmação o sistema não deverá mais
apresentar o registro na listagem da aba Outros.

Tela de Detalhe de Aditivo – Aba Outros – Confirmação de Exclusão

3.4.3.11.16.5.5 Aba Publicações no Aditivo
Nesta aba o usuário poderá manter as publicações geradas para aditivo de ata de registro de preço.
Para tal, são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “visualizar”, “incluir”, “alterar”,
“excluir” e “baixar”.
As publicações de aditivos de atas de registro de preços são realizadas por usuário específico, e
para tal é necessário à configuração de permissões no sistema SOEWEB do Estado, bem como no
módulo de segurança interna (SEGIN) do sistema GCE.
Os demais procedimentos referentes à publicação de aditivo de ata seguem o mesmo rito de
publicação de ARP. Os processos que envolvem publicação poderão ser vistos a partir do item
3.4.3.11.15 deste documento.

3.4.3.11.16.5.6 Aba Anexos no Aditivo
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações de anexos do aditivo de Ata. Para tal, são
disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”, “excluir” e “Baixar”.
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3.4.3.11.16.5.6.1 Incluindo Anexos de Aditivo
Para incluir um novo anexo, o usuário deverá clicar no botão “Incluir” presente na barra de título
da aba.

Tela de Detalhe de Aditivo – Aba Anexos - Opção Incluir

O sistema abrirá uma nova tela para que sejam preenchidos os campos do registro, após basta clicar
no botão “Gravar” para confirmar a operação.

Tela de Inclusão de Anexos

3.4.3.11.16.5.6.2 Visualizando e/ou Alterando Anexos de Aditivo
Para visualizar e alterar um anexo de aditivo, o usuário deverá abrir o registro de aditivo, e na sua
tela de detalhe selecionar a Aba Anexos. Para alterar um anexo, o usuário deverá selecionar o
registro na lista e clicar no botão “Abrir”.
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Tela de Detalhe de Aditivo – Aba Anexos - Opção Abrir

O sistema deverá abrir a tela de detalhe do registro de anexo. Para salvar as alterações realizadas,
o usuário deverá clicar no botão “Gravar” presente na barra de título da tela.

Tela de Alteração de Anexos

3.4.3.11.16.5.6.3 Excluindo Anexos de Aditivo
Para excluir um anexo de aditivo, o usuário deverá selecionar na listagem da aba anexos de
determinado aditivo de ata o registro e clicar no botão “Excluir”.
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Aba de Anexos de Aditivo de Ata – Opção Excluir Anexo

O sistema então emite uma mensagem de confirmação da exclusão do registro. O usuário deverá
clicar no botão “OK” para confirmar a exclusão do anexo.

Aba de Anexos de Aditivo de Ata – Confirmação de Exclusão

3.4.3.11.16.5.6.4 Baixando Anexos de Aditivo de Ata
Para baixar um anexo, o usuário deverá selecionar na listagem de anexos de determinado aditivo
de ata o registro e clicar no botão “Baixar”.

Manual de Usuário – Sistema de Gestão de Compras do Estado

Página: 201

Aba de Anexos de Aditivo de Ata – Opção Baixar Anexo

O sistema então faz o download do arquivo e o disponibiliza para o usuário.

Download do Arquivo Anexo

3.4.3.11.17 Aba Relatórios
Nesta aba o usuário poderá manter as informações de relatório de Ata. Para tal, são disponibilizadas
as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”, “excluir”, “definir relatório vigente”, Comunicar
Fornecedor e “baixar” relatório.
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O relatório de ata de registro de preços é o documento no qual se formaliza a vinculação do licitante
vencedor ao preço e demais condições registradas a partir da homologação da compra de registro
de preço vinculada a ARP, com base nas quais os consumos ocorrerão.

3.4.3.11.17.1 Comunicado Fornecedor
3.4.3.11.17.1.1 Visualizando Comunicado Fornecedor
Para visualizar o comunicado que deverá ser enviado para o fornecedor a fim de convocá-lo para
assinatura de Ata, o usuário deverá clicar no botão “Comunicado Fornecedor” presente na barra
de título da aba Relatórios. O sistema abrirá o arquivo pra visualização por parte do usuário.

Arquivo de Comunicado Fornecedor – Assinatura Ata

3.4.3.11.17.1.2 Enviando Comunicado Fornecedor
Para enviar o comunicado ao Fornecedor da Ata, o usuário deverá clicar no botão “Comunicado
Fornecedor”, opção “Enviar Comunicado Fornecedor”. O sistema automaticamente enviará o
comunicado para o e-mail do fornecedor cadastrado no módulo de Fornecedores do sistema GCE.
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Corpo do e-mail Enviado para Fornecedor

3.4.3.11.17.2 Definindo Relatório Vigente
Para definir um relatório como vigente na Ata, o usuário deverá selecionar o registro de relatório
na aba de relatórios e clicar no botão “Definir relatório Vigente”.

Aba de Relatórios da Ata – Opção Definir Relatório Vigente

O sistema deverá alterar a situação do relatório para Vigente = SIM. Só é possível manter um
relatório vigente por Ata de registro de preço.

3.4.3.11.17.3 Incluindo Relatório em Ata
Para incluir relatório em ata, o usuário deverá acessar a aba de relatórios e acionar o botão “Incluir”
presente na barra de título da aba.
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Aba de Relatórios da Ata – Opção Incluir Relatório

3.4.3.11.17.3.1 Incluindo Novo Relatório em Ata
Com a seleção da opção “Incluir Novo Relatório” a partir do botão “Incluir”, o usuário deseja incluir
um relatório personalizado a partir do sistema GCE.
O usuário deverá preencher os campos da tela e acionar o botão “Gravar” presente na barra de
título da tela.
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Tela de Detalhe de Relatório de Ata

Considerações a respeito dos campos da tela:
Nº Comunicado – Campo obrigatório e informado pelo usuário;
Ano Comunicado – Campo obrigatório e informado pelo usuário;
Pág. Inicial Processo – Campo deve ser preenchido caso a ata de registro de preço esteja inserida
em processo físico vigente;
Classificação – Define o tipo de objeto participante da ARP (bens, serviços ou obras);
Gerar Anexo Ata – Define se os itens presentes na ata serão impressos no relatório;
Título – É o título propriamente do relatório de ata;
Assinatura do Documento – Campo armazena a data de assinatura do compromisso de
fornecimento assinado pelo fornecedor juntamente ao órgão gerenciador de ARP;
Disposições Gerais – Campo armazena os dados gerais do compromisso firmado, como os dados
gerais do órgão gerenciador de registro de preço e seu representante legal, dados do fornecedor,
objeto contratado, etc. Abaixo segue exemplo de texto presente neste campo de relatório de ata:
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Representante Legal – Campo armazena o nome do representante legal que será responsável pela
ARP, bem como terá seu nome vinculado ao relatório de ata.
A partir do acionamento do botão “Gravar” o sistema habilita as opções para inclusão da estrutura
do relatório de ata.

Tela de Inclusão/Alteração de Relatórios – Opção Novo Relatório (Aba Estrutura)

Para incluir a estrutura do relatório de ata o usuário deve acionar o botão “Incluir” presente na
barra de título da aba Estrutura do Relatório da Ata. Esta opção aciona submenus para que o usuário
defina inicialmente qual estrutura do documento estará sendo inserida. As opções são: Seção,
Cláusula, Subitem ou Existente. A seguir mostraremos exemplos de cada estrutura para melhor
entendimento:
Seção: Conforme o próprio nome, estruturalmente é a definição de seção no documento. Mais
especificamente no relatório de atas é incluído como sendo as cláusulas do relatório. Pode-se
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também distinguir seção e cláusula utilizando a seção como DO OBJETO, e logo após a inclusão da
cláusula da seção: CLÁUSULA PRIMEIRA.

Cláusula: Normalmente constituídas juntamente com a seção conforme o exemplo acima, mas
podendo ser trabalhada conforme citado no conteúdo de seção.
Subitem: Utilizado como conteúdo da cláusula.

Existente: Pode-se incluir seções, cláusulas e subitens em novos relatórios a partir de uma base de
dados de modelos de relatórios gerados no sistema GCE. A ação de incluir “existente” lista estas
informações gravadas no sistema GCE para que o usuário selecione a estrutura desejada.

Listagem de Cláusulas existentes em Base de Dados do GCE para reutilização

A partir da inclusão de estrutura é possível visualizar o relatório gerado acionando o botão
“Visualizar” presente na barra de título da tela de relatório da ata.
A partir do acionamento do botão “Gerar Relatório” presente na barra de título da tela de relatório
da ata o relatório de fato é gerado em formato PDF e disponibilizado na listagem da aba de
relatórios da ata. Com o acionamento do botão “Baixar” desta aba o sistema realiza o download do
arquivo para apreciação do usuário.

3.4.3.11.17.3.2 Incluindo Documento Anexo de Relatório em Ata
Com a seleção da opção “Incluir Relatório Anexo” a partir do botão “Incluir”, o usuário deseja incluir
um documento de relatório na forma de anexo em ata de registro de preço.

Manual de Usuário – Sistema de Gestão de Compras do Estado

Página: 208

O usuário deverá preencher os campos da tela e acionar o botão “Gravar” presente na barra de
título da tela.

Tela de Inclusão de Relatório – Opção Relatório Anexo

Considerações a respeito dos campos da tela:
Nº Comunicado – Campo obrigatório e informado pelo usuário;
Ano Comunicado – Campo obrigatório e informado pelo usuário;
Classificação – Define o tipo de objeto participante da ARP (bens, serviços ou obras);
Título – É o título propriamente do relatório de ata;
Assinatura do Documento – Campo armazena a data de assinatura do compromisso de
fornecimento assinado pelo fornecedor juntamente ao órgão gerenciador de ARP;
Arquivo – Campo armazena o arquivo anexado como sendo o documento de relatório da Ata.
Após o acionamento do botão “Gravar” o sistema armazena o registro e disponibiliza o mesmo na
aba de relatórios.

3.4.3.11.17.3.3 Incluindo Modelo Existente de Relatório
A partir da opção “Modelo Existente...”, o usuário deverá incluir o relatório de ata a partir de
modelos de relatórios gerados no sistema GCE.
O sistema deverá abrir a listagem de modelos de ata vigentes.
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Listagem de Relatórios Modelo de Atas

O usuário deverá selecionar um modelo na listagem e acionar o botão “OK” para vincular o modelo
a Ata em questão. O sistema realiza a vinculação e apresenta o registro na aba de relatórios.

3.4.3.11.17.4 Visualizando e/ou Alterando Relatório em Ata
Para visualizar e alterar os dados de relatório de ata, o usuário deverá selecionar um registro na
listagem da Aba relatórios e clicar no botão “Abrir”.
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Aba de Relatórios de Ata – Opção Abrir Relatório

O sistema deverá abrir a tela de relatório de ata em modo de edição. A tela de relatório deverá ser
apresentada conforme o tipo de inclusão realizada, ou seja, para cada tipo de inclusão (Novo
Relatório, Relatório Anexo ou Modelo Existente), a interface será apresentada de acordo com o tipo
inserido.
Para atualizar os dados alterados, o usuário deverá clicar no botão “Gravar” presente na tela de
detalhamento do relatório.

3.4.3.11.17.5 Excluindo Relatório em Ata
Para excluir um relatório de Ata, o usuário deverá selecionar o registro de relatório na aba relatórios
e clicar no botão “Excluir”.

Aba de Relatórios de Ata – Opção Excluir Relatório

O sistema deverá emitir mensagem para confirmação da exclusão. O usuário deverá clicar no botão
“OK” para confirmar a exclusão do relatório. O sistema não permitirá a exclusão de relatório que
esteja definido como “Vigente” na Ata.
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Aba de Relatórios de Ata – Confirmação de Exclusão

3.4.3.11.17.6 Baixando Relatório em Ata
Para baixar um relatório de ata, o usuário deverá selecionar um registro de relatório que possua o
documento de relatório em anexo e clicar no botão “Baixar”.
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Aba de Relatórios de Ata – Opção Baixar Relatório

O sistema então realiza o download do arquivo e disponibiliza para o usuário.

Download de Relatório de Ata

3.4.3.11.17.7 Gerando Relatório em Ata
Cabe salientar que a geração de relatório de ata fica condicionada a inclusão do relatório a partir
das opções “Incluir > Novo Relatório” e “Incluir > Modelo Existente”. Quando a opção for “Incluir >
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Relatório Anexo” o relatório deverá ser baixado pelo usuário para posterior assinatura do
Fornecedor.
Para gerar o relatório de atas, o usuário deverá selecionar o registro de relatório na aba relatórios
e clicar no botão “Abrir”.

Aba de Relatórios de Ata – Opção Abrir Relatório

O sistema deverá abrir a tela de detalhe do relatório. O usuário deverá clicar no botão “Gerar
Relatório” presente na barra de título da tela para gerar o relatório de Ata. O sistema disponibiliza
o arquivo em formato .PDF junto ao registro de relatório na aba de relatórios.
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Tela de Detalhe de Relatório – Opção Gerar Relatório

3.4.3.11.18 Aba Indexação
Nesta aba o usuário poderá visualizar indexações geradas para ata de registro de preço. Para tal, é
disponibilizada a funcionalidade de “listar”, “Abrir” e “Baixar”.
A indexação consiste na atualização dos valores dos itens da ata quando a mesma possuir
configuração que permite indexação. Da mesma forma deverá ser indicada a tabela que servirá de
subsídio para atualização dos valores dos itens. O processo de indexação é realizado a partir do
item de menu: Gestão de Atas de Registro de Preços > Indexação Atas, sendo que este processo
atualiza os valores dos itens de atas que possuir idêntica configuração.

3.4.3.11.18.1 Visualizando Indexação
Para visualizar o registro de indexação gerado para determinada ata a partir da ata de registro de
preço, o usuário deverá acessar a ata em questão e selecionar a aba “Indexação”.
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Aba de Indexação em Ata

Na listagem de indexações presentes em ata, o usuário deverá selecionar o registro e clicar no botão
“Abrir” presente na barra de título da aba.

Aba de Indexação em Ata – Opção Abrir Indexação
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O sistema deverá abrir o registro de indexação gerado para a ata em questão. O registro de
indexação é realizado para todas as atas vigentes que estejam configuradas para tal, e de acordo
com determinada tabela de referência conforme definida no registro de indexação.

Tela de Detalhe de Indexação de Atas

3.4.3.11.18.2 Baixando Tabela de Indexação
Para baixar a tabela de referência utilizada na geração de indexação que atualizou os valores dos
itens de ata, o usuário deve selecionar o registro de indexação presente na lista e acionar o botão
“Baixar” presente na barra de título da aba. O sistema disponibilizará o download do arquivo.

3.4.3.11.19 Aba Movimentações
Nesta aba o usuário poderá visualizar as movimentações realizadas pela ata de registro de preço. A
partir das movimentações é possível o usuário identificar, por exemplo, a unidade e operador que
atendeu determinada etapa do processo de movimentação da ata, bem como os motivos que
levaram os usuários a provocar determinada movimentação no processo.
Basicamente ocorre movimentação de ARP quando há necessidade de publicação do ato. Desta
forma há uma interação entra o usuário publicador e gestor de ARP.
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Aba de Movimentações

3.4.4 Mantendo Solicitação de Adesão Externa
A partir do item de menu Gestão de Atas de Registro de Preços > Solicitação de Adesão Externa
será possível manter as solicitações de adesão externa geradas a partir do sistema GCE para atas
de registro de preços. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de listar, incluir,
visualizar/alterar, excluir, imprimir e filtrar os dados da listagem. A disponibilidade da lista e
funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas ao operador junto ao sistema SOEWEB
do Estado, bem como das configurações aplicadas ao operador no módulo de Segurança Interna do
GCE.
Uma solicitação de adesão externa consiste no processo em que uma entidade externa a
administração direta do Estado do RS solicita participação em ata gerida pelo Estado.
Conforme citado no item 3.4.3.11.6 deste documento, as solicitações podem ser geradas a partir
deste item de menu, bem como a partir da aba Solicitação de Adesão Externa presente nos
processos de ata de registro de preços. Desta forma, para obter o passo a passo desta
funcionalidade basta ir até o item 3.4.3.11.6 do documento.

3.4.5 Solicitação de Adesão a ARP Externa
Conforme disposto no art. 27 do Decreto Nº 53.173/16, a utilização de ata de registro de preço que
não pertença ao órgão gerenciador da administração pública estadual direta, autárquica e
fundacional é prevista desde que se cumpram os requisitos necessários para comprovação da
vantajosidade do Estado em aderir à ata de ente externo. O sistema GCE dispõe de funcionalidade
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específica para registrar estes processos, bem como garantir que o processo obtenha os requisitos
mínimos necessários para avaliação e aprovação de adesão a ARP externa conforme disposto no
referido decreto.
A partir do item de menu Gestão de Atas de Registro de Preços > Solicitação de Adesão a ARP
Externa será possível manter as solicitações de adesão a ARP externa geradas a partir do sistema
GCE. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de listar, incluir, visualizar/alterar, excluir,
imprimir e filtrar os dados da listagem. A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada
as permissões concedidas ao operador junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das
configurações aplicadas ao operador no módulo de Segurança Interna do GCE.

Tela de listagem de Solicitação de Adesão a ARP Externa

Para incluir ou alterar um registro o usuário deve sempre preencher os campos obrigatórios
presentes na tela de detalhe. A identificação dos campos obrigatórios na tela de detalhe poderá ser
feita a partir do (*) ao lado do rótulo de cada campo.
Após preenchimento dos campos obrigatórios da solicitação, o usuário deve acionar o botão
“Gravar” presente na barra de título da tela de detalhe “Solicitação de Adesão a ARP Externa”. O
sistema fará as validações necessárias, e se positivo, grava o registro e habilita as demais abas
presentes na tela de solicitação.
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Tela de Inclusão/Alteração Solicitação de Adesão a ARP Externa

Para excluir uma solicitação cadastrada, o usuário deverá selecionar na listagem o registro que
deseja e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o
usuário e exclui o registro em caso de positivo.
O sistema não permitirá excluir uma solicitação caso ela esteja com a situação diferente de “Em
Elaboração”.

3.4.5.1 Aba Itens
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações dos itens solicitados na solicitação de
adesão a ARP Externa. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”
e “excluir” item de solicitação.
Para incluir um novo item solicitado, o usuário deverá clicar no botão “incluir” presente na barra
de título da aba, sendo que o sistema apresenta duas opções de inclusão: Item do Catálogo ou Item
Inexistente no Catálogo. Será permitida a inclusão e alteração de itens em solicitação de adesão a
ARP externa enquanto a solicitação estiver na situação = Em Elaboração.
Incluindo Item do Catálogo:
Na inclusão de item do catálogo em solicitação, o sistema GCE deve disponibilizar a lista de itens
ativos do catálogo de itens do Estado. Deve ser apresentada a tela de detalhe de inclusão de item
abaixo a partir da ação do botão “Incluir Item do Catálogo”:
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Tela de Inclusão/Edição de Item do Catálogo em Solicitação de Adesão a ARP Externa

Pesquisa de Item solicitado: Na tela de inclusão de item do catálogo em solicitação, o usuário
poderá pesquisar o item a partir da digitação do Cod. GCE do item, ou então a partir da pesquisa
de itens do catálogo. Ao acionar o botão de pesquisa o sistema deve abrir a tela de pesquisa de
itens.

Tela pesquisa de Item do Catálogo

Para confirmar a seleção de item na solicitação, o usuário deve selecionar um item na lista e acionar
o botão “OK” presente na barra de título da tela de pesquisa de itens. O sistema apresentará os
dados do item na tela de detalhe de item solicitado, sendo obrigatório o preenchimento dos
campos quantidade e valor unitário registrado para gravação do registro. Com o acionamento do
botão “Gravar” de fato o item é inserido na solicitação.

Manual de Usuário – Sistema de Gestão de Compras do Estado

Página: 221

Listagem de Item do Catálogo em Solicitação de Adesão a ARP Externa

Incluindo Item Inexistente no Catálogo:
Na inclusão de item inexistente no catálogo em solicitação, o sistema GCE deve disponibilizar a tela
de inclusão de item em solicitação apresentando o formulário sem a possibilidade de consulta de
item do catálogo, sendo que o campo Nome Modificador, quantidade, valor unitário registrado e
Especificação do item na ARP Externa estarão habilitados e são obrigatórios de preenchimento.

Tela de Inclusão/Edição de Item inexistenteno Catálogo em Solicitação de Adesão a ARP Externa

Com o acionamento do botão “Gravar” o item é inserido na solicitação.
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3.4.5.2 Aba Orçamentos
Nesta aba o usuário poderá manter as informações dos orçamentos coletados pelo usuário para
formulação manual do Valor Registrado para o item. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades
de “listar”, “incluir”, “alterar” e “excluir” orçamento.
Para incluir orçamento o usuário deve acionar o botão “Incluir”. Será apresentada a tela de inclusão
com os atributos necessários para inclusão de orçamento, como por ex., Seleção do nome
modificador do item presente na solicitação, parâmetro de pesquisa utilizado, Valor, moeda, data
de emissão e validade do orçamento, bem como a situação do mesmo, cnpj e razão social do
fornecedor do orçamento e documento suporte.
Após o acionamento do botão “Gravar” presente na barra de título da tela de orçamento o sistema
grava o registro e disponibiliza na grade da aba.
Para excluir um orçamento cadastrado, o usuário deve selecionar na listagem o registro que deseja
e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e
exclui o registro em caso de positivo.
O sistema não permitirá excluir de orçamento caso a solicitação esteja com a situação diferente de
“Em Elaboração”.

Listagem de Orçamentos em Solicitação de Adesão a ARP Externa

Manual de Usuário – Sistema de Gestão de Compras do Estado

Página: 223

Tela de Inclusão/Edição de Orçamento

Para baixar um arquivo anexo de orçamento o usuário deve editar o registro e acionar o botão
“Baixar” presente na barra de título da tela. O sistema fará o download do arquivo disponibilizando
para o usuário.

3.4.5.3 Aba Movimentações
Nesta aba o usuário poderá visualizar todas as movimentações realizadas pela solicitação. Para tal
é disponibilizada a funcionalidade de “abrir”, que apresenta o detalhamento da movimentação
realizada. A partir das movimentações é possível o usuário identificar, por exemplo, a unidade e
operador que atendeu determinada etapa do processo de movimentação da requisição, bem como
os motivos que levaram os participantes do processo a aprovar/reprovar/devolver a solicitação.

Aba de Movimentações
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Tela de Movimentação de Solicitação

3.4.5.4 Aba Anexos
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações de anexos na solicitação de adesão a ARP
Externa. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”, “excluir” e
“baixar”.

Aba de Anexos

Para incluir um novo anexo, o usuário deverá clicar no botão “incluir” presente na barra de título
da aba, o sistema abrirá uma nova janela para que sejam preenchidos os campos de anexo, e após
basta clicar no botão “Gravar” para confirmar a operação. Será permitida a inclusão de orçamentos
em solicitações de adesão externa a ARP enquanto a solicitação estiver na situação “Em
Elaboração”.
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Tela de inclusão de Anexos

Para excluir um anexo, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no botão “Excluir”.
O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso
de positivo.
O sistema não permitirá excluir um anexo, caso a situação da solicitação esteja diferente de “Em
elaboração”.
Para baixar um anexo, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no botão “Baixar”.
O sistema então faz o download do arquivo e o disponibiliza para o usuário.

3.4.5.5 Aba Documento Vantajosidade
Nesta aba o usuário poderá manter os documentos anexos de comprovação de vantajosidade em
relação à participação da unidade organizacional em ata de ente externo ao Estado. Para tal são
disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”, “excluir” e “baixar”.
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Aba de Documento Vantajosidade

Para incluir um novo anexo, o usuário deverá clicar no botão “incluir” presente na barra de título
da aba, o sistema abrirá uma nova janela para que sejam preenchidos os campos de anexo, e após
basta clicar no botão “Gravar” para confirmar a operação. Será permitida a inclusão de orçamentos
em solicitações de adesão externa a ARP enquanto a solicitação estiver na situação “Em
Elaboração”.

Tela de inclusão de Documento Vantajosidade

Para excluir um anexo, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no botão “Excluir”.
O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso
de positivo. O sistema não permitirá excluir um documento, caso a situação da solicitação esteja
diferente de “Em elaboração”.
Para baixar um anexo, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no botão “Baixar”.
O sistema então faz o download do arquivo e o disponibiliza para o usuário.

3.4.5.6 Workflow de Solicitação de Adesão a ARP Externa
A partir da ação do botão “Enviar” presente na barra de título será gerada a movimentação do
processo de solicitação e seu encaminhamento para a Unidade Gestora de Ata responsável pela
aprovação do processo, bem como é possível que o processo seja novamente remetido para
Unidade Requisitante. A tabela abaixo apresenta as opções de movimentação conforme a situação
do processo de solicitação, bem como a partir da situação em que o mesmo se encontra:
Solicitação de Adesão a ARP Externa:
OPERADOR LOGADO
(PAPEL/UNIDADE)
Requisitante/Unidade
Compra

SITUAÇÃO
de Em
Elaboração;
Devolvido
para
Requisitante

AÇÕES EXECUTADAS:
1. Acessa o módulo de requisições
e cria/se apropria de solicitação
de adesão a ARP externa,
preenchendo os dados gerais e
os dados da aba solicitação;
2. Inclui os itens na adesão. Se
item GCE/CST estiver no
catálogo, basta selecioná-lo,
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senão, será incluído item de
forma provisória com o nome
modificador e especificação
técnica.
3. Inclui os orçamentos para cada
item inserido na solicitação;
4. Envia o processo para
Unidade Gestora de Ata.
Operador
ARP/Unidade Enviado para Operador
Gestora de Ata
ARP; Apropriado pelo
Operador ARP

a

1. Acessa o módulo de Atas, se
apropria e analisa a solicitação;
2. Inclui documentos com a
análise da vantajosidade da
contratação e realiza as
autorizações
necessárias,
aprovando ou reprovando o
processo;
3. Tem a opção de encaminhar o
processo para Pesquisador ou
Catalogador ARP;
4. Ao aprovar, encaminha o
processo para o Gestor ARP.

Catalogador ARP/Unidade Enviado
para
Gestora de Ata
Catalogador
ARP;
Apropriado
pelo
Catalogador ARP

1. Acessa o módulo de Atas, se
apropria e analisa a solicitação;
2. Sua principal função é vincular
item do catálogo de itens a
solicitação, quando a mesma
possui itens que foram
inseridos textualmente. Para
isto, deverá criar no catálogo
os itens com configuração de
“Seletivo” e realizar a
vinculação com os registros de
itens
incluídos
pelo
requisitante na solicitação;
3. Tem a opção de encaminhar o
processo para o Operador ou
pesquisador ARP.

Pesquisador ARP/Unidade Enviado
para
Gestora de Ata
Pesquisador
ARP;
Apropriado
pelo
Pesquisador ARP
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valor pesquisado dos itens no
processo,
a
ponto
de
contrapor o valor do item
presente em ata de ente
externo;
3. Tem a opção de encaminhar o
processo para o Operador ou
Catalogador ARP.
Gestor
ARP/Unidade Enviado para Gestor
Gestora de ARP
ARP; Apropriado pelo
Gestor ARP

1. Acessa o módulo de Atas, se
apropria e analisa a solicitação;
2. Sua função é avaliar o processo
como um todo, aprovando,
reprovando ou devolvendo o
mesmo quando houver algum
procedimento incorreto;
3. Se aprovada, a solicitação
torna-se
vigente
para
consumo;
4. Tem a opção de devolver o
processo para o Requisitante.

3.4.6 Solicitação de Adesão Interna
A partir do item de menu Gestão de Atas de Registro de Preços > Solicitação de Adesão Interna será
possível manter as solicitações de adesão interna geradas a partir do sistema GCE.
Conforme disposto no art. 15 da Lei nº 8.666/93, as compras, sempre que possível, deverão ser
processadas através do Sistema de Registro de Preços – SRP. O sistema GCE dispõe de controles
para verificar se os itens inseridos em requisição estão participando de Atas de Registro de Preços
vigentes. Desta forma, sempre que esta situação ocorrer, o usuário será notificado que existe um
registro de preço em andamento, e conforme a legislação, o usuário deve adquirir o item a partir
do registro de preço. Para atender esta premissa, o sistema GCE dispõe da funcionalidade de
geração de Solicitação de Adesão Interna, processo pelo qual o usuário vai solicitar sua participação
em ata vigente.
O processo também poderá ser realizado por dentro de ARP vigente, logo, detalhadamente o
processo foi disponibilizado a partir do item 3.4.3.11.4 neste documento.
Para tal processo são disponibilizadas as funcionalidades de listar, incluir, visualizar/alterar, excluir,
imprimir e filtrar os dados a partir de uma lista de solicitações inseridas. A disponibilidade da lista
e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas ao operador junto ao sistema
SOEWEB do Estado, bem como das configurações aplicadas ao operador no módulo de Segurança
Interna do GCE.
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Tela de listagem Solicitação de Adesão Interna

Para incluir ou alterar uma solicitação de adesão interna o usuário deverá sempre preencher os
campos os campos Unidade Requisitante, Requisitante, Órgão/UO/UE do FPE e Nº ARP são de
preenchimento obrigatório para a gravação do registro.
O campo Nº ARP apresenta a opção de consultar uma lista de atas de registro de preços vigentes.
A partir da seleção da ata e gravação do registro serão disponibilizadas as abas para inclusão dos
itens na solicitação, bem como as abas de movimentação e anexos.
Para excluir uma solicitação de adesão interna, o usuário deverá selecionar na listagem o registro
e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e
exclui o registro em caso de positivo. Só poderá ser excluída uma solicitação caso a mesma esteja
na situação “Em Elaboração”, e apropriada pelo operador que deseja executar a exclusão.
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Tela de inclusão/alteração de Solicitação de Adesão Interna

Tela de pesquisa das atas de registro de preço vigentes

Para excluir um item, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no botão “Excluir”.
O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso
de positivo. Só é possível excluir uma solicitação caso ele esteja com sua situação = Em Elaboração.
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Para consultar individualmente uma solicitação de adesão interna, o usuário deverá selecionar na
lista a solicitação de adesão interna desejada e acionar o botão “Abrir”. Será aberta a tela em modo
de edição.

Tela de Solicitação de Adesão Interna em Edição

3.4.6.1 Aba Itens
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações dos itens solicitados da solicitação de
adesão interna a ata de registro de preço. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de
“listar”, “incluir”, “alterar” e “excluir”.
Para incluir um novo item solicitado, o usuário deverá clicar no botão “incluir” presente na barra
de título da aba, o sistema abrirá uma nova janela para que sejam preenchidos os campos
referentes ao item solicitado, e após basta clicar no botão “Gravar” para confirmar a operação de
inclusão do item. Será permitida a inclusão e alteração de itens em solicitação de adesão interna
enquanto a solicitação estiver na situação = Em Elaboração.
Pesquisa de Item solicitado: Conforme a seleção da ata de registro de preço na solicitação, os itens
listados a partir desta pesquisa serão os itens constantes na ata selecionada. Note que a partir da
lista o usuário poderá visualizar algumas configurações relevantes dos itens ata, como por exemplo,
o tipo de previsão de consumo, o valor unitário presente no item da ata, bem como o quantitativo
total disponível do item para que o usuário tenha a informação do limite da quantidade que poderá
solicitar para participação na ata.
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Tela de inclusão de item solicitado

Tela de pesquisa dos itens de Ata de Registro de Preço

Após o preenchimento dos dados na solicitação, o usuário deve acionar o botão “Enviar”,
encaminhando o processo para apreciação da unidade gestora responsável pela Ata de registro de
preço presente na solicitação. Se aprovada, a unidade solicitante será incluída como unidade
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participante da ata, tendo sua quota disponibilizada conforme os quantitativos solicitados para
cada item presente na solicitação.
Para aprovar uma solicitação de adesão interna, o usuário gestor de ARP deverá se apropriar da
solicitação encaminhada. A partir da apropriação, fará a avaliação da solicitação, e em caso positivo,
para aprovar o processo deverá clicar no botão “Aprovar” presente na barra de título da tela de
solicitação. O sistema então abrirá uma nova tela para inclusão dos dados de aprovação.

Tela de aprovação de solicitação de adesão interna

Para reprovar uma solicitação de adesão interna, o usuário gestor de ARP deverá se apropriar da
solicitação encaminhada. A partir da apropriação, fará a avaliação da solicitação, e em caso
negativo, para reprovar o processo deverá clicar no botão “Reprovar” presente na barra de título
da tela de solicitação. O sistema então abrirá uma nova tela para inclusão dos dados de reprovação.

Tela de reprovação de solicitação de adesão interna

Para devolver uma solicitação de adesão interna, o usuário gestor ARP deverá se apropriar da
solicitação e acionar o botão “Devolver” presente na barra de título da tela de solicitação. O sistema
então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e devolve o registro ao usuário
solicitante da adesão interna em caso de positivo.

3.4.6.2 Aba Aprovação/Reprovação
Nesta aba o usuário poderá visualizar os dados gerados a partir de aprovação/reprovação de
solicitação de adesão interna.
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Aba de Aprovação/Reprovação da solicitação de adesão interna

3.4.6.3 Aba Movimentação
Nesta aba o usuário poderá visualizar todas as movimentações realizadas pela solicitação. Para tal
é disponibilizada a funcionalidade de “abrir”, que apresenta o detalhamento da movimentação
realizada. A partir das movimentações é possível o usuário identificar, por exemplo, a unidade e
operador que atendeu determinada etapa do processo de movimentação da solicitação, bem como
os motivos que levaram os participantes do processo a aprovar/reprovar/devolver o processo.
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Aba de Movimentações da solicitação de adesão interna

3.4.6.4 Aba Anexos
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações de anexos na solicitação de adesão
interna. Para tal, são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”, “excluir” e
“Baixar”.

Manual de Usuário – Sistema de Gestão de Compras do Estado

Página: 236

Aba de Anexos da solicitação de adesão interna

Para incluir um novo anexo, o usuário deverá clicar no botão “incluir”, o sistema abrirá uma nova
modal, para que sejam preenchidos os campos, após basta clicar no botão “Gravar” para confirmar
a operação.

Tela de inclusão/alteração de Anexos

Para excluir um anexo, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no botão “Excluir”.
O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso
de positivo.

3.4.7 Modelo de Relatório da Ata
A partir do item de menu Gestão de Atas de Registro de Preços > Modelo de Relatório da Ata será
possível manter os modelos de relatório de ata gerados a partir do sistema GCE. Para tal processo
são disponibilizadas as funcionalidades de listar, incluir, abrir, excluir, ativar, desativar, excluir,
imprimir e filtrar os dados da listagem. A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada
as permissões concedidas ao operador junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das
configurações aplicadas ao operador no módulo de Segurança Interna do GCE.
Um modelo de relatório de ata de registro de preços é o documento que conterá as diretrizes pelas
quais se dará a formalização do compromisso firmado entre licitante vencedor e órgão gerenciador
de ARP contratante, com base nas quais as futuras contratações se formarão.
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Tela de listagem de Modelos de Relatório da Ata

Para incluir ou alterar um modelo de relatório de ata o usuário deverá sempre preencher os campos
de unidade organizacional, Titulo, Classificação, Tipo e Disposições Gerais, os quais são obrigatórios.
A identificação dos campos obrigatórios na tela de detalhe poderá ser feita a partir do (*) ao lado
do rótulo de cada campo.
Para excluir um modelo de relatório de ata já cadastrada, o usuário deverá selecionar na listagem
o registro que deseja e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de
confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.
O sistema não permitirá excluir um modelo de relatório de ata, caso ela esteja com a situação
diferente de “Em Elaboração”;
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Tela de Inclusão/Alteração Modelo de Relatório da Ata

Título – É o título propriamente do relatório de ata;
Classificação – Define o tipo de objeto participante da ARP (bens, serviços ou obras);
Tipo – Corresponde ao tipo de objeto o qual fará parte de registro de preço;
Subtipo de Objeto: Corresponde ao subtipo de objeto do registro de preço vinculado ao tipo de
objeto selecionado anteriormente.
Disposições Gerais – Campo armazena os dados gerais do compromisso firmado, como os dados
gerais do órgão gerenciador de registro de preço e seu representante legal, dados do fornecedor,
objeto contratado, etc. Abaixo segue exemplo de texto presente neste campo de relatório de ata:
Inclusão de Estrutura de relatório modelo:
A inclusão de estrutura de relatório modelo fica habilitada após o salvamento do registro de
relatório modelo. Este servira para todas as atas de registro de preço onde a unidade gestora de
ARP entender que há similaridade entre processos e que se possa reaproveitar um relatório gerado,
evitando redundância e favorecendo a agilidade dos processos.
A partir da aba Estrutura do Modelo de Relatório da Ata presente na tela de Modelo de Relatório
será possível incluir a estrutura de modelo de relatório que poderá ser reaproveitada sempre que
um processo licitatório que envolva a geração de ARP esteja sendo praticado.
Para incluir a estrutura do relatório de ata o usuário deve acionar o botão “Incluir” presente na
barra de título da aba Estrutura do Relatório da Ata. Esta opção aciona submenus para que o usuário
defina inicialmente qual estrutura do documento estará sendo inserida. As opções são: Seção,
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Cláusula, Subitem ou Existente. A seguir mostraremos exemplos de cada estrutura para melhor
entendimento:

Inclusão de Estrutura do Modelo de Relatório de Ata

Seção: Conforme o próprio nome, estruturalmente é a definição de seção no documento. Mais
especificamente no modelo de relatório de atas é incluído como sendo as cláusulas do relatório.
Pode-se também distinguir seção e cláusula utilizando a seção como DO OBJETO, e logo após a
inclusão da cláusula da seção: CLÁUSULA PRIMEIRA.

Cláusula: Normalmente constituídas juntamente com a seção conforme o exemplo acima, mas
podendo ser trabalhada conforme citado no conteúdo de seção.
Subitem: Utilizado como conteúdo da cláusula.

Existente: Pode-se incluir seções, cláusulas e subitens em novos modelos de relatórios a partir de
uma base de dados de outros modelos de relatórios gerados no sistema GCE. A ação de incluir
“existente” lista estas informações gravadas no sistema GCE para que o usuário selecione a
estrutura desejada.
Para editar ou excluir um registro de estrutura incluído em modelo de relatório, o usuário deverá
selecionar o registro na lista de estrutura e acionar para edição de registro o botão “Abrir”, e no

Manual de Usuário – Sistema de Gestão de Compras do Estado

Página: 240

caso de exclusão o botão “Excluir”. A edição ou exclusão de registros de estrutura de modelo de
relatório serão permitidas enquanto o modelo de relatório estiver na situação “Em Elaboração”.

3.4.8 Indexação da Ata
A partir do item de menu Gestão de Atas de Registro de Preços > Indexação Atas será possível
manter as indexações de ata geradas a partir do sistema GCE. Para tal processo são disponibilizadas
as funcionalidades de listar, incluir, abrir, excluir, imprimir e filtrar. A disponibilidade da lista e
funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas ao operador junto ao sistema SOEWEB
do Estado, bem como das configurações aplicadas ao operador no módulo de Segurança Interna do
GCE.
A indexação de ata consiste na atualização dos valores dos itens de atas que se encontram com
situação vigente ou suspensa, quando as mesmas possuírem configuração que permite indexação.
A aplicabilidade de indexação em atas ocorre geralmente para itens que possuam sazonalidade de
valor, como por exemplo a linha de hortifrutigranjeiros.

Tela de listagem de Indexação da Ata

Para excluir uma Indexação da ata já cadastrada, o usuário deverá selecionar na listagem o registro
que deseja e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para
o usuário e exclui o registro em caso de positivo.
O sistema não permitirá excluir uma indexação de ata, caso ela esteja com a situação diferente de
“Em Elaboração”.
Para incluir ou alterar uma indexação da ata o usuário deverá sempre preencher os campos Mês de
Fornecimento, Tabela Referência Indexação e Data Emissão Tabela Referência, os quais são
obrigatórios. A identificação dos campos obrigatórios na tela de detalhe poderá ser feita a partir do
(*) ao lado do rótulo de cada campo.
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No acionamento do botão “Pesquisar” na inclusão de indexação o sistema validará se o campo
tabela de referência indexação está preenchido. Caso contrário emitirá uma mensagem para o
usuário selecionar a tabela de referência que será utilizada no registro de indexação. A partir da
ação do botão pesquisar serão listados os itens presentes em atas que estão configuradas como
indexação = SIM e de acordo com a tabela de referência selecionada na indexação:
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Tela de Edição Indexação da Ata

OBS: Não há possibilidade de excluir itens em registro de indexação. Caso o usuário não deseje
atualizar algum item presente na lista apresentada, basta o usuário não preencher o novo valor
unitário para o item em questão.
Entendendo a lista de Itens de Indexação (Inclusão de Valor Unitário Presente na Tabela de
Referência):
Os itens listados a partir do botão pesquisar são os itens presentes em atas de registro de preços
com situação vigente ou suspensa, e que foram configuradas com necessidade de indexação de
acordo com a tabela de referência selecionada no registro de indexação. As colunas COD. GCE,
Nome Modificador e Unidade de Medida identificam os itens que poderão sofrer reajuste a partir
da indexação registrada.
A partir da coluna “Novo Valor Unitário (Tabela Referência)” o usuário informará o novo valor que
será praticado para os itens de atas de registro de preço. Para visualizar as atas que serão
atualizadas com o novo valor unitário inserido pelo usuário basta acionar o botão
presente na
coluna “Visualizar Atas”. Será aberta a tela abaixo com a listagem das atas nas quais o item em
questão está participando, e consequentemente onde será atualizado seu novo valor.
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Tela de Visualização

O sistema apresenta nesta tela os dados referentes ao valor unitário atual do item nas atas, o novo
valor unitário informado conforme tabela de referência, e o percentual de atualização praticado
para o item a partir desta indexação. Caso a unidade de atualização configurada nas atas as quais o
item pertence for percentual, este percentual será utilizado para gerar a atualização do valor
unitário do item a partir do novo valor unitário informado pela tabela de referência.
Para atualizar os novos valores dos itens em suas respectivas atas, o usuário deve acionar o botão
“Atualizar Atas” presente na barra de título da tela de indexação. O sistema fará as validações
necessárias e atualizará os itens nas respectivas atas. A situação da indexação é alterada para
“Concluída”, e a partir deste momento o registro não poderá mais ser alterado.

3.5 Consultas
Este item de menu contempla as consultas de itens que estão participando de atas de registro de
preços vigentes ou suspensas, bem como a consulta dos itens que estão participando de liberações
vigentes para previsão de registro de preços. Também a partir do menu consultas é possível
visualizar as atas de registro de preços geradas a partir do sistema LIC do Estado, contemplando a
carga histórica de dados advinda deste sistema.

3.5.1 Consulta de Itens em Ata Vigente
A partir do item de menu Consultas > Consulta de Itens em Ata Vigente será possível o usuário
consultar todos os itens presentes em atas de registro de preços com situação “Vigente”. Para tal
processo são disponibilizadas as funcionalidades de listar, abrir, imprimir e filtrar os dados da
listagem.
A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas ao
operador junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações aplicadas ao operador
no módulo de Segurança Interna do GCE.
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Tela de listagem de Itens em Ata Vigente

A partir da seleção de item na lista e acionamento do botão “Abrir” presente na barra de título da
tela, será aberta a ARP na qual o item selecionado encontra-se.

Tela de detalhes da Ata Vigente

3.5.2 Consulta de Itens Liberados para Previsão de Registro de Preço
A partir do item de menu Consultas > Consulta de Itens Liberados para Previsão de Registro de
Preço será possível o usuário consultar os itens que encontram-se liberados para previsão de
registro de preço a partir de liberação vigente, juntamente com seus respectivos detalhes. Para tal
processo são disponibilizadas as funcionalidades de listar e filtrar os dados da listagem.
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A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas ao
operador junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações aplicadas ao operador
no módulo de Segurança Interna do GCE.

Tela de listagem de Itens Liberados para Previsão de Registro de Preço

3.5.3 Atas LIC
A partir do item de menu Consultas > Atas LIC será possível o usuário consultar as atas importadas
do sistema LIC do Estado para o sistema GCE. Os processos apresentados a partir deste item de
menu estarão disponíveis apenas para visualização e leitura, não sendo passíveis de alteração.
A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas ao
operador junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações aplicadas ao operador
no módulo de Segurança Interna do GCE.

Tela de listagem de Atas LIC
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Para abrir e visualizar o detalhamento do registro, o usuário deve selecionar na listagem o registro
e clicar no botão “Abrir”. O sistema então abrirá uma nova janela com os detalhes da ata.

Tela de detalhes da Ata LIC

3.6 Utilitários
Este item de menu contém informações de auditoria do sistema, das rotinas que executam
processos de automatização das funcionalidades existentes no módulo, bem como a caixa de
entrada de atividades da unidade organizacional e do operador autenticado no sistema GCE.

3.6.1 Caixa de Entrada
A partir do item de menu Utilitários > Caixa de Entrada é apresentada a caixa de “tarefas” da
unidade e do operador logado no sistema. Esta tela também é apresentada com página inicial do
sistema, uma vez que a unidade ou o próprio usuário autenticado possua atividade sob sua
custódia.
A partir da caixa de entrada é possível o usuário visualizar e se apropriar de tarefas a serem
executadas pela unidade do operador autenticado. As tarefas designadas para o setor, ou seja, que
estão disponíveis para a unidade organizacional do operador autenticado serão apresentadas no
lado esquerdo da tela. Para estas tarefas o usuário terá a opção de visualizar os processos a partir
dos cartões, ou então visualizar um processo de forma individual acionando a opção
presente
no cartão. Também a partir das tarefas designadas para o setor o usuário poderá se “Apropriar” de
determinada tarefa. Para isto o usuário acionará a opção
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apropriada pelo usuário, o cartão é encaminhado para a caixa de entrada do operador “Minhas
Tarefas”, e a partir deste momento o usuário é responsável por dar andamento a atividade.
Importante salientar que a tarefa permanecerá também nas tarefas do setor da unidade, uma vez
que ocorrido algum problema com o usuário corrente da tarefa, a mesma poderá ser apropriada
por outro usuário a fim de dar prosseguimento no processo.
A disponibilidade da tela e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas ao operador
junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações aplicadas ao operador no
módulo de Segurança Interna do GCE.

Tela de Caixa de Entrada

3.6.2 Configurações de Sistema
A partir do item de menu Utilitários > Configurações de Sistema será possível visualizar
configurações do sistema GCE. De fato, este item de menu serve para o administrador do sistema
validar se as integrações decorrentes do GCE com os demais sistemas do Estado estão em
funcionamento.
A disponibilidade da apresentação deste item de menu fica condicionado as permissões concedidas
ao operador junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações aplicadas ao
operador no módulo de Segurança Interna do GCE.
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Tela de visualização de Configurações de Sistema

3.6.3 Consulta de Logs do Sistema
A partir do item de menu Utilitários > Registro de Atividades > Consultar Logs do Sistema será
possível pesquisar e visualizar os registros de log de todas as funcionalidades executadas no
módulo. Para tal processo são disponibilizadas as funcionalidades de listar, abrir, atualizar, imprimir
e filtrar.
A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas ao
operador junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações aplicadas ao operador
no módulo de Segurança Interna do GCE.

Tela de Listagem de Logs do Sistema
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Para visualizar o detalhamento de um registro de log basta selecionar um registro na listagem e
clicar no botão “Abrir”. São apresentadas informações detalhadas como data e hora da execução,
operação executada, usuário que executou e informações que foram preenchidas ou selecionadas
no momento da execução. Este recurso é importante, pois fornece aos usuários uma
rastreabilidade importante para o caso de auditoria no sistema.

Tela de visualização de registro de log

3.6.4 Arquivos de Regra de Negócio
A partir do item de menu Utilitários > Rotinas do Módulo > Arquivos de Regra de Negócio será
possível consultar os registros de log das funcionalidades presente no módulo onde ocorreram
erros de sistema derivados de regras de negócio aplicadas. Algumas rotinas no sistema GCE são
executadas de forma automática, sem que haja uma intervenção direta do usuário em determinada
transação. Desta forma estes arquivos tem o propósito de indicar para os mantenedores do sistema
(suporte) os erros ocorridos em processos, indicando qual transação foi afetada, o motivo e data
do ocorrido. São disponibilizadas as funcionalidades de listar, abrir e filtrar por mês os arquivos de
exceções gerados pelo GCE.
A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas ao
operador junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações aplicadas ao operador
no módulo de Segurança Interna do GCE.
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Tela de Listagem de Arquivos de Exceções

Para baixar um dos arquivos de exceção, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar
no botão “Abrir”. O sistema então faz o download do arquivo e o disponibiliza para o usuário.

3.6.5 Rotinas do Módulo e Histórico de Execução
A partir do item de menu Utilitários > Rotinas do Módulo > Rotinas do Módulo e Histórico de
Execução será possível visualizar as rotinas que são executadas a partir do módulo. Estes
mecanismos auxiliam as operações que envolvem integração entre o sistema GCE e demais
sistemas do Estado, bem como os processos que envolvem atualizações entre os módulos do
próprio sistema.
O objetivo de disponibilizar tais informações se dá em virtude do sistema GCE possuir processos
onde são “agendadas” suas execuções. Sempre que houver necessidade de antecipar a execução
destes processos, o administrador do sistema poderá fazê-lo de forma manual a partir deste item
de menu.
Para estes processos são disponibilizadas as funcionalidades de executar rotina, abrir e baixar log
execução.
A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas ao
operador junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações aplicadas ao operador
no módulo de Segurança Interna do GCE.
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Tela de Listagem de Rotinas do Módulo e Histórico de Execução

O usuário poderá consultar individualmente o histórico de execução de uma rotina a partir da
seleção de um registro na lista e acionamento do botão “Abrir”. É possível no detalhamento do
registro verificar o histórico de execução da rotina, bem como obter um detalhamento descritivo
do objetivo desta execução.

Tela de Detalhe de Rotinas do Módulo e Histórico de Execução
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Para executar uma rotina de forma manual, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e
clicar no botão “Executar Rotina ”. O sistema então emite uma mensagem de sucesso ou falha na
execução. Em caso de falha, o usuário deverá entrar em contato com o Administrador do Sistema.
Para baixar o log de execução das rotinas, o usuário deverá clicar no botão “Baixar Log Execução”.
O sistema então faz o download do arquivo e o disponibiliza para o usuário.

3.6.6 Arquivo de Exceções
A partir do item de menu Utilitários > Arquivos de Exceções será possível pesquisar e visualizar os
registros de log de erro do módulo. Neste caso, os registros aqui listados não representam erros
relativos ao negócio do sistema, e sim demais exceções ocorridas durante a execução do módulo,
tais como: Falha de conexão com internet, rede de dados local, etc. Para tal processo são
disponibilizadas as funcionalidades de listar, abrir e filtrar por mês de ocorrência.
A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas ao
operador junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações aplicadas ao operador
no módulo de Segurança Interna do GCE.

Tela de visualização de registro de log

Para baixar um dos arquivos de exceção, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar
no botão “Abrir”. O sistema então faz o download do arquivo e o disponibiliza para o usuário.
As informações tem um caráter técnico e por isso são mais indicadas para auditorias
técnicas sobre o desempenho do sistema.
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Conteúdo apresentado em arquivo de exceção

3.6.7 Informações do Sistema
A partir do item de menu Utilitários > Informações do Sistema será possível consultar o histórico de
alterações e publicações do módulo, bem como a identificação da versão em que o sistema se
encontra.
A disponibilidade desta tela fica condicionada as permissões concedidas ao operador junto ao
sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações aplicadas ao operador no módulo de
Segurança Interna do GCE.

Tela de Informações do Sistema

3.6.8 Manuais dos Módulos
A partir do item de menu Utilitários > Manuais dos Módulos será possível efetuar o download dos
manuais de todos os módulos do Sistema GCE. O propósito é prover o usuário de informações
necessárias para o uso do sistema de forma consistente, precisa, e tendo a partir dos manuais o
auxílio necessário para operacionalizar todos os módulos do sistema.
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Para baixar os manuais dos módulos, o usuário deverá selecionar o manual desejado nos itens de
menu. O sistema então faz o download do arquivo e o disponibiliza para o usuário.
Este item de menu deve estar acessível para todos os usuários do sistema GCE, independentemente
do seu papel configurado no módulo de segurança interna.
O sistema possui integrações com outros módulos do GCE e sistemas externos. O usuário poderá
consultar as informações referente às integrações do módulo de fornecedores através do
documento “105_M06_ATAS_Integracoes”.
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4. ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES
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