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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 Pesquisa de Preço. 

O manual está estruturado segundo os seguintes tópicos: 

 

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

 

 Padrões de Interface do Sistema: 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 Pesquisa de Preço: apresenta especificamente o 
propósito do módulo de pesquisa de preço, bem como uma visão geral do 
processo de Pesquisa de Preço. 

 

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

 

MANUAL DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 
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VISÃO GERAL DO SISTEMA 
O sistema de Gestão e Compras do Estado do Rio Grande do Sul dispõe de um fluxo 
unificado de gestão de compras contemplando as contratações de bens, serviços e 
obras. O Sistema de Gestão de Compras foi estruturado modularmente conforme 
apresenta a Figura abaixo. Particularmente estaremos tratando neste manual do usuário 
as funcionalidades constantes no módulo de Pesquisa de Preços do sistema GCE. 

 

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

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

1.1 Área de Trabalho 

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

 

Área de Trabalho do sistema 

 

1.2 Tela de Localização 

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

 

1.3 Caixa de Entrada 

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

 

Caixa de Entrada do sistema 

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

 

 

1.4 Telas de Detalhe (Janelas) 

As telas de detalhamento dos registros presentes no sistema GCE possibilita o usuário 
alterar os dados do processo selecionado, desde que o processo se encontre numa 
situação que permita sua alteração. 

Demais janelas decorrentes de ações que exijam abertura de novas telas de 
detalhamento serão feitas sob as demais, bastando clicar no botão “FECHAR” para que a 
janela se feche e retorne para a janela anterior. 

 

Tela de Detalhe do sistema 
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1.5 Menus 

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

 

Menu principal e seus submenus 

 

1.6 Botões 

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

 

Botões de ações na listagem 

 

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

 

1.6.1 Botão Incluir 

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

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

 

1.6.3 Botão Excluir 

Exibe uma mensagem modal solicitando confirmação ao usuário se deseja efetivamente 
apagar o registro selecionado. 

 Nunca será possível excluir um registro que esteja sendo utilizado em 
outro local do sistema. 

 

1.6.4 Botão Imprimir 

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

 

1.6.5 Botão Filtrar 

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

 

1.6.6 Botão Fechar 

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

 

1.6.7 Botão Voltar 

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

 

1.6.8 Botão Gravar 

Grava os dados preenchidos no formulário pelo usuário. 

 

1.6.9 Botão Ativar 

De maneira geral altera a situação do registro para ativado. 

 Nunca será possível ativar um registro que já esteja ativado. 

 



 
 

 

Documento: Manual de Operação do Sistema Nº da Página: 11 de 51 

1.6.10 Botão Desativar 

De maneira geral altera a situação do registro para desativado. 

 Nunca será possível desativar um registro que já esteja desativado. 

 

1.7 Mensagens 

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

 

1.7.1 Mensagem de Notificação 

A notificação ao usuário é uma mensagem de caráter informativo que não interrompe a 
operação em execução. 

Este tipo de mensagem é exibido no canto superior direito da tela de maneira a não 
atrapalhar a visão. Também não necessita de qualquer intervenção do usuário, 
desaparecendo automaticamente após alguns segundos. 

 

Mensagem de notificação 

 

1.7.2 Mensagem de Alerta 

O alerta ao usuário é uma mensagem informativa que interrompe a operação em 
execução, normalmente associada à ocorrência de erro inesperado ou erro referente a 
alguma regra de negócio. 

É exibida em formato de janela desabilitando as demais possíveis ações dentro da 
funcionalidade em uso. Diferentemente das mensagens de notificação, esta só 
desaparece mediante intervenção do usuário. 
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Mensagem de alerta 

 

1.7.3 Mensagem de Confirmação 

A confirmação do usuário é uma mensagem interrogativa que interrompe a operação em 
execução, normalmente associada à necessidade de confirmação de uma execução ou 
uma tomada de decisão por parte do operador do sistema. 

A Confirmação é exibida numa janela desabilitando as opções da funcionalidade em uso, 
só fechando somente após o usuário escolher uma das opções apresentadas. 

 

Mensagem de confirmação 
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1.8 Auxílios visuais 

Além de janelas, botões e mensagens o sistema GCE dispõe de alguns recursos visuais 
que auxiliam sua operacionalização por parte dos usuários, como por exemplo, balões 
explicativos, ícones diferenciados, cores marcantes, etc. 

Esses recursos são importantes, pois ajudam o usuário na utilização tornando o sistema 
mais simples e intuitivo. 

 

1.8.1 Balões explicativos (tooltip) 

Os balões explicativos (também conhecidos como tooltip) servem como uma explicação 
extra para o usuário de acordo com o contexto onde ele está inserido. 

É apresentado em formato de um balão sempre que o usuário pairar o ponteiro do mouse 
sobre o elemento em dúvida, podendo este ser um botão, um campo de preenchimento 
ou um ícone dentro do sistema. 

 

 

Balão explicativo de um botão 

1.8.2 Ícones e cores 

Em casos onde a funcionalidade em questão tenha uma complexidade elevada, seja por 
razões de interface ou regras de negócio, o sistema disponibilizará um ícone “i” onde são 
apresentadas informações adicionais. 

Em alguns casos, normalmente listas, também existem esquemas diferenciados de cores 
auxiliando o usuário de forma visual. 
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2. VISÃO GERAL DO MÓDULO DE PESQUISA DE 
PREÇO 

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

O Módulo de Pesquisa de Preço de Mercado e Banco de Preços é composto por grupos 
de funcionalidades que tem como objetivo promover a montagem das pesquisas de 
preços de forma automatizada (através de processo de solicitação de catalogação de 
itens e revisão de preços do módulo de catalogação do sistema GCE), ou manual dos 
processos de manutenção de preços de bens, serviços e obras referenciado por unidade 
padrão de compra definida para o item.  A partir de registro de pesquisa de preços e 
cotações realizada pelo módulo de Pesquisa de Preços do Sistema GCE deve ser 
possível apurar o valor de referência dos itens por fórmula de cálculo ou índice de 
correção, possibilitando também neste processo a manutenção de preços por regiões 
conforme a atuação do Estado. 

Nesse contexto, o módulo de pesquisa de preço de mercado e banco de preços surge 
como uma ferramenta capaz de atender as necessidades de pesquisa e de formação de 
Banco de Preços com informações de preços praticados pelo mercado, valores 
praticados em outras contratações, independente da forma de aquisição – se por licitação 
ou por dispensa de licitação, levando em consideração as quantidades contratadas. 

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 PESQUISA DE PREÇO 

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 pesquisa de preço 

O usuário deverá informar a Organização, matrícula, senha de acesso e selecionar o 
módulo de requisições eletrônicas, e logo após clicar no botão “ACESSO AO SISTEMA”. 
Importante salientar que o acesso ao sistema GCE é validado pelo sistema SOEWEB 
(Controle de acesso e Segurança) do Estado mantido pela PROCERGS, e as credenciais 
de acesso ao sistema GCE são integradas com o sistema de segurança do Estado. É 
exibida a tela principal do sistema, ou caso tenha atividade relacionada para a unidade de 
pesquisa ou para o próprio usuário logado, é aberta a tela que representa a caixa de 
entrada das atividades, conforme imagens abaixo. 
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Tela principal do módulo de pesquisa de preço 

 

Caixa de Entrada do módulo de pesquisa de preço 

 

3.2 Interação com o Módulo de Pesquisa de Preços 

O módulo de pesquisa e banco de preços do sistema GCE tem como propósito 
informatizar e padronizar o processo de pesquisa de preços de itens do Estado, bem 
como de manter um banco de preços atualizado e o histórico dos dados que definiram o 
valor de referência para determinado item do catálogo de itens do sistema GCE. 

Uma pesquisa de preços poderá ser gerada de duas formas: A partir do botão “INCLUIR” 
presente na barra de título da listagem de pesquisas, ou então a partir da seleção de 
solicitações de revisão de preço de itens do catálogo e acionamento do botão “CRIAR 
PESQUISA DE PREÇO” presente na listagem de itens pendentes de Revisão de Preço 
(Menu: Pesquisa de Preços > Itens Pendentes de Revisão). 
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3.2.1 Acessando Item de Menu Pesquisa de Preço > Pesquisa de Preço 

A partir do item de menu “PESQUISA DE PREÇO > PESQUISAS DE PREÇO” será 
possível manter as pesquisas de preços de mercado geradas a partir do sistema GCE. 

Para tal processo são disponibilizadas as funcionalidades de listar, incluir, 
visualizar/alterar, excluir, cancelar, reabrir processo, imprimir e filtrar os dados a partir de 
uma lista de pesquisas inseridas. 

A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas 
ao operador junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações 
aplicadas ao operador no módulo de Segurança Interna do GCE. 

 

Cadastro de Pesquisa de Preços – Listagem de Pesquisas de Preços 

 

3.2.1.1 Inclusão de Pesquisa de Preço 

Para Incluir uma pesquisa de preço o usuário deverá acionar o botão “Incluir” presente na 
barra de título da listagem, sendo necessária a inclusão dos campos obrigatórios 
especificados na tela de detalhe. A identificação dos campos obrigatórios na tela de 
detalhe poderá ser feita a partir do (*) ao lado do rótulo de cada campo. Será aberta a 
janela abaixo: 
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Pesquisa de Preço - Inclusão de Pesquisa de Preço 

As abas da pesquisa de preços são habilitadas a partir do momento que o registro é 
gravado no sistema.  

Após preenchimento dos campos obrigatórios o usuário deve acionar o botão “Gravar” 
presente na barra de título da tela de detalhe para efetivar a inclusão de pesquisa de 
preço. A partir deste momento são habilitadas as demais abas do processo. 

Para consultar individualmente uma pesquisa de preço já criada no sistema GCE, o 
usuário deve selecionar um registro na listagem e acionar o botão “Abrir” presente na 
barra de título da tela. Conforme a situação do registro os campos estarão 
habilitados/desabilitados para alteração. Também são disponibilizadas as abas “Itens”, 
“Parâmetros de Pesquisa”, “Pesquisa de Preço”, “Orçamentos”, “VUMA”, “Anexos”, 
“Movimentações” e “Histórico”, conforme imagem ilustrativa abaixo: 
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Tela de Detalhe de Pesquisa de Preço 

 

3.2.1.2  Aba Itens 

Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações dos itens do catálogo inseridos 
em pesquisa de preço. Nela o operador poderá manipular os dados de itens cadastrados 
para a pesquisa através dos botões “Incluir”, “Abrir Detalhes”, “Excluir”, “Abrir 
Inexigibilidade” e “Filtrar” itens conforme a ação executada. A listagem apresenta 
informações relevantes em relação ao item a ser pesquisado, como por exemplo seu 
código GCE e Nome Modificador, a unidade de medida e a família a qual o item pertence. 

Para incluir um item em pesquisa, o usuário deverá clicar no botão “incluir”. A listagem de 
itens para inclusão em pesquisa será disponibilizada a partir do catálogo de itens do 
Estado presente no sistema GCE, sendo que todos os itens presentes no catálogo 
poderão ser inseridos em pesquisa de preço, independente da sua situação. 

A tela de pesquisa de itens do catálogo oferece formas variadas de consulta, como por 
exemplo, a partir do código GCE do item a ser pesquisado, por palavras contidas no 
nome modificador e especificação técnica do item, etc. Informando algum dado no campo 
texto de pesquisa o sistema fará a busca e retornará os dados dos itens que contenham 
a informação pesquisada: 
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Aba Itens – Botão Inclusão de Itens na Pesquisa de Preço 

Após a identificação do(s) ite(ens) que necessitam participar de pesquisa, o usuário tem a 
opção de selecionar um ou múltiplos itens para inclusão, bastando pra isto selecionar os 
itens a partir da caixa ao lado do código GCE e descrição. Após seleção de item, a 
inclusão do mesmo em pesquisa é efetivada a partir do acionamento do botão “OK” 
presente na barra de título da tela. 

Para visualizar o detalhamento de item do catálogo em pesquisa de preço, o usuário 
deve selecionar o item na listagem da aba e acionar o botão “Abrir Detalhes”. A partir 
desta ação será apresentada a tela abaixo, onde é possível o usuário visualizar além de 
outras, a especificação técnica do item, os valores de referência histórico global e 
regional aplicados, bem como o histórico de orçamentos que originaram os valores 
históricos. Além disto, é possível definir a partir desta tela os parâmetros a serem levados 
em consideração na pesquisa de preço do item junto aos fornecedores selecionados para 
a pesquisa, como por exemplo, se há quantitativo estimado para aquisição do item, e se 
o valor de referência será composto por fretamento, instalação ou garantia para um item 
que necessite ou possua estes serviços assessórios.  

Só será permitida a alteração de parâmetros do item em pesquisa enquanto a mesma se 
encontrar em situação que possibilite a alteração dos dados. 
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Aba Itens – Botão de detalhamento de Item na Pesquisa de Preço 

Para excluir um item de pesquisa de preço o usuário deverá selecionar um item na lista e 
acionar o botão “Excluir” presente na barra de título da aba. O sistema então emite uma 
mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo. 
Sistema só permitirá exclusão de itens pesquisados enquanto a pesquisa estiver na 
situação = Em Elaboração, e nos casos em que o item não tenha tido seu valor de 
referência definido dentro da pesquisa. 

 

Aba Itens – Mensagem de exclusão de Item na Pesquisa de Preço 
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A partir do botão “Abrir Inexigibilidade”, é possível alterar esta configuração no item do 
catálogo a partir da pesquisa de preço. Para isto, o usuário deve selecionar o item na lista 
e acionar o botão. A interface abaixo será aberta para que o usuário altere a configuração 
de inexigibilidade do item. A nova configuração será aplicada mediante a definição do 
valor de referência do item na pesquisa de preço. 

É obrigatório o preenchimento dos campos Inexigivel (SIM ou NÃO) e justificativa para 
gravar a nova configuração. 

 

Aba Item – Botão Abrir Inexigibilidade 

 

O botão “Filtrar” na aba de itens permite que o usuário realize filtros na lista de Itens da 
aba em questão. Ao ser pressionado o botão é aberta a tela com as opções de filtragem 
da lista conforme figura ilustrativa abaixo: 

 

Aba Itens – Botão Filtrar 
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3.2.1.3 Aba Parâmetros de Pesquisa 

A partir desta aba o usuário determina quais parâmetros de pesquisa estarão presentes 
no processo para determinação do valor de referência dos itens em pesquisa de preço. 
Importante destacar que para aceitação do referido processo de definição de valor de 
referência é necessária à utilização de no mínimo dois parâmetros de pesquisa, a saber: 

I – preços praticados em contratações similares de órgãos ou entidades públicas, em 
execução ou concluídos até 90 (noventa) dias da data da pesquisa de preços;  

II – base de dados da Nota Fiscal Eletrônica conforme previsto no art.7º do Decreto 
Estadual nº 51.200/2014. 

III – preços registrados do item em Ata de Registro de Preços, com prazo para o término 
da vigência maior que 90 (noventa) dias, da data da pesquisa, considerando a 
similaridade da contratação; 

IV – estudos, publicações e sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo que 
contenha a data e endereço eletrônico de acesso, cuja divulgação não seja superior a 
180 (cento e oitenta) dias; 

V – consulta junto a fornecedores com prazo de emissão da cotação não superior a 90 
(noventa) dias do envio à CELIC. 

As opções citadas acima estão disponíveis para seleção na inclusão de parâmetros de 
pesquisa, e para os casos que não se aplicam as opções acima, o sistema disponibiliza a 
opção “Outros”. 

 

Aba Parâmetro de Pesquisa – Lista de Parâmetro de Pesquisa 

 



 
 

 

Documento: Manual de Operação do Sistema Nº da Página: 24 de 51 

Na inclusão de parâmetro em pesquisa de preços os seguintes campos serão 
obrigatórios de preenchimento: Parâmetro de Pesquisa, Outro (se parâmetro selecionado 
for “Outro”), CPF/CNPJ, Nome do Fornecedor, Data de Emissão do orçamento, Prazo em 
dias para vencimento e situação. A partir da inclusão do parâmetro será habilitada a aba 
de Itens da pesquisa que serão vinculados ao parâmetro.  

 

 

Aba Parâmetro de Pesquisa – Inclusão de Parâmetro 

 

Para vincular um ou mais itens de pesquisa ao parâmetro em edição, o usuário deve 
acionar o botão “Incluir” Presente na barra de título da aba Itens. É aberta uma nova tela 
para vinculação do item ao parâmetro, bem como é obrigatório o preenchimento do valor 
de referência obtido para o item a partir do parâmetro pesquisado.  
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Aba Itens do Parâmetro de Pesquisa – Inclusão de Item 

 

Após a vinculação do item de pesquisa ao parâmetro, o usuário deverá validar se o valor 
obtido a partir do parâmetro de pesquisa para o item vinculado será utilizado para a 
definição do valor de referência do item. A partir da seleção da situação presente na 
coluna “Situação” da aba de itens do parâmetro o usuário define se o valor apresentado 

foi “Aprovado” ou “Reprovado” . Em caso de reprovação do item o usuário 
deverá incluir o motivo da reprovação. 

Após esta definição, a situação do parâmetro é atualizada, e conforme a tabela abaixo é 
possível identificar se o mesmo será utilizado para a definição do valor de referência do 
item: 

Situação dos Itens do Parâmetro Situação do Parâmetro Parâmetro na Definição de 
Valor de Referência 

Aprovados Avaliado SIM 

Não Definidos Pendente de Avaliação NÃO 

Reprovados Descartado NÃO 
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Aba Parâmetros de Pesquisa – Aprovação/Reprovação de Itens Vinculados ao Parâmetro 

Será possível alterar a validação do parâmetro e dos itens vinculados enquanto a 
pesquisa estiver “Em Elaboração”, ou até o momento em que o item em questão não 
tenha tido seu valor de referência definido na pesquisa de preços. 

Será possível alterar ou excluir um item vinculado ao parâmetro enquanto a pesquisa 
estiver “Em Elaboração”, ou até o momento em que o item em questão não tenha tido 
seu valor de referência definido na pesquisa de preços. 

 

3.2.1.4 Aba Pesquisa de Preço 

A partir desta aba o usuário configura quem deve receber a solicitação de pesquisa de 
preço elaborada. É possível configurar o remetente da pesquisa (informando o e-mail do 
usuário ou da unidade de pesquisa responsável), os fornecedores destinatários, se há 
destinatários adicionais para a pesquisa, o assunto da pesquisa, bem como o conteúdo 
que será encaminhado via e-mail para os fornecedores responderem a cotação. Todas as 
alterações realizadas na aba de pesquisa de preço serão atualizadas a partir do 
acionamento do botão “Gravar” presente na barra de título da aba. 

Entende-se por Destinatários Adicionais fornecedores que não estão cadastrados no 
sistema GCE e que são contatos do órgão/unidade organizacional. 
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Aba Pesquisa de Preço 

Ao acionar o botão “Solicitar Cotação por E-mail”, o sistema GCE executa o envio da 
solicitação de pesquisa de preço para todos os fornecedores e destinatários adicionais 
configurados na pesquisa. O registro deste envio é armazenado na própria pesquisa, e 
pode ser visualizado a partir do botão “Solicitações Enviadas”. 

 

Aba Pesquisa de Preço – Solicitações Enviadas 
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Aba Pesquisa de Preço – Exemplo de Solicitação encaminhada via e-mail 

 

A mensagem de solicitação de cotação poderá ser alterada a partir do botão “Editar 
Mensagem” presente na barra de título de mensagem da aba de pesquisa de preço. O 
editor de mensagem permite que o usuário faça as alterações que julgue necessário em 
todo o documento, sendo que esta alteração fica disponibilizada apenas para a cotação 
momentaneamente em execução.  

 

Aba Pesquisa de Preço – Solicitação de Pesquisa de Preço 
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Aba Pesquisa de Preço – Solicitação de Pesquisa de Preço em edição 

Para Incluir fornecedores destinatários da pesquisa de preço, o usuário deve acionar esta 
opção a partir da aba de pesquisa de preço. Na inclusão de fornecedores o sistema GCE 
lista todos os fornecedores cadastrados no módulo de Fornecedores do sistema, sendo 
passíveis de múltipla seleção os fornecedores para associação a pesquisa. 

Para Excluir fornecedor da pesquisa de preço o usuário deve selecionar o fornecedor na 
lista de fornecedores destinatários e acionar o botão “Excluir”. O sistema então emite 
uma mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo. 
Sistema só permitirá exclusão de fornecedores enquanto a pesquisa estiver na situação = 
Em Elaboração, ou enquanto o orçamento registrado para determinado fornecedor não 
esteja vinculado a item com valor de referência definido na pesquisa. 

 

Aba Pesquisa de Preço – Incluir/Excluir Fornecedor 
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Aba Pesquisa de Preço – Vinculação de Fornecedores a Pesquisa 

 

3.2.1.5 Aba Orçamentos 

Nesta aba o usuário poderá manter as informações dos orçamentos encaminhados pelos 
fornecedores via e-mail em resposta à solicitação de pesquisa de preço. Para tal são 
disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar” e “excluir” orçamento. 

Para incluir orçamento em pesquisa de preço o usuário deve acionar o botão “Incluir”. 
Será apresentada a tela de inclusão com a opção de pesquisa do fornecedor responsável 
pelo envio do orçamento. Importante destacar que a listagem de fornecedores fica 
condicionada aos fornecedores inseridos na pesquisa a partir da aba de “Pesquisa de 
Preço”. Após seleção do fornecedor, o usuário aciona a o botão “OK” presente na barra 
de título da tela pesquisar fornecedores para seguir com o processo de inclusão do 
orçamento.  

Na inclusão de orçamento é obrigatório o preenchimento dos campos: “Fornecedor”, 
“Anexo do Orçamento”, “Data de Emissão” e “Prazo em dias” da validade do orçamento 
fornecida pelo fornecedor. Após o acionamento do botão “Gravar” presente na barra de 
título da tela de orçamento o sistema habilita a opção para vinculação dos itens de 
pesquisa ao orçamento inserido. 



 
 

 

Documento: Manual de Operação do Sistema Nº da Página: 31 de 51 

 

Aba Orçamento – Inclusão de Orçamento – Pesquisar Fornecedor  

 

 

Aba Orçamentos – Botão Incluir 

 

Com o registro do orçamento em edição, o usuário poderá vincular os itens de pesquisa 
ao orçamento registrado para determinado fornecedor. Para manter as informações dos 
itens vinculados ao orçamento são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, 
“alterar”, “excluir”, “Aprovar Todos” e “Reprovar Todos” itens vinculados ao orçamento 
registrado.  
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 Aba Orçamentos – Edição de Orçamento 

 

Para vincular um item ao orçamento, o usuário deve acionar o botão “Incluir” presente na 
barra de título da aba itens do orçamento. O sistema abrirá uma nova janela para que 
seja selecionado o item de pesquisa a ser vinculado a orçamento, e após a seleção, o 
operador deve informar o valor unitário ofertado para o item no orçamento. Para concluir 
a inclusão, o usuário deve acionar o botão “Gravar” para confirmar a operação, ou o 
botão “Gravar e Incluir Novo” caso tenha que vincular outros itens da pesquisa ao mesmo 
orçamento. Será permitida a vinculação de itens de pesquisa em orçamentos enquanto a 
pesquisa estiver “Em Elaboração”. 

 

Aba Orçamentos – Inclusão de item no Orçamento 

 

Após a vinculação do item de pesquisa ao orçamento, o usuário deverá validar se o valor 
obtido a partir do orçamento para o item vinculado será utilizado para a definição do valor 
de referência do item. A partir da seleção da situação presente na coluna “Situação” da 
aba de itens do orçamento o usuário define se o valor apresentado foi “Aprovado” ou 
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“Reprovado” . Em caso de reprovação do orçamento para o item o usuário 
deverá incluir o motivo da reprovação. 

Após esta definição, a situação do orçamento é atualizada, e conforme a tabela abaixo é 
possível identificar se o mesmo será utilizado para a definição do valor de referência do 
item: 

Situação dos Itens do Orçamento Situação do Orçamento Orçamento Incluído na 
Definição de Valor de 
Referência 

Aprovado Avaliado SIM 

Não Definido Pendente de Avaliação NÃO 

Reprovado Descartado NÃO 

 

Será possível alterar a validação do orçamento e dos itens vinculados enquanto a 
pesquisa estiver “Em Elaboração”, ou até o momento em que o item em questão não 
tenha tido seu valor de referência definido na pesquisa de preços. 

Será possível alterar ou excluir um item vinculado ao orçamento enquanto a pesquisa 
estiver “Em Elaboração”, ou até o momento em que o item em questão não tenha tido 
seu valor de referência definido na pesquisa de preços. 

A partir dos botões “Aprovar Todos” e “Reprovar Todos” o usuário poderá provocar a 
aprovação ou reprovação de todos os itens vinculados ao orçamento numa única ação. 

 

3.2.1.6 Aba Valor de Referência 

A partir desta aba o usuário mantem as informações de definição de valor de referência 
para os itens pesquisados. Conforme descrito nas ações de registro de parâmetros e 
orçamentos de pesquisa, estes registros uma vez aprovados e validados farão parte do 
processo de definição do valor de referência para o item do catálogo de itens do sistema 
GCE. 

A definição de valor de referência para os itens de pesquisa se dá de duas formas: 
Apuração de valor de referência por fórmula de cálculo ou manualmente. 

Para definir manualmente o valor de referência do item pesquisado, o usuário deve 
selecionar o item na listagem e acionar o botão “Definir Valor de Referência 
Manualmente” presente na aba “Valor de Referência” da tela de pesquisa de preço. Será 
apresentada a tela de definição de valor sendo obrigatório o preenchimento dos campos: 
Moeda, Valor de Referência e validade do valor de referência. Após acionamento do 
botão “Definir” presente na barra de título da tela Definir Valor de Referência 
Manualmente (Global) o sistema solicitará a confirmação do processo, e em caso 
positivo, fechará a pesquisa para o item com valor de referência definido, e executará o 
processo de atualização do novo valor de referência para o item no módulo de catálogo 
de itens do sistema GCE. 
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 Aba Valor de Referência – Definição Manual de Valor 

 

 

Aba Valor de Referência – Confirmação de novo Valor de Referência para Item do Catálogo 

 

Para definir o valor de referência do item pesquisado a partir de técnica de cálculo, o 
usuário deve acionar o botão “Definir Valor de Referência” presente na aba “Valor de 
Referência” da tela de pesquisa de preço. Será apresentada a tela de definição de valor a 
partir de técnica de cálculo aplicada.  
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Aba Valor de Referência – Definição de Valor de Referência por técnica de cálculo aplicada 

 

Entendendo a tela de Definição de Valor de Referência por técnica de cálculo aplicada: 

• Botão Gerar Relatório: A partir do acionamento deste botão o usuário gera o 
relatório da pesquisa de preço. Há três opções para gerar o relatório, sendo elas: 
Gerar Folha de Rosto, Gerar somente Anexo (itens) de relatório ou Gerar relatório 
Completo. 

• Botão Fechar: Fecha a tela de definição de valor de referência. 

• A legenda presente no canto inferior esquerdo da tela informa a situação de cada 
item presente na pesquisa de preço, bem como a situação dos parâmetros e 
orçamentos nos quais o item encontra-se vinculado. 

 

• Quando o item estiver marcado com a seguinte informação: 

, isto indica que o item já está com seu valor de 
referência definido e atualizado no catálogo de itens do Estado. Desta forma, o 
item com valor de referência definido não poderá mais ser alterado na pesquisa 
de preço. 

• Enquanto o item estiver com a técnica de cálculo passível de alteração, o usuário 
poderá alterar a técnica de cálculo aplicada para definição do valor de referência, 
bem como poderá alterar a situação de aprovação e reprovação dos orçamentos 
e parâmetros que subsidiam o cálculo do valor de referência do item pesquisado. 
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Uma vez definida a aprovação/reprovação dos orçamentos e parâmetros nos quais o item 
está vinculado, ao selecionar a técnica de cálculo o sistema disponibiliza o cálculo 
realizado para todas técnicas disponíveis no sistema (Média Aritimética, Mediana e 
Menor Valor) para que o usuário possa realizar o comparativo necessário para definição 
do valor. Neste momento é aberta a tela de definição de valor de referência conforme a 
técnica de cálculo selecionada. É obrigatório o preenchimento dos campos: Data 

Validade e Observação. O campo  
se estiver marcado, o texto digitado no campo observação será incluído no Relatório 
Final da Pesquisa de Preço. Após acionamento do botão “Definir” presente na barra de 
título da tela Definir Valor de Referência o sistema solicitará a confirmação do processo, e 
em caso positivo, fechará a pesquisa para o item com valor de referência definido, e 
executará o processo de atualização do novo valor de referência para o item no módulo 
de catálogo de itens do sistema GCE. 

 Aba Valor de Referência – Definição de Valor de Referência  

 

 

Aba Valor de Referência – Confirmação de novo Valor de Referência para Item do Catálogo 
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3.2.1.7 Aba Anexos 

Nesta aba o usuário poderá manter arquivos anexos de pesquisa de preço. Para tal são 
disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”, “excluir” e “baixar”. 

 

 

Aba Anexos 

 

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

 

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

Para baixar um anexo, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no 
botão “Baixar”. O sistema então faz o download do arquivo e o disponibiliza para o 
usuário. 

 

3.2.1.8 Aba Movimentações 

Esta prevista uma melhoria no módulo de pesquisa de preço que inclui processo de 
workflow para a funcionalidade. Enquanto isto não ocorre esta aba permanecerá 
desabilitada no sistema.  

 

3.2.1.9 Aba Histórico 

Nesta aba o usuário poderá visualizar todo o histórico do registro de pesquisa de preço. 
Para tal é disponibilizada a funcionalidade de “listar”. Esta aba tem por objetivo 
apresentar as ações praticadas pelos usuários nos dados de pesquisa, contemplando as 
gravações e ajustes realizados. Paralelamente serve como registros de auditoria do 
sistema. 

 

Aba Histórico 
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3.2.2 Acessando Item de Menu Pesquisa de Preço > Catálogo Preço de Itens 

O menu de catálogo de preço de itens tem como propósito listar os itens do catálogo de 
itens que participaram de pesquisa de preços. A partir desta listagem é possível o usuário 
acessar o histórico dos valores de referência definidos para um item ao longo do seu 
registro no GCE, bem como verificar os registros históricos importados do sistema LIC do 
Estado. Para acessá-lo basta navegar através do menu principal no caminho “PESQUISA 
DE PREÇO > CATALOGO DE PREÇO DE ITENS”, conforme figura abaixo. 

 

 

Menu de Acesso ao Catalogo de Preço de Itens 

 

 

Listagem de Itens do Catálogo atualizados a partir de Pesquisa de Preço 
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A partir da listagem de itens é possível o usuário consultar individualmente um item 
atualizado a partir de pesquisa, bem como filtrar e imprimir os registros. 

A partir da seleção de um registro na lista e acionado o botão “Abrir” na barra de título da 
tela, são disponibilizadas para o usuário informações detalhadas do item em questão, 
como por exemplo, a partir da aba “Detalhes” sua classificação e especificação técnica, 
seus valores de referência histórico, bem como o histórico dos orçamentos que 
originaram os registros de valores de referência para o item em questão. 

 

Catalogo de Preço de Itens – Abrir Catálogo de Preço de Itens 

 

3.2.3 Acessando Item de Menu Pesquisa de Preço > Itens Pendentes de 
Revisão 

O processo de revisão de preço para itens do catálogo de itens do Estado no sistema 
GCE tem origens variadas, sendo que duas delas iniciam-se a partir de requisições de 
aquisição (Módulo de Requisições) ou liberação de itens para previsão de registro de 
preço (Módulo de Atas). A partir destes processos o sistema GCE identifica se o item 
necessita de revisão de preço, e sugere para o usuário gerar uma solicitação de revisão. 

Uma vez gerada à solicitação de revisão de preço para item do catálogo, esta solicitação 
e enviada para o módulo de pesquisa de preços, incorporando a lista de itens pendentes 
de revisão de preço no módulo de pesquisa de preço conforme a tela de listagem abaixo: 
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 Itens Pendentes de Revisão – Listagem de Itens Pendentes de Revisão 

 

Entendendo a tela de listagem de itens pendentes de revisão de preço: 

• Botão Criar Pesquisa de Preço: A partir da seleção de itens pendentes de revisão e 
do acionamento deste botão o sistema GCE vai gerar automaticamente uma 
pesquisa de preço com os dados contidos nas solicitações de origem. 

• Botão Abrir Solicitação de Revisão: A partir da seleção de item presente na lista e 
acionado este botão é aberta a tela da solicitação de revisão gerada para o item. 
Neste caso, o usuário pesquisador tem a opção de visualizar apenas o registro, 
bem como se apropriar do mesmo e provocar a devolução ou cancelamento do 
processo, caso necessário. 

• Os botões “Imprimir” e “Filtrar” servem respectivamente, para impressão da 
listagem e filtragem dos registros.  

• A legenda presente no canto inferior esquerdo da tela sinaliza as configurações 
aplicadas para o item na solicitação de revisão. A legenda “Item Normal” informa 
que o item presente na solicitação foi encaminhado com os três (3) orçamentos 
obrigatórios em processo de solicitação de revisão de preço. A legenda “Item 
Inexigível” informa que o item presente na solicitação foi classificado como 
inexigível, ou seja, existe apenas um fabricante/fornecedor capaz de atender um 
pedido deste item. A legenda “Item Justificado” informa que o item solicitado não 
apresenta orçamento em sua solicitação, e, portanto, o solicitante incluiu uma 
justificativa para o não encaminhamento dos orçamentos. 

Para criar uma pesquisa de preço a partir da listagem de itens pendentes pra revisão o 
usuário deve selecionar um ou mais itens na lista e acionar o botão “Criar Pesquisa de 
Preço”. O sistema GCE valida as solicitações que são passíveis de serem incluídas em 
mesma pesquisa, e se resultado positivo, é apresentada a mensagem informativa “A 
pesquisa de preço Nº 9999 foi gerada com sucesso”. 
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Itens Pendentes de Revisão – Mensagem de criação de pesquisa de preço 

 

Para seguir com o processo da pesquisa de preço gerado o usuário deve seguir os 
passos constantes a partir do item 3.2.1 deste manual. 

Para interagir com a solicitação de revisão encaminhada para pesquisa de preço, o 
usuário deve selecionar um item na lista e acionar o botão “Abrir Solicitação de Revisão” 
presente na barra de título da listagem. Será aberta a tela de “Solicitação de revisão” com 
os dados em situação de leitura para o usuário.  

 

Tela de Solicitação de Revisão de Preço 

 

Para devolver ou cancelar a solicitação, primeiramente o usuário deverá se apropriar da 
mesma acionando o botão “Apropriar” presente na barra de título da tela de solicitação de 
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revisão. Ao acionar a opção “OK” na tela de confirmação, a solicitação passa a estar sob 
a custódia do usuário pesquisador. 

 

Botão Apropriar – Mensagem de Confirmação 

 

Uma vez apropriada a solicitação de revisão, o usuário pode transferi-la para outra 
unidade de pesquisa de preço, ou devolve-la para a unidade solicitante de origem. Em 
ambas as situações o registro da solicitação de revisão será excluído da lista de itens 
pendentes de revisão de preço. 

 

3.2.4 Acessando Item de Menu Pesquisa de Preço > Atualização por Índice de 
Correção 

Esta funcionalidade tem como propósito prover atualização de um conjunto de itens que 
tenham previsão de atualização de valor de referência por determinado índice de 
correção. A configuração se determinado item pode ou não ser atualizado com aplicação 
de índice, e qual índice deverá ser aplicado na atualização do valor de referência do item 
está condicionada a configuração aplicada para o item no módulo de catálogo de itens do 
sistema GCE. Para acessar a funcionalidade basta navegar através do menu principal no 
caminho “PESQUISA DE PREÇO > ATUALIZAÇÃO POR ÍNDICE DE CORREÇÃO”, 
conforme figura abaixo. 

 

 

Menu de Acesso - Atualização por Índice de Correção 
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A partir do acesso a funcionalidade o sistema deve apresentar a tela contendo a listagem 
dos registros cadastrados de atualização por índice de correção, conforme figura abaixo. 

 

Atualização por Índice de Correção – Listagem de Atualizações por Índice de Correções 

 

Para incluir um registro de atualização de valor de referência de itens do catálogo por 
índice de correção o usuário deverá sempre preencher os campos: Data Atualização; 
Índice para Correção, Percentual de correção (Informe o índice em %), justificativa e 
inclusão de itens na aba de itens para atualização. A identificação dos campos 
obrigatórios na tela de detalhe poderá ser feita a partir do (*) ao lado do rótulo de cada 
campo. No acionamento do botão “Gravar” presente na barra de título da tela de detalhe 
o sistema emite mensagem de confirmação de inclusão do registro, e habilita a aba de 
itens para atualização para inclusão dos itens do catálogo que serão atualizados com a 
finalização do processo. 

Para excluir uma atualização de valor de referência por índice de correção já cadastrada, 
o usuário deve selecionar na listagem o registro que deseja e clicar no botão “Excluir”. O 
sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro 
em caso de positivo.  

O sistema não permitirá a exclusão de registros caso ela esteja com a situação diferente 
de “Em Elaboração”.  
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Tela de detalhe - Inclusão de Atualização por índice de correção 

 

Para incluir itens do catálogo na atualização a partir de índice de correção o usuário deve 
acionar o botão “Incluir” presente na barra de título da aba “Itens para Atualização”. O 
sistema abre a interface de “Itens do Catálogo” para que o usuário selecione quais itens 
sofrerão reajuste a partir do processo. 

O sistema permitirá a inclusão de itens para atualização em registro de atualização de 
valor por índice de correção enquanto o mesmo estiver na situação = “Em Elaboração”. 

Para excluir um item do catálogo vinculado a atualização de valor de referência por índice 
de correção, o usuário deve selecionar na listagem o registro que deseja excluir e deve 
acionar o botão “Excluir” presente na barra de título da aba itens par atualização. O 
sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro 
em caso de positivo.  

O sistema não permitirá a exclusão de itens caso o registro de atualização de valor de 
referência por índice esteja com a situação diferente de “Em Elaboração”. 
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Tela de detalhe - Edição de Atualização por índice de correção 

 

Para atualizar o valor de referência dos itens presentes no registro de atualização por 
índice no catálogo de itens do Estado, o usuário deve acionar o botão “Atualizar” 
presente na barra de título da tela. O sistema emite uma mensagem para confirmação da 
ação, e em caso positivo, altera a situação do registro para “Atualizado”, e atualiza o valor 
de referência dos itens no catálogo. 
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Tela de detalhe - Confirmação de Atualização de itens por índice de correção 

 

3.3.1 Acessando Item de Menu Utilitários 

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

 

3.3.2 Acessando Item de Menu Utilitários > Caixa de Entrada 

A partir do item de menu Utilitários > Caixa de Entrada é apresentada a caixa de “tarefas” 
da unidade e do operador logado no sistema. Esta tela também é apresentada com 
página inicial do sistema, uma vez que a unidade ou o próprio usuário autenticado 
possua atividade sob sua custódia.  

A partir da caixa de entrada é possível o usuário visualizar e se apropriar de tarefas a 
serem executadas pela unidade do operador autenticado. As tarefas designadas para o 
setor, ou seja, que estão disponíveis para a unidade organizacional do operador 
autenticado serão apresentadas no lado esquerdo da tela. Para estas tarefas o usuário 
terá a opção de visualizar os processos a partir dos cartões, ou então visualizar um 

processo de forma individual acionando a opção  presente no cartão. Também a 
partir das tarefas designadas para o setor o usuário poderá se “Apropriar” de determinada 

tarefa. Para isto o usuário acionará a opção  presente no cartão. Uma vez a tarefa 
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apropriada pelo usuário, o cartão é encaminhado para a caixa de entrada do operador 
“Minhas Tarefas”, e a partir deste momento o usuário é responsável por dar andamento a 
atividade. Importante salientar que a tarefa permanecerá também nas tarefas do setor da 
unidade, uma vez que ocorrido algum problema com o usuário corrente da tarefa, a 
mesma poderá ser apropriada por outro usuário a fim de dar prosseguimento no 
processo. 

A disponibilidade da tela e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas 
ao operador junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações 
aplicadas ao operador no módulo de Segurança Interna do GCE. 

 

Caixa de Entrada do Módulo de Registro de Preços 

 

3.3.3 Acessando Item de Menu Utilitários > Registro de Atividades > 
Consulta de Logs do Sistema 

A partir do item de menu Utilitários > Registro de Atividades > Consultar Logs do Sistema 
será possível pesquisar e visualizar os registros de log de todas as funcionalidades 
executadas no módulo. Para tal processo são disponibilizadas as funcionalidades de 
listar, abrir, atualizar, imprimir e filtrar. 

A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas 
ao operador junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações 
aplicadas ao operador no módulo de Segurança Interna do GCE. 
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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. 

 

3.3.4 Acessando Item de Menu Utilitários > Arquivo de Exceções 

A partir do item de menu Utilitários > Arquivos de Exceções será possível pesquisar e 
visualizar os registros de log de erro do módulo. Neste caso, os registros aqui listados 
não representam erros relativos ao negócio do sistema, e sim demais exceções ocorridas 
durante a execução do módulo, tais como: Falha de conexão com internet, rede de dados 
local, etc.. Para tal processo são disponibilizadas as funcionalidades de listar, abrir e 
filtrar por mês de ocorrência. 

A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas 
ao operador junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações 
aplicadas ao operador no módulo de Segurança Interna do GCE. 

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

 As informações tem um caráter técnico e por isso são mais indicadas para 
auditorias técnicas sobre o desempenho do sistema. 
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Conteúdo apresentado em arquivo de exceção 

 

3.3.5 Acessando Item de Menu Utilitários > 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. 

 

Menu dos Manuais do Sistema GCE 
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4. ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


