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MANUAL DE OPERAÇÃO DO SISTEMA

APRESENTAÇÃO
O presente documento constitui-se no Manual de Operação do Sistema GCE (Sistema de Gestão de
Compras do Estado) referente o módulo de Requisições Eletrônicas.
O manual está estruturado segundo os seguintes tópicos:
 Visão Geral do Sistema: apresenta o propósito do sistema, bem como as principais
características em termos de estruturação e arquitetura.
 Padrões de Interface do Sistema: neste capítulo são apresentadas as características da
interface e padrões de funcionamento a fim de situar o usuário no contexto do sistema.
 Funcionalidades do Sistema: este capítulo é o guia para o usuário onde são fornecidas
instruções sobre o uso das funcionalidades disponibilizadas no sistema.
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1. VISÃO GERAL DO SISTEMA
O sistema de Gestão e Compras do Estado do Rio Grande do Sul dispõe de um fluxo unificado de
gestão de compras contemplando as contratações de bens, serviços e obras. O Sistema de Gestão
de Compras foi estruturado modularmente conforme apresenta a Figura abaixo. Particularmente
estaremos tratando neste manual do usuário as funcionalidades constantes no módulo de
Requisições Eletrônicas do sistema GCE.

Estrutura do Sistema de Gestão de Compras
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2. 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.

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

Área de Trabalho do sistema

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

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

Caixa de Entrada do sistema

A navegabilidade nesta interface, bem como as opções para encontrar os processos nos quais o
usuário deseja atuar poderão ser feitas a partir das setas apresentadas
como a partir da seleção dos círculos

na interface, bem

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:
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Área de Trabalho (opção de filtragem dos processos)

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

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

Menu principal e seus submenus

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

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

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

2.6.2 Botão Abrir
Abre a tela e detalhe da funcionalidade com o formulário de alteração preenchido com os dados
do registro selecionado possibilitando visualizar as informações de forma detalhada como também
alterar os dados apresentados.
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2.6.3 Botão Excluir
Exibe uma mensagem modal solicitando confirmação ao usuário se deseja efetivamente apagar o
registro selecionado.
Nunca será possível excluir um registro que esteja sendo utilizado em outro local do
sistema.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mensagem de confirmação

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

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

Balão explicativo de um botão
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2.8.2 Ícones e cores
Em casos onde a funcionalidade em questão tenha uma complexidade elevada, seja por razões de
interface ou regras de negócio, o sistema disponibilizará um ícone “i” onde são apresentadas
informações adicionais.
Em alguns casos, normalmente listas, também existem esquemas diferenciados de cores auxiliando
o usuário de forma visual.
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3. FUNÇÕES DO MÓDULO DE REQUISIÇÕES ELETRÔNICAS
3.1 Acessando o Módulo
Para efetuar o login no módulo é necessário abrir o navegador Internet Explorer, Firefox ou Chrome,
digitar o endereço Web do sistema e pressionar a tecla ENTER. Abrirá a tela de acesso, conforme
figura abaixo:

Tela Inicial do Sistema GCE

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

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

Tela principal do módulo de Requisições Eletrônicas

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

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

O ícone

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

Ao clicar no ícone
sistema.
Ao clicar no ícone

, no canto superior direito da tela, o usuário retorna a página inicial do

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

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

3.2 Operadores do Módulo de Requisições Eletrônicas
A manutenção do Módulo de Requisições Eletrônicas será realizada por operadores lotados em
unidades de Compras conforme configuração realizada no módulo de Segurança Interna do GCE.
Para estes operadores serão atribuídos papeis conforme sua atuação nos processos, sendo estes
papeis especificados a seguir:
1. Demandas de Aquisição
•

DEMANDANTE: Responsável pela inclusão e manutenção das demandas de
aquisição.

•

AUTORIZADOR NV1: Primeiro nível de autorização para demanda seguir com seu
fluxo de compra.

•

AUTORIZADOR NV2: Segundo nível de autorização para demanda seguir com seu
fluxo de compra. É responsável pelo encaminhamento do processo para a unidade
de compra.

2. Requisições: De Aquisição | Previsão de Registro de Preço | Consumo de Ata
•

REQUISITANTE: Responsável pela manutenção das requisições geradas a partir do
sistema GCE. Via de regra é o operador que encaminha o processo para a unidade
central de compras.

•

APROVADOR CETIC: Responsável por aprovar ou reprovar requisições que
contenham itens configurados no catálogo como sendo de informática.

•

APROVADOR DETERS: Responsável por aprovar ou reprovar requisições que
contenham itens configurados no catálogo como sendo veículos. Se aprovado o
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processo, este operador tem a incumbência de encaminhá-lo para aprovação do
governador do Estado.
•

APROVADOR GOVERNO: Responsável por aprovar ou reprovar requisições que
contenham itens configurados no catálogo como sendo veículo. Se aprovado o
processo, este operador é encarregado de encaminhá-lo para a unidade central de
compras.

3. Em Solicitação de Adesão Interna:
•

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

4. Em solicitação de Adesão a ARP Externa:
•

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

3.3 Acessando Menus do Módulo
Estrutura dos Menus
Após a autenticação do usuário, abrirá a Tela Principal do Módulo de Requisições Eletrônicas com
os respectivos itens de menu disponíveis:
Cadastros
▪ Destinação
Demandas e Requisições
▪ Demandas de Aquisição
▪ Requisições de Aquisição
▪ Previsões de Quantitativos para SRP
▪ Requisições de Consumo ARP
▪ Requisições de Consumo ARP Externa
▪ Solicitações de Quota Extra
▪ Solicitação de Adesão Interna
▪ Solicitação de Adesão a ARP Externa
Requisições de Alienação
• Requisições para Leilão
Consultas e Relatórios
• Todas as Demandas de Aquisição Pendentes
•

Por Demanda

•

Por Item

• Central de Compras – Itens Desbloqueados para Revisão

Manual de Usuário – Sistema de Gestão de Compras do Estado

Página: 22

• Fórum Catalogação
• Itens Favoritos
• Requisições LIC
• Requisições Cancelamento FPE
• Unidade de Compra – Atas de Registro de Preço
• Todas Atas de Registro de Preço
Utilitários
• Caixa de Entrada
• Configurações de Sistema
• Registro de Atividades
•

Consultar Logs de Sistema

• Rotinas do Módulo
•

Arquivos de Regras de Negócio

•

Execução de Rotinas

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

Menus Suspensos

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

3.4 Menu: Cadastros
A partir deste item de menu o sistema manterá os cadastros que suplantam os processos
desenvolvidos a partir do módulo de requisições eletrônicas.

3.4.1 Mantendo Cadastro de Destinação
A manutenção de um cadastro de destinação faz-se necessária em virtude da integração
existente entre o sistema GCE e o sistema Financeiro do Estado (FPE). Esta informação
tem por base auxiliar o operador financeiro a definir a dotação orçamentária que deverá
ser aplicada para a requisição em virtude da destinação informada nos itens requeridos.

3.5 Menu: Demandas e Requisições
Neste item de menu comtempla todas as informações relevantes acerca das transações realizadas
no módulo de requisições eletrônicas objetivando a aquisição de bens, serviços ou obras a partir
do sistema GCE.

3.5.1 Mantendo Demandas de Aquisição
As demandas de aquisição caracterizam-se por ser o primeiro registro de necessidade de compra
por parte de uma unidade de consumo no sistema.
É necessário acessar Demandas e Requisições > Demandas de Aquisição.
Abrirá a tela de localização de demanda de aquisição conforme figura abaixo, na qual será possível:
•

Visualizar todas as demandas de aquisição cadastradas no sistema;

•

Visualizar/Alterar as informações de uma demanda;

•

Excluir uma demanda;

•

Imprimir lista de todas as demandas de aquisição cadastradas;

•

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

Tela de Listagem de Demandas de Aquisição

3.5.1.1 Incluindo Demanda de Aquisição
Para incluir uma nova demanda de aquisição, é necessário clicar no botão “incluir” da tela de
localização.

Tela de Localização – Inclusão de Demanda de Aquisição

Abrirá a tela de detalhe para inclusão de uma demanda, conforme a figura abaixo:
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Tela de Inclusão de Demanda de Aquisição

O usuário deverá sempre preencher os campos obrigatórios cuja identificação poderá ser feita a
partir do (*) ao lado do rótulo de cada campo.
Ao clicar no botão “Gravar”, será apresentada a mensagem informativa indicando que alguns
campos na tela serão bloqueados em virtude da dependência de negócio que os mesmos causam:
“Os campos Tipo e Subtipo de Objeto serão bloqueados após o salvamento do registro em virtude
das dependências que estes campos provocam na configuração da demanda”.

Tela de confirmação de inclusão de Demandas de Aquisição

A partir do acionamento do botão “OK” o sistema grava o registro e habilita as abas Itens
Solicitados, Anexos, Movimentações e Histórico para manipulação e visualização dos dados.
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Tela de Edição de Demanda de Aquisição

3.5.1.2 Entendendo os botões presentes na barra de título da tela de detalhe de
Demanda de Aquisição
Situação: EM ELABORAÇÃO

Botão Gravar: Valida o preenchimento dos campos obrigatórios da tela e grava as alterações no
sistema.
Botão Enviar: Ao acionar este botão a demanda de aquisição é enviada à unidade de compras
correspondente.
Situação: ENVIADA PARA AUTORIZAÇÃO NV.1

Botão Apropriar: O usuário apropria-se da tarefa, devendo dar prosseguimento à mesma.
Situação: APROPRIADO PELO AUTORIZADOR NV.1

Botão Aprovar: Aprova a demanda e encaminha o processo para autorização do nível superior.
Botão Devolver: Devolve a demanda para o usuário demandante para ajustes ou solicitação de
cancelamento da demanda.
Botão Reprovar: Reprova a demanda, não dando continuidade no processo de compra.
Situação: DEVOLVIDA AO DEMANDANTE

Botão Apropriar: O usuário apropria-se da tarefa, devendo dar prosseguimento à mesma.
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Situação: REPROVADA
Processo de demanda finalizado sem aprovação, não podendo prosseguir no processo de compra.
Situação: ENVIADO PARA AUTORIZAÇÃO NV.2

Botão Apropriar: O usuário apropria-se da tarefa, devendo dar prosseguimento à mesma.
Situação: APROPRIADO PELO AUTORIZADOR NV.2

Botão Aprovar: Aprova a demanda e encaminha o processo para a unidade de compras.
Botão Devolver: Devolve a demanda para o usuário demandante para ajustes ou solicitação de
cancelamento da demanda.
Botão Reprovar: Reprova a demanda, não dando continuidade no processo de compra.
Situação: ENVIADA PARA UNIDADE DE COMPRA
Demanda aprovada e encaminhada a unidade de compras.

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

Tela de Localização – Visualizar registro

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

3.5.1.4 Excluindo Demanda de Aquisição
Para excluir uma demanda de aquisição já cadastrada o usuário deverá selecionar na listagem o
registro que deseja e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de
confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.

Confirmação de Exclusão de Registro

O sistema não permitirá excluir uma demanda de aquisição, caso ela esteja com a situação diferente
de “Em Elaboração”.
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3.5.1.5 Manutenção das Abas de Demandas de Aquisição
3.5.1.5.1 Aba Itens Solicitados
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações dos itens solicitados a partir de demanda
de aquisição. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”,
“excluir” e “fórum ajuda catalogação”.

3.5.1.5.1.1 Incluindo Itens na Demanda de Aquisição
Para incluir um novo item solicitado, o usuário deverá clicar no botão “incluir” presente na barra
de título da aba.

Aba de Itens Solicitados – Opção “Incluir” Item

Será aberta uma janela modal que deverá ser preenchida com as informações do item solicitado.

Tela de inclusão de Itens Solicitados

O usuário poderá fazer a busca de duas formas diferentes: Digitando o código no campo “Cód.
GCE/CST” (digitar também os pontos) ou clicando no ícone ao lado do nome modificador.
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Tela de inclusão de Itens Solicitados – Buscar Itens

Ao escolher a opção de clicar no ícone de busca, será aberta a interface com a listagem de itens
para inclusão em demanda disponibilizada a partir do catálogo de itens do Estado presente no
sistema GCE, sendo que somente os itens ativos poderão ser inseridos em demanda de aquisição.
Caso não encontre o item na listagem, o usuário deverá entrar em contato com a Administração.

Tela de Consulta de Itens para Inclusão

Na tela de consulta de itens, o usuário poderá visualizar a especificação técnica do item, clicando
no ícone de lupa localizado à direita de cada item na listagem.
Após encontrar o item desejado e com o mesmo selecionado, basta clicar no botão “OK” na barra
de títulos da janela, para retornar à janela anterior e prosseguir com a inclusão.
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Tela de inclusão de Itens Solicitados – Retorno da busca

Nessa tela também é possível visualizar as especificações técnicas do item, clicando no ícone
localizado à direita do campo “Nome Modificador”.
O usuário deverá sempre preencher os campos de “Cód. GCE/CST”, “Qtd. Total Solicitada”,
“Destinação”, “Local de Entrega”, “Código Local” e “Nome Local”, os quais são obrigatórios. Quando
selecionado o Tipo de Entrega como PROGRAMADA, também serão obrigatórios os campos
“Periodicidade Entrega” e “Nro Parcelas”. A identificação dos campos obrigatórios na tela de
detalhe poderá ser feita a partir do (*) ao lado do rótulo de cada campo.

3.5.1.5.1.1.1 Manutenção das abas de inclusão de itens solicitados
3.5.1.5.1.1.1.1 Incluindo Locais de Entrega na Demanda de Aquisição
CASO 1: Tipo Entrega = TOTAL e Local Entrega = Único
Digitar a quantidade solicitada, escolher o tipo de destinação e clicar no ícone
do campo Nome Local.

localizado à direita

Abrirá uma nova modal para que o local seja selecionado. Após e com o local selecionado, basta
clicar no botão OK na barra de título para retornar à janela anterior.

Tela de pesquisar locais de entrega

Ao clicar no botão “Gravar”, será apresentada a mensagem “Item Demandado inserido com
sucesso”. Se houverem mais itens à serem adicionados, repetir os processos necessários.
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Caso 2: Tipo Entrega = PROGRAMADA e Local Entrega = Único
Digitar a quantidade solicitada, escolher o tipo de destinação, a periodicidade da entrega, digitar o
número de parcelas e clicar no ícone localizado à direita do campo Nome Local.
Abrirá uma nova modal para que o local seja selecionado. Após e com o local selecionado, basta
clicar no botão OK na barra de título para retornar à janela anterior.
Clicar, então, no botão “Incluir” na janela corrente para que o local seja adicionado à listagem.

Tela de inclusão de locais de entrega

Ao clicar no botão “Gravar”, será apresentada a mensagem “Item Demandado inserido com
sucesso”. Se houverem mais itens à serem adicionados, repetir os processos necessários.
Caso 3: Tipo Entrega = PROGRAMADA e Local Entrega = Múltiplo
Digitar a quantidade solicitada, escolher o tipo de destinação, a periodicidade da entrega, digitar o
número de parcelas e clicar no botão “Incluir” no sub menu Entrega Programada.
Abrirá uma nova modal para que os locais sejam selecionados. O usuário poderá incluir múltiplos
locais a partir da caixa seletora
e, ao selecionar o botão “OK” na barra de título da tela poderá
retornar à janela anterior com os locais já selecionados. O usuário deverá repetir esse processo até
que os locais e números de parcelas coincidam.

Manual de Usuário – Sistema de Gestão de Compras do Estado

Página: 33

Tela de inclusão de múltiplos locais de entrega

Ao clicar no botão “Gravar”, será apresentada a mensagem “Item Demandado inserido com
sucesso”. Se houverem mais itens à serem adicionados, repetir os processos necessários.
Observações sobre locais de entrega para os casos 1,2 e 3
Os locais de entrega na listagem deverão estar em mesmo número que o de parcelas, bem como a
soma das quantidades de itens deverá ser igual ao total solicitado, caso contrário, será exibirá
mensagem alertando o usuário das inconsistências encontradas.

Tela de advertência de inconsistência
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3.5.1.5.1.1.1.2 Visualizando e/ou Alterando Locais de Entrega na Demanda de Aquisição
Para visualizar ou alterar os dados de um registro de local de entrega, o usuário deverá proceder
de acordo com os seguintes casos:
CASO 1: Tipo Entrega = TOTAL e Local Entrega = Único
Clicar no ícone

localizado à direita do campo Nome Local.

Abrirá uma nova modal para que o local seja selecionado. Após e com o local selecionado, basta
clicar no botão OK na barra de título para retornar à janela anterior.
Caso 2: Tipo Entrega = PROGRAMADA e Local Entrega = Único
Clicar no ícone

localizado à direita do campo Nome Local.

Abrirá uma nova modal para que o local seja selecionado. Após e com o local selecionado, basta
clicar no botão OK na barra de título para retornar à janela anterior.
Clicar, então, no botão “Incluir” na janela corrente para que o local seja adicionado à listagem.
Caso 3: Tipo Entrega = PROGRAMADA e Local Entrega = Múltiplo
Clicar no botão “Incluir” no sub menu Entrega Programada.
Abrirá uma nova modal para que os locais sejam selecionados. O usuário poderá incluir múltiplos
locais a partir da caixa seletora
e, ao selecionar o botão “OK” na barra de título da tela poderá
retornar à janela anterior com os locais já selecionados.

3.5.1.5.1.1.1.3 Excluindo Locais de Entrega na Demanda de Aquisição
Para excluir um local de entrega, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no
botão “Excluir”.

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

3.5.1.5.1.3 Excluindo Itens na Demanda de Aquisição
Para excluir um item solicitado, o usuário deverá selecionar na listagem da aba de itens solicitados
o registro e clicar no botão “Excluir”.
O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso
de positivo. Só será permitirá a exclusão de itens solicitados enquanto a demanda estiver com a
situação = Em Elaboração.

Tela de Confirmação de Exclusão de Item na Demanda de Aquisição
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3.5.1.5.1.4 Fórum Ajuda Catalogação
Essa funcionalidade tem como objetivo a troca de mensagens entre a unidade de consumo e sua
unidade de compras a fim de encontrar ou solicitar catalogação de item que se deseja adquirir.

Tela Fórum Ajuda Catalogação

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

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

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

Tela de inclusão de Anexos

3.5.1.5.2.2 Visualizando e/ou Alterando Anexos em Demanda de Aquisição
Para visualizar ou alterar os dados de um registro de anexo o usuário deverá selecionar o registro
na lista e clicar no botão “Abrir”.

Seleção de Anexo para Visualização/Edição

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

3.5.1.5.2.3 Excluindo Anexos em Demanda de Aquisição
Para excluir um anexo, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no botão “Excluir”.

Seleção de Anexo para Exclusão

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

3.5.1.5.2.4 Baixando Anexos em Demanda de Aquisição
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.

Download do Arquivo Anexo

3.5.1.5.3 Aba Movimentações
Nesta aba o usuário poderá visualizar todas as movimentações realizadas pela demanda de
aquisição. Para tal é disponibilizada a funcionalidade de “listar”.
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Aba de Movimentações

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

Aba de Histórico

3.5.2 Mantendo Requisições de Aquisição
É necessário acessar Demandas e Requisições > Requisições de Aquisição.
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Abrirá a tela de localização de Requisições de Aquisição conforme figura abaixo, na qual será
possível:
•

Visualizar todas as Requisições de Aquisição;

•

Incluir uma Requisição;

•

Visualizar/Alterar as informações de uma Requisição;

•

Excluir uma Requisição;

•

Imprimir lista de todas as requisições cadastradas;

•

Filtrar registros de Requisições de Aquisição.

As requisições de aquisição são processos que visam atender as necessidades de compra das
unidades de compra (requisitantes), sendo que os tipos de requisição atendidos por este item de
menu são: Requisições de Dispensa de Licitação; Requisições inexigíveis de licitação
(Inexigibilidade) e Requisições Normais de compra.
A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas ao
operador junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações aplicadas ao operador
no módulo de Segurança Interna do GCE.

Tela de listagem de Requisições de Aquisição

3.5.2.1 Incluindo Requisições de Aquisição
Para incluir uma nova requisição e aquisição, é necessário clicar no botão “Incluir” da tela de
localização.
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Tela de Localização – Inclusão de Requisição de Aquisição

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

Tela de Inclusão de Requisição de Aquisição

O usuário deverá sempre preencher os campos obrigatórios cuja identificação poderá ser feita a
partir do (*) ao lado do rótulo de cada campo.
Ao clicar no botão “Gravar”, será apresentada a mensagem informativa indicando que alguns
campos na tela serão bloqueados em virtude da dependência de negócio que os mesmos causam:
“Os campos Tipo de Requisição, Local Entrega, Motivo da Dispensa/Inexigibilidade, Requisição
Regionalizada, Unidade de Regionalização, Destinação, Tipo e Subtipo de Objeto, caso
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apresentados e preenchidos em tela, serão bloqueados após o salvamento do registro em virtude
das dependências que estes campos provocam na configuração da requisição”.

Tela de confirmação de inclusão de Requisição de Aquisição

A partir do acionamento do botão “OK” o sistema grava o registro e habilita as abas Itens
Solicitados, Demandas, Anexos, Cancelamentos, Complementos, Compras, Movimentações e
Histórico para manipulação e visualização dos dados.

Tela de Edição de Requisição de Aquisição
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3.5.2.2 Entendendo os botões presentes na barra de título da tela de detalhe de
Requisição de Aquisição
Situação: EM ELABORAÇÃO

Botão Gravar: Valida o preenchimento dos campos obrigatórios da tela e grava as alterações no
sistema.
Botão Enviar: Ao acionar este botão a requisição de aquisição é enviada à unidade de compras
correspondente. O sistema emite então uma mensagem de confirmação ao usuário e conclui a
solicitação em caso positivo de confirmação.

Tela de Confirmação de envio de requisição de aquisição

Abrirá uma nova janela, onde o usuário deverá definir a unidade central de compra que será
responsável por atender a requisição em questão.

Tela Definir Unidade Central de Compra

Após a finalização, o sistema emite um aviso de que a requisição foi enviada para a unidade central
de compras.
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Botão Copiar Requisição: Ao acionar esse botão, cria-se uma nova requisição idêntica à
selecionada. A requisição cópia será criada com a Situação como “Em elaboração”,
independentemente do status da requisição matriz.

Situação: ENVIADA PARA UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS
Botão Cancelar: Ao acionar esse botão, o usuário poderá cancelar a requisição visualizada, bem
como todos os itens solicitados nela dispostos.
O sistema abrirá uma modal solicitando uma justificativa para o cancelamento e, após preencher o
campo basta acionar o botão “OK” para concluir o cancelamento.

Tela de Jusificativa de Cancelamento de Requisição

Obs.: Se qualquer item da requisição estiver inserido numa compra, a requisição não poderá ser
cancelada. É possível saber se existe algum processo de compra vinculado aos itens da requisição
acessando a aba “compras” na visualização da Requisição de Aquisição.
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Localização da aba Compras

Botão Copiar Requisição: Ao acionar esse botão, cria-se uma nova requisição idêntica à
selecionada. A requisição cópia será criada com a Situação como “Em elaboração”,
independentemente do status da requisição matriz.

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

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

Tela de Detalhe de Requisição

3.5.2.4 Excluindo Requisição de Aquisição
Para excluir uma requisição de aquisição já cadastrada o usuário deverá selecionar na listagem o
registro que deseja e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de
confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.

Confirmação de Exclusão de Registro
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O sistema não permitirá excluir uma requisição de aquisição, caso ela esteja com a situação
diferente de “Em Elaboração”.

3.5.2.5 Manutenção das Abas de Requisição de Aquisição
3.5.2.5.1 Aba Itens Solicitados
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações dos itens solicitados a partir de requisição
de aquisição. Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”,
“excluir”, “solicitar catalogação”, “solicitar revisão” e “associar itens demandados”.

3.5.2.5.1.1 Incluindo Itens na Requisição de Aquisição
Para incluir um novo item solicitado, o usuário deverá clicar no botão “incluir” presente na barra
de título da aba.

Aba de Itens Solicitados – Opção “Incluir” Item

Será aberta uma janela modal que deverá ser preenchida com as informações do item solicitado.
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Tela de inclusão de Itens Solicitados

O usuário poderá fazer a busca de duas formas diferentes: Digitando o código no campo “Cód.
GCE/CST” (digitar também os pontos) ou clicando no ícone ao lado do nome modificador.

Tela de inclusão de Itens Solicitados – Buscar Itens

Ao escolher a opção de clicar no ícone de busca, será aberta a interface com a listagem de itens
para inclusão em requisição disponibilizada a partir do catálogo de itens do Estado presente no
sistema GCE e também uma lista de itens favoritos do usuário, sendo que somente os itens ativos
poderão ser inseridos em demanda de aquisição. Caso não encontre o item na listagem, o usuário
deverá entrar em contato com a Administração.
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Tela de Consulta de Itens para Inclusão – Itens Favoritos

Tela de Consulta de Itens para Inclusão – Catálogo de Itens

Na tela de consulta de itens, o usuário poderá visualizar a especificação técnica do item, clicando
no ícone de lupa localizado à direita de cada item na listagem.
Após encontrar o item desejado e com o mesmo selecionado, basta clicar no botão “OK” na barra
de títulos da janela, para retornar à janela anterior e prosseguir com a inclusão.
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Tela de inclusão de Itens Solicitados – Retorno da busca

Nessa tela também é possível visualizar as especificações técnicas do item, clicando no ícone
localizado à direita do campo “Nome Modificador”.
O usuário deverá sempre preencher os campos obrigatórios cuja identificação poderá ser feita a
partir do (*) ao lado do rótulo de cada campo.

3.5.2.5.1.1.1 Manutenção das abas de inclusão de Itens solicitados
3.5.2.5.1.1.1.1 Aba Locais de Entrega / Entrega Programada
3.5.2.5.1.1.1.1.1 Incluindo Locais de Entrega na Demanda de Aquisição
CASO 1: Tipo Entrega = TOTAL e Local Entrega = Único
O Local de entrega será preenchido automaticamente de acordo com o que foi escolhido na criação
da requisição de aquisição.
Ao clicar no botão “Gravar”, será apresentada a mensagem “Item Requisitado inserido com
sucesso”. Se houverem mais itens à serem adicionados, repetir os processos necessários.
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Tela de mensagem de Item Requerido

Caso 2: Tipo Entrega = PROGRAMADA e Local Entrega = Único
Digitar a quantidade solicitada, escolher a periodicidade da entrega, digitar o número de parcelas
e clicar no botão “Incluir” da barra de títulos da aba Entrega Programada da janela corrente para
que o local seja adicionado à listagem.

Tela de inclusão de locais de entrega

Caso 3: Tipo Entrega = PROGRAMADA e Local Entrega = Múltiplo
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Digitar a quantidade solicitada, escolher o tipo de destinação, a periodicidade da entrega, digitar o
número de parcelas e clicar no botão “Incluir” no sub menu Entrega Programada.
Abrirá uma nova modal para que os locais sejam selecionados.

Tela de seleção de múltiplos locais de entrega

O usuário então poderá incluir múltiplos locais a partir da caixa seletora
e, ao selecionar o botão
“OK” na barra de título da tela poderá retornar à janela anterior com os locais já selecionados. O
usuário deverá repetir esse processo até que os locais e números de parcelas coincidam.
Ao clicar no botão “Gravar”, será apresentada a mensagem “Item Demandado inserido com
sucesso”. Se houverem mais itens à serem adicionados, repetir os processos necessários.
Observações sobre locais de entrega para os casos 1,2 e 3
Os locais de entrega na listagem deverão estar em mesmo número que o de parcelas, bem como a
soma das quantidades de itens deverá ser igual ao total solicitado, caso contrário, será exibirá
mensagem alertando o usuário das inconsistências encontradas.
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Tela de advertência de inconsistência

3.5.2.5.1.1.1.1.2 Visualizando e/ou Alterando Locais de Entrega na Requisição de
Aquisição
Para visualizar ou alterar os dados de um registro de local de entrega, o usuário deverá proceder
de acordo com os seguintes casos:
CASO 1: Tipo Entrega = TOTAL e Local Entrega = Único
Clicar no ícone

localizado à direita do campo Nome Local.

Abrirá uma nova modal para que o local seja selecionado. Após e com o local selecionado, basta
clicar no botão OK na barra de título para retornar à janela anterior.
Caso 2: Tipo Entrega = PROGRAMADA e Local Entrega = Único
Clicar no ícone

localizado à direita do campo Nome Local.

Abrirá uma nova modal para que o local seja selecionado. Após e com o local selecionado, basta
clicar no botão OK na barra de título para retornar à janela anterior.
Clicar, então, no botão “Incluir” na janela corrente para que o local seja adicionado à listagem.
Caso 3: Tipo Entrega = PROGRAMADA e Local Entrega = Múltiplo
Clicar no botão “Incluir” no sub menu Entrega Programada. Abrirá uma nova modal para que os
locais sejam selecionados.
O usuário então poderá incluir múltiplos locais a partir da caixa seletora
e, ao selecionar o botão
“OK” na barra de título da tela poderá retornar à janela anterior com os locais já selecionados.

3.5.2.5.1.1.1.1.3 Excluindo Locais de Entrega na Requisição de Aquisição
Para excluir um local de entrega, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no
botão “Excluir”.

3.5.2.5.1.1.1.2 Aba Dotações
Nessa aba é possível visualizar as informações de bloqueio de recurso orçamentário relacionados
aos itens solicitados na requisição. Essa função é apenas informativa, portanto a função
disponibilizada é apenas “listar”.
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Aba Dotações

3.5.2.5.1.1.1.3 Aba Empenhos
Nessa aba é possível visualizar as informações de compromisso de compra relacionados aos itens
solicitados na requisição. Essa função é apenas informativa, portanto a função disponibilizada é
apenas “listar”.

Aba Empenhos

3.5.2.5.1.1.1.4 Aba Demandas
A aba Demandas, relaciona as demandas de aquisição associadas ao item em questão.
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Aba Demandas

3.5.2.5.1.1.1.4.1 Editando Quantidade de Atendimento
Para editar as quantidades de atendimento das demandas associadas ao item, basta dar um duplo
clique no registro ou clicar no botão “Editar Quantidade de Atendimento” na barra de títulos da
aba Demandas.

Tela seleção de Demandas

Abrirá então uma nova janela modal onde será possível alterar a Quantidade Atendimento da
demanda de aquisição.
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Tela Quantidade Atendimento

Após fazer as alterações necessárias, basta clicar no botão “Gravar” disposto na barra de título da
janela.

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

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

Aba de Anexos

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

3.5.2.5.1.1.1.5.2 Visualizando e/ou Alterando Anexos Item Solicitado
Para visualizar ou alterar os dados de um registro de anexo o usuário deverá selecionar o registro
na lista e clicar no botão “Abrir”.

Seleção de Anexo para Visualização/Edição

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

Tela de Anexo - Visualização/Edição
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3.5.2.5.1.1.1.5.3 Excluindo Anexos em Item Solicitado
Para excluir um anexo, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no botão “Excluir”.

Seleção de Anexo para Exclusão

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

Confirmação de Exclusão de registro de Anexo

3.5.2.5.1.1.1.5.4 Baixando Anexos em Item Solicitado
Para baixar um anexo, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no botão “Baixar”.
O sistema então faz o download do arquivo e o disponibiliza para o usuário.
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Download do Arquivo Anexo

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

Aba de Itens Solicitados
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3.5.2.5.1.3 Excluindo Itens na Requisição de Aquisição
Para excluir um item solicitado, o usuário deverá selecionar na listagem da aba de itens solicitados
o registro e clicar no botão “Excluir”.
O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso
de positivo. Só será permitirá a exclusão de itens solicitados enquanto a demanda estiver com a
situação = Em Elaboração.

Tela de Confirmação de Exclusão de Item na Demanda de Aquisição

3.5.2.5.1.4 Solicitar Catalogação
Quando o item desejado não for localizado, poderá ser feita uma solicitação de catalogação que
nada mais é que o pedido de cadastro de um item o qual não esteja ainda disponível no catálogo.
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Botão Solicitar Catalogação

3.5.2.5.1.5 Solicitar Revisão
Quando um item está com seu valor de referência desatualizado, a cor da fonte com que o item
aparece na listagem fica diferente do padrão, de acordo com a legenda:

Legenda de situação dos valores de referência

Assim sendo, é necessário abrir uma solicitação para o item, caso ele apareça com a cor de fonte
amarela.
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Botão Solicitar Revisão

Obs.: Para avançar com uma requisição (enviar) é necessário que todos os itens nela dispostos
estejam com os valores de referência atualizados, ou seja, a legenda deverá constar como Item
Vigente.

3.5.2.5.1.6 Associar Itens Demandados
Para associar itens demandados aos itens da requisição, é necessário que o usuário clique no botão
correspondente na barra de título da aba.
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Botão Associar Itens Demandados

Feito isso, abrirá uma nova modal para pesquisar itens demandados, onde será possível filtrar os
dados, facilitando as buscas.
Encontrado o item buscado, basta selecioná-lo marcando a caixa de seleção à esquerda de cada
registro na lista e escolher o botão “OK” no topo da janela.

Tela Pesquisar Itens Demandados
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3.5.2.5.2 Aba Demandas
Nesta aba serão listadas as demandas de aquisição vinculadas à requisição, sendo por meio da
inclusão de itens demandados a partir da aba de itens solicitados, ou então a partir da inclusão de
demandas em requisição. O usuário poderá vincular e desvincular demandas de aquisição a partir
desta aba, conforme a disponibilidade dos botões “Incluir” e “Excluir” presente na barra de título
da aba.

Aba de Demandas

3.5.2.5.2.1 Incluindo Demandas
Para incluir nova demanda, o usuário deverá clicar no botão “incluir” presente na barra de títulos
da aba.
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Tela listagem de Demandas

O sistema abrirá uma janela com a lista das demandas de aquisição enviadas para a unidade de
compra conforme as configurações das unidades organizacionais no módulo de segurança interna
do GCE (SEGIN). Para vincular uma demanda a requisição, basta o usuário selecionar a demanda na
lista e acionar o botão “OK”. A listagem ainda apresenta opção de filtragem das demandas de
aquisição pendentes de vinculação em requisições.

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

Tela de exclusão de Demandas

O sistema só permitirá exclusão de demandas de aquisição enquanto a requisição estiver na
situação = “Em Elaboração”.

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

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

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

Tela de inclusão de Anexos

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

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

Tela de Anexo - Visualização/Edição

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

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

Confirmação de Exclusão de registro de Anexo

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

Download do Arquivo Anexo

3.5.2.5.4 Aba Cancelamentos
Nesta aba o usuário poderá manter os cancelamentos efetuados para a requisição de aquisição.
Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de “Visualizar cancelamentos”, “Novo
Cancelamento” e “Abrir”. A funcionalidade de cancelamento só ficará disponível quando a situação
da requisição for diferente de “Em elaboração”.

Aba de Cancelamentos
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3.5.2.5.4.1 Incluindo Novo Cancelamento
Para incluir um novo cancelamento, o usuário deverá acionar o botão “Novo Cancelamento”.

Incluir Novo Cancelamento

O sistema abrirá uma nova janela, para que seja preenchida a justificativa do cancelamento.

Tela de inclusão de Cancelamentos
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O sistema permitirá o cancelamento de itens em requisições de compra somente quando o
processo estiver sob a custódia do operador requisitante, não comprometendo os dados enquanto
a requisição estiver vinculada em compras ou com sua situação cancelada ou concluída.

3.5.2.5.4.1.1 Associar/Desassociar Item Requerido
A associação/desassociação de itens se dá através do botão “Associar/Desassociar”. O sistema
abrirá uma nova janela para que sejam marcados ou desmarcados os itens.

Tela de Associação/Desassociação de Item Requerido

Uma vez o item associado ao cancelamento, o usuário tem a opção de cancelar parcialmente ou a
totalidade do quantitativo do item. Após o preenchimento dos dados o usuário deve acionar o
botão “Ok” para confirmar a operação.

Aba de Itens do Cancelamento
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3.5.2.5.4.2 Visualizando um Cancelamento
Para visualizar ou alterar um cancelamento, o usuário poderá dar um duplo clique no cancelamento
desejado, ou selecionar o mesmo e logo após acionar o botão “Abrir”, presente na barra de títulos
da aba.

Visualizando Cancelamentos

Abrirá então a tela de visualização dos detalhes do cancelamento selecionado.

Visualizando Detalhes de Cancelamentos
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3.5.2.5.5 Aba Complementos
Nesta aba o usuário poderá visualizar os complementos gerados para uma requisição de aquisição.
O conceito de complemento se caracteriza pela diferença de valor unitário adjudicado de
determinado item de requisição presente em compra em relação ao seu valor de referência antes
de sua homologação. Sempre que houver diferença positiva entre valor unitário adjudicado e valor
de referência do item requerido o sistema vai gerar um registro de complemento nesta aba.

Aba de Complementos

OBS: Quando se tratar de requisição de compra que envolve bloqueio de dotação orçamentária
junto ao sistema financeiro do Estado (FPE), o processo de complemento executado pelo sistema
GCE promoverá automaticamente a solicitação do complemento orçamentário, sendo que o
bloqueio da diferença de recurso orçamentário encaminhada a partir de requisição de
complemento gerada pelo GCE deverá ser executada por operador financeiro junto ao sistema
financeiro (FPE), e ocorrendo o processo de bloqueio neste sistema, via integração, a informação é
registrada no GCE, e desta forma é viabilizado o aporte de recurso necessário para o processo de
homologação de compra.

3.5.2.5.6 Aba Compras
Nessa aba o usuário poderá visualizar as compras nas quais a requisição de aquisição foi vinculada.
Para tal é disponibilizada a funcionalidade de “listar” e “abrir”. A partir desta lista o usuário pode
por exemplo, verificar a situação da (s) compra (s) na qual a requisição está inserida.
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Aba de Compras

O botão “Abrir” presente na barra de título da aba compras direciona o usuário para o processo de
compra no módulo de Compras.

Tela Módulo de Compras

3.5.2.5.7 Aba Movimentações
Nesta aba o usuário poderá visualizar todas as movimentações realizadas pela requisição de
aquisição. Para tal é disponibilizada as funcionalidades de “listar” e “abrir”, que apresenta o
detalhamento da movimentação realizada.
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Aba de Movimentações

A partir das movimentações é possível o usuário identificar, por exemplo, a unidade e operador que
atendeu determinada etapa do processo de movimentação da requisição, bem como os motivos
que levaram os participantes do processo a aprovar (ou reprovar ou devolver) a requisição.

Tela de detalhe de Movimentações

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

3.5.3 Mantendo Requisições de Previsão de Quantitativos para SRP
É necessário acessar Demandas e Requisições > Previsão de Quantitativos para SRP.
Abrirá a tela de localização de Requisições de Previsão conforme figura abaixo, na qual será
possível:
•

Visualizar todas as Requisições de Previsão de Quantitativos para SRP;

•

Incluir uma Requisição;

•

Visualizar/Alterar as informações de uma Requisição;

•

Excluir uma Requisição;

•

Imprimir lista de todas as requisições cadastradas;

•

Filtrar registros de Requisições de Previsão de Quantitativos para SRP.

As Requisições de Previsão de Quantitativos para SRP são processos que visam atender a geração
dos registros de preços praticados pelo Estado constituindo, a partir desta etapa inicial do processo,
a Ata de Registro de Preço.
A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas ao
operador junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações aplicadas ao operador
no módulo de Segurança Interna do GCE.
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Tela de listagem de Requisições de Previsão de Quantitativos para SRP

3.5.3.1 Incluindo Previsões de Quantitativos
Para incluir uma nova previsão de quantitativo, é necessário clicar no botão “Incluir” da tela de
localização.

Tela de Localização – Inclusão de Previsão de Quantitativo

Abrirá a tela de detalhe para inclusão de uma previsão de quantitativo, conforme figura abaixo:
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Tela de Inclusão de Previsão de Quantitativo

O usuário deverá sempre preencher os campos obrigatórios cuja identificação poderá ser feita a
partir do (*) ao lado do rótulo de cada campo.
Para vincular uma liberação de previsão, o usuário deverá acionar o ícone de lupa
direita do campo “Nro. Liberação de Previsão”.

localizado à

Localizar pesquisa de Liberação de Previsão

O sistema abrirá então uma nova janela, onde será possível visualizar a listagem de Liberações de
Previsão disponíveis. Para vincular uma Liberação, basta dar um duplo clique sobre o registro
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desejado ou selecionar o mesmo e em seguida acionar o botão “OK”, presente na barra de títulos
da janela.

Tela de seleção de Liberação de Previsão

Após a seleção, o sistema retornará à tela anterior de Previsão de Quantitativos, trazendo
preenchidos os dados obtidos anteriormente.
Ao clicar no botão “Gravar”, será apresentada a mensagem informativa indicando que alguns
campos na tela serão bloqueados em virtude da dependência de negócio que os mesmos causam:
“Os campos Requisição Regionalizada, Unidade de Regionalização e Nro. Liberação de Previsão,
serão bloqueados após o salvamento do registro em virtude das dependências que estes campos
provocam na configuração da requisição”.
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Tela de confirmação de inclusão de Previsão de Quantitativo

A partir do acionamento do botão “OK” o sistema grava o registro e habilita as abas Itens
Solicitados, Anexos, Cancelamentos, Complementos, Compras, Movimentações e Histórico para
manipulação e visualização dos dados.

Tela de Edição de Previsão de Quantitativo

Obs.: A realização de liberação de previsão de SRP será notificada para todas as unidades
organizacionais constantes na liberação. Sendo assim, a unidade organizacional receberá esta
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notificação via e-mail da unidade organizacional cadastrado no módulo de segurança interna
(SEGIN) do sistema GCE.

3.5.3.2 Entendendo os botões presentes na barra de título da tela de detalhe de
Previsão de Quantitativo
Situação: EM ELABORAÇÃO
Botão Gravar: Valida o preenchimento dos campos obrigatórios da tela e grava as alterações no
sistema.
Botão Enviar: Ao acionar este botão a Previsão de Quantitativo é enviada à unidade central de
compras correspondente. O sistema emite então uma mensagem de confirmação ao usuário e
conclui a solicitação em caso positivo de confirmação.

Tela de Confirmação de envio de Previsão de Quantitativo

Abrirá uma nova janela, onde o usuário deverá definir a unidade central de compra que será
responsável por atender a requisição em questão.

Tela Definir Unidade Central de Compra

Eventualmente, uma central de compras responsável pela liberação de itens para registro de preço
pode não ser a mesma responsável pelo recebimento das requisições de previsão e futura
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montagem da compra. Logo, quando for necessário que essa unidade central de destino seja
diferente, o sistema emitirá um aviso alertando o usuário.

Tela de advertência da unidade central de compra

Após a finalização, o sistema emite um aviso de que “A Requisição foi enviada com sucesso”.

Situação: ENVIADA PARA UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

Quando uma previsão de quantitativos estiver com essa situação, só será possível cancelar a
quantidade dos itens solicitados.
Se a quantidade solicitada dos itens da previsão for “zerada”, ou seja, se acontecer um
cancelamento para as quantidades de todos os itens dispostos na previsão, a Requisição de Previsão
de Quantitativos para SRP será automaticamente cancelada e sua situação passará à “Cancelada”.
Para saber como cancelar as quantidades de um item solicitado, leia o tópico xxxxxx desse manual.
Obs.: Se qualquer item da requisição estiver inserido numa compra, a requisição não poderá ser
cancelada. É possível saber se existe algum processo de compra vinculado aos itens da requisição
acessando a aba “compras” na visualização da Previsão de Quantitativo.
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Localização da aba Compras

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

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

Tela de Detalhe de Previsão de Quantitativo

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

Confirmação de Exclusão de Registro
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O sistema não permitirá excluir uma Previsão de Quantitativo, caso ela esteja com a situação
diferente de “Em Elaboração”.

3.5.3.5 Manutenção das Abas de Previsão de Quantitativo
3.5.3.5.1 Aba Itens Solicitados
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações dos itens solicitados a partir de Previsão
de Quantitativo para SRP. Para tal, são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”,
“alterar” e “excluir”.

3.5.3.5.1.1 Incluindo Itens na Previsão de Quantitativo
Para incluir um novo item solicitado, o usuário deverá clicar no botão “incluir” presente na barra
de título da aba.

Aba de Itens Solicitados – Opção “Incluir” Item

Será aberta uma janela modal que deverá ser preenchida com as informações do item solicitado.
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Tela de inclusão de Itens Solicitados

O usuário poderá fazer a busca dos itens desejados, clicando no ícone
modificador.

ao lado do nome

Tela de inclusão de Itens Solicitados – Buscar Itens

Ao clicar no ícone de busca, será aberta a interface com a listagem de itens liberados para previsão,
disponibilizada conforme a seleção da Liberação de Previsão escolhida quando da inclusão da
Previsão de Quantitativos.
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Tela de Consulta de Itens para Inclusão

Após encontrar o item desejado e com o mesmo selecionado, basta clicar no botão “OK” na barra
de títulos da janela, para retornar à janela anterior e prosseguir com a inclusão.

Tela de inclusão de Itens Solicitados – Retorno da busca

Nessa tela também é possível visualizar as especificações técnicas do item, clicando no ícone
localizado à direita do campo “Nome Modificador”.
O usuário deverá sempre preencher os campos obrigatórios cuja identificação poderá ser feita a
partir do (*) ao lado do rótulo de cada campo.
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3.5.3.5.1.1.1 Manutenção das abas de inclusão de Itens solicitados
3.5.3.5.1.1.1.1 Aba Locais de Entrega
3.5.3.5.1.1.1.1.1 Incluindo Locais de Entrega na Previsão de Quantitativos
CASO 1: Local Entrega = Único
Para escolher um local de entrega, o usuário deverá acionar o botão com o ícone de lupa
localizado à direita do campo “Nome Local”.
Abrirá uma nova modal para que o local seja selecionado. Após e com o local selecionado, basta
clicar no botão OK na barra de título para retornar à janela anterior.

Tela de pesquisar locais de entrega

Ao clicar no botão “Gravar”, será apresentada a mensagem “Item Requerido inserido com sucesso”.
Se houverem mais itens à serem adicionados, repetir os processos necessários.
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Tela de mensagem de Item Requerido

Caso 2: Local Entrega = Múltiplo
Ao escolher a opção de Local Entrega = Múltiplo, a janela em uso mudará o formato e passará a
apresentar o uma nova aba, chamada “Locais de Entrega”.
Para selecionar os locais de entrega, o usuário deverá acionar o botão “Incluir” na barra de títulos
da aba.

Tela de Incluir múltiplos locais de entrega

Abrirá uma nova modal para que os locais sejam selecionados.
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Tela de seleção de múltiplos locais de entrega

O usuário então poderá incluir múltiplos locais a partir da caixa seletora
e, ao selecionar o botão
“OK” na barra de título da tela poderá retornar à janela anterior com os locais já selecionados. O
usuário deverá repetir esse processo até que os locais e números de quantidades solicitadas
coincidam.

Tela de retorno de múltiplos locais de entrega

Ao clicar no botão “Gravar”, será apresentada a mensagem “Item Requerido inserido com sucesso”.
Se houverem mais itens à serem adicionados, repetir os processos necessários.
Observações sobre locais de entrega para os casos 1 e 2
A soma das quantidades de itens por local de entrega deverá ser igual ao total solicitado, caso
contrário, será exibida mensagem alertando das inconsistências encontradas.
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Tela de advertência de inconsistência

3.5.3.5.1.1.1.1.2 Visualizando e/ou Alterando Locais de Entrega na Previsão de
Quantitativo
Para visualizar ou alterar os dados de um registro de local de entrega, o usuário deverá proceder
de acordo com os seguintes casos:
CASO 1: Local Entrega = Único
Clicar no ícone

localizado à direita do campo Nome Local.

Abrirá uma nova modal para que o local seja selecionado. Após e com o local selecionado, basta
clicar no botão OK na barra de título para retornar à janela anterior.
Caso 2: Local Entrega = Múltiplo
Clicar no botão “Incluir” no sub menu Locais de Entrega. Abrirá uma nova modal para que os locais
sejam selecionados.
O usuário então poderá incluir múltiplos locais a partir da caixa seletora
e, ao selecionar o botão
“OK” na barra de título da tela poderá retornar à janela anterior com os locais já selecionados.

3.5.3.5.1.1.1.1.3 Excluindo Locais de Entrega na Previsão de Quantitativo
Para excluir um local de entrega, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no
botão “Excluir”.

3.5.3.5.1.1.1.2 Aba Dotações
Nessa aba é possível visualizar as informações de bloqueio de recurso orçamentário relacionados
aos itens solicitados na requisição. Essa função é apenas informativa, portanto a função
disponibilizada é apenas “listar”.
No caso de requisições de previsão de registros de preço esse fluxo não será contemplado já que
não é previsto bloqueio de recurso orçamentário nesse tipo de requisição.
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Aba Dotações

3.5.3.5.1.1.1.3 Aba Empenhos
Nessa aba é possível visualizar as informações de compromisso de pagamento relacionados aos
itens solicitados na requisição. Essa função é apenas informativa, portanto a função disponibilizada
é apenas “listar”.
No caso de requisições de previsão de registros de preço esse fluxo não será contemplado já que
não é previsto bloqueio de recurso orçamentário nesse tipo de requisição.

Aba Empenhos

3.5.3.5.1.1.1.4 Aba Demandas
A aba Demandas, relaciona as demandas de aquisição associadas ao item em questão.
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Aba Demandas

3.5.3.5.1.1.1.5 Aba Anexos
Nesta aba o usuário poderá manter arquivos anexos da Previsão de Quantitativos para SRP. Para
tal são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”, “excluir” e “baixar”.

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

Aba de Anexos

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

3.5.3.5.1.1.1.5.2 Visualizando e/ou Alterando Anexos Item Solicitado
Para visualizar ou alterar os dados de um registro de anexo o usuário deverá selecionar o registro
na lista e clicar no botão “Abrir”.

Seleção de Anexo para Visualização/Edição

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

Tela de Anexo - Visualização/Edição

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

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

Confirmação de Exclusão de registro de Anexo

3.5.3.5.1.1.1.5.4 Baixando Anexos em Item Solicitado
Para baixar um anexo, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no botão “Baixar”.
O sistema então faz o download do arquivo e o disponibiliza para o usuário.
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Download do Arquivo Anexo

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

Aba de Itens Solicitados

3.5.3.5.1.3 Excluindo Itens na Previsão de Quantitativo
Para excluir um item solicitado, o usuário deverá selecionar na listagem da aba de itens solicitados
o registro e clicar no botão “Excluir”.
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Aba de Itens Solicitados

O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso
de positivo. Só será permitirá a exclusão de itens solicitados enquanto a previsão estiver com a
situação = Em Elaboração.

Tela de Confirmação de Exclusão de Item na Previsão de Quantitativos para SRP

3.5.3.5.2 Aba Anexos
Nesta aba o usuário poderá manter arquivos anexos da Previsão de Quantitativos. Para tal são
disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”, “excluir” e “baixar”.
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3.5.3.5.2.1 Incluindo Anexos na Previsão de Quantitativo
Para incluir um novo anexo, o usuário deverá clicar no botão “incluir” presente na barra de título
da aba.

Aba de Anexos

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

Tela de inclusão de Anexos

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

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

Tela de Anexo - Visualização/Edição

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

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

Confirmação de Exclusão de registro de Anexo

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

Download do Arquivo Anexo

3.5.3.5.3 Aba Cancelamentos
Nesta aba o usuário poderá manter os cancelamentos efetuados para a Previsão de Quantitativo.
Para tal são disponibilizadas as funcionalidades de “Visualizar cancelamentos”, “Novo
Cancelamento” e “Abrir”. A funcionalidade de cancelamento só ficará disponível quando a situação
da requisição for diferente de “Em elaboração”.

Aba de Cancelamentos

3.5.3.5.3.1 Incluindo Novo Cancelamento
Para incluir um novo cancelamento, o usuário deverá acionar o botão “Novo Cancelamento”.
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Incluir Novo Cancelamento

O sistema abrirá uma nova janela, para que seja preenchida a justificativa do cancelamento.

Tela de inclusão de Cancelamentos

O sistema permitirá o cancelamento de itens em previsões de quantitativos somente quando o
processo estiver sob a custódia do operador requisitante, não comprometendo os dados enquanto
a requisição estiver vinculada em compras ou com sua situação cancelada ou concluída.
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3.5.3.5.3.1.1 Associar/Desassociar Item Requerido
A associação/desassociação de itens se dá através do botão “Associar/Desassociar”. O sistema
abrirá uma nova janela para que sejam marcados ou desmarcados os itens.

Tela de Associação/Desassociação de Item Requerido

Uma vez o item associado ao cancelamento, o usuário tem a opção de cancelar parcialmente ou a
totalidade do quantitativo do item. Após o preenchimento dos dados o usuário deve acionar o
botão “Ok” para confirmar a operação.

Aba de Itens do Cancelamento

3.5.3.5.3.2 Visualizando um Cancelamento
Para visualizar um cancelamento, o usuário poderá dar um duplo clique no cancelamento desejado,
ou selecionar o mesmo e logo após acionar o botão “Abrir”, presente na barra de títulos da aba.
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Visualizando Cancelamentos

Abrirá então a tela de visualização dos detalhes do cancelamento selecionado.

Visualizando Detalhes de Cancelamentos

3.5.3.5.4 Aba Complementos
Nesta aba o usuário poderá visualizar os complementos gerados para uma Previsão de
Quantitativo. O conceito de complemento se caracteriza pela diferença de valor unitário adjudicado
de determinado item de requisição presente em compra em relação ao seu valor de referência
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antes de sua homologação. Sempre que houver diferença positiva entre valor unitário adjudicado
e valor de referência do item requerido o sistema vai gerar um registro de complemento nesta aba.

Aba de Complementos

OBS: Quando se tratar de requisição de compra que envolve bloqueio de dotação orçamentária
junto ao sistema financeiro do Estado (FPE), o processo de complemento executado pelo sistema
GCE promoverá automaticamente a solicitação do complemento orçamentário, sendo que o
bloqueio da diferença de recurso orçamentário encaminhada a partir de requisição de
complemento gerada pelo GCE deverá ser executada por operador financeiro junto ao sistema
financeiro (FPE), e ocorrendo o processo de bloqueio neste sistema, via integração, a informação é
registrada no GCE, e desta forma é viabilizado o aporte de recurso necessário para o processo de
homologação de compra.

3.5.3.5.5 Aba Compras
Nessa aba o usuário poderá visualizar as compras nas quais a Previsão de Quantitativo foi vinculada.
Para tal é disponibilizada a funcionalidade de “listar” e “abrir”. A partir desta lista o usuário pode
por exemplo, verificar a situação da (s) compra (s) na qual a requisição está inserida.
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Aba de Compras

O botão “Abrir” presente na barra de título da aba compras direciona o usuário para o processo de
compra no módulo de Compras.

Tela Módulo de Compras

3.5.3.5.6 Aba Movimentações
Nesta aba o usuário poderá visualizar todas as movimentações realizadas pela Previsão de
Quantitativo. Para tal é disponibilizada as funcionalidades de “listar” e “abrir”, que apresenta o
detalhamento da movimentação realizada.
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Aba de Movimentações

A partir das movimentações é possível o usuário identificar, por exemplo, a unidade e operador que
atendeu determinada etapa do processo de movimentação da requisição, bem como os motivos
que levaram os participantes do processo a aprovar (ou reprovar ou devolver) a requisição.

Tela de detalhe de Movimentações

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

3.5.4 Mantendo Requisições de Requisições de Consumo ARP
É necessário acessar Demandas e Requisições > Requisições de Consumo ARP.
Abrirá a tela de localização de Requisições de Consumo conforme figura abaixo, na qual será
possível:
•

Visualizar todas as Requisições de Consumo ARP;

•

Incluir uma Requisição;

•

Visualizar/Alterar as informações de uma Requisição;

•

Excluir uma Requisição;

•

Imprimir lista de todas as requisições cadastradas;

•

Filtrar registros de Requisições de Consumo ARP.

As Requisições de Consumo ARP caracterizam-se pelo consumo dos quantitativos previstos por
determinada unidade organizacional em Ata de Registro de Preço onde a unidade requisitante
esteja participando.
A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas ao
operador junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações aplicadas ao operador
no módulo de Segurança Interna do GCE.
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Tela de listagem de Requisições de Consumo ARP

3.5.4.1 Incluindo Requisições de Consumo
Para incluir uma nova Requisição de Consumo, é necessário clicar no botão “Incluir” da tela de
localização.

Tela de Localização – Inclusão de Requisição de Consumo

Abrirá a tela de detalhe para inclusão de uma Requisição de Consumo, conforme figura abaixo:
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Tela de Inclusão de Requisição de Consumo

O usuário deverá sempre preencher os campos obrigatórios cuja identificação poderá ser feita a
partir do (*) ao lado do rótulo de cada campo.
Para vincular o número de uma Ata Vigente, o usuário deverá acionar o ícone de lupa
à direita do campo “Nro. ARP”.

localizado

Localizar pesquisa de Liberação de Previsão

O sistema abrirá então uma nova janela, onde será possível visualizar a listagem de Atas de Registro
de Preço disponíveis. Para vincular uma ARP, basta dar um duplo clique sobre o registro desejado
ou selecionar o mesmo e em seguida acionar o botão “OK”, presente na barra de títulos da janela.
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Listagem de Atas de Registro de Preço

Após a seleção, o sistema retornará à tela anterior de Requisição de Consumo, trazendo
preenchidos os dados obtidos anteriormente.
Ao clicar no botão “Gravar”, será apresentada a mensagem informativa indicando que alguns
campos na tela serão bloqueados em virtude da dependência de negócio que os mesmos causam:

Tela de confirmação de inclusão de Requisição de Consumo

A partir do acionamento do botão “OK” o sistema grava o registro e habilita as abas Itens
Solicitados, Demandas, Anexos, Cancelamentos, Compras, Movimentações e Histórico para
manipulação e visualização dos dados.
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Tela de Edição de Requisição de Consumo

3.5.4.2 Entendendo os botões presentes na barra de título da tela de detalhe de
Requisição de Consumo
Situação: EM ELABORAÇÃO
Botão Gravar: Valida o preenchimento dos campos obrigatórios da tela e grava as alterações no
sistema.
Botão Enviar: Ao acionar este botão a Requisição de Consumo é enviada para bloqueio de consumo
em ata. O sistema emite então uma mensagem de confirmação ao usuário e conclui a solicitação
em caso positivo de confirmação.
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Tela de Confirmação de envio de Requisição de Consumo

Após a confirmação, o sistema emite um aviso de que “A Requisição foi enviada com sucesso”.
Após preenchimento dos campos obrigatórios e selecionar os itens solicitados, o operador deve
enviar a requisição de consumo ARP para efetivação propriamente do consumo dos quantitativos
solicitados na Ata. O processo de consumo na Ata e posteriormente empenho no FPE será
executado de forma automática pelo sistema GCE. Para isto, via integração, o sistema GCE
encaminhará a requisição para o sistema financeiro do Estado (FPE). Neste sistema um operador
financeiro vai processar o empenho da requisição de consumo de Ata, e mediante a conclusão do
processo, novamente via integração o sistema GCE absorverá esta informação.
Uma vez executado o empenho no FPE, a requisição de consumo ARP no GCE tem sua situação
alterada para “Atendida”.

Situação: ENVIADA PARA BLOQUEIO DE CONSUMO EM ATA

Quando uma Requisição de Consumo estiver com essa situação, só será possível visualizar os dados
da requisição.

3.5.4.3 Visualizando e/ou Alterando Requisições de Consumo ARP
Para visualizar detalhadamente ou alterar uma requisição de consumo, é necessário clicar duas
vezes sobre o registro ou selecioná-lo na tela de localização, e clicar no botão “Abrir”, conforme
figura abaixo:
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Tela de Localização – Visualizar registro

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

Tela de Detalhe de Requisição de Consumo

3.5.4.4 Excluindo Requisição de Consumo
Para excluir uma Requisição de Consumo já cadastrada o usuário deverá selecionar na listagem o
registro que deseja e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de
confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.
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Confirmação de Exclusão de Registro

O sistema não permitirá excluir uma Requisição de Consumo, caso ela esteja com a situação
diferente de “Em Elaboração”.

3.5.4.5 Manutenção das Abas de Requisição de Consumo
3.5.4.5.1 Aba Itens Solicitados
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações dos itens solicitados a partir de Requisição
de Consumo para SRP. Para tal, são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”,
“alterar” e “excluir”.

3.5.4.5.1.1 Incluindo Itens na Requisição de Consumo
Para incluir um novo item solicitado, o usuário deverá clicar no botão “incluir” presente na barra
de título da aba.
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Aba de Itens Solicitados – Opção “Incluir” Item

Será aberta uma janela modal que deverá ser preenchida com as informações do item solicitado.

Tela de inclusão de Itens Solicitados

O usuário poderá fazer a busca dos itens desejados, clicando no ícone
ao lado do nome
modificador ou digitando diretamente o código do item no campo “Cód. GCE/CST”.
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Tela de inclusão de Itens Solicitados – Buscar Itens

Ao clicar no ícone de busca, será aberta a interface com a listagem de itens da quota da unidade
participante, disponibilizada conforme a seleção da Ata de Registro de Preço escolhida quando da
inclusão da Requisição de Consumos.

Tela de Consulta de Itens para Inclusão

Após encontrar o item desejado e com o mesmo selecionado, basta clicar no botão “OK” na barra
de títulos da janela, para retornar à janela anterior e prosseguir com a inclusão.
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Tela de inclusão de Itens Solicitados – Retorno da busca

Nessa tela também é possível visualizar as especificações técnicas do item, clicando no ícone
localizado à direita do campo “Nome Modificador”.
O usuário deverá sempre preencher os campos obrigatórios cuja identificação poderá ser feita a
partir do (*) ao lado do rótulo de cada campo.

3.5.4.5.1.1.1 Manutenção das abas de inclusão de Itens solicitados
3.5.4.5.1.1.1.1 Aba Locais de Entrega
3.5.4.5.1.1.1.1.1 Incluindo Locais de Entrega na Requisição de Consumos
CASO 1: Local Entrega = Único
Para escolher um local de entrega, o usuário deverá acionar o botão com o ícone de lupa
localizado à direita do campo “Nome Local”.
Abrirá uma nova modal para que o local seja selecionado. Após e com o local selecionado, basta
clicar no botão OK na barra de título para retornar à janela anterior.
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Tela de pesquisar locais de entrega

Ao clicar no botão “Gravar”, será apresentada a mensagem “Item Requerido inserido com sucesso”.
Se houverem mais itens à serem adicionados, repetir os processos necessários.

Tela de mensagem de Item Requerido

Caso 2: Local Entrega = Múltiplo
Ao escolher a opção de Local Entrega = Múltiplo, a janela em uso mudará o formato e passará a
apresentar o uma nova aba, chamada “Locais de Entrega”.
Para selecionar os locais de entrega, o usuário deverá acionar o botão “Incluir” na barra de títulos
da aba.
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Tela de Incluir múltiplos locais de entrega

Abrirá uma nova modal para que os locais sejam selecionados.

Tela de seleção de múltiplos locais de entrega

O usuário então poderá incluir múltiplos locais a partir da caixa seletora
e, ao selecionar o botão
“OK” na barra de título da tela poderá retornar à janela anterior com os locais já selecionados. O
usuário deverá repetir esse processo até que os locais e números de quantidades solicitadas
coincidam.
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Tela de retorno de múltiplos locais de entrega

Ao clicar no botão “Gravar”, será apresentada a mensagem “Item Requerido inserido com sucesso”.
Se houverem mais itens à serem adicionados, repetir os processos necessários.
Observações sobre locais de entrega para os casos 1 e 2
A soma das quantidades de itens por local de entrega deverá ser igual ao total solicitado, caso
contrário, será exibida mensagem alertando das inconsistências encontradas.

Tela de advertência de inconsistência

Os locais de entrega das Requisições de Consumo ARP estão diretamente relacionados aos locais
de entrega previstos na previsão de quantitativos elaborado pela unidade e são amarrados com a
ARP selecionada quando da criação da Requisição de Consumo.
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3.5.4.5.1.1.1.1.2 Visualizando e/ou Alterando Locais de Entrega na Requisição de
Consumo
Para visualizar ou alterar os dados de um registro de local de entrega, o usuário deverá proceder
de acordo com os seguintes casos:
CASO 1: Local Entrega = Único
Clicar no ícone

localizado à direita do campo Nome Local.

Abrirá uma nova modal para que o local seja selecionado. Após e com o local selecionado, basta
clicar no botão OK na barra de título para retornar à janela anterior.
Caso 2: Local Entrega = Múltiplo
Clicar no botão “Incluir” no sub menu Locais de Entrega. Abrirá uma nova modal para que os locais
sejam selecionados.
O usuário então poderá incluir múltiplos locais a partir da caixa seletora
e, ao selecionar o botão
“OK” na barra de título da tela poderá retornar à janela anterior com os locais já selecionados.

3.5.4.5.1.1.1.1.3 Excluindo Locais de Entrega na Requisição de Consumo
Para excluir um local de entrega, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no
botão “Excluir”.

3.5.4.5.1.1.1.2 Aba Dotações
Nessa aba é possível visualizar as informações de bloqueio de recurso orçamentário relacionados
aos itens solicitados na requisição. Essa função é apenas informativa, portanto a função
disponibilizada é apenas “listar”.

Aba Dotações
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3.5.4.5.1.1.1.3 Aba Empenhos
Nessa aba é possível visualizar as informações de compromisso de pagamento relacionados aos
itens solicitados na requisição. Essa função é apenas informativa, portanto a função disponibilizada
é apenas “listar”.

Aba Empenhos

3.5.4.5.1.1.1.4 Aba Demandas
A aba Demandas, relaciona as demandas de aquisição associadas ao item em questão.

Aba Demandas
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3.5.4.5.1.1.1.5 Aba Anexos
Nesta aba o usuário poderá manter arquivos anexos da Requisições de Consumo ARP. Para tal são
disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”, “excluir” e “baixar”.

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

Aba de Anexos

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

Tela de inclusão de Anexos

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

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

Tela de Anexo - Visualização/Edição

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

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

Confirmação de Exclusão de registro de Anexo
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3.5.4.5.1.1.1.5.4 Baixando Anexos em Item Solicitado
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.

Download do Arquivo Anexo

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

Aba de Itens Solicitados
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3.5.4.5.1.3 Excluindo Itens na Requisição de Consumo
Para excluir um item solicitado, o usuário deverá selecionar na listagem da aba de itens solicitados
o registro e clicar no botão “Excluir”.

Aba de Itens Solicitados

O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso
de positivo. Só será permitirá a exclusão de itens solicitados enquanto a previsão estiver com a
situação = Em Elaboração.

Tela de Confirmação de Exclusão de Item na Requisições de Consumo ARP
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3.5.4.5.2 Aba Demandas
A aba Demandas, relaciona as demandas de aquisição associadas ao item em questão.

Aba Demandas

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

3.5.4.5.3.1 Incluindo Anexos na Requisição de Consumo
Para incluir um novo anexo, o usuário deverá clicar no botão “incluir” presente na barra de título
da aba.

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

Tela de inclusão de Anexos

3.5.4.5.3.2 Visualizando e/ou Alterando Anexos na Requisição de Consumo
Para visualizar ou alterar os dados de um registro de anexo o usuário deverá selecionar o registro
na lista e clicar no botão “Abrir”.

Seleção de Anexo para Visualização/Edição

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

Tela de Anexo - Visualização/Edição
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3.5.4.5.3.3 Excluindo Anexos na Requisição de Consumo
Para excluir um anexo, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no botão “Excluir”.

Seleção de Anexo para Exclusão

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

Confirmação de Exclusão de registro de Anexo
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3.5.4.5.3.4 Baixando Anexos na Requisição de Consumo
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.

Download do Arquivo Anexo

3.5.4.5.4 Aba Cancelamentos
Nesta aba o usuário poderá manter os cancelamentos efetuados para a Requisição de Consumo.
Para tal será disponibilizada a funcionalidade de “Listar”.

Aba de Cancelamentos

Manual de Usuário – Sistema de Gestão de Compras do Estado

Página: 135

3.5.4.5.5 Aba Compras
Nessa aba o usuário poderá visualizar as compras nas quais a Requisição de Consumo foi vinculada.
Para tal é disponibilizada a funcionalidade de “listar” e “abrir”. A partir desta lista o usuário pode
por exemplo, verificar a situação da (s) compra (s) na qual a requisição está inserida.

Aba de Compras

O botão “Abrir” presente na barra de título da aba compras direciona o usuário para o processo de
compra no módulo de Compras.
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Tela Módulo de Compras

3.5.4.5.6 Aba Movimentações
Nesta aba o usuário poderá visualizar todas as movimentações realizadas pela Requisição de
Consumo. Para tal é disponibilizada as funcionalidades de “listar”.

Aba de Movimentações

A partir das movimentações é possível o usuário identificar, por exemplo, a unidade e operador que
atendeu determinada etapa do processo de movimentação da requisição, bem como os motivos
que levaram os participantes do processo a aprovar (ou reprovar ou devolver) a requisição.

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

3.5.5 Mantendo Requisições de Consumo ARP Externa
É necessário acessar Demandas e Requisições > Requisições de Consumo ARP Externa.
Abrirá a tela de localização de Requisições de Consumo conforme figura abaixo, na qual será
possível:
•

Visualizar todas as Requisições de Consumo ARP Externa;

•

Incluir uma Requisição;

•

Visualizar/Alterar as informações de uma Requisição;

•

Excluir uma Requisição;

•

Imprimir lista de todas as requisições cadastradas;

•

Filtrar registros de Requisições de Consumo ARP Externa.

As Requisições de Consumo ARP Externa caracterizam-se pelo consumo dos quantitativos previstos
por determinada unidade organizacional em Solicitação de Adesão a ARP Externa devidamente
aprovada por unidade gestora de ARP responsável, e de acordo com todos os parâmetros préestabelecidos nesta solicitação. Os dados da solicitação de adesão a ARP Externa serão
compartilhados entre o sistema GCE e o Sistema Financeiro do Estado (FPE), para que o Estado
possa controlar os empenhos gerados a partir das requisições de consumo geradas.
A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas ao
operador junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações aplicadas ao operador
no módulo de Segurança Interna do GCE.
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Tela de listagem de Requisições de Consumo ARP Externa

3.5.5.1 Incluindo Requisições de Consumo ARP Externa
Para incluir uma nova Requisição de Consumo, é necessário clicar no botão “Incluir” da tela de
localização.

Tela de Localização – Inclusão de Requisição de Consumo

Abrirá a tela de detalhe para inclusão de uma Requisição de Consumo, conforme figura abaixo:
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Tela de Inclusão de Requisição de Consumo

O usuário deverá sempre preencher os campos obrigatórios cuja identificação poderá ser feita a
partir do (*) ao lado do rótulo de cada campo.
Para vincular o número de uma Solicitação de Adesão Externa, o usuário deverá acionar o ícone de
lupa localizado à direita do campo “Nro. Sol. Adesão Externa”.

Localizar pesquisa de Liberação de Previsão

O sistema abrirá então uma nova janela, onde será possível visualizar a listagem de solicitações
disponíveis. Para vincular uma Solicitação de adesão à ARP Externa, basta dar um duplo clique sobre
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o registro desejado ou selecionar o mesmo e em seguida acionar o botão “OK”, presente na barra
de títulos da janela.

Listagem de Atas de Registro de Preço

Após a seleção, o sistema retornará à tela anterior de Requisição de Consumo, trazendo
preenchidos os dados obtidos anteriormente.
Ao clicar no botão “Gravar”, o sistema salva o registro e habilita as abas Itens Solicitados, Anexos,
Movimentações e Histórico para manipulação e visualização dos dados.

Tela de Edição de Requisição de Consumo ARP Externa
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3.5.5.2 Entendendo os botões presentes na barra de título da tela de detalhe de
Requisição de Consumo ARP Externa
Situação: EM ELABORAÇÃO
Botão Gravar: Valida o preenchimento dos campos obrigatórios da tela e grava as alterações no
sistema.
Botão Enviar: Ao acionar este botão a Requisição de Consumo é enviada para bloqueio de consumo
em ata. O sistema emite então uma mensagem de confirmação ao usuário e conclui a solicitação
em caso positivo de confirmação.

Tela de Confirmação de envio de Requisição de Consumo

Após a confirmação, o sistema emite um aviso de que “A Requisição foi enviada com sucesso”.
Após preenchimento dos campos obrigatórios e selecionar os itens solicitados, o operador deve
enviar a requisição de Consumo ARP Externa para efetivação propriamente do consumo dos
quantitativos solicitados na Ata. O processo de consumo na Ata e posteriormente empenho no FPE
será executado de forma automática pelo sistema GCE. Para isto, via integração, o sistema GCE
encaminhará a requisição para o sistema financeiro do Estado (FPE). Neste sistema um operador
financeiro vai processar o empenho da requisição de consumo de Ata, e mediante a conclusão do
processo, novamente via integração o sistema GCE absorverá esta informação.
Uma vez executado o empenho no FPE, a requisição de Consumo ARP Externa no GCE tem sua
situação alterada para “Atendida”.

Situação: ENVIADA PARA BLOQUEIO DE CONSUMO EM ATA
Quando uma Requisição de Consumo estiver com essa situação, só será possível visualizar os dados
da requisição.
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3.5.5.3 Visualizando e/ou Alterando Requisições de Consumo ARP Externa
Para visualizar detalhadamente ou alterar uma requisição de consumo, é necessário clicar duas
vezes sobre o registro ou selecioná-lo na tela de localização, e clicar no botão “Abrir”, conforme
figura abaixo:

Tela de Localização – Visualizar registro

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

Tela de Detalhe de Requisição de Consumo
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3.5.5.4 Excluindo Requisição de Consumo ARP Externa
Para excluir uma Requisição de Consumo já cadastrada o usuário deverá selecionar na listagem o
registro que deseja e clicar no botão “Excluir”. O sistema então emite uma mensagem de
confirmação para o usuário e exclui o registro em caso de positivo.

Confirmação de Exclusão de Registro

O sistema não permitirá excluir uma Requisição de Consumo ARP Externa, caso ela esteja com a
situação diferente de “Em Elaboração”.

3.5.5.5 Manutenção das Abas de Requisição de Consumo ARP Externa
3.5.5.5.1 Aba Itens Solicitados
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações dos itens solicitados a partir de Requisição
de Consumo para SRP. Para tal, são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”,
“alterar” e “excluir”.

3.5.5.5.1.1 Incluindo Itens na Requisição de Consumo ARP Externa
Para incluir um novo item solicitado, o usuário deverá clicar no botão “incluir” presente na barra
de título da aba.
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Aba de Itens Solicitados – Opção “Incluir” Item

Será aberta uma janela modal que deverá ser preenchida com as informações do item solicitado.

Tela de inclusão de Itens Solicitados

O usuário poderá fazer a busca dos itens desejados, clicando no ícone
ao lado do nome
modificador ou digitando diretamente o código do item no campo “Cód. GCE/CST”.
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Tela de inclusão de Itens Solicitados – Buscar Itens

Ao clicar no ícone de busca, será aberta a interface com a listagem de itens da quota da unidade
participante, disponibilizada conforme a seleção da Solicitação de Adesão ARP Externa escolhida
quando da inclusão da Requisição de Consumo.

Tela de Consulta de Itens para Inclusão
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Após encontrar o item desejado e com o mesmo selecionado, basta clicar no botão “OK” na barra
de títulos da janela, para retornar à janela anterior e prosseguir com a inclusão.

Tela de inclusão de Itens Solicitados – Retorno da busca

Nessa tela também é possível visualizar as especificações técnicas do item, clicando no ícone
localizado à direita do campo “Nome Modificador”.
O usuário deverá sempre preencher os campos obrigatórios cuja identificação poderá ser feita a
partir do (*) ao lado do rótulo de cada campo.

3.5.5.5.1.1.1 Manutenção das abas de inclusão de Itens solicitados
3.5.5.5.1.1.1.1 Aba Locais de Entrega
3.5.5.5.1.1.1.1.1 Incluindo Locais de Entrega na Requisição de Consumos
CASO 1: Local Entrega = Único
Para escolher um local de entrega, o usuário deverá acionar o botão com o ícone de lupa
localizado à direita do campo “Nome Local”.
Abrirá uma nova modal para que o local seja selecionado. Após e com o local selecionado, basta
clicar no botão OK na barra de título para retornar à janela anterior.
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Tela de pesquisar locais de entrega

Ao clicar no botão “Gravar”, será apresentada a mensagem “Item Requerido inserido com sucesso”.
Se houverem mais itens à serem adicionados, repetir os processos necessários.

Tela de mensagem de Item Requerido

Caso 2: Local Entrega = Múltiplo
Ao escolher a opção de Local Entrega = Múltiplo, a janela em uso mudará o formato e passará a
apresentar o uma nova aba, chamada “Locais de Entrega”.
Para selecionar os locais de entrega, o usuário deverá acionar o botão “Incluir” na barra de títulos
da aba.
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Tela de Incluir múltiplos locais de entrega

Abrirá uma nova modal para que os locais sejam selecionados.

Tela de seleção de múltiplos locais de entrega

O usuário então poderá incluir múltiplos locais a partir da caixa seletora
e, ao selecionar o botão
“OK” na barra de título da tela poderá retornar à janela anterior com os locais já selecionados. O
usuário deverá repetir esse processo até que os locais e números de quantidades solicitadas
coincidam.
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Tela de retorno de múltiplos locais de entrega

Ao clicar no botão “Gravar”, será apresentada a mensagem “Item Requerido inserido com sucesso”.
Se houverem mais itens à serem adicionados, repetir os processos necessários.
Observações sobre locais de entrega para os casos 1 e 2
A soma das quantidades de itens por local de entrega deverá ser igual ao total solicitado, caso
contrário, será exibida mensagem alertando das inconsistências encontradas.

Tela de advertência de inconsistência
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3.5.5.5.1.1.1.1.2 Visualizando e/ou Alterando Locais de Entrega na Requisição de
Consumo
Para visualizar ou alterar os dados de um registro de local de entrega, o usuário deverá proceder
de acordo com os seguintes casos:
CASO 1: Local Entrega = Único
Clicar no ícone

localizado à direita do campo Nome Local.

Abrirá uma nova modal para que o local seja selecionado. Após e com o local selecionado, basta
clicar no botão OK na barra de título para retornar à janela anterior.
Caso 2: Local Entrega = Múltiplo
Clicar no botão “Incluir” no sub menu Locais de Entrega. Abrirá uma nova modal para que os locais
sejam selecionados.
O usuário então poderá incluir múltiplos locais a partir da caixa seletora
e, ao selecionar o botão
“OK” na barra de título da tela poderá retornar à janela anterior com os locais já selecionados.

3.5.5.5.1.1.1.1.3 Excluindo Locais de Entrega na Requisição de Consumo
Para excluir um local de entrega, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no
botão “Excluir”.

3.5.5.5.1.1.1.2 Aba Dotações
Nessa aba é possível visualizar as informações de bloqueio de recurso orçamentário relacionados
aos itens solicitados na requisição. Essa função é apenas informativa, portanto a função
disponibilizada é apenas “listar”.

Aba Dotações
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3.5.5.5.1.1.1.3 Aba Empenhos
Nessa aba é possível visualizar as informações de compromisso de pagamento relacionados aos
itens solicitados na requisição. Essa função é apenas informativa, portanto a função disponibilizada
é apenas “listar”.

Aba Empenhos

3.5.5.5.1.1.1.4 Aba Anexos
Nesta aba o usuário poderá manter arquivos anexos da Requisições de Consumo ARP Externa. Para
tal são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”, “excluir” e “baixar”.

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

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

Tela de inclusão de Anexos

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

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

Tela de Anexo - Visualização/Edição

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

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

Confirmação de Exclusão de registro de Anexo
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3.5.5.5.1.1.1.4.4 Baixando Anexos em Item Solicitado
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.

Download do Arquivo Anexo

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

Aba de Itens Solicitados
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3.5.5.5.1.3 Excluindo Itens na Requisição de Consumo ARP Externa
Para excluir um item solicitado, o usuário deverá selecionar na listagem da aba de itens solicitados
o registro e clicar no botão “Excluir”.

Aba de Itens Solicitados

O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso
de positivo. Só será permitirá a exclusão de itens solicitados enquanto a previsão estiver com a
situação = Em Elaboração.

Tela de Confirmação de Exclusão de Item na Requisições de Consumo ARP Externa
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3.5.5.5.2 Aba Anexos
Nesta aba o usuário poderá manter arquivos anexos da Requisição de Consumos. Para tal são
disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”, “excluir” e “baixar”.

3.5.5.5.2.1 Incluindo Anexos na Requisição de Consumo ARP Externa
Para incluir um novo anexo, o usuário deverá clicar no botão “incluir” presente na barra de título
da aba.

Aba de Anexos

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

Tela de inclusão de Anexos
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3.5.5.5.2.2 Visualizando e/ou Alterando Anexos na Requisição de Consumo ARP
Externa
Para visualizar ou alterar os dados de um registro de anexo o usuário deverá selecionar o registro
na lista e clicar no botão “Abrir”.

Seleção de Anexo para Visualização/Edição

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

Tela de Anexo - Visualização/Edição

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

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

Confirmação de Exclusão de registro de Anexo

3.5.5.5.2.4 Baixando Anexos na Requisição de Consumo
Para baixar um anexo, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no botão “Baixar”.
O sistema então faz o download do arquivo e o disponibiliza para o usuário.
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Download do Arquivo Anexo

3.5.5.5.3 Aba Movimentações
Nesta aba o usuário poderá visualizar todas as movimentações realizadas pela Requisição de
Consumo ARP Externa. Para tal é disponibilizada as funcionalidades de “listar” e “Abrir”.

Aba de Movimentações
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A partir das movimentações é possível o usuário identificar, por exemplo, a unidade e operador que
atendeu determinada etapa do processo de movimentação da requisição, bem como os motivos
que levaram os participantes do processo a aprovar (ou reprovar ou devolver) a requisição.

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

Aba de Histórico

3.5.6 Solicitação de Quota Extra
A partir do item de menu Demandas e Requisições > Solicitações de Quota Extra será possível
visualizar as solicitações de quota extra geradas a partir do sistema GCE. As inclusões de solicitações
de quota extra são realizadas de forma automática a partir de uma requisição de consumo de Ata,
sempre que o usuário optar por gerar esta solicitação.
As solicitações de quota extra são processos que visam o atendimento do consumo de determinada
unidade participante de ata onde a quantidade solicitada de consumo é maior que a quantidade
disponível da unidade. Neste caso, o sistema GCE identifica esta necessidade e indica para o usuário
a necessidade de geração de quota extra para o atendimento integral da requisição de consumo
gerada.
A aprovação da solicitação de quota extra fica a critério do Gestor da ARP vinculada à requisição de
consumo, sendo que o usuário requisitante poderá acompanhar a movimentação da solicitação a
partir da aba “Movimentações” presente no processo.
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A listagem de solicitações de quota extras presente neste módulo apresenta as funcionalidades de
“listar”, “visualizar”, “imprimir” e “filtrar” os dados a partir da lista de solicitações inseridas. A
disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas ao operador
junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações aplicadas ao operador no
módulo de Segurança Interna do GCE.

Tela de Listagem de Solicitação de Quota Extra

Para consultar uma solicitação de quota extra, o usuário deverá selecionar na lista o registro
desejado e acionar o botão “Abrir”.

Tela de consulta da Solicitação de Quota Extra
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Como as solicitações de quota extra são processos gerados de forma automática pelo sistema GCE
levando em consideração a quantidade disponível para consumo de determinada unidade, não é
possível ao usuário incluir itens na solicitação de quota extra gerada, sendo este controle feito
diretamente pelo sistema.

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

Tela de Listagem de Solicitação de Adesão Interna

Para visualizar uma solicitação, o usuário poderá efetuar um clique duplo no registro desejado, ou
selecioná-lo e logo após acionar o botão “Abrir” presente na barra de títulos.
A funcionalidade de solicitação de adesão interna está presente no módulo de Atas de Registro de
Preços, sendo assim, quando o usuário acionar o botão “Incluir” solicitação, o sistema abrirá o
módulo de Atas de Registro de Preço com a tela de inclusão da solicitação em uma nova aba do
navegador.
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Tela de Inclusão de Solicitação de Adesão Interna

As funcionalidades de inclusão e edição são feitas diretamente no módulo de Atas de Registro de
Preços, portanto, consulte o manual do módulo para maiores detalhes dessas funcionalidades.

3.5.8 Solicitação de Adesão ARP Externa
A partir do item de menu Demandas e Requisições > Solicitação de Adesão ARP Externa será
possível manter as solicitações de adesão geradas a partir do sistema GCE.
Conforme disposto no art. 27 do Decreto Nº 53.173/16, a utilização de ata de registro de preço que
não pertença ao órgão gerenciador da administração pública estadual direta, autárquica e
fundacional é prevista desde que se cumpram os requisitos necessários para comprovação da
vantajosidade do Estado em aderir a ata de ente externo.
O sistema GCE dispõe de funcionalidade específica para registrar estes processos, bem como
garantir que o processo obtenha os requisitos mínimos necessários para avaliação e aprovação de
adesão a ARP externa conforme disposto no referido decreto. Para tal processo são disponibilizadas
as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “visualizar/alterar”, “imprimir” e “filtrar” os dados a partir
de uma lista de solicitações inseridas.
A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada às 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 Solicitações de Adesão a ARP Externa

Para visualizar uma solicitação, o usuário poderá efetuar um clique duplo no registro desejado, ou
selecioná-lo e logo após acionar o botão “Abrir” presente na barra de títulos.
A funcionalidade de solicitação de adesão externa está presente no módulo de Atas de Registro de
Preços, sendo assim, quando o usuário acionar o botão “Incluir” solicitação, o sistema abrirá o
módulo de Atas de Registro de Preço com a tela de inclusão da solicitação em uma nova aba do
navegador.

Tela de Inclusão de Solicitação de Adesão ARP Externa

As funcionalidades de inclusão e edição são feitas diretamente no módulo de Atas de Registro de
Preços, portanto, consulte o manual do módulo para maiores detalhes dessas funcionalidades.
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3.5.9 Mantendo Requisições para Leilão
É necessário acessar Requisições de Alienação > Requisições para Leilão.
Abrirá a tela de localização de Requisições para Leilão conforme figura abaixo, na qual será possível:
•

Visualizar todas as Requisições para Leilão;

•

Incluir uma Requisição;

•

Visualizar/Alterar as informações de uma Requisição;

•

Excluir uma Requisição;

•

Imprimir lista de todas as requisições cadastradas;

•

Filtrar registros de Requisições para Leilão.

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

Tela de listagem de Requisições para Leilão

3.5.9.1 Incluindo Requisições para Leilão
Para incluir uma nova Requisição para Leilão, é necessário clicar no botão “Incluir” da tela de
localização.
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Tela de Localização – Inclusão de Requisição para Leilão

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

Tela de Inclusão de Requisição para Leilão

O usuário deverá sempre preencher os campos obrigatórios cuja identificação poderá ser feita a
partir do (*) ao lado do rótulo de cada campo.

Para incluir outros meios de publicação, o usuário deverá acionar o ícone de lupa
direita do campo “Meios de Publicação”.
Manual de Usuário – Sistema de Gestão de Compras do Estado

localizado à

Página: 168

Localizar pesquisa de Outros Meios de Publicação

O sistema abrirá então uma nova janela, onde será possível visualizar a listagem de Meios de
Publicação disponíveis.
O usuário então poderá incluir múltiplos meios de publicação a partir da caixa seletora
e, ao
selecionar o botão “OK” na barra de título da tela poderá retornar à janela anterior com os locais
já selecionados.

Tela de seleção de Meios de Publicação

A partir do acionamento do botão “OK” o sistema grava o registro e habilita as abas Itens, Anexos,
Galeria, Movimentações e Histórico para manipulação e visualização dos dados.
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Tela de Edição de Requisição para Leilão

3.5.9.2 Entendendo os botões presentes na barra de título da tela de detalhe de
Requisição para Leilão
Situação: EM ELABORAÇÃO

Botão Gravar: Valida o preenchimento dos campos obrigatórios da tela e grava as alterações no
sistema.
Botão Enviar: Ao acionar este botão a Requisição para Leilão é enviada à Unidade Central de
Alienação correspondente. O sistema emite então uma mensagem de confirmação ao usuário e
conclui a solicitação em caso positivo de confirmação.

Tela de Confirmação de envio de Requisição para Leilão
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Abrirá uma nova janela, onde o usuário deverá definir a unidade central de alienação que será
responsável por atender a requisição em questão.

Tela Definir Unidade Central de Alienação

Após a finalização, o sistema emite um aviso de que “A Requisição foi enviada com sucesso”.

Situação: ENVIADA PARA UNIDADE CENTRAL DE ALIENAÇÃO
Botão Cancelar: Após acionado o botão e feita a confirmação pelo usuário, cancela a Requisição
para Leilão, bem como todos os itens contidos na mesma.

3.5.9.3 Visualizando e/ou Alterando Requisições para Leilão
Para visualizar detalhadamente ou alterar uma Requisição, é necessário clicar duas vezes sobre o
registro ou selecioná-lo na tela de localização, e clicar no botão “Abrir”, conforme figura abaixo:

Tela de Localização – Visualizar registro

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

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

Confirmação de Exclusão de Registro

O sistema não permitirá excluir uma Requisição para Leilão, caso ela esteja com a situação diferente
de “Em Elaboração”.
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3.5.9.5 Manutenção das Abas de Requisição para Leilão
3.5.9.5.1 Aba Itens
Nesta aba o usuário poderá manter todas as informações dos itens a partir de Requisição para
Leilão. Para tal, são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “visualizar/alterar” e
“excluir”.

3.5.9.5.1.1 Incluindo Itens na Requisição para Leilão
Para incluir um novo item, o usuário deverá clicar no botão “incluir” presente na barra de título da
aba.

Aba de Itens – Opção “Incluir” Item

Será aberta uma janela modal que deverá ser preenchida com as informações do item solicitado.

Tela de inclusão de Itens Solicitados

Manual de Usuário – Sistema de Gestão de Compras do Estado

Página: 173

O usuário poderá fazer a busca da subfamília desejada, clicando no ícone
“Subfamília”.

ao lado do campo

Tela de inclusão de Itens – Buscar Subfamília

Ao clicar no ícone de busca, será aberta a interface com a listagem de itens liberados para previsão,
disponibilizada conforme a seleção da Liberação de Previsão escolhida quando da inclusão da
Requisição para Leilão.

Tela de Consulta de Subfamílias

Após encontrar o registro desejado e com o mesmo selecionado, basta clicar no botão “OK” na
barra de títulos da janela, para retornar à janela anterior e prosseguir com a inclusão.
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Tela de inclusão de Itens – Retorno da busca

O usuário deverá sempre preencher os campos obrigatórios cuja identificação poderá ser feita a
partir do (*) ao lado do rótulo de cada campo.

3.5.9.5.1.1.1 Manutenção das abas de inclusão de Itens
3.5.9.5.1.1.1.1 Aba Composição do Item
Este campo serve como apoio para determinar características especiais de composição do item da
requisição para leilão, bem como especificidades que possam ser relevantes à descrição do mesmo.
Para isto, estão disponíveis as funções de “Listar”, “Incluir”, “Visualizar/Alterar” e “Excluir”.

3.5.9.5.1.1.1.1.1 Incluindo Dados de Composição do Item
Para acessar essa funcionalidade, o usuário deverá acionar o botão “Incluir” presente na barra de
títulos da aba.

Aba composição do Item - Incluir
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O sistema abrirá uma janela para que sejam inseridos os dados necessários e, ao clicar no botão
“Gravar” é emitida uma mensagem de confirmação e os dados são salvos.

Aba composição do Item – Incluir – Detalhe

3.5.9.5.1.1.1.1.2 Visualizando e/ou Alterando Composição de Item
Para visualizar e/ou alterar a composição de um item, o usuário deverá efetuar um duplo clique
sobre o registro desejado, ou selecioná-lo e na sequencia acionar o botão “Abrir” na barra de títulos
da aba.

3.5.9.5.1.1.1.1.3 Excluindo Composição de Item
Para excluir uma composição, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no botão
“Excluir”.

3.5.9.5.1.1.1.2 Aba Localidade do Objeto
Nessa aba é possível inserir dados da localização do Item da Requisição para Leilão. Para isto, estão
disponíveis as funções de “Listar”, “Incluir”, “Visualizar/Alterar” e “Excluir”.

3.5.9.5.1.1.1.2.1 Incluindo Dados de Localidade
Para acessar essa funcionalidade, o usuário deverá acionar o botão “Incluir” presente na barra de
títulos da aba.
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Aba Localidade do Objeto

O sistema abrirá uma janela para que sejam inseridos os dados necessários e, ao clicar no botão
“Gravar” é emitida uma mensagem de confirmação e os dados são salvos.

Aba Localidade do Objeto – Incluir

3.5.9.5.1.1.1.2.2 Visualizando e/ou Alterando Localidade do Objeto
Para visualizar e/ou alterar a localidade de um item, o usuário deverá efetuar um duplo clique sobre
o registro desejado, ou selecioná-lo e na sequencia acionar o botão “Abrir” na barra de títulos da
aba.
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3.5.9.5.1.1.1.2.3 Excluindo Localidade do Objeto
Para excluir uma Localidade, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no botão
“Excluir”.

3.5.9.5.1.1.1.3 Aba Anexos
Nesta aba o usuário poderá manter arquivos anexos dos itens da Requisição para Leilão. Para tal
são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “incluir”, “alterar”, “excluir” e “baixar”.

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

Aba de Anexos

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

Tela de inclusão de Anexos
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3.5.9.5.1.1.1.3.2 Visualizando e/ou Alterando Anexos de Item
Para visualizar ou alterar os dados de um registro de anexo o usuário deverá selecionar o registro
na lista e clicar no botão “Abrir”.

Seleção de Anexo para Visualização/Edição

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

Tela de Anexo - Visualização/Edição

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

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

Confirmação de Exclusão de registro de Anexo

3.5.9.5.1.1.1.3.4 Baixando Anexos de Item
Para baixar um anexo, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no botão “Baixar”.
O sistema então faz o download do arquivo e o disponibiliza para o usuário.
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Download do Arquivo Anexo

3.5.9.5.1.1.1.4 Aba Galeria de Fotos
Nesta aba é possível visualizar todas as imagens anexadas ao Item da Requisição para Leilão. Para
isso, é disponibilizada a funcionalidade de “visualizar”.

Aba Galeria de Fotos

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

3.5.9.5.1.3 Excluindo Itens na Requisição para Leilão
Para excluir um item solicitado, o usuário deverá selecionar na listagem da aba de itens solicitados
o registro e clicar no botão “Excluir”.

Aba de Itens Solicitados - Excluir

O sistema então emite uma mensagem de confirmação para o usuário e exclui o registro em caso
de positivo. Só será permitirá a exclusão de itens solicitados enquanto a previsão estiver com a
situação = Em Elaboração.
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Tela de Confirmação de Exclusão de Item na Requisição para Leilão

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

3.5.9.5.2.1 Incluindo Anexos na Requisição para Leilão
Para incluir um novo anexo, o usuário deverá clicar no botão “incluir” presente na barra de título
da aba.

Aba de Anexos - Incluir

O sistema abrirá uma nova tela para que sejam preenchidos os campos. É obrigatório o
preenchimento do campo “Nome Anexo”, “Galeria de Imagens” e “Arquivo”. Após o
preenchimento o usuário deverá clicar no botão “Gravar” para confirmar a operação.
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Tela de inclusão de Anexos

3.5.9.5.2.2 Visualizando e/ou Alterando Anexos na Requisição para Leilão
Para visualizar ou alterar os dados de um registro de anexo o usuário deverá selecionar o registro
na lista e clicar no botão “Abrir”.

Seleção de Anexo para Visualização/Edição

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

Tela de Anexo - Visualização/Edição
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3.5.9.5.2.3 Excluindo Anexos na Requisição para Leilão
Para excluir um anexo, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no botão “Excluir”.

Seleção de Anexo para Exclusão

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

Confirmação de Exclusão de registro de Anexo

3.5.9.5.2.4 Baixando Anexos na Requisição para Leilão
Para baixar um anexo, o usuário deverá selecionar na listagem o registro e clicar no botão “Baixar”.
O sistema então faz o download do arquivo e o disponibiliza para o usuário.
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Download do Arquivo Anexo

3.5.9.5.3 Aba Galeria
Nesta aba é possível visualizar todas as imagens anexadas na Requisição para Leilão. Para isso, é
disponibilizada a funcionalidade de “visualizar”.

Aba Galeria
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3.5.9.5.4 Aba Movimentações
Nesta aba o usuário poderá visualizar todas as movimentações realizadas pela Requisição para
Leilão. Para tal é disponibilizada a funcionalidade de “listar”, que apresenta o detalhamento da
movimentação realizada.

Aba Movimentações

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

Aba Histórico
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3.6 Menu: Consultas e Relatórios
Este item de menu contempla as consultas e relatórios pertinentes para o processo de controle do
módulo de requisições eletrônicas, bem como apresenta os dados históricos importados do sistema
LIC do Estado.

3.6.1 Todas as Demandas de Aquisição Pendentes
3.6.1.1 Por Demanda
É necessário acessar Consultas e Relatórios > Todas as Demandas de Aquisição Pendentes > Por
Demanda.
Abrirá a tela de localização onde será possível o usuário consultar as demandas de aquisição
enviadas para sua unidade de compras que estão pendentes de atendimento. Para tal processo são
disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “visualizar”, “imprimir” e “filtrar” os dados da
listagem.
A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas ao
operador junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações aplicadas ao operador
no módulo de Segurança Interna do GCE.

Tela de Listagem de Demandas de Aquisição Pendentes Por Demanda

Para abrir uma demanda e visualizar o detalhamento do registro, o usuário deve selecionar na
listagem o registro e clicar no botão “Abrir”. O sistema então abrirá uma nova janela com os
detalhes da demanda.
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Tela de detalhes de Demandas de Aquisição Pendentes Por Demanda

3.6.1.2 Por Item
É necessário acessar Consultas e Relatórios > Todas as Demandas de Aquisição Pendentes > Por
Item.
Abrirá a tela de localização onde será possível o usuário consultar os itens presentes em Demandas
de Aquisição enviadas para sua unidade de compras que estão pendentes de atendimento. Para tal
processo são disponibilizadas as funcionalidades de “listar”, “visualizar”, “imprimir” e “filtrar” os
dados da listagem.
A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas ao
operador junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações aplicadas ao operador
no módulo de Segurança Interna do GCE.

Tela de Listagem de Demandas de Aquisição Pendentes Por Item
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3.6.2 Central de Compras - Itens Desbloqueados para Previsão
É necessário acessar Consultas e Relatórios > Central de Compras - Itens Desbloqueados para
Previsão.
Abrirá a tela de localização onde será possível ao usuário visualizar os itens que se encontram
desbloqueados para previsão de registro de preço no sistema GCE. Importante salientar que todos
os itens que se encontram em liberação de itens para previsão de SRP estarão presentes nesta
consulta, independentemente da unidade organizacional do usuário logado estar configurada como
unidade comunicada ou não em tais liberações. Para tal processo são disponibilizadas as
funcionalidades de “listar” e “imprimir”.
A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas ao
operador junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações aplicadas ao operador
no módulo de Segurança Interna do GCE.

Tela de Listagem de Itens Desbloqueados para Previsão

3.6.3 Fórum de Ajuda para Catalogação
É necessário acessar Consultas e Relatórios > Fórum Catalogação.
Abrirá a tela de localização, onde será possível ao usuário manter os processos de ajuda com o
propósito de catalogar um item com necessidade de compra.
O objetivo principal desta funcionalidade é o de manter um histórico dos processos de solicitação
de catalogação de itens que estavam sendo mantidos por meios não rastreáveis, tais como ligações
telefônicas, etc.
A origem deste processo ocorre na elaboração de demanda de aquisição, onde um usuário não
encontra o item no catálogo de itens do Estado e solicita para sua unidade de compra auxílio para
encontra-lo. Desta forma, estes processos podem ser mantidos a partir da demanda que originou
o processo, ou então a partir da listagem apresentada a partir deste item de menu.
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A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas ao
operador junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações aplicadas ao operador
no módulo de Segurança Interna do GCE.

Tela de listagem dos registros do Fórum de Ajuda para Catalogação

A partir da seleção de um registro na lista e acionamento do botão “Abrir”, o usuário poderá
visualizar as movimentações geradas para o processo, bem como movimentar o mesmo acionando
o botão “Responder”.

Tela do Fórum de Ajuda para Catalogação

3.6.4 Itens Favoritos
É necessário acessar Consultas e Relatórios > Itens Favoritos.
Abrirá então a tela de localização, onde será possível ao usuário consultar os itens favoritos da
unidade organizacional do operador autenticado no sistema.
Para tal processo é disponibilizada a funcionalidade de “listar”.
Os itens favoritos no sistema GCE são aqueles com maior quantidade de compras praticadas
diretamente no sistema. Em suma, esta lista apresenta um ranqueamento dos 50 itens mais
comprados pela unidade organizacional do operador devidamente logado.
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A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas ao
operador junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações aplicadas ao operador
no módulo de Segurança Interna do GCE.

Tela de Listagem dos Itens Favoritos

3.6.5 Requisições LIC
É necessário acessar Consultas e Relatórios > Requisições LIC.
Nesse item de menu será possível consultar as requisições de aquisição importadas do sistema LIC
do Estado para o sistema GCE. Os processos apresentados a partir deste item de menu estarão
disponíveis apenas para visualização e leitura, não sendo passíveis de alteração. Para isso são
disponibilizadas as funções de “Listar”, “Visualizar/Abrir” e “Filtrar” os registros de requisições.
A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas ao
operador junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações aplicadas ao operador
no módulo de Segurança Interna do GCE.

Tela de Listagem de Requisições LIC
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3.6.6 Requisição Cancelamento FPE
É necessário acessar Consultas e Relatórios > Requisições Cancelamento FPE.
Nesse item de menu, o sistema GCE apresenta a listagem das requisições de cancelamento geradas
para os processos que obtiveram bloqueio de recursos orçamentários junto ao sistema financeiro
do Estado (FPE). Desta forma, a partir desta listagem as unidades organizacionais poderão
encaminhar para o FPE a solicitação de desbloqueio do recurso orçamentário bloqueado, ficando
desta forma registrado no sistema financeiro a origem da solicitação de desbloqueio.
A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas ao
operador junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações aplicadas ao operador
no módulo de Segurança Interna do GCE.

Tela de Listagem de Requisições Cancelamento FPE

3.6.7 Unidade de Compra – Atas de Registro de Preço
É necessário acessar Consultas e Relatórios > Unidade de Compra – Atas de Registro de Preço.
Nesse item de menu, o sistema GCE apresenta a listagem das Atas de Registro de Preço vinculadas
à unidade de compra do operador logado no sistema. Para esse item de menu estão
disponibilizadas as funcionalidades de “Listar”, “Visualizar/Abrir” 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 Unidade de Comrpas – Atas de Registro de Preço

3.6.7.1 Visualizando e/ou Abrindo uma ARP Vinculada à Unidade de Compra
Para visualizar e/ou abrir uma Ata de Registro de Preço vinculada à unidade de compra, o usuário
deverá efetuar um duplo clique no registro desejado, ou selecioná-lo na lista e após acionar o botão
“Abrir Ata” na barra de títulos.

Tela Unidade de Comrpas – Atas de Registro de Preço – Visualizar/Abrir ARP

O sistema abrirá então o módulo de Atas de Registro de Preço com a listagem das atas disponíveis
para a unidade de compras do operador logado.
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Módulo de Atas de Registro de Preços - Visualizar/Abrir ARP vinculada

3.6.8 Todas Atas de Registro de Preço
É necessário acessar Consultas e Relatórios > Todas Atas de Registro de Preço.
Nesse item de menu, o sistema GCE apresenta a listagem de Atas de Registro de Preço. Para esse
item de menu estão disponibilizadas as funcionalidades de “Listar”, “Visualizar/Abrir” e “Filtrar”.
A disponibilidade da lista e funcionalidades fica condicionada as permissões concedidas ao
operador junto ao sistema SOEWEB do Estado, bem como das configurações aplicadas ao operador
no módulo de Segurança Interna do GCE.

Tela de Listagem de Unidade de Comrpas – Atas de Registro de Preço

Manual de Usuário – Sistema de Gestão de Compras do Estado

Página: 195

3.6.8.1 Visualizando e/ou Abrindo uma ARP Vinculada à Unidade de Compra
Para visualizar e/ou abrir uma Ata de Registro de Preço, o usuário deverá efetuar um duplo clique
no registro desejado, ou selecioná-lo na lista e após acionar o botão “Abrir Ata” na barra de títulos.

Tela Todas Atas de Registro de Preço – Visualizar/Abrir ARP

O sistema abrirá então o módulo de Atas de Registro de Preço com a listagem das atas disponíveis.

Módulo de Atas de Registro de Preços - Visualizar/Abrir ARP
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3.7 Utilitários
Este item de menu contém informações de auditoria do sistema, das rotinas que executam
processos de automatização das funcionalidades existentes no módulo, bem como a caixa de
entrada de atividades da unidade organizacional e do operador autenticado no sistema GCE.

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

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

Tela de visualização de Configurações de Sistema

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

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

Tela de Listagem de Arquivos de Exceções

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

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

Tela de Listagem de Rotinas do Módulo e Histórico de Execução

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

Tela de Detalhe de Rotinas do Módulo e Histórico de Execução

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

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

Tela de visualização de registro de log

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

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

Tela de Informações do Sistema

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