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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 Compras.
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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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 Preparação de Compras do sistema GCE.

Estrutura do Sistema de Gestão de Compras
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1. PADRÕES DE INTERFACE DO SISTEMA
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.

1.1 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

1.2 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

1.3 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
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interface, bem 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)

1.4 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

1.5 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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1.6 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.

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

1.6.2 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.

1.6.3 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.

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

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

1.6.7 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”.

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

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

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

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

1.7.1 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

1.7.2 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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1.7.3 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

1.8 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.

1.8.1 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

1.8.2 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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2. VISÃO GERAL DO MÓDULO DE COMPRAS
O Módulo de Compras é um dos módulos que compõe o Sistema de gestão de Compras
- GCE do Governo do Estado do RS.
Este módulo tem por objetivo realizar a automatização do fluxo do processo de compra
através da geração e acompanhamento das compras geradas via sistema, abrangendo
desde a sua elaboração, até a homologação final, contemplando a existência de editais
padrões, pré-aprovados pelo órgão de controle interno – Contadoria e Auditoria-Geral do
Estado - CAGE. Nesse sentido, o módulo foi customizado considerando os controles
realizados pela Central de Licitações do Estado – CELIC RS, levando em consideração
seus processos e fluxos conforme a estrutura desta subsecretaria.
A seguir serão apresentadas as características principais referentes a este módulo, bem
como as instruções para acesso e suas principais funcionalidades.

2.1 Acessando o módulo
Para efetuar o login é necessário abrir o navegador Internet Explorer, Firefox ou Chrome,
digitar o endereço Web do sistema e pressionar a tecla ENTER. Abrirá a tela de acesso,
conforme figura abaixo:

Tela de login do módulo de Compras

O usuário deverá informar a Organização, matrícula, senha de acesso e selecionar o
módulo Preparação de Compras, 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. É
exibida a tela principal do sistema, conforme imagem abaixo.
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Tela principal do módulo de Preparação de Compras

Caixa de Entrada do módulo de Preparação de Compras

2.2 Cadastros
A partir do item de menu Cadastros presente no módulo de preparação de compras o
usuário mantém os principais cadastros necessários para manutenção de compras no
sistema GCE. Neste primeiro momento este item de menu apresenta a opção de
manutenção dos instrumentos convocatórios modelo gerados a partir do sistema GCE
para auxiliar a elaboração dos instrumentos convocatórios nos diversos processos
licitatórios elaborados pelo Estado do RS.
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2.2.1 Instrumentos Convocatórios Modelo
O instrumento convocatório é o ato administrativo formal que contém as diretrizes de um
processo licitatório, o qual identifica o objeto a ser licitado, o procedimento a ser adotado
e as condições de realização da licitação e de participação dos licitantes, bem como os
critérios de aceitabilidade e julgamento de propostas e a forma de execução do futuro
contrato. Os Instrumentos Convocatórios Modelo caracterizam-se por padronizar e
possibilitar o reaproveitamento na elaboração de tal documento.
A partir do item de menu Cadastros > Instrumento Convocatório Modelo será possível
manter modelos de instrumentos gerados para uso no processo de compras no sistema
GCE. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de listar, incluir, visualizar/alterar,
excluir, ativar, desativar, copiar existente, 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 Instrumentos Convocatórios Modelo

Para incluir ou alterar um instrumento convocatório modelo, o usuário deverá sempre
preencher os campos de Nome do Instrumento Convocatório e Classificação, 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. O preenchimento dos campos
“Nome do Instrumento Convocatório” e “Preâmbulo” farão parte da impressão do
documento.
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Tela de inclusão/alteração de Instrumento Convocatório Modelo

Nome do Instrumento Convocatório – É o Nome propriamente do modelo de instrumento
convocatório. Sempre que visualizado o modelo este será o nome apresentado para o
documento.
Classificação – Define a classificação do modelo de acordo com o tipo/subtipo de objeto
que fará parte do processo licitatório (bens, serviços ou obras).
Tipo – Corresponde ao tipo de objeto o qual fará parte do processo licitatório (bens,
serviços ou obras).
Subtipo: Corresponde ao subtipo de objeto vinculado ao tipo de objeto selecionado
anteriormente.
Preâmbulo – Campo armazena os dados gerais do processo licitatório, como o número
do expediente do processo, a modalidade de licitação que será aplicada para o processo,
a legislação que dará suporte a licitação, bem como demais dados pertinentes ao
processo e que devem constar neste atributo.
Para excluir um documento modelo de instrumento convocatório já cadastrado 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 instrumento convocatório caso ele esteja
com a situação diferente de “Em Elaboração”.
O operador poderá copiar um modelo de instrumento convocatório existente,
selecionando o registro na lista e acionando o botão “Copiar Existente”. A partir desta
funcionalidade toda a estrutura mantida no modelo copiado será inserida para o novo
modelo criado.
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2.2.1.1 Aba Estrutura Instrumento Convocatório
Nesta aba o usuário poderá manter a estrutura gerada para um modelo de instrumento
convocatório. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”
e “excluir”.

Aba Estrutura Instrumento Convocatório

Inclusão de Estrutura de modelo de Instrumento Convocatório:
A inclusão de estrutura de modelo fica habilitada após o salvamento do registro de
modelo de instrumento convocatório. Esta estrutura servira para todos os processos
licitatórios onde a unidade central de compras entender que há similaridade entre a
configuração do processo propriamente de acordo com um modelo de instrumento
elaborado, e que se possa reaproveitar um relatório gerado, evitando redundância e
favorecendo a agilidade dos processos.
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Menu de escolha do tipo de estrutura de instrumento convocatório

Para incluir a estrutura do modelo de instrumento convocatório o usuário deve acionar o
botão “Incluir” presente na barra de título da aba Estrutura. Esta opção aciona os
submenus para que o usuário defina inicialmente qual estrutura do documento estará
sendo inserida. As opções são: Seção, Subtítulo, Item, 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 tem como objetivo “agrupar” as condições gerais para realização
do processo licitatório. Ao acionar o botão “Incluir” presente na barra de título da aba de
estrutura o sistema apresentara a tela abaixo:

Tela de Inclusão de Seção no documento modelo

Campo Tipo: Apresenta as opções conforme as disposições gerais presentes em
instrumento convocatório. Este atributo servirá como um agrupador de cláusulas
pertencentes a uma determinada estrutura/conteúdo do modelo de instrumento
convocatório.
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Campo Quebra de Página: O usuário poderá definir quebra de página no documento de
modelo a partir deste atributo. Sempre que o usuário marcar a opção “SIM”, a seção em
cadastramento neste modelo terá uma quebra de página no documento gerado.
Campo Seção: Campo armazena o nome da seção propriamente, que constará no
documento modelo e consequentemente no instrumento convocatório de processo que
se utilizar do modelo.
Campo Título: Eventualmente os instrumentos convocatórios apresentam um título
anteriormente a cada seção do documento. Este campo tem como objetivo ser o título de
determinada seção em cadastramento.
Campo Nro./Alínea: O sistema automaticamente vai sugerir a sequencia conforme a
seção já inserida para a estrutura modelo, mas o usuário poderá alterar a numeração de
acordo com sua necessidade.
Campo Detalhe: Campo armazena informativo de detalhamento preenchido para
determinada seção, caso exista.
Exemplo de seções geradas para modelo de instrumento convocatório:

Subtítulo: Representa o segundo nível de estrutura no modelo hierarquicamente
vinculado a seção no documento. Via de regra o subtítulo é o conteúdo da seção.
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Tela de Inclusão de Subtítulo no documento modelo

Campo Tipo: Apresenta as opções conforme as disposições gerais presentes em
instrumento convocatório. Este atributo servirá como um agrupador de cláusulas
pertencentes a uma determinada estrutura/conteúdo do modelo de instrumento
convocatório.
Campo Seção Pai: A partir deste campo o usuário seleciona pra qual seção o subtítulo
está sendo inserido. Hierarquicamente no documento gerado o subtítulo ficará vinculado
a seção pai selecionada.
Campo Nro./Alínea: O sistema automaticamente vai sugerir a sequencia conforme os
subtítulos já inseridos para determinada seção na estrutura modelo, mas o usuário
poderá alterar a numeração de acordo com sua necessidade.
Campo Detalhe: Campo armazena informativo de detalhamento preenchido para
determinado subtítulo, caso exista.
Exemplo de subtítulo gerado para modelo de instrumento convocatório (Estrutura 7.1):

Item: Representa o terceiro nível de estrutura no modelo hierarquicamente vinculado a
um subtítulo no documento. Via de regra o item é o detalhamento de subtítulo.

Tela de Inclusão de Item no documento modelo
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Campo Tipo: Apresenta as opções conforme as disposições gerais presentes em
instrumento convocatório. Este atributo servirá como um agrupador de cláusulas
pertencentes a uma determinada estrutura/conteúdo do modelo de instrumento
convocatório.
Campo Subtítulo Pai: A partir deste campo o usuário seleciona pra qual subtítulo está
sendo inserido o item em questão. Hierarquicamente no documento gerado o item ficará
vinculado ao subtítulo pai selecionado.
Campo Nro./Alínea: O sistema automaticamente vai sugerir a sequencia conforme os
itens já inseridos para determinado subtítulo na estrutura modelo, mas o usuário poderá
alterar a numeração de acordo com sua necessidade.
Campo Detalhe: Campo armazena informativo de detalhamento preenchido para
determinado item, caso exista.
Exemplo de item gerado para modelo de instrumento convocatório (Estrutura 7.2.1):

Subitem: Representa o quarto nível de estrutura no modelo hierarquicamente vinculado
a um item no documento. Via de regra o subitem é o detalhamento de de um item no
modelo.

Tela de Inclusão de Subitem no documento modelo

Campo Tipo: Apresenta as opções conforme as disposições gerais presentes em
instrumento convocatório. Este atributo servirá como um agrupador de cláusulas
pertencentes a uma determinada estrutura/conteúdo do modelo de instrumento
convocatório.
Campo Item Pai: A partir deste campo o usuário seleciona pra qual item está sendo
inserido o subitem em questão. Hierarquicamente no documento gerado o subitem ficará
vinculado ao item pai selecionado.
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Campo Nro./Alínea: O sistema automaticamente vai sugerir a sequencia conforme os
subitens já inseridos para determinado item na estrutura modelo, mas o usuário poderá
alterar a numeração de acordo com sua necessidade.
Campo Detalhe: Campo armazena informativo de detalhamento preenchido para
determinado subitem, caso exista.
Exemplo de subitem gerado para modelo de instrumento convocatório (Estrutura
12.8.2.1):

Existente: Pode-se incluir seções, subtítulos, itens e subitens em novos modelos de
instrumentos convocatórios a partir de uma base de dados de outros modelos 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 instrumento
convocatório, o usuário deverá selecionar o registro na lista de estrutura e acionar para
edição de registro o botão “Abrir”, e no caso de exclusão o botão “Excluir”. A edição ou
exclusão de registros de estrutura de modelo de instrumento convocatório serão
permitidas enquanto o modelo estiver na situação “Em Elaboração”.

2.2.1.2 Aba Anexo
Nesta aba o usuário poderá manter arquivos anexos de instrumento convocatório
modelo. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”,
“excluir” e “baixar”.
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Aba de Anexos

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

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 confirmação.
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.
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2.2.1.3 Aba Instrumentos Convocatórios/Compra
Nesta aba o usuário poderá consultar as em quais compras um modelo de instrumento
convocatório foi vinculado. Para tal é disponibilizada a funcionalidade de “listar” compras.

Aba Instrumentos Convocatórios/Compra

2.3 Compras
A partir deste item de menu são mantidas todas as compras geradas no sistema GCE, de
forma manual, automática ou automatizada, bem como alguns processos derivados de
compras, que para facilitar o acesso as informações foram incorporados neste item de
menu.

2.3.1 Compras
A partir do item de menu Compras > Compras será possível manter as compras geradas
a partir do sistema GCE. Um processo de compras caracteriza-se pela aglutinação de
requisições de compra com características e configurações similares, onde todas as
informações relevantes para montagem de uma compra são previamente inseridas a
partir de requisições, tais como: Unidades de Compra, Itens e quantitativos, Locais de
Entrega, Dotações Orçamentárias, etc. Por se tratar de uma funcionalidade que envolve
muitos atores (Papeis dentro do fluxo de compra), esta é gerida por um fluxo de
processos (Workflow) para que se possa garantir que todas as etapas necessárias
previstas na legislação vigente sejam cumpridas a ponto de ser licitada e homologada
uma compra.
Para tal processo são disponibilizadas as funcionalidades de listar, incluir,
visualizar/alterar, excluir, imprimir e filtrar os dados a partir da listagem de compras
geradas no sistema GCE. Internamente dentro de cada registro de compra, uma série de
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funcionalidades estarão disponíveis para que os usuários tenham plena condição de
conduzir todo o fluxo de compra de forma sistemática e integrada com demais sistemas
do Estado onde se tenha necessidade de integração de dados. 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 Compras

Para excluir uma compra 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.
Se a compra já possuir requisições vinculadas, este vínculo será desfeito e as
requisições de compra ficarão disponíveis para nova montagem de compra.
O sistema não permitirá excluir uma compra, caso ela esteja com a situação diferente de
“Em Elaboração”, bem como não permitirá a exclusão caso a compra já tenha tido
movimentação de fluxo em seu processo.

2.3.1.1 Aba Dados da Compra
Inclusão de compra a partir do botão “Incluir” presente na barra de título da
listagem de compras:
Para incluir ou alterar uma compra, o usuário deverá acionar o botão “Incluir” presente na
barra de título da listagem. Será aberta a tela conforme imagem abaixo:
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Tela de inclusão/alteração de Compras

Para confirmar uma inclusão, o usuário deverá preencher os campos obrigatórios
presentes na tela e acionar o botão “Gravar” na barra de título. O sistema fará as
validações necessárias de acordo com as informações prestadas, e em caso positivo,
grava os dados da compra. Observação a respeito de alguns dados da aba Dados da
Compra:
Unidade Central de Compras: Se o operador logado pertencer a mais de uma central
de compras, o campo fica habilitado para seleção, senão, o campo é preenchido com a
unidade central do operador e bloqueado.
Usuário Montagem Compra: Operador logado no sistema.
Tipo de Objeto: Campo habilitado após a seleção da unidade central de compras.
Subtipo de Objeto: Habilitado somente quando a tipo de objeto possuir subtipos
cadastrados. A listagem dos subtipos está condicionada ao tipo de objeto selecionado.
Forma de Compra: Lista as formas de compras previstas para os processos licitatórios
elaborados pelo Estado. Ocorre validação a partir do cadastro no módulo de segurança
interna (SEGIN) se a unidade central de compras está apta a realizar compra a partir da
forma selecionada.
Motivo de Dispensa: Campo habilitado quando a forma de compra = Dispensa. Lista os
motivos de dispensa cadastrados no módulo de segurança interna (SEGIN) do GCE.
Modalidade de Compra: Campo habilitado quando a forma de compra <>
Inexigibilidade. Lista as modalidades cadastradas no módulo de segurança interna
(SEGIN) do GCE, e filtradas de acordo com a forma de compra selecionada. Ocorre
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validação a partir do cadastro no módulo de segurança interna (SEGIN) se a unidade
central de compras está apta a realizar compra a partir da modalidade selecionada.
Natureza da Compra: Campo habilitado. Apresenta as opções: Entrega imediata e
programada, Importação e Registro de Preços. Ocorre validação a partir do cadastro no
módulo de segurança interna (SEGIN) se a unidade central de compras está apta a
realizar compra a partir da natureza selecionada.
Critério de julgamento: Campo habilitado para seleção por parte do usuário.
Meios de publicação: Por conveniência, os meios de publicação Diário Oficial do Estado
(DOE) e Jornal diário de grande circulação no Estado virão previamente selecionados na
inclusão de compra em virtude da necessidade de publicidade do processo licitatório
nesses meios. Campo fica habilitado para o usuário alterar conforme seu apreço.
Demais campos da tela, como: Compra Emergencial, Realiza Procedimento Específico,
Compra por Família, Objeto, Unidade Lance dos Lotes, Ordem dos Lances,
Subcontratação de Fornecedores, são obrigatórios e também necessitam serem
preenchidos. A identificação dos campos obrigatórios na tela de detalhe poderá ser feita
a partir do (*) ao lado do rótulo de cada campo.
Os campos da tela que são de configuração exclusiva quando a natureza da compra =
Registro de Preços, serão habilitados apenas quando esta configuração estiver aplicada
na compra.

Após a gravação do registro, as demais abas da tela de compra serão habilitadas para
continuação do cadastramento dos dados de compra. As permissões para manipulação
dos dados em cada aba ficam condicionadas ao papel exercido pelo operador vinculado
a unidade central de compra no sistema GCE. A atribuição do papel que o operador
exerce no fluxo de compras é definida a partir do módulo de segurança interna (SEGIN)
do GCE, e as ações do seu papel ficam condicionadas a configuração realizada no
sistema SOEWEB do Estado.

2.3.1.2 Aba Itens Compra
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações dos itens de compra vinculados
a partir da inclusão de itens requeridos ou de requisições de compra. Para tal são
disponibilizadas as funcionalidades de “Listar”, “Abrir”, “Associar Lote”, “Associar Itens de
Requisições”, “Excluir” e “Transferir”. Será possível manter estas informações enquanto a
compra estiver “Em Elaboração”. Depois disto, as informações nesta aba são
apresentadas apenas como leitura para todos os demais envolvidos no processo de
compra.

Documento: Manual de Operação do Sistema

Nº da Página: 29 de 98

Aba de Itens Compra

Botão “Abrir”: Para visualizar o detalhamento e composição de item compra em compra
o usuário deverá selecionar o item na listagem e acionar o botão “Abrir” presente na barra
de título da aba. O sistema apresenta a tela de detalhamento do item compra conforme
imagem abaixo:

Tela de Detalhe de Item Compra
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• Aba Requisição – Órgão/UO/UE do FPE: Nesta aba na tela de detalhe do item
compra o usuário pode visualizar as requisições formadoras do item compra em
questão, bem como é possível visualizar detalhadamente os dados da requisição
de origem do item requerido formador do item compra.
▪ Para visualizar o detalhamento do registro de requisição vinculado a compra
o usuário deverá selecionar a requisição na lista e acionar o botão “Abrir”
presente na barra de título da aba. Será aberta a tela de detalhamento de
requisição. Nesta tela o usuário poderá visualizar os dados de dotação
orçamentária bloqueados para a requisição no sistema financeiro do
Estado (FPE), bem como as informações de empenho realizado para tal
requisição. É possível também a partir desta tela abrir a requisição
vinculada a compra na sua origem, ou seja, abrir o registro a partir do
módulo de requisições. Para isto o usuário deverá acionar o botão “Abrir
Requisição” presente na barra de título da tela. O sistema abrirá uma nova
guia no navegador reportando o usuário para o módulo de requisições
Eletrônicas diretamente no registro de requisição em questão.

Tela de detalhe de Requisição Vinculada a Compra

▪ Para Cancelar um item requerido formador de item compra, o usuário
poderá fazê-lo a partir da seleção do registro na lista e acionando o botão
“Cancelar Item requerido”. O sistema apresentará uma nova tela para que
o usuário defina a quantidade que deseja cancelar do item requerido
formador do item compra na compra, e a partir disto, basta o usuário
acionar o botão “Solicitar Cancelamento” para concluir a ação. O
cancelamento neste caso se dá através da quantidade do item por local de
entrega, ou seja, o usuário define a quantidade que deseja cancelar em
um ou mais locais de entrega que o item tenha sido destinado. OBS: Uma
vez que um item requerido tenha sido cancelado na compra, este
cancelamento é refletido diretamente na requisição na qual o item está
inserido. Caso haja bloqueio de recurso orçamentário para o item
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cancelado, o sistema GCE de forma integrada com o Sistema Financeiro
do Estado (FPE) fará o cancelamento do bloqueio da dotação conforme o
cancelamento do item requerido efetivado na compra. Importante salientar
que em virtude do cancelamento de dotação orçamentária no FPE ser
realizado de forma manual, enquanto o cancelamento de fato não tenha
sido processado no FPE e retornado para o GCE via integração, o usuário
não conseguirá avançar com o fluxo da compra.

Tela de Cancelamento de Item Requerido formador de Item Compra

▪ Para excluir um item requerido formador de item compra, o usuário poderá
fazê-lo a partir da seleção do registro na lista e acionando o botão “Excluir
Item requerido”. O sistema apresentará uma mensagem de confirmação
da exclusão de item requerido formador do item compra. Com a
confirmação o item requerido é excluído da compra, ficando disponível
para ser inserido em nova compra conforme a necessidade do usuário.
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Tela de Confirmação de exclusão de Item Requerido formador de Item Compra

• Aba Observações Padronizadas: Nesta aba na tela de detalhe do item compra o
usuário pode visualizar as observações padronizadas vinculadas ao item compra.
Importante salientar que as observações padronizadas são carregadas a partir do
item do catálogo, logo, as informações contidas aqui para o item compra são as
mais atuais de acordo com a manutenção do item no catálogo de itens os Estado.
O usuário poderá inserir para o item compra novas observações próprias ou
padronizadas de acordo com sua necessidade, sem prejuízo para os dados
registrados para o item no módulo de catálogo. As observações padronizadas são
inseridas a partir da vinculação de observações previamente cadastradas no
sistema GCE no módulo de catálogo de itens. Já as observações próprias são
registros específicos incluídos pontualmente pelo usuário diretamente no item
compra em questão. Cabe ressaltar que as observações próprias e padronizadas
são atributos presentes na folha de dados do instrumento convocatório gerado
para a compra.
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Tela de Detalhe do Item compra – Aba de Observações Padronizadas

• Aba Anexos: Nesta aba na tela de detalhe do item compra o usuário poderá
manipular os registros anexos ao item compra. Importante salientar que os
anexos presentes para o item no módulo de catálogo de itens do sistema GCE
são automaticamente migrados para o item compra, sendo estes registrados
nesta aba. O usuário poderá manipular estes dados a partir da compra, sem
prejuízo para os dados registrados para o item no módulo de catálogo.

Tela de Detalhe do Item compra – Aba de Anexos
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Botão “Associar Itens de Requisições”: Para incluir novo item a partir desta aba, o
usuário deverá clicar no botão “associar itens de requisições”. A partir desta ação o
sistema apresenta a lista de itens requeridos a partir de requisições cuja unidade de
compra é atendida por determinada central de compras, e que na ocasião os itens
requeridos estejam aptos a serem inseridos em compra. Importante salientar que a
listagem de itens requeridos está filtrada de acordo com as configurações aplicadas na
compra, logo, o sistema elabora uma série de validações para garantir que os itens
inseridos na compra estão em conformidade com as configurações aplicadas.

Tela de Associação dos Itens Requeridos em compras

A partir da seleção dos itens na lista e acionamento do botão “OK”, os itens selecionados
são gravados na compra. Caso um mesmo item requerido oriundo de diversas
requisições seja inserido mais de uma vez na compra, o sistema automaticamente
vincula o item em inserção ao item já presente na compra, ajustando seu quantitativo,
locais de entrega, dotação, etc.
Botão “Excluir” Item: Para excluir um item da compra, 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. A exclusão de itens
da compra só é permitida enquanto a compra se encontra com a situação = em
elaboração. Quando tratamos de exclusão, implica em dizer que quando executada esta
operação, de fato o que está sendo executado é a desvinculação dos itens requeridos
formadores de item compra da compra, logo, estes itens requeridos ficarão disponíveis
para inclusão em novas compras.
Botão “Associar Lote”: Para associar itens a determinado lote, o usuário deverá
selecionar na listagem os itens que deseja vincular a um lote e acionar o botão “associar
lote” presente na barra de título da aba de itens compra. O sistema abrirá a tela de
consulta com os lotes gerados para a compra, e caso ainda não tenha lotes criados, o
usuário poderá fazê-lo acionando o botão “criar lote” presente na tela de associação.
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Tela de Seleção de Lote para vinculação dos itens compra

Tela de Inclusão de Lote

Uma vez criado e disponível o lote a partir da listagem, o usuário deverá selecionar o lote
na lista e acionar o botão “Ok” para confirmar a operação de vinculação. A partir deste
momento os itens compra selecionados estarão vinculados ao lote em questão.
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Aba de Itens Compra – Itens vinculados a Lotes

Botão “Transferir”: Para transferir um item compra para outra compra, o usuário deverá
selecionar na listagem o item que deseja transferir e acionar o botão “transferir”, o
sistema abrirá uma nova tela para que seja definida a compra que receberá o item em
transferência.

Tela de transferência de itens compra
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O usuário deverá pesquisar a compra de destino da transferência acionando a opção de
pesquisa presente ao lado do atributo Nº Compra na caixa das informações da compra
destino. As compras apresentadas na listagem devem ter as mesmas configurações da
compra origem, sendo que o sistema fará este tratamento para que o item possa ser
transferido.

Tela de listagem de compra destino

Uma vez selecionada a compra destino e acionado o botão “OK” presente na barra de
título da tela de transferência, o item compra será removido da compra origem e inserido
na compra destino.
Botão “Filtrar”: A partir da ação deste botão é possível o usuário aplicar uma série de
filtros para visualizar a lista de itens compra de acordo com sua conveniência.
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Tela de filtragem de Itens Compra

2.3.1.3 Aba Lote Compra
Nesta aba o usuário poderá manter as informações dos lotes da compra. Para tal, são
disponibilizadas as funcionalidades de “Listar”, “Incluir”, “Abrir” e “Excluir”. Será possível
manter estas informações enquanto a compra estiver “Em Elaboração”. Depois disto, as
informações nesta aba são apresentadas apenas como leitura para todos os demais
envolvidos no processo de compra.
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Aba de Lote de Compra

Para incluir um novo lote, o usuário deverá clicar no botão “incluir” presente na barra de
título da aba, o sistema então apresenta a tela de inclusão de lote. Para confirmar a
inclusão de lote em compra é necessário que o usuário preencha os campos obrigatórios
na tela, que são: Rótulo do Lote (necessário incluir o nome do rótulo com no mínimo 10
caracteres conforme exigência do sistema de compras eletrônicas do Estado – COERS),
Nome do Lote (necessário incluir o nome do lote com no mínimo 15 caracteres conforme
exigência do sistema de compras eletrônicas do Estado – COERS), Tipo de Entrega
(habilitado apenas quando a natureza da compra = registro de preços, senão o campo é
bloqueado e preenchido com a informação “Total”) e Participação ME/EPP.

Tela de inclusão de Lote de Compra

Para excluir um lote, 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. A exclusão de um lote da compra promoverá a
desvinculação do item compra em relação ao lote, caso haja vinculação.
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2.3.1.3.1 Aba Itens do Lote
Nesta aba o usuário poderá visualizar todos os itens compra vinculados ao lote. Para tal,
são disponibilizadas as funcionalidades de “Listar” e “Transferir Item do Lote”. É possível
transferir itens compra entre os lotes enquanto a compra estiver “Em Elaboração”. Após,
os registros são disponibilizados apenas para leitura para todos os usuários de compra.

Aba Itens do Lote

Para transferir itens compra do lote, o usuário deverá selecionar na listagem o item em
questão e acionar o botão “Transferir Item do Lote”. O sistema então abrirá uma nova tela
para que seja selecionado o lote de destino para o item.

Tela de transferência de item entre lotes compra

A partir da seleção do lote destino e acionamento do botão “Transferir” o sistema realiza
a transferência do item para o lote destino selecionado.

2.3.1.3.2 Aba Dados da Disputa do Lote
Nesta aba o usuário poderá consultar os dados de disputa do lote. Para tal, são
disponibilizadas as funcionalidades de “Listar” e “Alterar”. Os dados da disputa gravados
para um lote são previamente configurados a partir da compra na qual o lote está
inserido.
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Aba Dados da Disputa do Lote

2.3.1.3.3 Aba Movimentações
Nesta aba o usuário poderá visualizar as movimentações realizadas para um lote
compra. Para tal é disponibilizada a funcionalidade de “listar”. As movimentações de um
lote são geradas a partir do momento em que a compra encontra-se aguardando
resultado para os lotes. Isto ocorre após a fase externa do processo licitatório, ou seja,
quando a compra tem os dados do processo retornado do sistema COERS via
integração, ou então, quando o resultado será incluído de forma manual sendo que o
certame fora realizado em outro sistema externo ao GCE.

Aba de Movimentações
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2.3.1.4 Aba Preparação da Licitação
A partir desta aba na compra o usuário realizará as configurações necessárias para a
ocorrência do processo licitatório em sua fase externa ao GCE. Para tal são
disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “Incluir”, “Abrir” e “Excluir”. A opção para
incluir preparação da licitação no sistema GCE fica condicionada a situação em que a
compra se encontra. No caso, para incluir as informações de preparação a compra
deverá estar na situação “Apropriada pelo Realizador”, onde o usuário com o papel de
Realizador configurado na unidade central de compras terá a responsabilidade de inserir
estes dados na compra.

Aba de Preparação de Licitação

Para incluir uma preparação de licitação o usuário deverá clicar no botão “incluir”
presente na barra de título da aba. O sistema abrirá uma nova tela para que sejam
preenchidos os campos da preparação. Considerações importantes a respeito dos dados
inseridos na tela abaixo:
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Tela de Preparação de Licitação

Data da Realização: Ocorre validação neste atributo de acordo com a modalidade
configurada na compra (vide cadastro de modalidade de compra no módulo de segurança
interna - SEGIN). Quando envolve integração com o sistema COERS, este atributo é
enviado para este sistema.
Agendamento dos Lotes: Opções: Todos ou por Lote. Quando selecionado todos, isto
implica em dizer que todos os lotes da compra serão configurados de forma generalizada
a partir da configuração aplicada na preparação de licitação. Caso contrário, a definição
das configurações será aplicada lote a lote.
Realizada no COE: Se marcada a opção “NÃO”, isto implica em informar que a compra
em questão não terá integração com o sistema COERS. Caso contrário, a fase externa
do processo ocorrerá a partir do sistema de compras eletrônicas do estado.
Unidade Executora: A partir do módulo de segurança interna – SEGIN – do GCE será
possível vincular as unidades executoras da fase externa do processo licitatório
responsáveis por determinada unidade central de compras. Logo, neste campo serão
listadas as unidades executoras vinculadas a central no SEGIN.
Responsável: A partir da seleção da unidade executora são habilitados os operadores
vinculados a esta unidade, e estes operadores serão as opções disponíveis para seleção
neste atributo.
CPF Responsável: Conforme a seleção e cadastro do operador responsável no módulo
de segurança interna do GCE, este campo será preenchido com a informação constante
no seu cadastro.
Data abertura sessão: Por default será preenchida conforme a data de realização do
processo licitatório, podendo ser alterada. Quando envolve integração com o sistema
COERS, este atributo é enviado para este sistema.
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Data Início Receb. Proposta: Não pode ser maior que a data de abertura de sessão.
Quando envolve integração com o sistema COERS, este atributo é enviado para este
sistema.
Data Fim Receb. Proposta: Não pode ser maior que a data de abertura de sessão, e
não pode ser menor que a data de início de recebimento das propostas. Quando envolve
integração com o sistema COERS, este atributo é enviado para este sistema.
Data Abertura das Propostas: Não pode ser maior que a data de abertura de sessão, e
não pode ser menor que a data de fim de recebimento das propostas. Quando envolve
integração com o sistema COERS, este atributo é enviado para este sistema.
Tempo de Disputa: Obrigatório de acordo com a modalidade configurada na compra.
Quando envolve integração com o sistema COERS, este atributo é enviado para este
sistema.
Tempo Intenção Recurso: Obrigatório de acordo com a modalidade configurada na
compra. Quando envolve integração com o sistema COERS, este atributo é enviado para
este sistema.
Será possível excluir uma preparação de licitação enquanto a compra estiver na etapa de
“Apropriado pelo Realizador”. Para isto, 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.

2.3.1.5 Aba Requisições
Nesta aba o usuário poderá manter as requisições vinculadas a uma compra em
elaboração. As requisições listadas a partir desta aba podem ter sido vinculadas a partir
de geração automática ou automatizada de compras, ou então a partir do botão “Incluir”
presente na própria aba. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”,
“Incluir”, “Abrir”, “Excluir” e “Transferir”.
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Aba de Requisições

Para incluir uma nova requisição na compra, o usuário deverá acionar o botão “Incluir”
presente na barra de título da aba. O sistema abrirá uma nova tela com a listagem de
requisições que a partir da configuração da compra poderão ser vinculadas a mesma. O
usuário terá a opção de selecionar múltiplas requisições para vincular a uma compra, e a
partir dos registros selecionados, deve acionar o botão “Ok” para confirmar a operação.
A partir da seleção de uma requisição na lista e acionamento do botão “Visualizar itens
requeridos” o usuário visualizará a lista de itens presentes na requisição.
A partir do botão “Filtrar” o usuário poderá filtrar as requisições que deseja vincular a uma
compra.
Para excluir uma requisição vinculada à compra, o usuário deverá selecionar na listagem
o registro e acionar o botão “Excluir” presente na barra de título da aba. O sistema então
emite uma mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de
positivo. Todos os itens requeridos desta requisição que estão vinculados a determinada
compra serão devidamente excluídos com esta ação.
Para transferir uma requisição de uma compra para outra compra, o usuário deverá
selecionar na listagem o registro e acionar o botão “transferir” presente na barra de título
da aba, o sistema abrirá uma nova tela para que seja selecionada a compra que receberá
a requisição em transferência. Após a seleção da nova compra, basta acionar o botão
“Ok” para confirmar a operação. Nesta ação todos os itens requeridos da requisição
vinculados na compra em questão serão transferidos para a nova compra. OBS: Quando
a ação for de transferir uma requisição para nova compra, todos os itens requeridos desta
requisição presente na compra serão transferidos para nova compra. Há possibilidade de
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transferir apenas itens requeridos para nova compra a partir da aba de itens compra,
conforme citado no item 2.3.1.2 neste documento.

Tela de Transferência de requisições entre Compras

Tela de Listagem de Requisições para Incluir em Compra
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2.3.1.6 Aba Resumo da Dotação
A partir desta aba na compra o usuário poderá visualizar os bloqueios de dotações
orçamentárias realizados para as requisições vinculadas a compra em questão. Neste
primeiro momento a aba não estará disponível na compra, sendo possível visualizar as
dotações a partir do detalhamento dos itens compra (Aba Itens Compra).

2.3.1.7 Aba Observações
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações de observações próprias ou
padronizadas para a compra como um todo (englobando todos os itens presentes na
compra). Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “Incluir Própria”,
“Incluir Padronizada”, “Abrir” e “Excluir”.

Aba de Observações

Uma vez que uma observação padronizada esteja presente em todos os itens da compra,
esta observação passar a ser também da compra.
Para excluir uma observação da compra, o usuário deverá selecionar na listagem o
registro e acionar o botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de
confirmação para o usuário, e em caso positivo, exclui o registro. Cabe ressaltar que será
possível manter os dados nesta aba enquanto a compra estiver “Em Elaboração”. Caso
contrário os dados desta aba são disponibilizados apenas como leitura para os usuários
da compra.
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2.3.1.7.1 Incluir Própria
Para incluir uma nova observação própria, o usuário deverá acionar o botão “Incluir
Própria”. O sistema abrirá uma nova tela para que sejam preenchidos os campos e após,
basta clicar no botão “Ok” para confirmar a operação. As observações próprias inseridas
na compra farão parte do instrumento convocatório da mesma.

Tela de inclusão de Observações Própria

2.3.1.7.2 Incluir Padronizada
Para incluir uma nova observação padronizada, o usuário deverá acionar o botão “Incluir
padronizada”. O sistema abrirá uma nova tela para que sejam selecionados os registros
de observações padronizadas mantidas pelo sistema GCE no módulo de catálogo de
itens. Após a seleção das observações desejadas, basta clicar no botão “Ok” para
confirmar a operação.

Tela de seleção de Observações Padronizadas
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2.3.1.8 Aba Instrumentos Convocatórios
O instrumento convocatório é o ato administrativo formal que contém as diretrizes de um
processo licitatório, o qual identifica o objeto a ser licitado, o procedimento a ser adotado
e as condições de realização da licitação e de participação dos licitantes, bem como os
critérios de aceitabilidade e julgamento de propostas e a forma de execução do futuro
contrato.
A partir desta aba o usuário poderá manter todas as informações do instrumento
convocatório para a compra. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”,
“Incluir”, “Abrir”, “Excluir”, “Definir Instrumento Convocatório Vigente” e “Baixar”. A
disponibilidade das funcionalidades na aba 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.

Aba de Instrumento Convocatório

Botão Definir Instrumento Convocatório: A ação deste botão visa à definição do
instrumento convocatório registrado na compra como sendo o “vigente” para a mesma, e
consequentemente será este o instrumento a ser utilizado no processo licitatório, bem
como será o documento formal balizador do processo em sua fase externa ao GCE. Para
definir um instrumento convocatório como vigente, o usuário deverá selecionar na
listagem o registro e clicar no botão “Definir Instrumento Convocatório Vigente”.
Para excluir um instrumento convocatório, o usuário deverá selecionar na listagem o
registro e acionar o botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de
confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo. Um instrumento
convocatório só poderá ser excluído enquanto a compra estiver na situação “Apropriada
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pelo Elaborador de Edital”, e para avançar com o fluxo da compra é obrigatório ter seu
registro na compra, e que o mesmo esteja definido como “Vigente”.
Em todas as formas de inclusão de instrumento convocatório (Novo, Documento Anexo
ou Modelo Existente), é possível a inclusão de documentos adicionais como anexos para
estes registros. Os documentos anexados em registro de instrumento convocatório
também são encaminhados via integração para o sistema de compras eletrônicas do
Estado – COERS. Desta forma só é possível anexar arquivos cuja extensão seja: TXT,
PDF, DOC ou XLS.

2.3.1.8.1 Incluir Novo
Para incluir um novo instrumento convocatório, o usuário deverá clicar no botão “Incluir”,
e, em seguida, o botão “Novo”. O sistema abrirá uma nova tela para que sejam
preenchidos os campos e após, basta clicar no botão “Gravar” para confirmar a operação.

Tela de inclusão de Instrumento Convocatório Novo

Considerações a respeito da tela de inclusão de instrumento a partir do submenu “Novo”:
Nº Inst. Convocatório – Este campo é definido na etapa de aprovação da compra pelo
Autorizador NV2, logo, a definição propriamente do número do instrumento convocatório
ocorre de fato algumas etapas posteriormente a sua elaboração.
Pág. Inicial Processo – Campo deve ser preenchido caso a compra esteja inserida em
processo físico vigente.
Classificação – Define a classificação do instrumento convocatório na compra de acordo
com o tipo/subtipo de objeto que fará parte do processo licitatório (bens, serviços ou
obras).
Gerar Folha de Dados – Este campo define se o instrumento convocatório terá como
anexo 1 a folha de dados contendo os itens e suas especificações junto ao instrumento.
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Se campo marcado como não, a folha de dados não é gerada, senão, ela é apresentada
como anexo do instrumento.
Situação – O instrumento convocatório pode passar por aprovação por parte das
unidades de compra cujas requisições estão vinculadas a compra em andamento. Por
isto, os instrumentos convocatórios podem ter 3 situações: Em Elaboração, Em
Aprovação e Aprovado.
Nome do Instrumento Convocatório – É o Nome propriamente do instrumento
convocatório.
Preâmbulo – Campo armazena os dados gerais do processo licitatório, como o número
do expediente do processo, a modalidade de licitação que será aplicada para o processo,
a legislação que dará suporte a licitação, bem como demais dados pertinentes ao
processo e que devem constar neste atributo.
Após gravar o registro o sistema habilita as abas do instrumento convocatório para
inclusão da estrutura que se fará presente no edital.
Aba Estrutura Instrumento Convocatório:
A inclusão de estrutura de modelo fica habilitada após o salvamento do registro de
modelo de instrumento convocatório. A partir desta aba o usuário poderá manter a
estrutura gerada para um instrumento convocatório. Para tal são disponibilizadas as
funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar” e “excluir”.

Aba de Estrutura de Instrumento Convocatório – Opção Novo Instrumento
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Opções de Inclusão de Estrutura de Instrumento Convocatório

Para incluir a estrutura de instrumento convocatório o usuário deve acionar o botão
“Incluir” presente na barra de título da aba Estrutura. Esta opção aciona os submenus
para que o usuário defina inicialmente qual estrutura do documento estará sendo
inserida. As opções são: Seção, Subtítulo, Item, 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 instrumento.
Mais especificamente tem como objetivo “agrupar” as condições gerais para realização
do processo licitatório. Ao acionar o botão “Incluir” presente na barra de título da aba de
estrutura o sistema apresentara a tela abaixo:

Tela de Inclusão de Seção no Instrumento Convocatório

Campo Tipo: Apresenta as opções conforme as disposições gerais presentes em
instrumento convocatório. Este atributo servirá como um agrupador de cláusulas
pertencentes a uma determinada estrutura/conteúdo de instrumento convocatório.
Campo Quebra de Página: O usuário poderá definir quebra de página no documento de
instrumento a partir deste atributo. Sempre que o usuário marcar a opção “SIM”, a seção
em cadastramento neste instrumento terá uma quebra de página no documento gerado.
Campo Seção: Campo armazena o nome da seção propriamente, que constará no
documento do instrumento convocatório.
Campo Título: Eventualmente os instrumentos convocatórios apresentam um título
anteriormente a cada seção do documento. Este campo tem como objetivo ser o título de
determinada seção em cadastramento.
Campo Nro./Alínea: O sistema automaticamente vai sugerir a sequencia conforme a
seção já inserida para a estrutura do instrumento, mas o usuário poderá alterar a
numeração de acordo com sua necessidade.
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Campo Detalhe: Campo armazena informativo de detalhamento preenchido para
determinada seção, caso exista.
Exemplo de seções geradas para instrumento convocatório:

Subtítulo: Representa o segundo nível de estrutura presente num instrumento
convocatório. Via de regra o subtítulo é o conteúdo de uma seção.

Tela de Inclusão de Subtítulo no Instrumento Convocatório

Campo Tipo: Apresenta as opções conforme as disposições gerais presentes em
instrumento convocatório. Este atributo servirá como um agrupador de cláusulas
pertencentes a uma determinada estrutura/conteúdo de instrumento convocatório.

Documento: Manual de Operação do Sistema

Nº da Página: 54 de 98

Campo Seção Pai: A partir deste campo o usuário seleciona pra qual seção o subtítulo
está sendo inserido. Hierarquicamente no documento gerado o subtítulo ficará vinculado
a seção pai selecionada.
Campo Nro./Alínea: O sistema automaticamente vai sugerir a sequencia conforme os
subtítulos já inseridos para determinada seção no instrumento, mas o usuário poderá
alterar a numeração de acordo com sua necessidade.
Campo Detalhe: Campo armazena informativo de detalhamento preenchido para
determinado subtítulo, caso exista.
Exemplo de subtítulo gerado para instrumento convocatório (Estrutura 7.1):

Item: Representa o terceiro nível de estrutura no instrumento convocatório. Via de regra
o item é o detalhamento de subtítulo.

Tela de Inclusão de Item no Instrumento Convocatório

Campo Tipo: Apresenta as opções conforme as disposições gerais presentes em
instrumento convocatório. Este atributo servirá como um agrupador de cláusulas
pertencentes a uma determinada estrutura/conteúdo de instrumento convocatório.
Campo Subtítulo Pai: A partir deste campo o usuário seleciona pra qual subtítulo está
sendo inserido o item em questão. Hierarquicamente no instrumento gerado o item ficará
vinculado ao subtítulo pai selecionado.
Campo Nro./Alínea: O sistema automaticamente vai sugerir a sequencia conforme os
itens já inseridos para determinado subtítulo na estrutura do instrumento, mas o usuário
poderá alterar a numeração de acordo com sua necessidade.
Campo Detalhe: Campo armazena informativo de detalhamento preenchido para
determinado item, caso exista.
Exemplo de item gerado para instrumento convocatório (Estrutura 7.2.1):
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Subitem: Representa o quarto nível de estrutura de instrumento convocatório,
hierarquicamente vinculado a um item no documento. Via de regra o subitem é o
detalhamento de de um item no instrumento.

Tela de Inclusão de Subitem no Instrumento Convocatório

Campo Tipo: Apresenta as opções conforme as disposições gerais presentes em
instrumento convocatório. Este atributo servirá como um agrupador de cláusulas
pertencentes a uma determinada estrutura/conteúdo de instrumento convocatório.
Campo Item Pai: A partir deste campo o usuário seleciona pra qual item está sendo
inserido o subitem em questão. Hierarquicamente no documento gerado o subitem ficará
vinculado ao item pai selecionado.
Campo Nro./Alínea: O sistema automaticamente vai sugerir a sequencia conforme os
subitens já inseridos para determinado item na estrutura do instrumento, mas o usuário
poderá alterar a numeração de acordo com sua necessidade.
Campo Detalhe: Campo armazena informativo de detalhamento preenchido para
determinado subitem, caso exista.
Exemplo de subitem gerado para instrumento convocatório (Estrutura 12.8.2.1):

Existente: Pode-se incluir seções, subtítulos, itens e subitens em instrumentos
convocatórios a partir de uma base de dados de outros modelos gerados no sistema
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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 uma estrutura incluída em instrumento convocatório, o usuário
deverá selecionar o registro na lista de estrutura e acionar para edição de registro o botão
“Abrir”, e no caso de exclusão o botão “Excluir”. A edição ou exclusão de registros de
estrutura de instrumento convocatório serão permitidas enquanto o registro estiver na
situação “Em Elaboração”, caso contrário não será possível alterar ou excluir os registros.

2.3.1.8.2 Incluir Documento Anexo
Para incluir um novo instrumento convocatório através da opção de submenu
“Documento Anexo”, o usuário deverá clicar no botão “Incluir”, e, em seguida, no botão
“Documento Anexo”. O sistema abrirá uma nova tela para que sejam preenchidos os
campos e após, basta clicar no botão “Gravar” para confirmar a operação.
Importante destacar a diferença quando o usuário define que o instrumento convocatório
presente nesta compra foi incluído a partir de documento anexo. Neste caso, o
instrumento convocatório está sendo apenas “anexado” a compra, sendo este fruto de um
modelo de edital mantido em base de dados externa ao sistema GCE. Importante
ressaltar que para fins de integração do instrumento convocatório junto ao sistema de
compras eletrônicas do Estado – COERS, só é permitido o envio de arquivos cujas
extensões sejam do tipo: TXT, PDF, XLS OU DOC.

Tela de inclusão de Instrumento Convocatório - Submenu Documento Anexo

2.3.1.8.3 Incluir Modelo Existente
Para incluir um instrumento convocatório a partir de modelo existente, o usuário deverá
clicar no botão “Incluir”, e, em seguida, no botão “Modelo Existente”. O sistema abrirá
uma nova tela para que seja selecionado o modelo desejado e após, basta clicar no
botão “Gravar” para confirmar a operação.
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Tela de inclusão de Instrumento Convocatório - Modelo Existente

Quando um modelo de instrumento convocatório e vinculado a compra, a sua estrutura e
absorvida pela compra, sendo que o usuário poderá alterar esta estrutura de acordo com
as suas necessidades, sem prejuízo para o modelo vinculado.

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

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

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 confirmação.
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.
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2.3.1.10 Aba Publicação
Nesta aba o usuário poderá manter as publicações geradas para uma compra. Para tal,
são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “visualizar”, “incluir”, “alterar”, “excluir”
e “baixar” uma publicação gerada.
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 compra pública envolve a publicação deste ato em
imprensa oficial.
Por default, todas as compras geradas no sistema GCE terão em sua configuração a
necessidade de serem publicadas nos seguintes meios: DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL (DOE); JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO
ESTADO. Esta configuração poderá ser alterada a critério do usuário a partir da aba de
dados da compra somente enquanto a compra estiver “Em Elaboração”.
As publicações de compras 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.

Aba Publicação

Para incluir uma nova publicação para os meios de publicação já definidos na compra, o
usuário deverá clicar no botão “+” presente ao lado do nome do meio de publicação
presente na aba. O sistema incluirá uma nova linha de registro para que sejam
preenchidos os campos, e após o usuário deverá acionar o botão “Gravar” presente na
barra de título da aba.
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Para excluir uma publicação, o usuário deverá acionar o botão “-” presente ao lado do
nome do meio de publicação. O sistema então emite uma mensagem para que o usuário
confirme a exclusão do registro, e em caso positivo, o registro é excluído do sistema.
Uma publicação só poderá ser excluída enquanto a compra estiver na situação
“Apropriada pelo Publicador”, e no caso de DOE, se a mesma não estiver com situação
“Publicada”.
Caso o usuário queira incluir nova publicação para outro meio de publicação não definido
inicialmente na compra, o usuário deve acionar o botão “Incluir” presente na barra de
título da aba publicações e selecionar o meio de publicação onde será realizada nova
publicação da compra. Ao acionar o botão “OK” o sistema concretiza a inclusão do novo
meio de publicação na compra.

Tela para Seleção de Meios de Publicação - Aba Publicações

Inclusão de Publicação a partir do “Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul
(DOE)”:
Esta publicação terá integração com o sistema de gerenciamento de matérias do Estado SGM. Isto implica em afirmar que algumas configurações são imprescindíveis para que o
registro de publicação seja publicado no DOE, a saber: campo Tipo Matéria, Assunto e
Tipo Assunto, respectivamente devem ser preenchidos conforme as permissões
concedidas no sistema SGM para estas publicações.
Importante salientar que em caso de anexar o ato para publicação cujo meio de
publicação seja DOE, o arquivo anexo deve conter a extensão tipo: TXT, RTF ou ODT.
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Tela de inclusão de Ato de Publicação

Inclusão de Publicação para demais meios de publicação:
Diferentemente do DOE, os demais meios de publicação não envolvem integração com
outros sistemas do Estado, sendo que estes registros reproduzem de fato o resultado de
uma publicação efetuada pelo usuário da compra. Logo, os registros a partir destes
meios de publicação via de regra já ocorreram.
Na inclusão, o usuário terá a opção de informar a data de publicação, página da
publicação no meio informado, número de matéria e a finalidade da publicação. O usuário
poderá anexar arquivo para comprovação da publicação, bem como informar
textualmente o conteúdo publicado. Para gravação do registro o usuário deve acionar o
botão “Gravar” presente na barra de título da aba.
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Aba Publicação

Tela de Inclusão do texto de publicação

2.3.1.11 Aba Movimentações
Nesta aba o usuário poderá visualizar todas as informações de movimentação ocorridas
para uma compra. A partir das movimentações é possível o usuário identificar, por
exemplo, a unidade e operador que atendeu determinada etapa do processo de
movimentação da compra, bem como os motivos que levaram os usuários a provocar
determinada movimentação no processo. Para tal é disponibilizada a funcionalidade de
“listar” movimentações. É possível visualizar o registro de movimentação a partir da
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seleção do mesmo na lista e acionamento do botão “Abrir” presente na barra de título da
aba.

Aba Movimentações

Tela de detalhe de Movimentação

2.3.1.12 Aba Histórico
Nesta aba o usuário poderá visualizar o histórico das transações realizadas para uma
compra. Esta aba tem por objetivo apresentar as ações praticadas pelos usuários nos
dados de determinada compra, contemplando as gravações e ajustes realizados.
Paralelamente serve como registros de auditoria do sistema.
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Aba Histórico

2.3.1.13 Aba Resultado da Compra
A partir desta aba o usuário poderá manter as informações do resultado da compra, e
consequentemente homologação dos lotes que levará o processo de compra a ser
homologado. O resultado de uma compra poderá ser obtido a partir de dados recebidos
via integração do sistema GCE junto ao sistema de compras eletrônicas do Estado
(COERS), ou então o resultado pode ser inserido de forma manual pelo usuário
responsável por tal processo.
A disponibilidade das funcionalidades nesta aba 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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Aba Resultado da Compra

Resultado da Compra a partir da integração com o sistema COERS do Estado:
Quando há integração da compra elaborada no sistema GCE com o sistema COERS do
Estado, a fase externa do processo licitatório é realizada no sistema COERS, e neste
caso, a partir do resultado na fase externa, o sistema GCE fica apto a receber as
informações para dar prosseguimento ao processo de homologação dos lotes, e
consequentemente da compra no sistema GCE.
Uma vez que o lote apresente os resultados: DESERTO, NÃO ADJUDICADO ou
ADJUDICADO no sistema COERS, o sistema GCE faz a leitura desta informação e
captura os dados realizados para este lote, gravando estas informações. A partir deste
momento o sistema GCE alterada a situação da compra para “Aguardando Resultado”,
situação esta que habilitará as funcionalidades previstas na aba de resultado da compra
para que o usuário do GCE possa de fato confirmar e homologar o resultado advindo do
sistema COERS.
Para validar o resultado de um lote no sistema GCE o usuário deverá selecionar um ou
mais lotes na listagem e acionar o botão “Avaliar Resultado Lote”. Esta ação leva o
usuário a definir qual o próximo passo para o lote selecionado, sendo que é possível ser
realizada as seguintes movimentações:
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Opções de validação do lote compra

IMPORTANTE: CASO O USUÁRIO SELECIONE MÚLTIPLOS LOTES PARA
AVALIAÇÃO, NA SELEÇÃO DO SUBMENU SERÁ VERIFICADA A POSSIBILIDADE DE
SE VALIDAR TODOS OS LOTES SELECIONADOS A PARTIR DA OPÇÃO
SELECIONADA. CASO CONTRÁRIO O SISTEMA GERÁ UM ALERTA INDICANDO
QUAL LOTE NÃO ESTÁ DE ACORDO COM A AÇÃO EXECUTADA.
SITUAÇÃO DO LOTE = ADJUDICADO e NÃO ADJUDICADO
OPERADOR: PRÉ-HOMOLOGADOR, CONTROLADOR NV1, CONTROLADOR NV2 OU
HOMOLOGADOR.
OPÇÕES DE SUBMENUS HABILITADAS: (VALIDAR RESULTADO, NOVO
RESULTADO PARA O PRÉ HOMOLOGADOR). (VALIDAR RESULTADO, NOVO
RESULTADO, CANCELAR LOTE E HOMOLOGAR LOTE PARA O HOMOLOGADOR).
(VALIDAR RESULTADO PARA CONTROLADORES).
SUBMENU: VALIDAR RESULTADO:

•
•
•

CAMPO VOCE VAI: DESABILITADO E PREENCHIDO COM VALIDAR RESULTADO.

•

CAMPO ENVIAR PARA: HABILITADO, OPÇÕES - PRÉ HOMOLOGADOR;
CONTROLADOR NV1; CONTROLADOR NV2 E HOMOLOGADOR.

CAMPO MOTIVO CANCELAMENTO: DESABILITADO E SEM PREENCHIMENTO.
CAMPO
REABRIR
PREENCHIMENTO.

PROCESSO
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NO

COE:
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E

SEM
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•

CAMPO
JUSTIFICATIVA
PREENCHIMENTO.

•
•
•

CAMPO OPERADOR: PREENCHIDO COM O OPERADOR LOGADO.

•

SITUAÇÃO MOVIMENTAÇÃO: CAMPO DESABILITADO. DEVE SER GRAVADA A
SITUAÇÃO “VALIDADO” NO CAMPO APÓS SALVAMENTO DO REGISTRO.

•

CAMPO MOVIMENTAÇÃO:
MOVIMENTAÇÃO DO LOTE.

CANCELAMENTO:

DESABILITADO

E

SEM

CAMPO CPF/CNPJ OPERADOR: HABILITADO E OPCIONAL.
CAMPO UNIDADE DE DESTINO: PREENCHIDO CONFORME A SELEÇÃO DO
CAMPO “ENVIAR PARA”. SE PRÓXIMO PASSO FOR PRÉ HOMOLOGADOR OU
HOMOLOGADOR, A UNIDADE DE DESTINO É A PRÓPRIA UNIDADE CENTRAL
DE COMPRAS DA COMPRA, SENÃO, SE PRÓXIMA
ETAPA
SÃO
OS
CONTROLADORES, A UNIDADE DE DESTINO É A UNIDADE DE AUDITORIA E
CONTADORIA QUE ATENDE A CENTRAL DE COMPRAS.

OBRIGATÓRIO.

CONTEÚDO

GRAVADO

NA

SUBMENU: NOVO RESULTADO:

•
•
•

CAMPO VOCE VAI: DESABILITADO E PREENCHIDO COM NOVO RESULTADO.

•

CAMPO ENVIAR PARA: DESABILITADO. SE O CAMPO REABRIR PROCESSO NO
COE = SIM, ENTÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO COM COE. SENÃO, DEVERÁ
FICAR SEM PREENCHIMENTO.

•

CAMPO
JUSTIFICATIVA
PREENCHIMENTO.

•
•

CAMPO OPERADOR: PREENCHIDO COM O OPERADOR LOGADO.

•
•

CAMPO UNIDADE DE DESTINO: DESABILITADO E SEM PREENCHIMENTO.

•

CAMPO MOVIMENTAÇÃO:
MOVIMENTAÇÃO DO LOTE.

CAMPO MOTIVO CANCELAMENTO: DESABILITADO E SEM PREENCHIMENTO.
CAMPO REABRIR PROCESSO NO COE: HABILITADO - OPÇÕES SIM E NÃO; SE
MARCADO SIM, APÓS GRAVAR O REGISTRO O BOTÃO “ENVIAR COE” DEVE
SER HALIBITADO PARA QUE O USUÁRIO POSSA REMETER A INFORMAÇÃO
PARA O COE (COE NÃO TEM INTEGRAÇÃO DISPONÍVEL AINDA).

CANCELAMENTO:

DESABILITADO

E

SEM

CAMPO CPF/CNPJ OPERADOR: HABILITADO E OBRIGATÓRIO. O OPERADOR
DEVERÁ ESTAR CADASTRADO NO COE COMO PREGOEIRO, SENÃO
RETORNA ERRO (COE NÃO TEM INTEGRAÇÃO DISPONÍVEL AINDA).
SITUAÇÃO MOVIMENTAÇÃO: CAMPO DESABILITADO. DEVE SER GRAVADA A
SITUAÇÃO “NOVO RESULTADO” NO CAMPO APÓS SALVAMENTO DO
REGISTRO.
OBRIGATÓRIO.

CONTEÚDO

GRAVADO

NA

SUBMENU: CANCELAR LOTE:
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•
•

CAMPO VOCE VAI: DESABILITADO E PREENCHIDO COM CANCELAR LOTE.

•

CAMPO REABRIR PROCESSO NO COE: HABILITADO - OPÇÕES SIM E NÃO; SE
MARCADO SIM, APÓS GRAVAR O REGISTRO O BOTÃO “ENVIAR COE” DEVE
SER HALIBITADO PARA QUE O USUÁRIO POSSA REMETER A INFORMAÇÃO
PARA O COE (COE NÃO TEM INTEGRAÇÃO DISPONÍVEL AINDA).

•

CAMPO ENVIAR PARA: HABILITADO E OPCIONAL. OPÇÕES DISPONÍVEIS: COE
(SE O CAMPO REABRIR PROCESSO NO COE = SIM), CONTROLADORES NV1 E
2 OU HOMOLOGADOR (A OPÇÃO DE ENVIAR PARA O HOMOLOGADOR SE DÁ
EM VIRTUDE QUE O LOTE CANCELADO DEVERÁ SER TAMBÉM HOMOLOGADO
PELO HOMOLOGADOR).

•
•
•

CAMPO JUSTIFICATIVA CANCELAMENTO: HABILITADO E OBRIGATÓRIO.

•

CAMPO UNIDADE DE DESTINO: PREENCHIDO CONFORME A SELEÇÃO DO
CAMPO “ENVIAR PARA”. SE PRÓXIMO PASSO FOR PRÉ
HOMOLOGADOR
OU HOMOLOGADOR, A UNIDADE DE DESTINO É A PRÓPRIA UNIDADE
CENTRAL DE COMPRAS DA COMPRA, SENÃO, SE
PRÓXIMA ETAPA SÃO
OS CONTROLADORES, A UNIDADE DE DESTINO É A UNIDADE DE AUDITORIA E
CONTADORIA QUE ATENDE A CENTRAL DE COMPRAS.

•

SITUAÇÃO MOVIMENTAÇÃO: CAMPO DESABILITADO. DEVE SER GRAVADA A
SITUAÇÃO “CANCELADO” NO CAMPO APÓS SALVAMENTO DO REGISTRO.

•

CAMPO MOVIMENTAÇÃO:
MOVIMENTAÇÃO DO LOTE.

CAMPO MOTIVO CANCELAMENTO: HABILITADO E OBRIGATÓRIO. OPÇÕES:
REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO.

CAMPO OPERADOR: PREENCHIDO COM O OPERADOR LOGADO.
CAMPO CPF/CNPJ OPERADOR: HABILITADO E OBRIGATÓRIO. O OPERADOR
DEVERÁ ESTAR CADASTRADO NO COE COMO PREGOEIRO, SENÃO RETORNA
ERRO (COE NÃO TEM INTEGRAÇÃO DISPONÍVEL AINDA).

OBRIGATÓRIO.

CONTEÚDO

GRAVADO

NA

SUBMENU: HOMOLOGAR LOTE:

•
•
•

CAMPO VOCE VAI: DESABILITADO E PREENCHIDO COM HOMOLOGAR LOTE.

•
•

CAMPO ENVIAR PARA: DESABILITADO E SEM PREENCHIMENTO.

•
•
•

CAMPO OPERADOR: PREENCHIDO COM O OPERADOR LOGADO.

CAMPO MOTIVO CANCELAMENTO: DESABILITADO E SEM PREENCHIMENTO.
CAMPO
REABRIR
PREENCHIMENTO.

PROCESSO

CAMPO
JUSTIFICATIVA
PREENCHIMENTO.

NO

COE:

CANCELAMENTO:

DESABILITADO

DESABILITADO

E

SEM

E

SEM

CAMPO CPF/CNPJ OPERADOR: HABILITADO E OPCIONAL.
CAMPO UNIDADE DE DESTINO: DESABILITADO E SEM PREENCHIMENTO.
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•

SITUAÇÃO MOVIMENTAÇÃO: CAMPO DESABILITADO. DEVE SER GRAVADA A
SITUAÇÃO “HOMOLOGADA” NO CAMPO APÓS SALVAMENTO DO REGISTRO.

•

CAMPO MOVIMENTAÇÃO:
MOVIMENTAÇÃO DO LOTE.

OBRIGATÓRIO.

CONTEÚDO

GRAVADO

NA

SITUAÇÃO DO LOTE = CANCELADO
OPERADOR: PRÉ-HOMOLOGADOR OU HOMOLOGADOR
OPÇÕES DE SUBMENUS HABILITADAS: (VALIDAR RESULTADO, NOVO
RESULTADO PARA O PRÉ HOMOLOGADOR). (VALIDAR RESULTADO, NOVO
RESULTADO, E HOMOLOGAR LOTE PARA O HOMOLOGADOR).
SUBMENU: VALIDAR RESULTADO:

•
•
•

CAMPO VOCE VAI: DESABILITADO E PREENCHIDO COM VALIDAR RESULTADO.

•

CAMPO ENVIAR PARA: HABILITADO, OPÇÕES - PRÉ HOMOLOGADOR E
HOMOLOGADOR.

•

CAMPO
JUSTIFICATIVA
PREENCHIMENTO.

•
•
•

CAMPO OPERADOR: PREENCHIDO COM O OPERADOR LOGADO.

•

SITUAÇÃO MOVIMENTAÇÃO: CAMPO DESABILITADO. DEVE SER GRAVADA A
SITUAÇÃO “VALIDADO” NO CAMPO APÓS SALVAMENTO DO REGISTRO.

•

CAMPO MOVIMENTAÇÃO:
MOVIMENTAÇÃO DO LOTE.

CAMPO MOTIVO CANCELAMENTO: DESABILITADO E SEM PREENCHIMENTO.
CAMPO
REABRIR
PREENCHIMENTO.

PROCESSO

NO

COE:

CANCELAMENTO:

DESABILITADO

DESABILITADO

E

E

SEM

SEM

CAMPO CPF/CNPJ OPERADOR: HABILITADO E OPCIONAL.
CAMPO UNIDADE DE DESTINO: DESABILITADO E PREENCHIDO COM A
PRÓPRIA UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS DA COMPRA.

OBRIGATÓRIO.

CONTEÚDO

GRAVADO

NA

SUBMENU: NOVO RESULTADO:

•
•
•

CAMPO VOCE VAI: DESABILITADO E PREENCHIDO COM NOVO RESULTADO.
CAMPO MOTIVO CANCELAMENTO: DESABILITADO E SEM PREENCHIMENTO.
CAMPO REABRIR PROCESSO NO COE: HABILITADO - OPÇÕES SIM E NÃO; SE
MARCADO SIM, APÓS GRAVAR O REGISTRO O BOTÃO “ENVIAR COE” DEVE
SER HALIBITADO PARA QUE O USUÁRIO POSSA REMETER A INFORMAÇÃO
PARA O COE (COE NÃO TEM INTEGRAÇÃO DISPONÍVEL AINDA).
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•

CAMPO ENVIAR PARA: DESABILITADO. SE O CAMPO REABRIR PROCESSO NO
COE = SIM, ENTÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO COM COE. SENÃO, DEVERÁ
FICAR SEM PREENCHIMENTO.

•

CAMPO
JUSTIFICATIVA
PREENCHIMENTO.

•
•

CAMPO OPERADOR: PREENCHIDO COM O OPERADOR LOGADO.

•
•

CAMPO UNIDADE DE DESTINO: DESABILITADO E SEM PREENCHIMENTO.

•

CAMPO MOVIMENTAÇÃO:
MOVIMENTAÇÃO DO LOTE.

CANCELAMENTO:

DESABILITADO

E

SEM

CAMPO CPF/CNPJ OPERADOR: HABILITADO E OBRIGATÓRIO. O OPERADOR
DEVERÁ ESTAR CADASTRADO NO COE COMO PREGOEIRO, SENÃO RETORNA
ERRO (COE NÃO TEM INTEGRAÇÃO DISPONÍVEL AINDA).
SITUAÇÃO MOVIMENTAÇÃO: CAMPO DESABILITADO. DEVE SER GRAVADA A
SITUAÇÃO “NOVO RESULTADO” NO CAMPO APÓS SALVAMENTO DO
REGISTRO.
OBRIGATÓRIO.

CONTEÚDO

GRAVADO

NA

SUBMENU: HOMOLOGAR LOTE:

•
•
•

CAMPO VOCE VAI: DESABILITADO E PREENCHIDO COM HOMOLOGAR LOTE.

•
•

CAMPO ENVIAR PARA: DESABILITADO E SEM PREENCHIMENTO.

•
•
•
•

CAMPO OPERADOR: PREENCHIDO COM O OPERADOR LOGADO.

•

CAMPO MOVIMENTAÇÃO:
MOVIMENTAÇÃO DO LOTE.

CAMPO MOTIVO CANCELAMENTO: DESABILITADO E SEM PREENCHIMENTO.
CAMPO
REABRIR
PREENCHIMENTO.

PROCESSO

CAMPO
JUSTIFICATIVA
PREENCHIMENTO.

NO

COE:

CANCELAMENTO:

DESABILITADO

DESABILITADO

E

SEM

E

SEM

CAMPO CPF/CNPJ OPERADOR: HABILITADO E OPCIONAL.
CAMPO UNIDADE DE DESTINO: DESABILITADO E SEM PREENCHIMENTO.
SITUAÇÃO MOVIMENTAÇÃO: CAMPO DESABILITADO. DEVE SER GRAVADA A
SITUAÇÃO “HOMOLOGADO” NO CAMPO APÓS SALVAMENTO DO REGISTRO.
OBRIGATÓRIO.

CONTEÚDO

GRAVADO

NA

SITUAÇÃO DO LOTE = DESERTO
OPERADOR: PRÉ-HOMOLOGADOR OU HOMOLOGADOR
OPÇÕES DE SUBMENUS HABILITADAS: (VALIDAR RESULTADO PARA O PRÉ
HOMOLOGADOR).
(VALIDAR RESULTADO
E HOMOLOGAR LOTE PARA O
HOMOLOGADOR).
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SUBMENU: VALIDAR RESULTADO:

•
•
•

CAMPO VOCE VAI: DESABILITADO E PREENCHIDO COM VALIDAR RESULTADO.

•

CAMPO ENVIAR PARA: HABILITADO, OPÇÕES - PRÉ HOMOLOGADOR E
HOMOLOGADOR.

•

CAMPO
JUSTIFICATIVA
PREENCHIMENTO.

•
•
•

CAMPO OPERADOR: PREENCHIDO COM O OPERADOR LOGADO.

•

SITUAÇÃO MOVIMENTAÇÃO: CAMPO DESABILITADO. DEVE SER GRAVADA A
SITUAÇÃO “VALIDADO” NO CAMPO APÓS SALVAMENTO DO REGISTRO.

•

CAMPO MOVIMENTAÇÃO:
MOVIMENTAÇÃO DO LOTE.

CAMPO MOTIVO CANCELAMENTO: DESABILITADO E SEM PREENCHIMENTO.
CAMPO
REABRIR
PREENCHIMENTO.

PROCESSO

NO

COE:

CANCELAMENTO:

DESABILITADO

DESABILITADO

E

E

SEM

SEM

CAMPO CPF/CNPJ OPERADOR: HABILITADO E OPCIONAL.
CAMPO UNIDADE DE DESTINO: DESABILITADO E PREENCHIDO COM A
PRÓPRIA UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS DA COMPRA.

OBRIGATÓRIO.

CONTEÚDO

GRAVADO

NA

SUBMENU: HOMOLOGAR LOTE:

•
•
•

CAMPO VOCE VAI: DESABILITADO E PREENCHIDO COM HOMOLOGAR LOTE.

•
•

CAMPO ENVIAR PARA: DESABILITADO E SEM PREENCHIMENTO.

•
•
•
•

CAMPO OPERADOR: PREENCHIDO COM O OPERADOR LOGADO.

•

CAMPO MOVIMENTAÇÃO:
MOVIMENTAÇÃO DO LOTE.

CAMPO MOTIVO CANCELAMENTO: DESABILITADO E SEM PREENCHIMENTO.
CAMPO
REABRIR
PREENCHIMENTO.

PROCESSO

CAMPO
JUSTIFICATIVA
PREENCHIMENTO.

NO

COE:

CANCELAMENTO:

DESABILITADO

DESABILITADO

E

SEM

E

SEM

CAMPO CPF/CNPJ OPERADOR: HABILITADO E OPCIONAL.
CAMPO UNIDADE DE DESTINO: DESABILITADO E SEM PREENCHIMENTO.
SITUAÇÃO MOVIMENTAÇÃO: CAMPO DESABILITADO. DEVE SER GRAVADA A
SITUAÇÃO “HOMOLOGADO” NO CAMPO APÓS SALVAMENTO DO REGISTRO.
OBRIGATÓRIO.

CONTEÚDO

GRAVADO

NA

SITUAÇÃO DO LOTE = EM ANDAMENTO | EM CONSTRUÇÃO
OPERADOR: PRÉ HOMOLOGADOR E HOMOLOGADOR
OPÇÕES DE SUBMENUS HABILITADOS: NENHUM
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ENQUANTO OS LOTES ESTIVEREM NESTA SITUAÇÃO NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE
GERARMOS MOVIMENTAÇÃO PRO LOTE NO GCE. DESTA FORMA NENHUM ITEM
DE MENU DEVERÁ ESTAR HABILITADO.
SITUAÇÃO DO LOTE = ADJUDICADO | SITUAÇÃO RESULTADO LOTE =
HOMOLOGADO
OPERADOR: HOMOLOGADOR
OPÇÕES DE SUBMENUS HABILITADOS: DESFAZER HOMOLOGAÇÃO
SUBMENU: DESFAZER HOMOLOGAÇÃO:

•

CAMPO VOCE VAI:
HOMOLOGAÇÃO.

•
•

CAMPO MOTIVO CANCELAMENTO: DESABILITADO E SEM PREENCHIMENTO;

•
•

CAMPO ENVIAR PARA: DESABILITADO E PREENCHIDO COM HOMOLOGADOR.

•
•
•

CAMPO OPERADOR: PREENCHIDO COM O OPERADOR LOGADO.

•

SITUAÇÃO MOVIMENTAÇÃO: CAMPO DESABILITADO. DEVE SER GRAVADA A
SITUAÇÃO “DESFEITA HOMOLOGAÇÃO” NO CAMPO APÓS SALVAMENTO DO
REGISTRO.

•

CAMPO MOVIMENTAÇÃO:
MOVIMENTAÇÃO DO LOTE.

CAMPO
REABRIR
PREENCHIMENTO.

DESABILITADO

PROCESSO

CAMPO
JUSTIFICATIVA
PREENCHIMENTO.

NO

E

PREENCHIDO

COE:

CANCELAMENTO:

COM

DESABILITADO

DESABILITADO

DESFAZER

E

E

SEM

SEM

CAMPO CPF/CNPJ OPERADOR: HABILITADO E OPCIONAL.
CAMPO UNIDADE DE DESTINO: DESABILITADO E PREENCHIDO COM A
UNIDADE CENTRAL DE COMPRA.

OBRIGATÓRIO.

CONTEÚDO

GRAVADO

NA

Uma vez executado os fluxos de validação para o lote da compra conforme especificado
acima, quando todos os lotes estiverem homologados, o sistema GCE automaticamente
encaminha a compra para sua homologação propriamente (situação: Enviada para
Homologação).

Resultado da Compra a partir de inclusão manual dos lotes:
O sistema GCE possibilita a inclusão manual do resultado de compra a partir da inclusão
e validação dos lotes, uma vez que a compra não esteja configurada para ocorrer a fase
externa do processo licitatório a partir do sistema de compras eletrônicas do Estado –
COERS.
Neste caso, a validação propriamente dos lotes transcorre da mesma forma descrita
quando a inclusão do resultado é realizada a partir da integração (item 2.3.1.14 deste
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documento). A diferença de fato se dá na inclusão do resultado para os lotes, que é
realizada manualmente pelo usuário de compras.
Para incluir um novo resultado para o lote de compra manualmente, o usuário deverá
clicar no botão “Incluir” presente na barra de título da aba de resultado da compra.
Importante salientar que o botão “Incluir” fica habilitado apenas quando a compra foi
configurada para não ter integração com o sistema COERS. O acionamento do botão
incluir abrirá uma nova tela para que seja informado o resultado para o lote da compra.

Tela inclusão/alteração Resultado da Compra

Considerações a respeito dos campos da tela:
Lote: Campo apresenta a lista dos lotes presentes na compra, sendo que o resultado é
inserido por lote. Uma vez registrado o resultado para determinado lote, o mesmo é
suprimido da lista deste campo.
Edital: Campo bloqueado e preenchido conforme o número do edital da compra.
Tratamento ME/EPP: Campo bloqueado e preenchido conforme a configuração do lote
selecionado.
Valor Classificado: Campo bloqueado e preenchido conforme os valores inseridos para
os itens do lote.
Situação: Inserida conforme a situação do lote resultante da fase externa da compra.
Uma vez definida a situação na inclusão do lote, a situação poderá ser alterada mediante
a ação do submenu (Novo Resultado), que habilitará este campo para ajustada a
situação do lote resultado.
Após o acionamento do botão “Gravar” o sistema habilita as abas presentes na tela para
inclusão dos demais dados referente ao resultado do lote (Itens do Lote, Dados da
Disputa, Fornecedores Classificados e Movimentações).
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Tela inclusão/alteração Resultado da Compra – Resultado do Lote

Aba Itens do Lote: Na inclusão manual de resultado para o lote compra é necessário
incluir também os dados do resultado para os itens vinculados ao lote em questão. Para
isto o usuário deverá acionar o botão “Incluir” presente na barra de título da aba, será
apresentada a tela para inclusão dos itens:

Tela inclusão/alteração Item do Lote – Resultado do Lote
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Considerações a respeito dos campos da tela:
Item do Lote: Campo apresenta os itens vinculados ao lote na compra. A medida que é
inserido o resultado para o item, o mesmo não é mais apresentado como opção neste
campo.
Unidade de Medida, Quantidade, Valor Unitário, Valor Mensal, Valor Total, Valor Mensal
Adjudicado e Valor Total Adjudicado: Campos desabilitados e preenchidos conforme os
dados do item na compra, e a partir do valor unitário adjudicado informado para o item.
Quando a inclusão do item for para lote Adjudicado, o campo Valor Unitário Adjudicado e
Marca/Modelo são obrigatórios de preenchimento.
Quando o lote for <> adjudicado, os itens do lote serão automaticamente liberados para
serem inseridos em novas compras. O usuário poderá visualizar esta definição a partir da
grade de itens, coluna “Disponível Nova Compra = SIM”. O usuário poderá desfazer esta
ação a partir da seleção do item na lista e acionamento do botão “Devolver Item”
presente na barra de título da aba Itens do Lote. Neste caso, o item que estava liberado
para ser incluído em nova compra terá sua condição alterada, sendo que o item não mais
ficará disponível.
Aba Dados da Disputa: Os campos desta aba são preenchidos a partir dos dados do
lote na compra. “Única questão está relacionada ao campo ‘Nova Validade da Proposta”,
sendo este campo passível de preenchimento manual por parte do usuário. Esta
informação será utilizada para alertar o usuário na homologação do lote, e caso a
validade da proposta esteja vencida, será necessário incluir a nova validade da proposta
para que a homologação do lote ocorra.

Aba Dados da Disputa - Lote em Homologação

Aba Fornecedores Classificados: Aqui serão inseridos os fornecedores habilitados e
classificados para o lote resultado compra. Quando se tratar de compra integrada com o
sistema COERS, os dados dos fornecedores serão inseridos automaticamente a partir da

Documento: Manual de Operação do Sistema

Nº da Página: 76 de 98

integração e não poderão ser alterados. Na inclusão manual, sempre que a situação do
lote for = Classificado, será obrigatório o preenchimento da classificação do fornecedor
para o lote. Quando a classificação do fornecedor for “1 (primeiro colocado)”, o sistema
GCE realiza uma integração com o sistema de finanças do Estado (FPE) para obter o
código de credor deste fornecedor. Caso este não tenha o código cadastrado, o sistema
GCE gera uma pendência na homologação do lote, não permitindo o mesmo ser
homologado para fornecedor que não seja credor do Estado.

Inclusão de Fornecedor para Lote em Homologação

Aba Movimentações: Esta aba apresenta os dados gerados pelas movimentações
resultantes da avaliação do lote em homologação na compra.

Aba Movimentações - Lote em Homologação

É possível visualizar o detalhamento de cada movimentação realizada para o lote a partir
do botão “Abrir” presente na barra de título da aba.

2.3.1.14 Aba Atas
A partir da aba Atas presente na compra será possível o usuário visualizar e abrir uma
ata de registro de preço na qual a compra encontra-se vinculada. As compras
homologadas cuja natureza é de registro de preço serão as responsáveis por gerar atas a
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partir do módulo de Atas de registro de preços, e esta vinculação entre os processos fica
registrada na compra a partir desta aba.

Aba Atas

A partir do botão “Abrir” presente na barra de título da aba o usuário será levado
diretamente para o registro de ata no módulo de Atas.

2.3.2 Compras de Montagem Automática
A partir do item de menu Compras > Compras de Montagem Automática será possível
visualizar às compras geradas a partir do calendário de compra no sistema GCE. As
compras de montagem automática caracterizam-se por ser oriundas de requisições de
compra de um mesmo bem ou serviço, podendo ou não ter origem em diversos órgãos,
onde a partir da configuração dos itens e das famílias dos itens presentes em requisição,
o sistema GCE “monta” as compras conforme estas configurações.
Para conhecimento, importante destacar algumas configurações que são pré-requisitos
para montagem de compras automáticas:
▪ Configuração no Item e na família do Catálogo referente à montagem
automática = SIM;
▪ Configuração no Item e na família do Catálogo referente ao dia da
montagem;
▪ Configuração no Item referente à data de última montagem;
▪ Configuração no SEGIN da unidade central de compras apta a assumir o
processo da compra gerada de forma automática;
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▪ Configuração nas requisições referente ao tipo de entrega dos itens, sendo
que a montagem automática obedece ao critério da natureza da compra
de entrega programada ou total;
▪ Configuração das requisições se regionalizadas ou não;
▪ Configurações das requisições referentes a procedimento especifico na
montagem da compra.
A listagem das compras montadas a partir do calendário de compras fica disponível a
partir deste item de menu, mas para o usuário dar andamento no processo é necessário
que o mesmo se aproprie da compra a partir da caixa de entrada do módulo de compras.
A partir desta lista são disponibilizadas as funcionalidades de visualizar/alterar, excluir,
imprimir e filtrar os dados da listagem. Reforçando que para o usuário alterar e dar
andamento num processo de compra a partir desta listagem é necessário que a compra
esteja apropriada para o usuário logado.
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 Compras de Montagem Automáticas

O fluxo e condições estabelecidas para os processos de compra montadas de forma
automática seguem os mesmos tramites das demais compras geradas pelo sistema
GCE. Desta forma, para fins de entendimento do processo de compras o usuário poderá
visualizar este a partir do item 2.3 deste manual.
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2.3.3 Montagem de Compras Automatizadas
A partir do item de menu Compras > Montagem de Compras Automatizadas será possível
realizar a montagem de compras a partir de requisições geradas no sistema GCE. A
montagem de compra automatizada caracteriza-se por ser o processo de otimização da
geração de compras, permitindo ao usuário a seleção de diversas requisições para
geração de compras com configurações em comum. Para tal processo são
disponibilizadas as funcionalidades de listar, gerar compra, abrir requisição, visualizar
itens requeridos 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 Montagem Automatizada da Compra

Ao selecionar uma requisição na lista e acionar o botão “Abrir Requisição”, o sistema
abrirá uma nova janela no navegador e levará o usuário para a tela de detalhes da
requisição no módulo de Requisições Eletronicas.
Ao selecionar uma requisição na lista e acionar o botão “Visualizar Itens Requeridos”, o
sistema abrirá uma nova tela com a listagem de itens requeridos da referida requisição.
Neste caso, serão apresentados apenas os itens requeridos que por ventura ainda não
estejam vinculados em compras.
Para gerar uma compra a partir da listagem de requisições, o usuário deverá selecionar
uma ou mais requisições na listagem e acionar o botão “Gerar Compra” presente na
barra de título. O sistema então valida se as requisições selecionadas possuem as
configurações convergentes para que se possa gerar a compra, e solicita a confirmação
para a sua geração. Em caso positivo para a montagem, é apresentada a tela abaixo
para que o usuário configure demais campos necessários para a inclusão de nova
compra no sistema.
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Tela de configuração para montagem de compra

No acionamento do botão “Gerar Compra” o sistema gravará os dados da nova compra a
partir das requisições selecionadas. Neste momento será apresentada a tela de compra
em modo de edição para que o usuário prossiga com as demais configurações
pertinentes ao processo de compra.
O fluxo e condições estabelecidas para os processos de compra montadas de forma
automatizada seguem os mesmos tramites das demais compras geradas pelo sistema
GCE. Desta forma, para fins de entendimento do processo de compras o usuário poderá
visualizar este a partir do item 2.3 deste manual.

2.3.4 Item Fracassado de Compra
A partir do item de menu Compras > Item Fracassado de Compra será possível realizar a
montagem de compra a partir de itens fracassados em processos licitatórios no sistema
GCE. O conceito de item fracassado está relacionado aos itens de compras que tiveram
seus lotes não adjudicados em processo de compra. Inclua-se também nesta categoria
itens vinculados a lotes Desertos e Cancelados. Na tela de listagem de itens fracassados
são disponibilizadas as funcionalidades de listar, gerar compra, abrir requisição, visualizar
itens requeridos 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 Compras de Montagem Automáticas

Ao selecionar item fracassado na lista e acionar o botão “Abrir Requisição”, o sistema
abrirá uma nova janela no navegador e levará o usuário para a tela de detalhes da
requisição no módulo de Requisições Eletronicas.
Ao selecionar um item fracassado na lista e acionar o botão “Visualizar Itens Requeridos”,
o sistema abrirá uma nova tela com a listagem de itens requeridos e suas respectivas
requisições que são formadoras do item compra fracassado. Neste caso, serão
apresentados apenas os itens requeridos que por ventura ainda não estejam vinculados
em compras.
Para gerar uma compra a partir da seleção de itens fracassados, o usuário deverá
selecionar uma ou itens na listagem e acionar o botão “Gerar Compra” presente na barra
de título. O sistema então valida se as requisições dos itens fracassados selecionados
possuem as configurações convergentes para que se possa gerar a compra, e solicita a
confirmação para a sua geração. Em caso positivo para a montagem, é apresentada a
tela abaixo para que o usuário configure demais campos necessários para a inclusão de
nova compra no sistema.

Tela de configuração para montagem de compra
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No acionamento do botão “Gerar Compra” o sistema gravará os dados da nova compra a
partir dos itens fracassados selecionados, e de acordo com as configurações das
requisições destes itens. Neste momento será apresentada a tela de compra em modo de
edição para que o usuário prossiga com as demais configurações pertinentes ao
processo de compra.
O fluxo e condições estabelecidas para os processos de compra montadas a partir de
itens fracassados seguem os mesmos tramites das demais compras geradas pelo
sistema GCE. Desta forma, para fins de entendimento do processo de compras o usuário
poderá visualizar este a partir do item 2.3 deste manual.

2.3.5 Instrumentos Convocatórios em Aprovação
A partir do item de menu Compras > Instrumentos Convocatórios em Aprovação o
usuário poderá visualizar e avaliar os instrumentos convocatório em processo de
aprovação.
Alguns procedimentos licitatórios exigem que o elaborador de edital exponha o
instrumento convocatório em elaboração na compra passe pela aprovação das unidades
de compra requisitantes vinculadas a compra. Para isto, os usuários das unidades de
compra poderão realizar sua avaliação acionando os registros através desta lista.
A listagem disponibiliza as funcionalidades para visualização, edição e filtragem dos
instrumentos convocatórios aguardando aprovação.
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 Instrumentos Convocatórios em Aprovação

Para executar a avaliação de instrumento convocatório de compra, o usuário deverá
selecionar o registro na lista e acionar o botão “Abrir”. O sistema abre a tela de
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instrumento convocatório em modo de edição para que o usuário possa inserir sua
avaliação.

Tela de Aprovação de Instrumento Convocatório

O usuário aprovador poderá visualizar a estrutura do instrumento convocatório em
aprovação a partir da aba “Estrutura Instrumento Convocatório”, ou então poderá
visualizar o documento a partir do acionamento do botão “Visualizar” presente na barra
de título da tela de instrumento. Também para definição de aprovação/reprovação o
usuário poderá visualizar e baixar os anexos presentes pra o instrumento convocatório a
partir da aba de anexos.
Para aprovar o instrumento convocatório, o usuário deverá acionar a aba “Aprovação do
Instrumento Convocatório”, selecionar a linha na qual sua unidade está registrada, e
acionar o botão “Aprovar” presente na barra de título da aba de aprovação. O sistema
abrirá nova tela para confirmação da operação, solicitando justificativa do usuário. Após
confirmar a ação o instrumento convocatório é aprovado por esta unidade.

Tela de Confirmação de Aprovação de Instrumento Convocatório
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Para reprovar o instrumento convocatório, o usuário deverá acionar a aba “Aprovação do
Instrumento Convocatório”, selecionar a linha na qual sua unidade está registrada, e
acionar o botão “Reprovar” presente na barra de título da aba de aprovação. O sistema
abrirá nova tela para confirmação da operação, solicitando justificativa do usuário. Após
confirmar a ação o instrumento convocatório é reprovado por esta unidade.
Após todas as unidades de compra (unidades solicitantes) avaliar o instrumento
convocatório, o sistema automaticamente altera a situação do instrumento convocatório
conforme as avaliações realizadas. Se pelo menos uma unidade de compra reprovar o
instrumento, a situação do mesmo será “Reprovado”. Caso contrário, se todas as
unidades aprovarem o instrumento, o mesmo terá sua situação alterada para “Aprovado”.
Somente com o instrumento convocatório “Aprovado” será possível prosseguir com o
processo de compra.

2.4 Alienação

Tela de listagem de Requisições de Alienação Pendentes

Para gerar alienação, o usuário deverá selecionar a requisição e clicar no botão “Gerar
Alienação”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e
executa a validação verificando se todas as requisições selecionadas são do mesmo Tipo
de Requisição, em caso de positivo então é gerado nova Alienação com os itens e
requisições selecionados dentro do processo.
A alteração e o seguimento da Alienação se dá conforme item 2.4.1 deste manual.
Ao selecionar uma requisição e clicar no botão “Abrir Requisição”, o sistema irá direcionar
o usuário para a tela de “Requisições de Leilão”, no módulo de Requisições.
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2.5 Lotes
Neste menu contém funcionalidades relativas aos lotes da compra. As funcionalidades
dispostas através desse menu são facilitadores para os operadores desse módulo uma
vez que as ações disponíveis aqui também estão disponíveis operando por dentro da
compra no menu Compras > Compras.

2.5.1 Lotes em Homologação
Os lotes em homologação são caracterizados por já ter resultado, ou seja, recebido
dados do processo de concorrência executado no sistema COE – Compras Eletrônicas
ou então recebido dados registrados diretamente no sistema GCE quando não executado
através do sistema COE – Compras Eletrônicas.
A partir do item de menu Lotes > Lotes em Homologação será possível consultar os lotes
enviados para o Homologador, esse recurso serve de facilitador para o operador com
esse papel tendo este um item de menu com registros necessários sua atuação no fluxo.
Para tal processo são disponibilizadas as funcionalidades de listar, abrir compra 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 Requisições de Alienação Pendentes

Ao selecionar um lote e clicar no botão “Abrir Compra”, o sistema irá direcionar o usuário
para a tela de “Compras”, na aba lote, conforme item 2.3.1.2 deste manual.
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2.6 Consultas e Relatórios
Este item de menu contempla as consultas e relatórios pertinentes para o processo de
controle do módulo de compras, bem como apresenta os dados históricos importados do
sistema LIC do Estado.

2.6.1 Itens Não Adjudicados em Processo de Compras
A partir do item de menu Consultas e Relatórios > Itens Não Adjudicados em Processo de
Compras será possível visualizar os itens que se encontram não adjudicados em
processo de compras no sistema GCE. Para tal processo é disponibilizada a
funcionalidade de listar. 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 Não Adjudicados em Processo de Compras

2.6.2 Compras LIC
A partir do item de menu Consultas e Relatórios > Compras LIC será possível consultar
as compras 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.
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Tela de listagem de Compras LIC

2.6.3 Requisições em Análise
O fluxo de processo de montagem de compra possui uma etapa de análise das
requisições por parte do usuário com caráter Elaborador de Compra ou Analisador, para
isso o módulo de Compras possui uma interface que apresenta as requisições que
estejam nessa etapa. A apropriação da requisição se dá ao abrir a requisição.
A partir do item de menu Consultas e Relatórios > Requisições em Análise será possível
visualizar as requisições que se encontram com situação “Apropriada pelo Analisador” no
sistema GCE. Para tal processo é disponibilizada a funcionalidade de listar e abrir
requisição. 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 Requisições em Análise

O botão “Abrir Requisição” levará o usuário para a tela de detalhes da requisição no
módulo de Requisições Eletronicas.

2.7 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.

2.7.1 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
presente no cartão. Uma vez a tarefa
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.
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Tela de Caixa de Entrada

2.7.2 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.

Tela de visualização de Parâmetros
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2.7.3 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

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.
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Tela de visualização de registro de log

2.7.4 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.

2.7.5 Rotinas do Módulo e Histórico de Execução
A partir do item de menu Utilitários > Rotinas do Módulo > Execução de Rotinas será
possível visualizar as rotinas que são executadas a partir do módulo de compras. 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

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
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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.

2.7.6 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

2.7.7 Informações do Sistema
A partir do item de menu Utilitários > Informações do Sistema será possível consultar o
histórico de alterações e publicações do módulo de compras, 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

2.7.8 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
requisições através do documento “105_M04_COMPRAS_Integracoes”.
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3. ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES
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