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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento constitui-se no Manual de Operação do Sistema GCE (Sistema de 
Gestão de Compras do Estado) referente o módulo de Fornecedores. 

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: apresenta o padrão de interface visual, 
mensagens, alertas e auxílios visuais utilizados no desenvolvimento do Sistema 
de Gestão de Compras do Estado (GCE). 

 

 Visão Geral do Módulo de Fornecedores: apresenta especificamente o 
propósito do módulo de fornecedores, bem como uma visão geral do processo de 
fornecedores. 

 

 Espaço de Anotações: espaço reservado para anotações relativas ao 
treinamento. 

 

MANUAL DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 



 
 

 

Documento: Manual de Operação do Sistema Nº da Página: 3 de 64 

SUMÁRIO 

 

VISÃO GERAL DO SISTEMA .......................................................................................................................... 5 

1. PADRÕES DE INTERFACE DO SISTEMA ................................................................................................ 6 

1.1 ÁREA DE TRABALHO .............................................................................................................................. 6 
1.2 TELA DE LOCALIZAÇÃO ........................................................................................................................... 6 
1.3 TELAS DE DETALHE (JANELAS).................................................................................................................. 7 
1.4 MENUS ............................................................................................................................................... 8 
1.5 BOTÕES .............................................................................................................................................. 8 

1.5.1 Botão Incluir................................................................................................................................. 8 
1.5.2 Botão Abrir .................................................................................................................................. 9 
1.5.3 Botão Excluir ................................................................................................................................ 9 
1.5.4 Botão Imprimir ............................................................................................................................. 9 
1.5.5 Botão Filtrar ................................................................................................................................. 9 
1.5.6 Botão Fechar ................................................................................................................................ 9 
1.5.7 Botão Voltar................................................................................................................................. 9 
1.5.8 Botão Gravar ............................................................................................................................... 9 
1.5.9 Botão Ativar ................................................................................................................................. 9 
1.5.10 Botão Desativar ..................................................................................................................... 10 

1.6 MENSAGENS ...................................................................................................................................... 10 
1.6.1 Mensagem de Notificação ......................................................................................................... 10 
1.6.2 Mensagem de Alerta ................................................................................................................. 10 
1.6.3 Mensagem de Confirmação ....................................................................................................... 11 

1.7 AUXÍLIOS VISUAIS ................................................................................................................................ 11 
1.7.1 Balões explicativos (tooltip) ....................................................................................................... 11 

2. MÓDULO DE FORNECEDORES ........................................................................................................... 13 

2.1 ACESSANDO O MÓDULO ....................................................................................................................... 13 
2.2 CADASTROS ....................................................................................................................................... 14 

2.2.1 Tipos de Fornecedor ................................................................................................................... 14 
2.2.2 Configuração de Documentos .................................................................................................... 15 
2.2.2.1 Aba Famílias .......................................................................................................................... 17 
2.2.2.2 Aba Tipo Fornecedor ............................................................................................................. 19 
2.2.2.3 Aba Localidade ...................................................................................................................... 20 
2.2.2.4 Aba Porte ............................................................................................................................... 22 

2.3 FORNECEDORES .................................................................................................................................. 23 
2.3.1 Fornecedores ............................................................................................................................. 23 
2.3.1.1 Incluir Pessoa Jurídica............................................................................................................ 24 
2.3.1.1.1 Aba Endereços................................................................................................................... 25 
2.3.1.1.2 Aba Contatos .................................................................................................................... 26 
2.3.1.1.3 Aba Composição do Capital .............................................................................................. 27 
2.3.1.1.4 Aba Famílias ...................................................................................................................... 28 
2.3.1.1.5 Aba Atividades Econômicas .............................................................................................. 30 
2.3.1.1.6 Aba Responsáveis ............................................................................................................. 31 
2.3.1.1.7 Aba Habilitações ............................................................................................................... 32 
2.3.1.1.8 Aba Histórico ..................................................................................................................... 33 
2.3.1.1.9 Aba Justificativas de Alteração ......................................................................................... 34 
2.3.1.2 Incluir Pessoa Física ............................................................................................................... 35 



 
 

 

Documento: Manual de Operação do Sistema Nº da Página: 4 de 64 

2.3.1.2.1 Aba Endereços................................................................................................................... 36 
2.3.1.2.2 Aba Contatos .................................................................................................................... 37 
2.3.1.2.3 Aba Famílias ...................................................................................................................... 38 
2.3.1.2.4 Aba Atividades Econômicas .............................................................................................. 39 
2.3.1.2.5 Aba Responsáveis ............................................................................................................. 41 
2.3.1.2.6 Aba Habilitações ............................................................................................................... 42 
2.3.1.2.7 Aba Histórico ..................................................................................................................... 43 
2.3.1.2.8 Aba Justificativas de Alteração ......................................................................................... 44 
2.3.1.3 Incluir Consórcio .................................................................................................................... 44 
2.3.1.3.1 Aba Endereços................................................................................................................... 46 
2.3.1.3.2 Aba Contatos .................................................................................................................... 47 
2.3.1.3.3 Aba Famílias ...................................................................................................................... 48 
2.3.1.3.4 Aba Responsáveis ............................................................................................................. 49 
2.3.1.3.5 Aba Habilitações ............................................................................................................... 50 
2.3.1.3.6 Aba Histórico ..................................................................................................................... 51 
2.3.1.3.7 Aba Justificativas de Alteração ......................................................................................... 52 

2.4 CONSULTAS E RELATÓRIOS .................................................................................................................... 52 
2.4.1 Habilitações Ativadas ................................................................................................................ 53 
2.4.2 Habilitações por período ............................................................................................................ 53 
2.4.3 Fornecedores por família ........................................................................................................... 54 
2.4.4 Fornecedores por município ...................................................................................................... 55 
2.4.5 Fornecedores por porte ............................................................................................................. 55 
2.4.6 Fornecedores por período .......................................................................................................... 56 

2.5 UTILITÁRIOS ....................................................................................................................................... 57 
2.5.1 Configurações de Sistema .......................................................................................................... 57 
2.5.2 Rotinas do Módulo e Histórico de Execução .............................................................................. 57 
2.5.3 Consulta de Logs do Sistema ..................................................................................................... 59 
2.5.4 Arquivo de Exceções .................................................................................................................. 60 
2.5.5 Informações do Sistema ............................................................................................................ 61 
2.5.6 Manuais dos Módulos................................................................................................................ 62 

3. INTEGRAÇÕES ................................................................................................................................... 63 

4. ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES .............................................................................................................. 64 

 



 
 

 

Documento: Manual de Operação do Sistema Nº da Página: 5 de 64 

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 Requisições Eletrônicas 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 para as funcionalidades do sistema terão o mesmo 
comportamento definido através desta padronização.  

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 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. 

 

Tela de Detalhe do sistema 
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1.4 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 

 

1.5 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. 

 

1.5.1 Botão Incluir 

Abre a tela e detalhe com o formulário de cadastro em branco para inclusão de um novo 
registro. 
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1.5.2 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. 

 

1.5.3 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. 

 

1.5.4 Botão Imprimir 

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

 

1.5.5 Botão Filtrar 

Abre uma janela modal contendo opções de filtragem para os dados apresentados na tela 
de listagem. 

 

1.5.6 Botão Fechar 

Fecha a janela modal em questão e retorna para a tela imediatamente anterior. 

 

1.5.7 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”. 

 

1.5.8 Botão Gravar 

Grava os dados preenchidos no formulário pelo usuário. 

 

1.5.9 Botão Ativar 

De maneira geral altera a situação do registro para ativado. 

 Nunca será possível ativar um registro que já esteja ativado. 
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1.5.10 Botão Desativar 

De maneira geral altera a situação do registro para desativado. 

 Nunca será possível desativar um registro que já esteja desativado. 

 

1.6 Mensagens 

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

 

1.6.1 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. 

 

Mensagem de notificação 

 

1.6.2 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. 
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Mensagem de alerta 

1.6.3 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 

 

1.7 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. 

 

1.7.1 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 
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2. MÓDULO DE FORNECEDORES 
O Módulo de Fornecedores é um dos módulos que compõe o GCE do Governo do 
Estado do RS.  

Módulo permite a gestão de fornecedores com o propósito de garantir minimamente que 
a documentação exigida pelo Estado de acordo com os processos nos quais o fornecedor 
se credencia esteja vigente (ou de acordo com a legislação). Integrado ao módulo de 
catálogo de itens o sistema habilita os fornecedores por família quando apresentado 
documentos. 

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 fornecedores 

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

 

2.2 Cadastros 
Neste menu são mantidas todas as informações básicas do módulo de fornecedores. 
Elas servem de base e dão sustentação para o funcionamento das demais 
funcionalidades. 
 

2.2.1 Tipos de Fornecedor 

A partir do item de menu Cadastro > Tipos de Fornecedor será possível manter os tipos 
de fornecedor cadastrados no sistema GCE. Os tipos de fornecedor caracterizam-se por 
uma descrição característica de determinado tipo de fornecedor. Para tal são 
disponibilizadas as funcionalidades de listar, incluir, visualizar/alterar, excluir, imprimir e 
filtrar os dados da listagem. A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada 
as permissões concedidas ao operador junto ao sistema SOEWEB do Estado.  
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Tela de Listagem de Tipos de Fornecedor 

 

Para incluir ou alterar um tipo de fornecedor, o usuário deverá sempre preencher os 
campos de nome e tipo pessoa, 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. 

 

Tela de inclusão/alteração de Tipos de Fornecedor 

 

Para excluir um tipo de fornecedor 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. 

 

2.2.2 Configuração de Documentos 

A partir do item de menu Cadastro > Configuração de Documentos será possível manter 
as configurações de documento geradas a partir do sistema GCE. As configurações de 
documentos caracterizam-se por uma forma de registrar e controlar os documentos que 
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serão vinculados para o credenciamento dos fornecedores para determinada família de 
item. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de listar, incluir, visualizar/alterar, 
excluir 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. 

 

Tela de Listagem de Configuração de Documentos 

Para incluir ou alterar um tipo de fornecedor, o usuário deverá sempre preencher os 
campos de tipo documento, nome, obrigatório, exibir nº documento, nº documento 
obrigatório, exibir emissão, emissão obrigatório, exibir vencimento, vencimento 
obrigatório, representante legal, responsável técnico, documento família e porte, 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. 



 
 

 

Documento: Manual de Operação do Sistema Nº da Página: 17 de 64 

 

Tela de inclusão/alteração de Configuração de Documentos 

 

Para excluir uma configuração de documento 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. 

 

2.2.2.1 Aba Famílias 

Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações de vínculo com famílias para o 
Documento. Para tal, são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir” e 
“excluir”. 



 
 

 

Documento: Manual de Operação do Sistema Nº da Página: 18 de 64 

 

 

Aba Famílias 

 

Para incluir uma nova família, o usuário deverá clicar no botão “incluir”, o sistema abrirá 
uma nova janela para que sejam selecionadas as famílias do documento, após basta 
clicar no botão “Ok” para confirmar a operação. 

 

Tela de inclusão de Família 
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Para excluir uma família, 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. 

2.2.2.2 Aba Tipo Fornecedor 

Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações de vínculo com tipo fornecedor 
para o Documento. Para tal, são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir” e 
“excluir”. 

 

Aba Tipo Fornecedor 

 

Para incluir um novo tipo fornecedor, o usuário deverá clicar no botão “incluir”, o sistema 
abrirá uma nova janela para que sejam selecionados os tipos, após basta clicar no botão 
“Ok” para confirmar a operação. 
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Tela de inclusão de Tipo Fornecedor 

 

Para excluir um tipo fornecedor, 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. 

2.2.2.3 Aba Localidade 

Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações de vínculo com localidade para 
o Documento. Para tal, são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir” e 
“excluir”. 
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Aba Localidade 

 

Para incluir uma nova localidade, o usuário deverá clicar no botão “incluir”, o sistema 
abrirá uma nova janela para que sejam selecionadas as localidades, após basta clicar no 
botão “Ok” para confirmar a operação. 

 

Tela de inclusão de Localidade 
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Para excluir uma localidade, 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. 

2.2.2.4 Aba Porte 

Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações de vínculo com porte da 
empresa para o Documento. Para tal, são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, 
“incluir” e “excluir”. 

 

Aba Porte 

 

Para incluir um novo porte, o usuário deverá clicar no botão “incluir”, o sistema abrirá uma 
nova janela para que sejam selecionadas as localidades, após basta clicar no botão “Ok” 
para confirmar a operação. 
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Tela de inclusão de Porte 

 

Para excluir uma localidade, 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. 

 

2.3 Fornecedores 
Neste menu são mantidas todas as informações básicas do módulo de fornecedores. 
Elas servem de base e dão sustentação para o funcionamento das demais 
funcionalidades. 
 

2.3.1 Fornecedores 

A partir do item de menu Fornecedores > Fornecedores será possível manter os 
fornecedores cadastrados no sistema GCE. Para tal são disponibilizadas as 
funcionalidades de listar, incluir, visualizar/alterar, excluir, ativar, desativar, 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.  
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Tela de Listagem de Fornecedores 

 

Para incluir um novo fornecedor, o usuário deverá clicar no botão incluir e escolher entre 
as opções “Pessoa Jurídica”, “Pessoa Física” e “Consórcio”. 

Para ativar um fornecedor, o usuário deverá selecionar na listagem o registro que deseja 
e clicar no botão “Ativar”, o sistema então emite uma mensagem de confirmação para o 
usuário e solicita uma justificativa para ativação do registro em caso de positivo. 

Para desativar um fornecedor, o usuário deverá selecionar na listagem o registro que 
deseja e clicar no botão “Desativar”, o sistema então emite uma mensagem de 
confirmação para o usuário e solicita uma justificativa para desativação do registro em 
caso de positivo. 

Para excluir um fornecedor 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. 

 

2.3.1.1 Incluir Pessoa Jurídica 

Para incluir ou alterar um Fornecedor Pessoa Jurídica, o usuário deverá sempre 
preencher os campos nacional, tipo processo, nº processo, CNPJ, razão social, tipo 
empresa, porte, fone 1, e-mail principal e capital social, os quais são obrigatórios. A 
identificação dos campos obrigatórios na tela de detalhe poderá ser feita a partir do (*) ao 
lado do rótulo de cada campo. 
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Tela de inclusão de Fornecedores Pessoa Jurídica 

 

2.3.1.1.1 Aba Endereços 

Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações de endereço para o 
Fornecedor. Para tal, são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”, 
“excluir”, “ativar” e “desativar”. 

 

Aba Endereço 
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Para incluir um novo endereço, 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/alteração de Endereço 

 

Para ativar um endereço, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no 
botão “Ativar”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e o 
ativa em caso de confirmação. 

Para desativar um endereço, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar 
no botão “Desativar”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o 
usuário e o desativa em caso de confirmação. 

Para excluir um endereço, 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. 

 

2.3.1.1.2 Aba Contatos 

Nesta aba o usuário poderá manter contatos do fornecedor. Para tal são disponibilizadas 
as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar” e “excluir”. 
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Aba Contatos 

Para incluir um novo contato, 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/alteração de Contato 

 

Para excluir um contato, 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. 

 

2.3.1.1.3 Aba Composição do Capital 

Nesta aba o usuário poderá manter os dados de composição do capital do fornecedor. 
Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar” e “excluir”. 
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Aba Composição do Capital 

 

Para incluir uma nova composição, 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/alteração de Composição do Capital 

 

Para excluir uma composição, 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. 

 

2.3.1.1.4 Aba Famílias 

Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações de famílias para o Fornecedor. 
Para tal, são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “excluir”, “ativar” e 
“desativar”. 
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Aba Famílias 

 

Para incluir uma nova família, o usuário deverá clicar no botão “incluir”, o sistema abrirá 
uma nova janela para que sejam selecionadas as famílias do fornecedor, após basta 
clicar no botão “Ok” para confirmar a operação. 

 

Tela de inclusão de Família 
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Para ativar uma família, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no 
botão “Ativar”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e a 
ativa em caso de confirmação. 

Para desativar uma família, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no 
botão “Desativar”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário 
e desativa o registro em caso de confirmação. 

Para excluir uma família, 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. 

 

2.3.1.1.5 Aba Atividades Econômicas 

Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações de atividades econômicas para 
o Fornecedor. Para tal, são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir” e 
“excluir”. 

 

Aba Atividades Econômicas 

 

Para incluir uma nova atividade, o usuário deverá clicar no botão “incluir”, o sistema 
abrirá uma nova janela para que sejam selecionadas as atividades econômicas do 
fornecedor, após basta clicar no botão “Ok” para confirmar a operação. 
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Tela de inclusão de Atividades Econômicas 

Para excluir uma atividade, 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. 

 

2.3.1.1.6 Aba Responsáveis 

Nesta aba o usuário poderá manter os dados de responsáveis do fornecedor. Para tal 
são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar” e “excluir”. 
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Aba Responsáveis 

Para incluir um novo responsável, 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/alteração de Responsável 

 

Para excluir um responsável, 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. 

 

2.3.1.1.7 Aba Habilitações 

Nesta aba o usuário poderá manter os dados de habilitações do fornecedor. Para tal são 
disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”, “excluir”, “emitir”, 
“desativar” e “certificado”. 

 

Aba Habilitações 

Para incluir uma nova habilitação, 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. 
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Tela de inclusão/alteração de Habilitação 

 

Para emitir uma habilitação, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no 
botão “Emitir”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e a 
emitirá em caso de confirmação. 

Para desativar uma habilitação, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar 
no botão “Desativar”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o 
usuário e desativa o registro em caso de confirmação. 

Para excluir uma habilitação, 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. 

 

2.3.1.1.8 Aba Histórico 

Nesta aba o usuário poderá visualizar o histórico das transações realizadas na liberação 
de previsão. As operações de inclusão, alteração, exclusão de registros, etc, devem 
constar nesta aba quando realizadas para um processo. 
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Aba Histórico 

 

Tela de detalhes de Histórico 

2.3.1.1.9 Aba Justificativas de Alteração 
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Aba de Justificativas de Alteração 

 

2.3.1.2 Incluir Pessoa Física 

Para incluir ou alterar um Fornecedor Pessoa Física, o usuário deverá sempre preencher 
os campos nacional, tipo processo, nº processo, CPF, nome, e-mail principal, profissão, 
fone 1, tipo de empresa, nascimento e gênero, 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. 

Fornecedores - Inclusão de Fornecedores 
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2.3.1.2.1 Aba Endereços 

Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações de endereço para o 
Fornecedor. Para tal, são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”, 
“excluir”, “ativar” e “desativar”. 

 

Aba Endereço 

 

Para incluir um novo endereço, 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/alteração de Endereço 

 

Para ativar um endereço, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no 
botão “Ativar”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e o 
ativa em caso de confirmação. 

Para desativar um endereço, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar 
no botão “Desativar”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o 
usuário e o desativa em caso de confirmação. 
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Para excluir um endereço, 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. 

 

2.3.1.2.2 Aba Contatos 

Nesta aba o usuário poderá manter contatos do fornecedor. Para tal são disponibilizadas 
as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar” e “excluir”. 

 

Aba Contatos 

Para incluir um novo contato, 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/alteração de Contato 
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Para excluir um contato, 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. 

 

2.3.1.2.3 Aba Famílias 

Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações de famílias para o Fornecedor. 
Para tal, são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “excluir”, “ativar” e 
“desativar”. 

 

Aba Famílias 

 

Para incluir uma nova família, o usuário deverá clicar no botão “incluir”, o sistema abrirá 
uma nova janela para que sejam selecionadas as famílias do fornecedor, após basta 
clicar no botão “Ok” para confirmar a operação. 
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Tela de inclusão de Família 

 

Para ativar uma família, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no 
botão “Ativar”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e a 
ativa em caso de confirmação. 

Para desativar uma família, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no 
botão “Desativar”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário 
e desativa o registro em caso de confirmação. 

Para excluir uma família, 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. 

 

2.3.1.2.4 Aba Atividades Econômicas 

Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações de atividades econômicas para 
o Fornecedor. Para tal, são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir” e 
“excluir”. 
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Aba Atividades Econômicas 

 

Para incluir uma nova atividade, o usuário deverá clicar no botão “incluir”, o sistema 
abrirá uma nova janela para que sejam selecionadas as atividades econômicas do 
fornecedor, após basta clicar no botão “Ok” para confirmar a operação. 

 

Tela de inclusão de Atividades Econômicas 
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Para excluir uma atividade, 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. 

 

2.3.1.2.5 Aba Responsáveis 

Nesta aba o usuário poderá manter os dados de responsáveis do fornecedor. Para tal 
são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar” e “excluir”. 

 

Aba Responsáveis 

 

Para incluir um novo responsável, 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/alteração de Responsável 

 

Para excluir um responsável, 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. 
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2.3.1.2.6 Aba Habilitações 

Nesta aba o usuário poderá manter os dados de habilitações do fornecedor. Para tal são 
disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”, “excluir”, “emitir”, 
“desativar” e “certificado”. 

 

Aba Habilitações 

Para incluir uma nova habilitação, 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. 
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Tela de inclusão/alteração de Habilitação 

 

Para emitir uma habilitação, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no 
botão “Emitir”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e a 
emitirá em caso de confirmação. 

Para desativar uma habilitação, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar 
no botão “Desativar”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o 
usuário e desativa o registro em caso de confirmação. 

Para excluir uma habilitação, 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. 

 

2.3.1.2.7 Aba Histórico 

Nesta aba o usuário poderá visualizar o histórico das transações realizadas na liberação 
de previsão. As operações de inclusão, alteração, exclusão de registros, etc, devem 
constar nesta aba quando realizadas para um processo. 

 

Aba Histórico 
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Tela de detalhes de Histórico 

 

2.3.1.2.8 Aba Justificativas de Alteração 

 

Aba de Justificativas de Alteração 

2.3.1.3 Incluir Consórcio 

Para incluir ou alterar um Fornecedor Consórcio, o usuário deverá sempre preencher os 
campos nacional, CNPJ, nome do consórcio, tipo de empresa, fone 1 e capital social, os 
quais são obrigatórios. A identificação dos campos obrigatórios na tela de detalhe poderá 
ser feita a partir do (*) ao lado do rótulo de cada campo. 
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Tela de inclusão de Fornecedores Consórcio 

Após a inclusão do consórcio, é habilitada a seleção de suas empresas participantes. 
Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “definir empresa líder” 
e “excluir”. 

 

Tela de inclusão de Empresas Participantes 

 

Para definir uma empresa como líder, o usuário deverá selecionar na listagem o registro 
e clicar no botão “Definir Empresa Líder”. O sistema então emite uma mensagem de 
confirmação para o usuário e realiza a ação em caso de confirmação. 
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2.3.1.3.1 Aba Endereços 

Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações de endereço para o 
Fornecedor. Para tal, são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”, 
“excluir”, “ativar” e “desativar”. 

 

Aba Endereço 

 

Para incluir um novo endereço, 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/alteração de Endereço 

 

Para ativar um endereço, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no 
botão “Ativar”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e o 
ativa em caso de confirmação. 

Para desativar um endereço, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar 
no botão “Desativar”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o 
usuário e o desativa em caso de confirmação. 
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Para excluir um endereço, 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. 

 

2.3.1.3.2 Aba Contatos 

Nesta aba o usuário poderá manter contatos do fornecedor. Para tal são disponibilizadas 
as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar” e “excluir”. 

 

Aba Contatos 

 

Para incluir um novo contato, 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. 
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Tela de inclusão/alteração de Contato 

 

Para excluir um contato, 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. 

 

2.3.1.3.3 Aba Famílias 

Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações de famílias para o Fornecedor. 
Para tal, são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “excluir”, “ativar” e 
“desativar”. 

 

Aba Famílias 

 

Para incluir uma nova família, o usuário deverá clicar no botão “incluir”, o sistema abrirá 
uma nova janela para que sejam selecionadas as famílias do fornecedor, após basta 
clicar no botão “Ok” para confirmar a operação. 
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Tela de inclusão de Família 

 

Para ativar uma família, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no 
botão “Ativar”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e a 
ativa em caso de confirmação. 

Para desativar uma família, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no 
botão “Desativar”. O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário 
e desativa o registro em caso de confirmação. 

Para excluir uma família, 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. 

 

2.3.1.3.4 Aba Responsáveis 

Nesta aba o usuário poderá manter os dados de responsáveis do fornecedor. Para tal 
são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar” e “excluir”. 



 
 

 

Documento: Manual de Operação do Sistema Nº da Página: 50 de 64 

 

Aba Responsáveis 

 

Para incluir um novo responsável, 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/alteração de Responsável 

 

Para excluir um responsável, 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. 

 

2.3.1.3.5 Aba Habilitações 

Nesta aba o usuário poderá manter os dados de habilitações do fornecedor. Para tal são 
disponibilizadas as funcionalidades de “listar”. 
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Aba Habilitações 

2.3.1.3.6 Aba Histórico 

Nesta aba o usuário poderá visualizar o histórico das transações realizadas. As 
operações de inclusão, alteração, exclusão de registros e etc., devem constar nesta aba 
quando realizadas para o fornecedor deste contexto. 

 

Aba Histórico 
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Tela de detalhes de Histórico 

 

2.3.1.3.7 Aba Justificativas de Alteração 

 

Aba de Justificativas de Alteração 

2.4 Consultas e Relatórios 

Este item de menu contempla as consultas e relatórios pertinentes para o processo de 
controle do módulo de fornecedores. 
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2.4.1 Habilitações Ativadas 

A partir do item de menu Consultas e Relatórios > Habilitações Ativadas será possível o 
usuário consultar habilitações que tenham sido ativadas na data determinada no filtro, 
juntamente com seus respectivos detalhes. Para tal processo são disponibilizadas as 
funcionalidades de listar, filtrar e imprimir os dados da listagem.  

A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas 
ao operador junto ao sistema SOEWEB do Estado. 

 

Tela de Listagem de Habilitações Ativadas 

 

2.4.2 Habilitações por período 

A partir do item de menu Consultas e Relatórios > Habilitações por período será possível 
o usuário consultar habilitações que tenham sido ativadas no período determinado no 
filtro, juntamente com seus respectivos detalhes. Para tal processo são disponibilizadas 
as funcionalidades de listar, filtrar e imprimir os dados da listagem.  

A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas 
ao operador junto ao sistema SOEWEB do Estado. 
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Tela de Listagem de Habilitações por período 

 

2.4.3 Fornecedores por família 

A partir do item de menu Consultas e Relatórios > Fornecedores por família será possível 
o usuário consultar fornecedores associados a determinada família especificada no filtro, 
juntamente com seus respectivos detalhes. Para tal processo são disponibilizadas as 
funcionalidades de listar, filtrar e imprimir os dados da listagem.  

A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas 
ao operador junto ao sistema SOEWEB do Estado. 

 

Tela de Listagem de Fornecedores por família 
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2.4.4 Fornecedores por município 

A partir do item de menu Consultas e Relatórios > Fornecedores por município será 
possível o usuário consultar fornecedores de determinado município especificado no 
filtro, juntamente com seus respectivos detalhes. Para tal processo são disponibilizadas 
as funcionalidades de listar, filtrar e imprimir os dados da listagem.  

A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas 
ao operador junto ao sistema SOEWEB do Estado. 

 

Tela de Listagem de Fornecedores por município 

 

2.4.5 Fornecedores por porte 

A partir do item de menu Consultas e Relatórios > Fornecedores por porte será possível o 
usuário consultar fornecedores de determinado porte de empresa especificado no filtro, 
juntamente com seus respectivos detalhes. Para tal processo são disponibilizadas as 
funcionalidades de listar, filtrar e imprimir os dados da listagem.  

A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas 
ao operador junto ao sistema SOEWEB do Estado. 
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Tela de Listagem de Fornecedores por porte 

 

2.4.6 Fornecedores por período 

A partir do item de menu Consultas e Relatórios > Fornecedores por período será 
possível o usuário consultar fornecedores incluídos no sistema GCE em determinado 
período determinado no filtro, juntamente com seus respectivos detalhes. Para tal 
processo são disponibilizadas as funcionalidades de listar, filtrar e imprimir os dados da 
listagem.  

A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas 
ao operador junto ao sistema SOEWEB do Estado. 

 

Tela de Listagem de Fornecedores por período 
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2.5 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. 

 

2.5.1 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. 

 

Tela de visualização de Parâmetros 

 

2.5.2 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 fornecedores. 
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.   
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A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas 
ao operador junto ao sistema SOEWEB do Estado. 

 

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.  

 

Tela de Detalhe de Rotinas do Módulo e Histórico de Execução 



 
 

 

Documento: Manual de Operação do Sistema Nº da Página: 59 de 64 

Para executar uma rotina de forma manual, o usuário deverá selecionar na listagem o 
registro e clicar no botão “Executar Rotina ”. O sistema então emite uma mensagem de 
sucesso ou falha na execução. Em caso de falha, o usuário deverá entrar em contato 
com o Administrador do Sistema. 

Para baixar o log de execução das rotinas, o usuário deverá clicar no botão “Baixar Log 
Execução”. O sistema então faz o download do arquivo e o disponibiliza para o usuário. 

 

2.5.3 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. 

 

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 

 

2.5.4 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. 
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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. 

 

Conteúdo apresentado em arquivo de exceção 

 

2.5.5 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 fornecedores, 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. 

 

Tela de Informações do Sistema 
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2.5.6 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. 

Para baixar os manuais dos módulos, o usuário deverá selecionar o manual desejado nos 
itens de menu. O sistema então faz o download do arquivo e o disponibiliza para o 
usuário. 

Este item de menu deve estar acessível para todos os usuários do sistema GCE, 
independentemente do seu papel configurado no módulo de segurança interna. 

O sistema possui integrações com outros módulos do GCE e sistemas externos. O 
usuário poderá consultar as informações referente às integrações do módulo de 
fornecedores através do documento “105_M07_FORNECEDORES_Integracoes”. 
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3. Integrações 
O sistema possui integrações com outros módulos do GCE e sistemas externos. O 
usuário poderá consultar as informações referente às integrações do módulo de 
fornecedores através do documento “105_M07_FORNECEDORES_Integracoes_rev01”. 
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4. ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


