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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 Catalogação de Itens. 

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 Catalogação: apresenta especificamente o propósito 
do módulo de catalogação, bem como uma visão geral do processo de 
catalogação de itens. 

 

 Atividades dos Solicitantes: são detalhadas as instruções de acesso referentes 
às funcionalidades disponíveis no referido módulo e o detalhamento das ações 
dentro do processo de catalogação de itens disponíveis para o papel de 
solicitantes. 

 

 Atividades dos Ordenadores: são detalhadas as instruções de acesso 
referentes às funcionalidades disponíveis no referido módulo e o detalhamento 
das ações dentro do processo de catalogação de itens disponíveis para o papel 
de ordenador. 

 

 Atividades dos Catalogadores: são detalhadas as instruções de acesso 
referentes às funcionalidades disponíveis no referido módulo e o detalhamento 
das ações dentro do processo de catalogação de itens disponíveis para o papel 
de catalogador. 

 

MANUAL DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 
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 Atividades dos Técnicos: são detalhadas as instruções de acesso referentes às 
funcionalidades disponíveis no referido módulo e o detalhamento das ações 
dentro do processo de catalogação de itens disponíveis para o papel de técnico. 

 

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

A janela principal do sistema sempre estará visível para o usuário e sempre será 
acessada ao efetuar o login. Nela estão contidos o cabeçalho principal identificando o 
sistema, o menu principal que dá acesso às principais funcionalidades disponíveis bem 
como os botões de troca rápida entre módulos, retorno à página inicial e saída do 
sistema, conforme figura abaixo. 

 

Tela principal do sistema 

 

Demais janelas decorrentes de ações que exijam abertura sempre serão feitas no modo 
modal abrindo sob as demais, bastando clicar no botão “FECHAR” para que a janela se 
feche e retorne para a janela anterior. 
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Janela modal aberta no sistema 

 

1.2 Menus 

Os Menus são apresentados na página principal do sistema e localizam-se logo abaixo 
do cabeçalho principal alinhados a esquerda. Sempre que um item de menu contiver 
itens de submenu este será representado pelo ícone “>”, abrindo horizontalmente as 
demais opções bastando para isso apenas passar o cursor sobre o item. 
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Menu principal e seus submenus 

 

1.3 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. 

 

1.3.1 Botão Incluir 

Abre uma janela modal da funcionalidade com o formulário de cadastro em branco para 
inclusão de um novo registro. 

 

1.3.2 Botão Abrir 

Abre uma janela modal da funcionalidade com o formulário de alteração preenchido com 
os dados do registro selecionado possibilitando apenas visualizar as informações de 
forma detalhada como também alterar os dados apresentados. 
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1.3.3 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. 

 

1.3.4 Botão Imprimir 

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

 

1.3.5 Botão Filtrar 

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

 

1.3.6 Botão Fechar 

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

 

1.3.7 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”. 

 

1.3.8 Botão Gravar 

Grava os dados preenchidos no formulário pelo usuário. 

 

1.3.9 Botão Ativar 

De maneira geral altera a situação do registro para ativado. 

 Nunca será possível ativar um registro que já esteja ativado. 

 

1.3.10 Botão Desativar 

De maneira geral altera a situação do registro para desativado. 

 Nunca será possível desativar um registro que já esteja desativado. 
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1.4 Mensagens 

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

 

1.4.1 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 

 

1.4.2 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 modal 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 

 

1.4.3 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 em formato modal desabilitando as opções da funcionalidade 
em uso, só fechando somente após o usuário escolher uma das opções apresentadas. 

 

Mensagem de confirmação 
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1.5 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. 

 

1.5.1 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. 

 

 

Balão explicativo de um botão 

 

1.5.2 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 
CATALOGAÇÃO 

O Módulo de Catalogação é um dos módulos que compõe o GCE do Governo do Estado 
do RS.  

Este módulo tem por objetivo realizar o cadastro unificado de bens serviços e obras, com 
automatização do fluxo do processo de cadastro para efeito de catalogação, permitindo a 
catalogação descentralizada por Subfamília pelos órgãos autorizados, possibilitando o 
acompanhamento do item desde a sua inclusão, até sua liberação para compra pelos 
órgãos. Nesse sentido, o módulo foi customizado considerando os controles realizados 
pela CELIC, dentro de sua metodologia de catalogação de itens, conforme figura abaixo. 

 

Processo macro de catalogação 

A seguir serão apresentadas as características principais referentes a este módulo, bem 
como as instruções para acesso e suas principais funcionalidades. 
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3. MÓDULO DE CATALOGAÇÃO 

3.1 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 catalogação 

O usuário deverá informar a Organização, matrícula, senha de acesso e selecionar o 
módulo catálogo de itens, e logo após clicar no botão “ACESSO AO SISTEMA”. É exibida 
a tela principal do sistema, conforme imagem abaixo. 

 

Tela principal do módulo de catalogação 
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3.2 Processo de Solicitação de Catalogação de Itens 

Para realizar este processo o usuário deverá estar configurado com papel de solicitante 
no módulo de segurança interna. 

 

Tela de Pesquisar Itens 

 

3.2.1 Pesquisa de itens do catálogo presentes na tela 

Na digitação de palavra chave ou código GCE do item que deseja pesquisar o sistema 
realiza a busca da palavra-chave digitada no nome modificador e na Especificação 
Técnica dos itens cadastrados no sistema GCE. Os itens cadastrados no sistema serão 
listados conforme o resultado obtido para a busca. 

Botão Filtro Avançado: Abre a modal de filtragem. As opções de filtros apresentadas 
correspondem aos atributos dos itens constantes na grade da tela.  

3.2.1.1 Visualização de item catalogado 

• Botão Abrir Item Selecionado: Ao selecionar um item constante na grade da tela 
e acionar o botão, direciona o usuário para a janela modal de editar item. A opção 
“Fechar” na tela de edição de item retorna o usuário para a tela de solicitação de 
catalogação. 
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3.2.1.2 Inclusão de solicitação de catalogação de item sem um padrão de 
especificação técnica 

• Botão “Não Achei o que eu Queria”: Exibe a tela a seguir para inclusão de 
solicitação de catalogação de item no sistema GCE: 
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• Botão Gravar: Valida os campos obrigatórios da tela e grava os dados, deixa a tela 
em edição e situação ‘Em Elaboração’. Neste momento são habilitadas as abas 
que compõe a tela de solicitação de catalogação de itens. 
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• Botão Fechar: Fecha a janela modal. 

• Botão Cancelar: Cancela a operação de solicitação de catalogação. Neste 
momento, a situação da solicitação será encaminhada para “Cancelada”. 

• Botão Reabrir: Ao acionar este botão o processo de solicitação antes cancelado 
será reaberto, sendo a situação da solicitação passada para “Em Elaboração”.  

• Botão Enviar: Habilitado após a gravação de uma solicitação de catalogação. Para 
envio de solicitação de catalogação, será obrigatória a apresentação dos 
orçamentos para o item solicitado, ou então a justificativa para não apresentação 
ou exclusividade do item. Ações que transcorrem no acionamento do botão: 

o Só pode ser enviado um registro que esteja gravado e com todos os campos 

obrigatórios preenchidos. 

o Exibe mensagem ao usuário dizendo que ele não mais poderá manipular os 

dados e que o registro será encaminhado ao ordenador. 

o Verifica quem são os ordenadores da unidade do solicitante. 

o Envia e-mail para os ordenadores da unidade do solicitante informando que 

tem um novo item para ser aprovado. 

o Altera a situação da solicitação para Enviada ao Ordenador. 

o Quando o ordenador entrar no sistema a solicitação será exibida em sua 

caixa de entrada. 
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3.3 Inclusão de solicitação de catalogação de item através de 
similaridade com item catalogado 

• Botão Sol. Item Similar ao selecionado: Exibe a tela a seguir para inclusão de 
solicitação de catalogação de item no sistema GCE, com a cópia do padrão de 
especificação técnica do item selecionado como similar: 

 

• Botão Gravar: Grava os dados, deixa a tela em edição e situação ‘Em Elaboração’. 
Neste momento são habilitadas as abas que compõe a tela de solicitação de 
catalogação de itens. 

• Botão Fechar: Fecha a janela modal. 

• Botão Cancelar: Cancela a operação de solicitação de catalogação. Neste 
momento, a situação da solicitação será encaminhada para “Cancelada”. 

• Botão Enviar: Habilitado após a gravação de uma solicitação de catalogação. Para 
envio de solicitação de catalogação, será obrigatória a apresentação dos 
orçamentos para o item solicitado, ou então a justificativa para não apresentação 
ou exclusividade do item. Ações que transcorrem no acionamento do botão: 

o Só pode ser enviado um registro que esteja gravado e com todos os campos 

obrigatórios preenchidos. 

o Exibe mensagem ao usuário dizendo que ele não mais poderá manipular os 

dados e que o registro será encaminhado ao ordenador. 

o Verifica quem são os ordenadores da unidade do solicitante. 
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o Envia e-mail para os ordenadores da unidade do solicitante informando que 

tem um novo item para ser aprovado. 

o Altera a situação da solicitação para Enviada ao Ordenador. 

o Quando o ordenador entrar no sistema a solicitação será exibida em sua 

caixa de entrada. 

3.3.1 Abas da tela de solicitação de catalogação 

3.3.1.1 Aba Item Solicitado 

Esta aba apresenta os dados definidos inicialmente para o processo de solicitação de 
catalogação do item. Através desta aba poderão ser alterados os dados da Unidade de 
Medida, família e subfamília selecionada para o item em solicitação, bem como poderá 
ser selecionado outro padrão de especificação técnica de acordo com a alteração da 
subfamília em questão. 

 

 

3.3.2 Aba Composição 

Existem casos em que os órgãos precisam agrupar itens menores, formando pacotes ou 
kits, que são considerados também como itens dentro do sistema. Um exemplo do 
conceito de composição seria o caso de cestas básicas, onde a cesta é um item que é 
composto de outros itens como arroz, feijão, massa, azeite, etc. Por isso, nesta aba são 
apresentados todos os itens que por ventura venham a compor outro item. Segue figura 
abaixo exemplificando. 
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3.3.3 Aba Orçamentos 

Nesta aba são apresentadas todas as informações relativas a orçamentos do item. Aqui 
ficam armazenadas as informações dos fornecedores e valores dos orçamentos 
recentemente incluídos bem como dos orçamentos realizados no passado. Isto permite 
estudos comparativos entre fornecedores e a análise de acompanhamento dos preços 
com o passar do tempo por parte dos operadores. 



 
 

 

Documento: Manual de Operação do Sistema Nº da Página: 25 de 66 

 

• Botão Justificar: Abre janela para operador justificar a não inclusão de orçamentos 
para o item em solicitação de catalogação. Esta opção desobriga o operador a 
inserir orçamentos para o item em questão. 

 

• Botão Definir como Exclusivo: Esta funcionalidade tem por objetivo informar ao 
catalogador que o item em questão é exclusivo de fornecimento. Poderá ser 
anexado documento comprobatório de exclusividade. 
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• Botão Cancelar Exclusividade: Esta opção cancela a ação de exclusividade do 
item, obrigando o operador a inserir os orçamentos para futuro envio do item para 
catalogação. 

 

 

3.3.4 Aba Configurações 

Através desta aba poderão ser inseridas as configurações pertinentes para o item 
solicitado. As configurações estarão previamente definidas de acordo com a família do 
item em solicitação. Para os operadores que possuem apenas o papel de solicitante no 
sistema GCE os dados desta aba ficam desabilitados. 
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3.3.5 Aba VUMA 

Através desta aba poderá ser definido o VUMA Global para o item em solicitação de 
catalogação, bem como sua validade. Para os operadores que possuem apenas o papel 
de solicitante no sistema GCE os dados desta aba ficam desabilitados. 

 

 

3.3.6 Aba Observações 

Nesta aba são armazenadas observações que foram inseridas para o item no decorrer do 
processo de catalogação pelos operadores. As observações podem ser personalizadas 
ou padronizadas, e podem ser ativadas ou desativadas conforme a aplicação. Abaixo 
imagem ilustrativa. Para os operadores que possuem apenas o papel de solicitante no 
sistema GCE os dados desta aba ficam desabilitados. 
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3.3.7 Aba Anexos 

Nesta aba são listados todos os anexos inseridos pelos operadores no decorrer do 
processo de catalogação do item. São disponibilizadas também as funcionalidades de 
“Baixar”, “Abrir” e “Excluir”, conforme imagem abaixo. 
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• Botão Baixar: Esta opção possibilita ao operador fazer download do arquivo 
selecionado na lista de anexos. 

 

3.3.8 Aba Movimentações 

Esta aba apresenta todas as movimentações que a solicitação de catalogação teve ao 
longo do processo. É mostrada uma lista com informações de data da execução, 
operação realizada, usuário executor, usuário e unidade destino e atividade realizada na 
movimentação, conforme imagem ilustrativa abaixo. 
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3.4 Consultas e Relatórios 

3.4.1 Consulta Geral de Itens 

Na digitação de palavra chave ou código GCE do item que deseja pesquisar o sistema 
realiza a busca da palavra-chave digitada no nome modificador e na Especificação 
Técnica dos itens cadastrados no sistema GCE. Os itens cadastrados no sistema serão 
listados conforme o resultado obtido para a busca. 
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3.4.2 Minhas Solicitações Em Elaboração 

Apresenta a lista de solicitações realizadas pelo operador que estão na situação “Em 
Elaboração”. 
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3.4.3 Minhas Solicitações Em Tramitação 

Apresenta a lista de solicitações realizadas pelo operador que estão em processo de 
catalogação ou revisão. 

 

 

3.4.4 Minhas Solicitações Atendidas 

Apresenta a lista de solicitações realizadas pelo operador que estão atendidas no 
sistema, ou seja, foi efetivada a catalogação do item solicitado. 
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3.4.5 Minhas Solicitações Canceladas 

Apresenta a lista de solicitações realizadas pelo operador que foram canceladas no 
sistema. O operador poderá reverter o cancelamento através do processo de reabertura 
de solicitação de catalogação. O operador poderá visualizar nos resultados de consulta 
de solicitação com quem o processo está atualmente através da coluna “Operador atual”. 

 

 

3.5 Processo de Aprovação de Solicitação de Catalogação de 
Itens 

Para realizar este processo o usuário deverá estar configurado com papel de ordenador 
na unidade de solicitação de catalogação no módulo de segurança interna. 

Operador recebe um e-mail do sistema informando que tem um item para aprovar (todos 
os ordenadores da unidade de compras são notificados). Ao acessar o sistema é 
direcionado para a caixa de entrada onde a solicitação é mostrada. 
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• Botão Abrir: operador vê a tela de editar do processo, se tiver apropriado o 
processo para si, poderá manipular; caso não tenha apropriado, a tela é somente 
leitura. 

 

• Botão Apropriar: Sistema solicita confirmação do operador, informando que a 
partir desta ação o processo estará sob sua custódia. Operador confirma, a 
situação da solicitação é alterada para “Apropriada pelo Ordenador”. 
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Após a confirmação por parte do operador da apropriação do processo o mesmo é 
encaminhado para a sua caixa de tarefas: 

 

 

O ordenador abre a solicitação, revisa todos os dados da solicitação a partir da seguinte 
tela: 
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• Botão Aprovar: Ao clicar neste botão será apresentada a seguinte tela: 

 
 

O operador informa o texto da movimentação, que é obrigatório. O operador pode anexar 

arquivos. 

• Se o operador Gravar: O sistema avisa o operador que o processo sairá de sua 

custódia e pede confirmação. Se o operador confirmar, o sistema deverá verificar 

quais são as unidades de catalogação gestoras da subfamília do item. O sistema 

deverá verificar os e-mails de todos os catalogadores nas unidades gestoras da 

subfamília. O sistema deverá encaminhar e-mail para todos os catalogadores 
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informando do novo item a ser catalogado. O sistema deverá colocar a solicitação 

na caixa de entrada de todos os catalogadores. O sistema deve alterar a situação 

da solicitação para Envidada ao Catalogador. 

 

• Botão Reprovar: Ao clicar neste botão será apresentada a seguinte tela:  

 
 

O operador informa o texto da movimentação, que é obrigatório. O operador pode anexar 

arquivos. 

• Se o operador Gravar: O sistema avisa o operador que o processo será reprovado 

e pede confirmação. Se o operador confirmar, o sistema deverá verificar quem é o 

operador solicitante. O sistema deverá verificar o e-mail do operador solicitante. O 

sistema deverá encaminhar e-mail ao operador solicitante informando que a 

solicitação foi reprovada. O sistema deverá tirar a solicitação da caixa de entrada 

de todos. O sistema deve alterar a situação da solicitação para reprovada. 

• Botão Devolver: Ao clicar neste botão será apresentada a seguinte tela:  

 
 

O operador informa o texto da movimentação, que é obrigatório. O operador pode anexar 

arquivos.  

• Se o operador Gravar: O sistema avisa o operador que o processo saíra de sua 

custódia. Se o operador confirmar, o sistema deverá verificar quem é o operador 

solicitante. O sistema deverá verificar o e-mail do operador solicitante. O sistema 

deverá encaminhar e-mail o operador solicitante informando que a solicitação foi 
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devolvida. O sistema deverá colocar a solicitação na caixa de entrada do 

solicitante. O sistema deve alterar a situação da solicitação para Devolvida ao 

Solicitante. 

• Botão Fechar: Este botão fecha a janela modal. 

3.6 Caixa de entrada do catalogador 

É o local onde os catalogadores conseguem ver todas as solicitações de catalogação que 
estão pendentes de ação por parte do seu setor ou de si mesmos, seja no processo de 
catalogação de um novo item ou de uma solicitação que já passou pela etapa de 
catalogação e retornou para ser revisada, conforme pode ser visto na figura abaixo. 

 

Caixa de entrada dos catalogadores 

 

3.6.1 Botão Abrir 

É utilizado para que o operador veja a tela de editar do processo. Caso já tenha se 
apropriado do processo poderá manipular os dados, senão, a tela é somente leitura. 

 

3.6.2 Botão Apropriar-se 

Sempre que um catalogador for atender a uma solicitação ele precisará antes de tudo 
apropriar-se dela. Este conceito é aplicado para que não ocorram situações em que uma 
solicitação seja atendida por mais de uma pessoa simultaneamente e também permita 
que as solicitações fiquem disponíveis para todo o setor, possibilitando ser atendida por 
qualquer pessoa vinculada ao mesmo. Caso o usuário esteja vinculado a mais de uma 
unidade gestora de catalogação responsável pela catalogação da subfamília em questão 
no processo, o sistema solicitará a seleção da unidade na qual o usuário dará sequência 
na catalogação. Sendo o usuário lotado em apenas uma unidade gestora de catalogação 
da subfamília em questão, o sistema solicita confirmação do usuário, informando que a 
partir desta ação o processo estará sob sua custódia. Usuário confirma, e a situação da 
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solicitação de catalogação é alterada para “Apropriada pelo Catalogador”, conforme 
figura abaixo. 

 

 

Caixa de entrada dos catalogadores com item apropriado 

3.7  Abrir solicitação 

Após apropriar-se o usuário abre a solicitação desejada para dar seguimento no processo 
de catalogação. Nela estarão disponíveis para manipulação as abas “Item Solicitado”, 
“Composição”, “Orçamentos”, “Observações”, “Anexos” e “Movimentações”, caso o 
operador possua apenas o papel de catalogador no sistema. Quanto às funcionalidades, 
estarão disponíveis os botões “Gravar”, “Aprovar”, “Reprovar”, “Devolver”, “Transferir”, 
“Solicitar Padrão” e “Fechar”, os quais serão utilizados para movimentação no fluxo do 
processo ou de ação do próprio catalogador, conforme podem ser observadas a seguir. 

 

3.7.1  Aba item solicitado 

Esta aba apresenta todas as informações do item que está sendo solicitado para 
catalogação. Nela o catalogador verificará dados como nome modificador, unidade de 
medida, categoria, família e subfamília, e principalmente dados de especificação técnica 
do item, conforme figura abaixo: 
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Tela de detalhamento da solicitação 

 

3.7.2  Aba Composição 

Existem casos em que os órgãos precisam agrupar itens menores, formando pacotes ou 
kits, que são considerados também como itens dentro do sistema. Um exemplo do 
conceito de composição seria o caso de cestas básicas, onde a cesta é um item que é 
composto de outros itens como arroz, feijão, massa, azeite, etc. Por isso, nesta aba são 
apresentados todos os itens que por ventura venham a compor outro item. Segue figura 
abaixo exemplificando. 
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Detalhamento da solicitação – Aba Composição 

 

3.7.3  Aba Orçamentos 

Nesta aba são apresentadas todas as informações relativas a orçamentos do item. Aqui 
ficam armazenadas as informações dos fornecedores e valores dos orçamentos 
recentemente incluídos bem como dos orçamentos realizados no passado. Isto permite 
estudos comparativos entre fornecedores e a análise de acompanhamento dos preços 
com o passar do tempo por parte dos operadores. 
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Detalhes da solicitação – Aba Orçamentos 

 

3.7.4 Aba Observações 

Nesta aba são armazenadas observações que foram inseridas para o item no decorrer do 
processo de catalogação pelos operadores. As observações podem ser personalizadas 
ou padronizadas, e podem ser ativadas ou desativadas conforme a aplicação. Abaixo 
imagem ilustrativa. 
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Detalhamento da solicitação – Aba Observações 

 

3.7.5 Aba Anexos 

Nesta aba são listados todos os anexos inseridos pelos operadores no decorrer do 
processo de catalogação do item. São disponibilizadas também as funcionalidades de 
“Baixar”, “Abrir” e “Excluir”, conforme imagem abaixo. 
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Detalhamento da solicitação – Aba Anexos 

 

3.7.6  Aba Movimentações 

Esta aba apresenta todas as movimentações que a solicitação de catalogação teve ao 
longo do processo. É mostrada uma lista com informações de data da execução, 
operação realizada, usuário executor, usuário e unidade destino e atividade realizada na 
movimentação, conforme imagem ilustrativa abaixo. 
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Detalhamento da Solicitação – Aba Movimentações 

 

3.7.7 Botão Fechar 

Este botão fecha a janela pop-up de detalhamento da solicitação de catalogação de item 
corrente. 

 

3.7.8  Botão Aprovar 

Este botão executa a ação de aprovação da solicitação de catalogação por parte do 
catalogador. Ao ser pressionado abre a pop-up de movimentação apresentando as 
informações da ação que será executada, a unidade destino para a qual seguirá no fluxo 
e solicitando ao operador que informe um texto de motivo, que é obrigatório. 

Após o devido preenchimento o catalogador pressionará o botão “Gravar”, onde o 
sistema emitirá uma mensagem de confirmação ao usuário. Ao confirmar o sistema 
alterará a situação da solicitação para “Envidada ao Parametrizador” e encaminhará e-
mail para todos os Parametrizadores da unidade destino informando do novo item a ser 
catalogado, além de passar a disponibilizá-lo em suas caixas de entrada. 

• Importante: Se o usuário em questão também for do papel parametrizador, o sistema 
deverá perguntar ao usuário se ele deseja enviar a solicitação para parametrização 
ou para pesquisa de preços. 
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Detalhamento da Solicitação – Botão Aprovar 

 

3.7.9 Botão Reprovar 

Este botão executa a ação de reprovação da solicitação de catalogação por parte do 
catalogador. Ao ser pressionado abre a pop-up de movimentação apresentando as 
informações da ação que será executada e solicitando ao operador que informe um texto 
de motivo, que é obrigatório. 

Após o devido preenchimento o catalogador pressionará o botão “Gravar”, onde o 
sistema emitirá uma mensagem informativa de que a solicitação será cancelada e 
solicitando confirmação ao usuário. Ao confirmar o sistema alterará a situação da 
solicitação para “Cancelada” e encaminhará e-mail para o usuário solicitante informando 
o cancelamento da sua solicitação, além de passar a disponibilizá-la em sua caixa de 
entrada e removendo da caixa de entrada dos demais operadores. Abaixo imagem 
ilustrativa da ação. 

 

Detalhamento da Solicitação – Botão Reprovar 

 

3.7.10  Botão Transferir 

Este botão executa a ação de transferência da solicitação de catalogação para outra 
unidade de catalogação. Ao ser pressionado abre a pop-up de movimentação 
apresentando as informações da ação que será executada e solicita ao operador que 
selecione a unidade catalogadora de destino para a qual seguirá no fluxo e informe um 
texto de motivo, ambos obrigatórios. 
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Após o devido preenchimento o catalogador pressionará o botão “Gravar”, onde o 
sistema emitirá uma mensagem informativa de que a solicitação sairá de sua custódia e 
solicitando confirmação ao usuário. Ao confirmar o sistema alterará a situação da 
solicitação para “Transferida” e encaminhará e-mail para todos os catalogadores da 
unidade destino selecionada informando a solicitação foi transferida para sua unidade, 
além de passar a disponibilizá-la em suas caixas de entrada e removendo da caixa de 
entrada dos demais operadores. Abaixo imagem ilustrativa da ação. 

 

Detalhamento da Solicitação – Botão Transferir 

 

3.7.11 Botão Solicitar Padrão 

Quando o catalogador não sabe ou não tem certeza de que o padrão de especificação da 
solicitação de catalogação está correto, ele pode solicitar que este padrão seja verificado 
e corretamente designado por um técnico. Este botão executa a ação de solicitação de 
padrão para um operador técnico de uma unidade. Ao ser pressionado abre a pop-up de 
movimentação apresentando as informações da ação que será executada, a unidade 
destino para a qual seguirá no fluxo e solicita que o usuário informe um texto de motivo, o 
qual é obrigatório. 

Após o devido preenchimento o catalogador pressionará o botão “Gravar”, onde o 
sistema emitirá uma mensagem informativa de que a solicitação sairá de sua custódia e 
solicitando confirmação ao usuário. Ao confirmar o sistema alterará a situação da 
solicitação para “Padrão Solicitado” e encaminhará e-mail para todos os técnicos da 
unidade destino informando da nova solicitação, além de passar a disponibilizá-la em 
suas caixas de entrada e removendo da caixa de entrada dos demais operadores. Abaixo 
imagem ilustrativa da ação. 

 

Detalhamento da Solicitação – Botão Solicitar Padrão 
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3.8 Cadastros de Padrões de Especificação Técnica 

O cadastro de padrões de especificação técnica é de suma importância no processo de 
catalogação de itens. Nele são representadas todas as características de um 
determinado item como cor, tamanho, unidade de medida, material do qual é composto, 
etc. Para acessá-lo basta navegar através do menu principal no caminho “CADASTROS 
> PADRÕES DE ESPECIFICAÇÃO”, conforme figura abaixo: 

 

Menu de acesso 

 

3.8.1 Listar Padrões de Especificação Técnica 

Ao acessar a funcionalidade através do menu principal o sistema apresentará a tela 
contendo a listagem dos padrões de especificação existentes no momento, conforme 
figura abaixo. 
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Cadastro de padrões de especificação - Listagem de padrões de especificação 

 

3.8.2 Botão Copiar 

Este botão executa a ação de copiar um padrão de especificação existente na grade, 
permitindo criar outro idêntico de forma mais rápida. Ao pressionar o botão “Copiar” o 
sistema abre uma pop-up preenchendo automaticamente todos os campos com as 
informações do padrão de especificação selecionado, permitindo que o usuário faça as 
alterações que julgar necessárias. Abaixo imagem ilustrativa. 

 

Listagem de padrões de especificação – Botão Copiar 
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3.8.3 Botão Incluir 

Este botão executa a ação de inclusão de um novo padrão de especificação técnica. Ao 
ser pressionado abre a pop-up de inclusão solicitando ao operador que informe nome, 
sigla, família e subfamília para o padrão, todos obrigatórios. 

Após o devido preenchimento o técnico pressionará o botão “Gravar”, o qual salvará os 
dados até o momento preenchidos e habilitará as demais abas com os campos para 
conclusão do preenchimento. Neste primeiro formulário o usuário definirá o nome básico 
para o padrão de especificação técnica em cadastramento, bem como a família e 
subfamília a qual o padrão de especificação irá pertencer. Abaixo imagem ilustrativa. 

 

Listagem de padrões de especificação – Botão Incluir 

 

3.8.4 Botão Abrir 

Este botão abre o registro selecionado na grid de padrões de especificação. Ao ser 
pressionado abre uma pop-up apresentando todos os dados do padrão selecionado, as 
abas “Atributos de Especificação”, “Itens”, ”Processos” e “Histórico”, bem como as 
funcionalidades pertinentes ao registro disponibilizadas através dos botões “Ativar”, 
“Gravar” e “Fechar”. 

 

3.8.4.1 Aba Atributos de Especificação 

Nesta aba são apresentados todos os dados relativos aos atributos que formam o padrão 
de especificação técnica em questão. São dados como nome e tipo do nome modificador, 
total de caracteres, e uma grid onde são listados os dados dos atributos que compõem a 
especificação, apresentando dados com nome, texto explicativo, tipo do atributo, 
indicador se obrigatório ou não, etc. Para inclusão de novos atributos de especificação o 
usuário deverá acionar o botão “Incluir” presente na barra de título da aba Atributos de 
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Especificação. As opções de Incluir e Abrir Atributos de especificação estarão habilitadas 
somente para usuários com o perfil para manipular esta funcionalidade. 

 

Detalhamento do padrão de especificação – Aba Atributos de Especificação 

 

3.8.4.1.1 Botão Incluir 

Este botão executa a ação de inclusão de um novo atributo de especificação no padrão 
de especificação técnica. Ao ser pressionado abre a pop-up de inclusão solicitando ao 
operador que informe os dados para inclusão de atributo. Conforme o Tipo de Atributo 
selecionado na tela, os campos da interface são adaptados de acordo com o tipo de 
atributo selecionado.  

Tipo de Atributo Texto: O preenchimento deste atributo pelo usuário se dá através da 
digitação textual do atributo de especificação técnica para determinado item. 
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Tipo de Atributo Tabela de Atributos: O preenchimento deste atributo pelo usuário se 
dá através de seleção de valores pré-definidos em tabelas de atributos cadastradas no 
sistema GCE. 

 

 

Tipo de Atributo Número: Um atributo do tipo número define que o atributo deverá ser 
preenchido apenas por números no momento de definição de atributo de padrão de 
especificação técnica.  
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Tipo de Atributo Sim/Não: Um atributo do tipo Sim/Não define que o atributo deverá ser 
preenchido apenas pela opção sim ou não no momento de definição do seu padrão de 
especificação técnica. 

 

 

Tipo de Atributo Texto Livre: Um atributo do tipo texto livre define que o atributo poderá 
ser preenchido sem restrição de caracteres especiais, números, etc. 
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3.8.4.2 Aba Itens 

Nesta aba é apresentada uma lista com todos os itens que utilizam o padrão de 
especificação em sua composição. Nesta listagem são disponibilizadas algumas 
funcionalidades através dos botões “Filtrar” e “Abrir”, conforme imagem ilustrativa abaixo. 

 

Detalhamento de padrão de especificação – Aba Itens  
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3.8.4.2.1 Botão Abrir 

Este botão abre o registro selecionado na grid de itens. Ao ser pressionado abre uma 
pop-up apresentando todos os dados do item selecionado. 

 

3.8.4.2.2 Botão Filtrar 

Através do botão “Filtrar” o usuário pode refinar os dados que são apresentados na grade 
de itens. Ao pressionar o botão “Filtrar” são apresentados os campos e critérios para que 
o operador realize o filtro. Abaixo segue imagem exemplificando a ação. 

 

Aba Itens – Botão Filtrar 

3.8.4.3 Aba Histórico 

Esta aba apresenta todas as ações que foram tomadas no cadastro do padrão de 
especificação em questão. É mostrada uma lista com informações de data da execução, 
operação realizada, usuário executor, endereço IP do computador utilizado na operação 
e atividade realizada na operação, conforme imagem ilustrativa abaixo. 
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Detalhamento de padrão de especificação – Aba Histórico 

 

3.8.5 Botão Excluir 

Executa a ação de exclusão de padrões de especificação, bastando para tal o usuário 
selecionar um ou múltiplos registros na grade. Ao acionar o botão “Excluir” o sistema 
emite uma mensagem solicitando confirmação do operador. Caso o usuário confirme, o 
sistema exclui os registros selecionados e retira-os da grade. 

 

3.8.6 Botão Imprimir 

Este botão gera uma versão de impressão da lista de padrões de especificações técnicas 
em questão. Ao ser pressionado abre uma pop-up de pré-visualização do que foi gerado 
aguardando o usuário imprimir, através do botão impressora (no topo da página), ou 
salvar em formato PDF através do botão disquete. Segue imagem ilustrativa. 
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Listagem de padrões de especificação – Botão Imprimir 

 

3.8.7 Botão Filtrar 

Este botão permite que o usuário realize um filtro na lista de padrões de especificação 
técnica em questão. Ao ser pressionado abre uma pop-up com as colunas e os critérios 
pelos quais poderá filtrar, conforme figura ilustrativa abaixo 

 

Listagem de padrões de especificação – Botão Filtrar 

 

3.8.8 Botão Voltar 

Este botão faz com que o usuário retorne para a tela principal do sistema. 

 

3.9  Cadastros de Tabela de Atributos 

O cadastro de Tabela de Atributos compreende ao cadastramento dos diversos atributos 
que compõe determinados padrões de especificação técnica de itens. Este cadastro tem 
por objetivo detalhar as características e atributos que cada item possui em sua 
composição, tais como tabela de tipo de material (plástico, metal, madeira, etc.), tabela 
de cores (preta, azul, branca, etc.). Para acessá-lo basta navegar através do menu 
principal no caminho “CADASTROS > TABELAS DE ATRIBUTOS”, conforme figura 
abaixo. 
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Menu de Acesso a Tabelas de Atributos 

 

3.9.1 Listar tabela de atributos 

Ao acessar a funcionalidade através do menu principal o sistema apresentará a tela 
contendo a listagem das tabelas de atributos cadastradas no sistema, conforme figura 
abaixo. 

 

Cadastro de Tabelas de Atributos – Listagem de Tabelas de Atributos 

Também são disponibilizadas as funcionalidades pertinentes à funcionalidade através 
dos botões “Ativar”, “Desativar”, “Incluir”, “Abrir”, “Excluir”, “Imprimir”, “Filtrar” e “Voltar”. 
Estas funcionalidades são descritas conforme abaixo. 
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3.9.1.1 Botão Ativar 

Deve ser realizada uma validação geral do cadastro para certificar que todas as 
informações necessárias foram incluídas. Para a ativação é necessário que pelo menos 
um atributo pertencente à tabela de atributos esteja ativado, bem como os campos 
obrigatórios preenchidos no cadastro. 

 

3.9.1.2 Botão Desativar 

O cadastro de tabelas de atributos poderá ser desativado a qualquer momento, deixando 
o registro de ser utilizado no sistema. A desativação de um cadastro poderá ser efetivada 
para registros que estão com sua situação “Ativada”. A ação de desativar não é definitiva, 
podendo o operador reativar o registro quando necessário. 

 

3.9.1.3 Botão Incluir 

Abre uma janela pop-up com o formulário de cadastro da funcionalidade em branco para 
inclusão de um novo registro, conforme figura abaixo. 

 

Cadastro de Tabelas de Atributos - Inclusão de Tabela de Atributos 

As abas de um cadastro de tabelas de atributos são habilitadas a partir do momento que 
o registro é gravado no sistema. Por default, a aba de atributos virá selecionada na 
inclusão de um registro. 
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3.9.1.4 Botão Abrir 

Para consultar individualmente uma Tabela de Atributos, o usuário deve selecionar um 
registro na grade e acionar o botão “Abrir” na barra de título da tela. Conforme a situação 
do registro os campos estarão habilitados/desabilitados para alteração. Também são 
disponibilizadas as abas “Atributos”, “Itens”, “Padrão Especificação Técnica” e as 
funcionalidades através dos botões “Ativar”, “Desativar”, todas relativas ao registro que foi 
aberto, conforme imagem ilustrativa abaixo. 

 

Cadastro de Tabelas de Atributos – Botão Abrir 

 

3.9.2  Aba Atributos 

Nesta aba é apresentada uma lista com todos os atributos cadastrados para a tabela de 
atributos em questão. Nela o operador poderá manipular os dados de atributos 
cadastrados para a tabela através dos botões “Ativar”, “Desativar”, “Incluir”, “Abrir”, 
“Excluir”, “Imprimir” e “Filtrar”, conforme descritos abaixo. 

 

3.9.2.1 Botão Ativar 

Este botão ativa um atributo da listagem. Para isto, basta selecioná-lo na grid e acionar o 
botão. 
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3.9.2.2 Botão Desativar 

Este botão desativa um atributo da listagem. Para isto basta selecioná-lo na grid e 
acionar o botão. 

 

3.9.2.3 Botão Incluir 

Este botão executa a ação de inclusão de um novo atributo para a tabela de atributos em 
questão. Ao ser pressionado abre a pop-up de inclusão solicitando ao operador que 
informe um nome e uma sigla para o atributo, ambos obrigatórios. 

Após o devido preenchimento o técnico pressionará poderá pressionar o botão “Gravar e 
Incluir”, os quais efetuarão a gravação e ativação do atributo, com a diferença que o 
segundo botão fechará a pop-up de inclusão após a ação. Abaixo segue imagem 
ilustrativa. 

 

Aba Atributos – Botão Inclusão de atributo na tabela de atributos 

 

3.9.2.4 Botão Abrir 

Este botão abre o registro de um atributo selecionado na grid de atributos. Ao ser 
pressionado abre a pop-up apresentando os dados de nome e sigla do atributo e 
possibilitando a alteração dos dados, caso esteja desativado. Caso contrário será 
necessário primeiramente desativá-lo para posterior alteração. 

 

3.9.2.5 Botão Excluir 

Este botão executa a ação de exclusão do atributo selecionado na tabela de atributos em 
questão. Ao ser pressionado apresentará uma mensagem solicitando confirmação da 
ação ao usuário. Se confirmada a exclusão o sistema exclui o atributo selecionado e 
elimina-o da grade. 

 

3.9.2.6 Botão Imprimir 

Este botão gera uma versão de impressão da lista de atributos da tabela de atributos em 
questão. Ao ser pressionado abre uma pop-up de pré-visualização do que foi gerado 
aguardando o usuário imprimir, através do botão impressora (no topo da página), ou 
salvar em formato PDF através do botão disquete. 
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Aba Atributos – Botão Imprimir 

 

3.9.2.7 Botão Filtrar 

Este botão permite que o usuário realize um filtro na lista de atributos da tabela de 
atributos em questão. Ao ser pressionado abre uma pop-up com as colunas e os critérios 
pelos quais poderá filtrar, conforme figura ilustrativa abaixo. 

 

Aba Atributos – Botão Filtrar 

 

3.9.3 Aba Itens 

Nesta aba é apresentada uma lista com todos os itens que utilizam a tabela de 
atributos/atributos em sua composição de especificação técnica. Nesta listagem existe 
apenas a possibilidade de filtro através do botão “Filtrar”, o qual abre uma pop-up com as 
colunas e critérios que são passíveis de filtro. Abaixo imagem ilustrativa da aba. 
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Aba Itens – Lista de itens vinculados 

 

3.9.4 Aba Padrão Especificação Técnica 

Nesta aba é apresentada uma lista com todos os padrões de especificação técnica que 
possuem em sua composição a tabela de atributos/atributos. Nesta listagem existe 
apenas a possibilidade de filtro através do botão “Filtrar”, o qual abre uma pop-up com as 
colunas e critérios que são passíveis de filtro. Abaixo imagem ilustrativa da aba. 
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Aba Padrão Especificação Técnica – Lista de padrões vinculados 

Botão Excluir 

Executa a ação de exclusão de tabelas de atributos, bastando para tal o usuário 
selecionar um ou múltiplos registros na grade. Ao acionar o botão “Excluir” o sistema 
emite uma mensagem e solicitando confirmação do operador. Caso o usuário confirme o 
sistema exclui os registros selecionados e retira-os da grade. Somente registros com 
situação “Em Elaboração” poderão ser excluídos. 

 

Botão Imprimir 

Este botão gera uma versão de impressão da lista de tabelas de atributos listadas no 
momento. Ao ser pressionado abre uma pop-up de pré-visualização do que foi gerado 
aguardando o usuário imprimir, através do botão impressora (no topo da página), ou 
salvar em formato PDF através do botão disquete. Abaixo imagem ilustrativa. 
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Listagem de Tabelas de Atributos – Botão Imprimir 

 

Botão Filtrar 

Através do botão “Filtrar” o usuário poderá refinar os dados que serão apresentados na 
grade. Os critérios para filtragem utilizam os mesmos dados que são apresentados na 
grade da lista da tela de localização. 

 

Listagem de Tabelas de Atributos – Botão Filtrar 

 

Botão Voltar 

Ao ser acionado direciona o usuário para a página inicial do sistema. 
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4. ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


