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Rotina I  

1 Dispensa Emergencial no Sistema 

de Gestão de Materiais e Serviços 

GMS 

1.1 Catálogo de Itens de Materiais e Serviços 

Nesse vídeo, vamos utilizar a consulta ao Catálogo de Itens, do Sistema GMS.  

 

Vamos acessar o módulo Catálogo de Itens, Catalogação, Por Código e Descrição (clicamos 

com botão esquerdo do mouse para entrar) 

 

No campo Descrição do Item, digitamos o vamos procurar pelo seguinte item: “posto auxiliar 

de serviços gerais 40 horas semanais” 

 

Ao clicar botão esquerdo do mouse em [Pesquisar], temos uma tabela com os dados de 

itens com esse descritivo.  

 

Em nosso exemplo, vamos utilizar o item “0306.9809 - Posto, Auxiliar de serviços gerais, 40 

horas semanais de segunda a sexta, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com uniforme e 

EPIs, UNID. DE MEDIDA: Unitário.” 

 

Para uma descrição completa do item, clicamos com o botão esquerdo do mouse sobre o 

ícone  (na coluna “Exibir”, no lado esquerdo da página) para visualizar todos os dados do 

item no GMS. 
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1.2 Pesquisa de Preço – Planejar 

Nesse vídeo, vamos planejar a pesquisa de preço que será utilizada para cadastrar uma 

dispensa emergencial. 

 

Vamos acessar o módulo Fase Interna, Pequisa de Preço, Planejar (clicamos para entrar).  

 

A maioria das funcionalidades disponibilizadas no Sistema GMS apresentam inicialmente 

uma tela de pesquisa. 

 

Vamos clicar no botão [Incluir] (com botão esquerdo do mouse para acessar). 

 

Na página ‘Incluir Pesquisa de Preço’, selecionamos: 

O Órgão GMS que está cadastrando a pesquisa de preço. Nesse exemplo, selecionamos a 

SEAP. 

O motivo da pesquisa de preço, nesse caso uma dispensa. 

E indicamos uma Data Máxima de Retorno. Vamos informar uma data máxima para retorno 

de 15 (quinze) dias, por exemplo: 20/11/2020. 

Clicamos no botão [Selecionar Itens] (link à direita da página). 

 

Vamos selecionar o item que localizamos no módulo Catálogo de Itens, selecionando o 

Grupo: 03 - Serviços de suporte a administração e áreas públicas, a Classe: 0306 - Locação 

de mão-de-obra de limpeza, asseio, conservação e serviços gerais em imóveis e áreas 

públicas, clicamos no botão [Pesquisar Itens]. Agora vemos uma tabela com todos itens 

pertencentes ao grupo e classe pesquisados. 

 

Vamos selecionar o item 0306.9806, clicando sobre a caixa de seleção na coluna 

'Selecionar' do lado esquerdo da página). 

 

Vamos até o final da página e clicamos no botão [Adicionar]. 

 

Vamos anexar o Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, utilizando o 

campo ‘Anexos da Pesquisa de Preço”, clicando no botão [Browse]. Após selecionar o 

arquivo, clicamos sobre o botão [Adicionar]. 
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Para concluir o cadastro da Pesquisa de Preço, clicamos no botão [Confirmar]. 

 

O Sistema GMS apresentará seguinte a mensagem de confirmação em verde: “  Operação 

realizada com sucesso. Gerada a Pesquisa de Preço N.º 13557/2020”. Vamos anotar esse 

número para futuras consultas e para registrar o preço livre. 

  



Rua Jacy Loureiro de Campos S/N I Palácio das Araucárias I Centro Cívico I Curitiba/PR I CEP 80.530-915 I 41 3313.6264 I 3313.6670                www.administracao.pr.gov.br 

8 

 

1.3 Pesquisa de Preço – Enviar Aviso Fornecedor 

Vamos aprender como enviar e-mail de Aviso de Pesquisa de Preço para os fornecedores 

cadastrados no Sistema GMS. 

 

Vamos acessar o módulo Fase Interna, Pesquisa de Preço, Enviar Aviso Fornecedor 

(clicamos para entrar). 

 

Vamos informar o Número da Pesquisa de Preço: 13557/2020. 

 

Clicamos no botão [Pesquisar]. Será apresentada uma tabela com a Pesquisa de Preço. 

 

Clicamos sobre o ícone  na coluna 'Enviar' (No lado esquerdo da página) 

 

Aqui temos uma página com a lista de itens constantes na Pesquisa de Preço e logo abaixo 

uma tabela com todos os Fornecedores que encontram-se cadastrados no Sistema GMS 

para fornecer itens do grupo e classe solicitados, nesse caso o grupo 03, classe 0306. 

 

Clicamos sobre a caixa de seleção (coluna 'Selecionar' do lado esquerdo da página) para 

selecionar algumas ou vamos até o final da página e clicamos sobre a opção [Selecionar 

Todos]. 

 

Em seguida, clicamos no botão [Enviar] e será apresentada a mensagem: “  Operação 

realizada com sucesso!” 
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1.4 Pesquisa de Preço – Registrar Pesquisa de Preço 

Livre 

Vamos aprender a realizar o registrar de Pesquisa de Preço Livre, quando já temos as 

cotações que serão utilizadas na compra do tipo dispensa emergencial. 

 

Acessamos o módulo Fase Interna, Pequisa de Preço, Registrar Pesquisa de Preço Livre (e 

clicamos para entrar). 

 

Vamos informar o Número da Pesquisa de Preço, que realizamos anteriormente: 

13557/2020. Clicamos no botão [Pesquisar] e a temos uma tabela com os dados solicitados. 

 

Vamos clicar sobre o ícone, disponível na coluna 'Selecionar' (do lado esquerdo da página). 

 

Na próxima página, vamos selecionar o item da Pesquisa de Preço que queremos 

responder. Assim, abriremos uma outra página para preenchimento do campos exigidos. 

Vamos informar CNPJ, nome da empresa e o valor unitário cotado pelo fornecedor. Ex.: 

2.800,0000 (valor unitário mensal) 

 

O sistema GMS inclui automaticamente ponto e vírgula nos valores digitados. Levando em 

consideração sempre 4 (quatro) casas após a vírgula. 

 

Vamos anexar cópia do e-mail do fornecedor e arquivo com a proposta de preços, utilizando 

o campo ‘Anexos’, clicando no botão [Browse...]. Após selecionar o arquivo, clicamos sobre 

o botão [Adicionar]. 

 

Então, vamos clicar no botão [Incluir]. 

 

Realize esses procedimentos para todas as propostas obtidas para a dispensa emergencial. 

 

Após registrar todos as cotações obtidas, vamor emitir o Relatório da Pesquisa Preço, 

acessando o módulo Fase Interna, Pequisa de Preço, Relatório Pequisa de Preço (clicamos 

para entrar). 
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Informamos o Número da Pesquisa de Preço: 13557/2020 e clicamos no botão [Gerar 

Relatorio]. 
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1.5 Solicitação de Compra – Incluir 

Vamos continuar com o cadastro da Dispensa Emergencial, acessando o módulo Fase 

Interna, Solicitação Compra/Licitação, Manter / Avaliar Solicitação (clicamos para entrar) e 

em seguida clicar no botão [Incluir]. 

 

Nesse exemplo vamos selecionar o Órgão GMS: SEAP. 

O preenchimento da descrição do setor requisitante não é obrigatório. 

O campo data do protocolo é preenchido automaticamente, quando utilizamos o eProtocolo. 

No campo Protocolo: informe o número do eProtocolo ou similar. 

Para a dispensa emergencial, deste exemplo, vamos utilizar o Critério de Preço: Menor 

Valor. 

Vamos utilizar para o campo Tipo Solicitação: Dispensa. 

No campo Compra decorrente do COVID-19 – Lei 13.979/2020, vamos selecionar a opção 

aplicável. 

Selecionamos a opção desejada: Material, Serviço ou Material/Serviço. Nesse exemplo, 

utilizaremos a opção ‘Serviço’. 

Marcamos o campo ‘Obras e Serviços de Engenharia’, quando for necessário. 

 

Como estamos cadastrando um Dispensa Emergencial, vamos selecionar no campo Tipo da 

Dispensa: Emergencial (Inciso IV do Art. 34, da Lei 15.608/2007). 

 

No campo Objeto Dispensa: Vamos cadastrar um resumo sobre objeto da dispensa. Não 

utilize copiar e colar, pois pode gerar erro na gravação. 

 

Neste exemplo, vamos selecionar para o campo Classificação do Objeto: Compras e 

Serviços. 

Para o Regime de Execução da Solicitação: Serviços. 

Natureza da Solicitação: Dispensa – Inciso III aos XXII – Art. 34 da Lei n.° 15.608/07 

Em Tipo de Instrumento Contratual, utilizaremos Contrato. 

Para o campo Tipo de Objeto Contratual, vamos selecionar ‘Limpeza, Asseio e 

Conservação’. 

No campo Data de Autorização, informamos a data que compra foi autorizada. 

Informamos se a aquisição permite Subcontratação? Sim ou Não. 
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Se a comissão participou da elaboração do ato convocatório? Sim ou Não. 

E, se existe algum Tipo de Benefício para Microempresa. Nesse exemplo, utilizaremos a 

opção ‘Não se aplica’. 

 

Agora vamos informar os dados sobre a publicação da dispensa emergencial. 

Tipo de Veículo de Publicação: Diário Oficial do Estado.  

Informamos o número da edição do Diário Oficial, no campo ‘N° do Veículo de Publicação’: 

10001.  

Indicamos o Endereço Eletrônico de consulta da publicação: www.dioe.pr.gov.br  

A Data da Publicação: 06/11/2020.  

E clicamos no botão [Adicionar Publicação]. 

 

No campo Agente Responsável Autorizador, vamos cadastrar os dados do Ordenador de 

Despesa do Órgão. 

 

Vamos informar CPF do Responsável, Nome e Endereço do Ordenador. 

 

Após preencher todos os dados de preenchimento obrigatório, clicamos no botão [Gravar]. 

 

>> A página será atualizada e apresentará o 'N° da Solicitação' gerada (Vamos anotar este 

número para continuar com o cadastro do processo de dispensa): 17804/2020. 
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1.6 Solicitação de Compra – Selecionar Item 

Na pagina da solicitação de compra, vamos localizar o botão [Selecionar Itens] e clicar para 

incluir os itens na solicitação de compra. 

 

Vamos digitar o Número: 9809 e clicar no botão [Pesquisar Itens]. 

 

Selecionamos o item, clicando na caixa de seleção disponível na coluna 'Selecionar' (lado 

esquerdo da página) e clicamos no botão [Adicionar]. 

 

Agora vamos até o final da página da solicitação, onde temos uma tabela com o item que 

incluímos na solicitação. 

Clicamos sobre o ícone  (lápis verde no canto direto da página), na coluna 'Solicitar' 

 

Na página ‘Manter Item da Solicitação’, vamos indicar no campo Quantidade (a ser 

solicitada): 4 postos de trabalho. 

 

No campo Local Serviço, clicamos sobre o ícone '  Manter', selecionamos o Local de 

Serviço cadastrado no município, SEAP – Palácio das Araucárias. Clicando sobre a seta 

para direta, incluímos o endereço no campo Local Selecionado e clicamos no botão 

[Confirmar]. 

 

Acessamos agora o campo Cotações [Manter]. Nesta página é apresentado o descritivo do 

Item que esta sendo solicitado. 

 

Selecionamos o Órgão GMS da nossa pesquisa de preço: SEAP e clicamos no botão 

[Buscar]. 

Na tabela de 'Cotações', clicamo sobre a caixa de seleção na coluna 'Selecionar' (do lado 

esquerdo da página) para selecionar algumas ou todas cotações de preço. 

 

Observe que, se houver registro de preço menor do que o preço cotado, será apresentada 

um mensagem de alerta. Entretanto, trata-se apenas de aviso. 

 

Após clicarmos no botão [Confirmar Seleção], o sistema GMS retornará para a página 



Rua Jacy Loureiro de Campos S/N I Palácio das Araucárias I Centro Cívico I Curitiba/PR I CEP 80.530-915 I 41 3313.6264 I 3313.6670                www.administracao.pr.gov.br 

14 

 

'Manter Item da Solicitação', com as tabelas de ‘Local Serviço’ e 'Cotações'. Vamos clicar no 

botão [Confirmar].  

 

Vamos até o final da página e clicamos no botão [Salvar como Rascunho] e será apresentada 

a mensagem: “  Operação realizada com sucesso!” 
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1.7 Solicitação de Compra – Informar Dados 

Representante Fornecedor 

Vamos acessar módulo Fase Interna, Solicitação Compra/Licitação, Manter / Avaliar 

Solicitação (clicamos para entrar). 

Vamos informar o Número Solicitação: 17804/2020 e clicar no botão [Pesquisar]. 

 

Na tabela da ‘Solicitação de Compra' vamos clicar na coluna ‘Informar Documentos CRF 

Dispensa’. 

 

Clicamos sobre o campo ‘+ Fornecedor: CNPJ – Razão Social’ 

Vamos acessar o campo ‘Manter Endereço Representante’ 

 

Informamos o número do CPF do Representante/Código Internacional, Nome do 

Representante, Tipo do Cargo, Descrição do Cargo, Endereço completo e clicamos no 

botão [Confirmar]. 

 

Será apresentada a mensagem: “  Operação realizada com sucesso!” 
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1.8 Solicitação Compra – Confirmar 

Vamos acessar módulo Fase Interna, Solicitação Compra/Licitação, Manter / Avaliar 

Solicitação (clicamos para entrar). 

Vamos informar o Número Solicitação: 17804/2020 e clicar no botão [Pesquisar]. 

 

Na tabela da ‘Solicitação de Compra' vamos clicar na coluna ‘Alterar’. 

 

Por tratar-se de contratação de serviços, verificamos se o campo número de parcelas está 

preenchido. Neste caso, vamos incluir o prazo de 6 (seis) meses. 

Vamos verificar se o valor total da solicitação de compra está de acordo com o processo e 

em seguida clicamos no botão [Confirmar]. 

 

Será apresentada a mensagem: “  Operação realizada com sucesso!” e a solicitção de 

compra que estava em situação “Em Rascunho” passará para a situação “Sem Dotação 

Orçamentária”. 
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1.9 Solicitação Compra – Informar Dotação Orçamentária 

Vamos cadastrar a Informar Dotação Orçamentária, através do módulo Fase Interna, 

Solicitação Compra/Licitação, Informar Dotação Orçamentária (e clicamos para entrar) 

 

Informamos o Número da Solicitação: 17804/2020 e clicamos no botão [Pesquisar]. 

Clicamos que sobre o ícone  (no lado direito da página), na coluna 'Informar Dotação'.  

 

Neste exemplo, incluiremos a Identificação Orçamentária do Exercício de 2020 

Projeto/Atividade: 6041 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

Natureza Despesa: 33903701 - LIMPEZA E CONSERVACAO 

Fonte Recurso [Selecione]: 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 

Tipo de Orçamento: Normal ou Crédito Especial 

E no campo Valor (R$), nesse caso, vamos informar o valor da compra: R$ 64.800,00. 

 

Clicamos no botão [Confirmar] 

 

Será apresentada a mensagem: “  Operação realizada com sucesso!” 

 

Enquanto a solicitação de compra não for avaliada/aprovada é possível alterar a informação 

de Dotação Orçamentária. Utilizando esses mesmos procedimentos para vincular Dotação 

Orçamentária à Solicitação. 
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1.10 Solicitação Compra – Parecer Jurídico 

Vamos acessar módulo Fase Interna, Solicitação Compra/Licitação, Manter / Avaliar 

Solicitação (clicamos para entrar). 

Vamos informar o Número Solicitação: 17804/2020 e clicar no botão [Pesquisar]. 

 

Na tabela da ‘Solicitação de Compra' vamos clicar na coluna ‘Parecer Dispensa’ e em 

seguida clicar em ‘Incluir Novo Parecer’. 

Informamos o Tipo: Jurídico - Dispensa, a Data e Número do Parecer. 

O Tipo de Documento: CPF ou OAB, Nome completo do responsável pelo parecer e 

endereço completo. 

 

Clicamos no botão [Incluir]. 

 

Será apresentada a seguinte mensagem: “  Parecer foi incluído com sucesso.” 
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1.11 Solicitação Compra – Avaliar Aprovar 

Vamos acessar módulo Fase Interna, Solicitação Compra/Licitação, Manter / Avaliar 

Solicitação (clicamos para entrar). 

Vamos informar o Número Solicitação: 17804/2020 e clicar no botão [Pesquisar]. 

 

Na tabela da ‘Solicitação de Compra' vamos clicar na coluna ‘Parecer Dispensa’ e em 

seguida clicar na coluna ‘Avaliar’ 

 

Clicamos no botão [Aprovar todos os Itens]. 

 

Seá apresentada a mensagem: “  Operação realizada com sucesso!” 
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1.12 Solicitação Compra – Relatório 

Vamos acessar módulo Fase Interna, Solicitação Compra/Licitação, Manter / Avaliar 

Solicitação (clicamos para entrar). 

Vamos informar o Número Solicitação: 17804/2020 e clicar no botão [Pesquisar]. 

 

Na tabela da ‘Solicitação de Compra' vamos clicar na coluna ‘Imprimir’. 
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Rotina II 

2 Dispensa para Locação de Imóvel 

no Sistema de Gestão de Materiais e 

Serviços GMS 

2.1 Catalogo de Itens – Pesquisar 

Nesse vídeo, vamos utilizar a consulta ao Catálogo de Itens, do Sistema GMS.  

 

Vamos acessar o módulo Catálogo de Itens, Catalogação, Por Código e Descrição (clicamos 

com botão esquerdo do mouse para entrar) 

 

No campo Descrição do Item, digitamos o vamos procurar pelo seguinte item: “Aluguel de 

Imóvel” 

 

Ao clicar botão esquerdo do mouse em [Pesquisar], temos uma tabela com os dados de 

itens com esse descritivo.  

 

Vamos utilizar o item “0117.11833 - Serviço de Locação, Aluguel de Imóvel, UNID. DE 

MEDIDA: Unitário”. 

 

Para uma descrição completa do item, clicamos com o botão esquerdo do mouse sobre o 

ícone  (na coluna “Exibir”, no lado esquerdo da página) para visualizar todos os dados do 

item no GMS. 
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2.2 Pesquisa de Preço – Planejar 

Nesse vídeo, vamos planejar a pesquisa de preço que será utilizada para cadastrar uma 

dispensa para locação de imóvel. 

 

Vamos acessar o módulo Fase Interna, Pequisa de Preço, Planejar (clicamos para entrar).  

 

A maioria das funcionalidades disponibilizadas no Sistema GMS apresentam inicialmente 

uma tela de pesquisa. 

 

Vamos clicar no botão [Incluir] (com botão esquerdo do mouse para acessar). 

 

Na página ‘Incluir Pesquisa de Preço’, selecionamos: 

O Órgão GMS que está cadastrando a pesquisa de preço. Nesse exemplo, selecionamos a 

SEAP. 

O motivo da pesquisa de preço, nesse caso uma dispensa. 

E indicamos uma Data Máxima de Retorno. Vamos informar uma data máxima para retorno 

de 15 (quinze) dias, por exemplo: 20/11/2020. 

Clicamos no botão [Selecionar Itens] (link à direita da página). 

 

Vamos selecionar o item que localizamos no módulo Catálogo de Itens, selecionando o 

Grupo: 01 - Serviços gerais e administrativos, a Classe: 0117 - Locação de imóveis, clicamos 

no botão [Pesquisar Itens]. Agora vemos uma tabela com todos itens pertencentes ao grupo 

e classe pesquisados. 

 

Vamos selecionar o item 0117.11833, clicando sobre a caixa de seleção na coluna 

'Selecionar' do lado esquerdo da página). 

 

Vamos até o final da página e clicamos no botão [Adicionar]. 

 

Vamos anexar o Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, utilizando o 

campo ‘Anexos da Pesquisa de Preço”, clicando no botão [Browse...]. Após selecionar o 

arquivo, clicamos sobre o botão [Adicionar]. 
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Para concluir o cadastro da Pesquisa de Preço, clicamos no botão [Confirmar]. 

 

O Sistema GMS apresentará seguinte a mensagem de confirmação em verde: “  Operação 

realizada com sucesso. Gerada a Pesquisa de Preço N.º 13559/2020”. Vamos anotar esse 

número para futuras consultas e para registrar o preço livre. 
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2.3 Pesquisa de Preço - Enviar Aviso Fornecedor 

Vamos aprender como enviar e-mail de Aviso de Pesquisa de Preço para os fornecedores 

cadastrados no Sistema GMS. 

 

Vamos acessar o módulo Fase Interna, Pesquisa de Preço, Enviar Aviso Fornecedor 

(clicamos para entrar). 

 

Vamos informar o Número da Pesquisa de Preço: 13559/2020. 

 

Clicamos no botão [Pesquisar]. Será apresentada uma tabela com a Pesquisa de Preço. 

 

Clicamos sobre o ícone  na coluna 'Enviar' (No lado esquerdo da página) 

 

Aqui temos uma página com a lista de itens constantes na Pesquisa de Preço e logo abaixo 

uma tabela com todos os Fornecedores que encontram-se cadastrados no Sistema GMS 

para fornecer itens do grupo e classe solicitados, nesse caso o grupo 01, classe 0117. 

 

Clicamos sobre a caixa de seleção (coluna 'Selecionar' do lado esquerdo da página) para 

selecionar algumas ou vamos até o final da página e clicamos sobre a opção [Selecionar 

Todos]. 

 

Em seguida, clicamos no botão [Enviar] e será apresentada a mensagem: “  Operação 

realizada com sucesso!” 
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2.4 Pesquisa de Preço - Registrar Pesquisa de Preço Livre 

Vamos aprender a realizar o registrar de Pesquisa de Preço Livre, quando já temos as 

cotações que serão utilizadas na compra do tipo dispensa para locação de imóvel. 

 

Acessamos o módulo Fase Interna, Pequisa de Preço, Registrar Pesquisa de Preço Livre (e 

clicamos para entrar). 

 

Vamos informar o Número da Pesquisa de Preço, que realizamos anteriormente: 

13559/2020. Clicamos no botão [Pesquisar] e a temos uma tabela com os dados solicitados. 

Vamos clicar sobre o ícone, disponível na coluna 'Selecionar' (do lado esquerdo da página). 

 

Na próxima página, vamos selecionar o item da Pesquisa de Preço que queremos 

responder. Assim, abriremos uma outra página para preenchimento do campos exigidos. 

Vamos informar CNPJ, nome da empresa e o valor unitário cotado pelo fornecedor. Ex.: 

3.500,0000 (valor mensal do contrato de aluguel) 

O sistema GMS inclui automaticamente ponto e vírgula nos valores digitados. Levando em 

consideração sempre 4 (quatro) casas após a vírgula. 

 

Vamos anexar cópia do e-mail do fornecedor e arquivo com a proposta de preços, utilizando 

o campo ‘Anexos’, clicando no botão [Browse...]. Após selecionar o arquivo, clicamos sobre 

o botão [Adicionar]. 

Então, vamos clicar no botão [Incluir]. 

 

Realize esses procedimentos para todas as propostas obtidas para a dispensa para locação 

de imóvel. 
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2.5 Pesquisa de Preço - Relatório Pesquisa de Preço 

Após registrar todos as cotações obtidas, vamor emitir o Relatório da Pesquisa Preço, 

acessando o módulo Fase Interna, Pequisa de Preço, Relatório Pequisa de Preço (clicamos 

para entrar). 

 

Informamos o Número da Pesquisa de Preço: 13559/2020 e clicamos no botão [Gerar 

Relatorio]. 
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2.6 Solicitação Compra – Incluir 

Vamos continuar com o cadastro da Dispensa para Locação de Imóvel, acessando o módulo 

Fase Interna, Solicitação Compra/Licitação, Manter / Avaliar Solicitação (clicamos para 

entrar) e em seguida clicar no botão [Incluir]. 

 

Nesse exemplo vamos selecionar o Órgão GMS: SEAP. 

O preenchimento da descrição do setor requisitante não é obrigatório. 

O campo data do protocolo é preenchido automaticamente, quando utilizamos o eProtocolo. 

No campo Protocolo: informe o número do eProtocolo ou similar. 

Para a dispensa para locação de imóvel, deste exemplo, vamos utilizar o Critério de Preço: 

Menor Valor. 

Vamos utilizar para o campo Tipo Solicitação: Dispensa. 

No campo Compra decorrente do COVID-19 – Lei 13.979/2020, vamos selecionar a opção 

aplicável. 

Selecionamos a opção desejada: Material, Serviço ou Material/Serviço. Nesse exemplo, 

utilizaremos a opção ‘Serviço’. 

Não marcamos o campo ‘Obras e Serviços de Engenharia’. 

 

Como estamos cadastrando um Dispensa para Locação de Imóvel, vamos selecionar no 

campo Tipo da Dispensa: Locação de Imóvel (Inciso VIII do Art. 34, da Lei 15.608/2007). 

 

No campo Objeto Dispensa: Vamos cadastrar um resumo sobre o objeto da dispensa. Não 

utilize copiar e colar, pois pode gerar erro na gravação. 

 

Neste exemplo, vamos selecionar para o campo Classificação do Objeto: Compras e 

Serviços. 

Para o Regime de Execução da Solicitação: Serviços. 

Natureza da Solicitação: Dispensa – Inciso III aos XXII – Art. 34 da Lei n.° 15.608/07 

Em Tipo de Instrumento Contratual, utilizaremos Contrato. 

Para o campo Tipo de Objeto Contratual, vamos selecionar ‘Locação de Imóvel’. 

No campo Data de Autorização, informamos a data que dispensa foi autorizada. 

Informamos se a aquisição permite Subcontratação? Sim ou Não. 

Se a comissão participou da elaboração do ato convocatório? Sim ou Não. 
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E, se existe algum Tipo de Benefício para Microempresa. Nesse exemplo, utilizaremos a 

opção ‘Não se aplica’. 

 

Agora vamos informar os dados sobre a publicação da dispensa para locação de imóvel. 

Tipo de Veículo de Publicação: Diário Oficial do Estado.  

Informamos o número da edição do Diário Oficial, no campo ‘N° do Veículo de Publicação’: 

10001.  

Indicamos o Endereço Eletrônico de consulta da publicação: www.dioe.pr.gov.br  

A Data da Publicação: 10/11/2020.  

E clicamos no botão [Adicionar Publicação]. 

 

No campo Agente Responsável Autorizador, vamos cadastrar os dados do Ordenador de 

Despesa do Órgão. 

 

Vamos informar CPF do Responsável, Nome e Endereço do Ordenador. 

 

Após preencher todos os dados de preenchimento obrigatório, clicamos no botão [Gravar]. 

 

>> A página será atualizada e apresentará o 'N° da Solicitação' gerada (Vamos anotar este 

número para continuar com o cadastro do processo de dispensa): 17806/2020. 
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2.7 Solicitação Compra - Selecionar Item 

Na pagina da solicitação de compra, vamos localizar o botão [Selecionar Itens] e clicar para 

incluir os itens na solicitação de compra. 

 

Podemos pesquisar pelo Grupo: 01 - Serviços gerais e administrativos e Classe: 0117 - 

Locação de imóveis ou digitar o Número: 11833 e clicar no botão [Pesquisar Itens]. 

 

Selecionamos o item, clicando na caixa de seleção disponível na coluna 'Selecionar' (lado 

esquerdo da página) e clicamos no botão [Adicionar]. 

 

No campo número de parcelas, vamos informar o que o prazo da contração. Nesse caso, 

utilizaremos o prazo de 12 (doze) meses 

 

Agora vamos até o final da página da solicitação, onde temos uma tabela com o item que 

incluímos na solicitação. 

Clicamos sobre o ícone  (lápis verde no canto direto da página), na coluna 'Solicitar' 

 

Na página ‘Manter Item da Solicitação’, vamos indicar no campo Quantidade (a ser 

solicitada): 4 postos de trabalho. 

 

No campo Local Serviço, clicamos sobre o ícone '  Manter', selecionamos o Local de 

Serviço cadastrado no município, SEAP – Palácio das Araucárias. Clicando sobre a seta 

para direta, incluímos o endereço no campo Local Selecionado e clicamos no botão 

[Confirmar]. 

 

Acessamos agora o campo Cotações [Manter]. Nesta página é apresentado o descritivo do 

Item que esta sendo solicitado. 

 

Selecionamos o Órgão GMS da nossa pesquisa de preço: SEAP e clicamos no botão 

[Buscar]. 

Na tabela de 'Cotações', clicamo sobre a caixa de seleção na coluna 'Selecionar' (do lado 

esquerdo da página) para selecionar algumas ou todas cotações de preço. 
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Observe que, se houver registro de preço menor do que o preço cotado, será apresentada 

um mensagem de alerta. Entretanto, trata-se apenas de aviso. 

 

Após clicarmos no botão [Confirmar Seleção], o sistema GMS retornará para a página 

'Manter Item da Solicitação', com as tabelas de ‘Local Serviço’ e 'Cotações'. Vamos clicar no 

botão [Confirmar].  

 

Vamos até o final da página e clicamos no botão [Salvar como Rascunho] ou [Confirmar] e 

será apresentada a seguinte mensagem: “Para que a solicitação possa ser confirmada, é 

necessário informar o Endereço do Representante do Fornecedor CNPJ 

NN.NNN.NNN/NNNN-NN – Razão Social, na opção Informar Documentos CRF Dispensa na 

tela anterior. 
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2.8 Solicitação Compra - Informar Dados Representante 

Fornecedor  

Vamos acessar módulo Fase Interna, Solicitação Compra/Licitação, Manter / Avaliar 

Solicitação (clicamos para entrar). 

Vamos informar o Número Solicitação: 17806/2020 e clicar no botão [Pesquisar]. 

 

Na tabela da ‘Solicitação de Compra' vamos clicar na coluna ‘Informar Documentos CRF 

Dispensa’. 

 

Clicamos sobre o campo ‘+ Fornecedor: CNPJ – Razão Social’ 

Vamos acessar o campo ‘Manter Endereço Representante’ 

 

Informamos o número do CPF do Representante/Código Internacional, Nome do 

Representante, Tipo do Cargo, Descrição do Cargo, Endereço completo e clicamos no 

botão [Confirmar]. 

 

Será apresentada a mensagem: “  Operação realizada com sucesso!” 
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2.9 Solicitação Compra – Confirmar 

Vamos acessar módulo Fase Interna, Solicitação Compra/Licitação, Manter / Avaliar 

Solicitação (clicamos para entrar). 

Vamos informar o Número Solicitação: 17806/2020 e clicar no botão [Pesquisar]. 

 

Na tabela da ‘Solicitação de Compra' vamos clicar na coluna ‘Alterar’. 

 

Por tratar-se de contratação de serviços, verificamos se o campo número de parcelas está 

preenchido. Se necessário, incluímos o prazo de 12 (doze) meses. 

Vamos verificar se o valor total da solicitação de compra está de acordo com o processo e 

em seguida clicamos no botão [Confirmar]. 

 

Será apresentada a mensagem: “  Operação realizada com sucesso!” e a solicitação de 

compra que estava em situação “Em Rascunho” passará para a situação “Sem Dotação 

Orçamentária”. 
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2.10 Solicitação Compra - Info Dotação Orçamentária 

Vamos cadastrar a Informar Dotação Orçamentária, através do módulo Fase Interna, 

Solicitação Compra/Licitação, Informar Dotação Orçamentária (e clicamos para entrar) 

 

Informamos o Número da Solicitação: 17806/2020 e clicamos no botão [Pesquisar]. 

Clicamos que sobre o ícone  (no lado direito da página), na coluna 'Informar Dotação'.  

 

Neste exemplo, incluiremos a Identificação Orçamentária do Exercício de 2020 

Projeto/Atividade: 6041 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

Natureza Despesa: 33903615 - LOCACAO DE IMOVEIS 

Fonte Recurso [Selecione]: 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 

Tipo de Orçamento: Normal ou Crédito Especial 

E no campo Valor (R$), nesse caso, vamos informar o valor da compra: R$ 42.000,00. 

 

Clicamos no botão [Confirmar] 

 

Será apresentada a mensagem: “  Operação realizada com sucesso!” 

 

Enquanto a solicitação de compra não for avaliada/aprovada é possível alterar a informação 

de Dotação Orçamentária. Utilizando esses mesmos procedimentos para vincular Dotação 

Orçamentária à Solicitação. 
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2.11 Solicitação Compra - Parecer Jurídico 

Vamos acessar módulo Fase Interna, Solicitação Compra/Licitação, Manter / Avaliar 

Solicitação (clicamos para entrar). 

Vamos informar o Número Solicitação: 17806/2020 e clicar no botão [Pesquisar]. 

 

Na tabela da ‘Solicitação de Compra' vamos clicar na coluna ‘Parecer Dispensa’ e em 

seguida clicar em ‘Incluir Novo Parecer’. 

Informamos o Tipo: Jurídico - Dispensa, a Data e Número do Parecer. 

O Tipo de Documento: CPF ou OAB, Nome completo do responsável pelo parecer e 

endereço completo. 

 

Clicamos no botão [Incluir]. 

 

Será apresentada a seguinte mensagem: “  Parecer foi incluído com sucesso.” 
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2.12 Solicitação Compra - Aprovar Avaliar 

Vamos acessar módulo Fase Interna, Solicitação Compra/Licitação, Manter / Avaliar 

Solicitação (clicamos para entrar). 

Vamos informar o Número Solicitação: 17806/2020 e clicar no botão [Pesquisar]. 

 

Na tabela da ‘Solicitação de Compra' vamos clicar na coluna ‘Parecer Dispensa’ e em 

seguida clicar na coluna ‘Avaliar’ 

 

Clicamos no botão [Aprovar todos os Itens]. 

 

Seá apresentada a mensagem: “  Operação realizada com sucesso!” 
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2.13 Solicitação Compra – Relatório 

Vamos acessar módulo Fase Interna, Solicitação Compra/Licitação, Manter / Avaliar 

Solicitação (clicamos para entrar). 

Vamos informar o Número Solicitação: 17806/2020 e clicar no botão [Pesquisar]. 

 

Na tabela da ‘Solicitação de Compra' vamos clicar na coluna ‘Imprimir’. 
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Rotina III 

3 Processo Licitatório no Sistema 

de Gestão de Materiais e Serviços 

GMS 

3.1 Catalogo de Itens - Pesquisar 

Nesse vídeo, vamos utilizar a consulta ao Catálogo de Itens, do Sistema GMS.  

 

Vamos acessar o módulo Catálogo de Itens, Catalogação, Por Código e Descrição (clicamos 

com botão esquerdo do mouse para entrar).  

 

No campo Descrição do Item, digitamos o vamos procurar pelo seguinte item: “posto auxiliar 

de serviços gerais 40 horas semanais”.  

 

Ao clicar botão esquerdo do mouse em [Pesquisar], temos uma tabela com os dados de 

itens com esse descritivo.  

 

Em nosso exemplo, vamos utilizar o item “0306.9809 - Posto, Auxiliar de serviços gerais, 40 

horas semanais de segunda a sexta, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com uniforme e 

EPIs, UNID. DE MEDIDA: Unitário”.  

 

Para uma descrição completa do item, clicamos com o botão esquerdo do mouse sobre o 

ícone  (na coluna “Exibir”, no lado esquerdo da página) para visualizar todos os dados do 

item no GMS. 
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3.2 Pesquisa de Preço - Planejar 

Nesse vídeo, vamos planejar a pesquisa de preço que será utilizada para cadastrar os 

preços estimados para iniciar um processo licitatório. 

 

Vamos acessar o módulo: Fase Interna, Pequisa de Preço, Planejar (clicamos para entrar).  

 

As funcionalidades disponibilizadas no Sistema GMS apresentam inicialmente uma tela de 

pesquisa.  

 

Vamos clicar no botão [Incluir] (com botão esquerdo do mouse para acessar). 

 

Na página ‘Incluir Pesquisa de Preço’, selecionamos: 

O Órgão GMS que está cadastrando a pesquisa de preço. Nesse exemplo, selecionamos a 

SEAP. 

O motivo da pesquisa de preço, nesse caso vamos utilizar a opção “Compor Banco de Dados 

/ Licitação”. 

E indicamos uma Data Máxima de Retorno. Vamos informar uma data máxima para retorno 

de 15 (quinze) dias, por exemplo: 20/11/2020. 

Clicamos no botão [Selecionar Itens] (link à direita da página). 

 

Vamos selecionar o item que localizamos no módulo Catálogo de Itens, selecionando o 

Grupo: 03 - Serviços de suporte a administração e áreas públicas, a Classe: 0306 - Locação 

de mão-de-obra de limpeza, asseio, conservação e serviços gerais em imóveis e áreas 

públicas, clicamos no botão [Pesquisar Itens]. Agora vemos uma tabela com todos os itens 

pertencentes ao grupo e classe pesquisados. 

 

Vamos selecionar o item 0306.9806, clicando sobre a caixa de seleção na coluna 

'Selecionar' (do lado esquerdo da página). 

 

Vamos até o final da página e clicamos no botão [Adicionar]. 

 

Vamos anexar o Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, utilizando o 

campo ‘Anexos da Pesquisa de Preço’, clicando no botão [Browse]. Após selecionar o 
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arquivo, clicamos sobre o botão [Adicionar]. 

 

Para concluir o cadastro da Pesquisa de Preço, clicamos no botão [Confirmar]. 

 

O Sistema GMS apresentará seguinte a mensagem de confirmação em verde: “  Operação 

realizada com sucesso. Gerada a Pesquisa de Preço N.º 13557/2020”. Vamos anotar esse 

número para futuras consultas e para registrar o preço livre. 
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3.3 Pesquisa de Preço - Enviar Aviso Fornecedor 

Vamos aprender como enviar e-mail de Aviso de Pesquisa de Preço para os fornecedores 

cadastrados no Sistema GMS. 

 

Vamos acessar o módulo: Fase Interna, Pesquisa de Preço, Enviar Aviso Fornecedor 

(clicamos para entrar). 

 

Vamos informar o Número da Pesquisa de Preço: 13557/2020. 

 

Clicamos no botão [Pesquisar]. Será apresentada uma tabela com a Pesquisa de Preço. 

 

Clicamos sobre o ícone  na coluna 'Enviar' (No lado esquerdo da página) 

 

Aqui temos uma página com a lista de itens constantes na Pesquisa de Preço e logo abaixo 

uma tabela com todos os Fornecedores cadastrados no Sistema GMS para fornecer itens 

do grupo e classe solicitados, nesse caso o grupo 03, classe 0306. 

 

Clicamos sobre a caixa de seleção (coluna 'Selecionar' do lado esquerdo da página) para 

selecionar algumas ou vamos até o final da página e clicamos sobre a opção [Selecionar 

Todos]. 

 

Em seguida, clicamos no botão [Enviar] e será apresentada a mensagem: “  Operação 

realizada com sucesso!”.  
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3.4 Pesquisa de Preço - Registrar Pesquisa de Preço Livre 

Vamos aprender a realizar o registrar de Pesquisa de Preço Livre, quando já temos as 

cotações que serão utilizadas na definição do valor estimado da solicitação de compra do 

processo licitatório. 

 

Acessamos o módulo: Fase Interna, Pequisa de Preço, Registrar Pesquisa de Preço Livre 

(e clicamos para entrar). 

 

Vamos informar o Número da Pesquisa de Preço, que realizamos anteriormente: 

13557/2020. Clicamos no botão [Pesquisar] e a temos uma tabela com os dados solicitados. 

 

Vamos clicar sobre o ícone, disponível na coluna 'Selecionar' (do lado esquerdo da página). 

 

Na próxima página, vamos selecionar o item da Pesquisa de Preço que queremos 

responder. Assim, abriremos outra página para preenchimento dos campos exigidos. Vamos 

informar CNPJ, nome da empresa e o valor unitário cotado pelo fornecedor. Ex.: 2.800,0000 

(valor unitário mensal) 

 

O sistema GMS inclui automaticamente ponto e vírgula nos valores digitados. Levando em 

consideração 4 (quatro) casas após a vírgula. 

 

Vamos anexar cópia do e-mail do fornecedor e arquivo com a proposta de preços, utilizando 

o campo ‘Anexos’, clicando no botão [Browse...]. Após selecionar o arquivo, clicamos sobre 

o botão [Adicionar]. 

 

Então, vamos clicar no botão [Incluir]. 

 

Realize esses procedimentos para todas as propostas obtidas para compor o preço estimado 

da solicitação de compra. 

 

Após registrar todas as cotações obtidas, vamor emitir o Relatório da Pesquisa Preço, 

acessando o módulo: Fase Interna, Pequisa de Preço, Relatório Pequisa de Preço (clicamos 

para entrar). 
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Informamos o Número da Pesquisa de Preço: 13557/2020 e clicamos no botão [Gerar 

Relatorio]. 
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3.5 Solicitação de Compra - Licitação Incluir 

Vamos continuar com o cadastro da Solicitação de Compra que será utilizada para inclusão 

do Processo Licitatório, acessando o módulo: Fase Interna, Solicitação Compra/Licitação, 

Manter / Avaliar Solicitação (clicamos para entrar) e em seguida clicar no botão [Incluir]. 

 

Nesse exemplo vamos selecionar o Órgão GMS: SEAP. 

O preenchimento da descrição do setor requisitante não é obrigatório. 

O campo data do protocolo é preenchido automaticamente, quando utilizamos o eProtocolo. 

No campo Protocolo: informe o número do eProtocolo ou similar. 

Para a solicitação de compra por licitação, deste exemplo, vamos utilizar o Critério de Preço: 

Menor Valor. 

Vamos utilizar para o campo Tipo Solicitação: Processo de Licitação. 

Selecionamos a opção desejada: Material, Serviço ou Material/Serviço. Nesse exemplo, 

utilizaremos a opção ‘Serviço’. 

Marcamos o campo ‘Obras e Serviços de Engenharia’, quando for necessário. 

 

Após preencher todos os dados de preenchimento obrigatório, clicamos no botão [Gravar]. 

Agora, já temos o Número da Solicitação gerada (Vamos anotar este número para continuar 

com o cadastro da solicitação de compra): 17807/2020. 

 

Selecionamos o Órgão Licitante (aquele que realizará a publicação da licitação): SEAP. 

 

Por tratar-se de contratação de serviços, vamos informar no campo número de parcelas 12 

(doze) meses. 
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3.6 Solicitação de Compra – Licitação Selecionar Item 

Na página da solicitação de compra, vamos localizar o botão [Selecionar Itens] e clicar para 

incluir os itens na solicitação de compra. 

 

Vamos digitar o Número: 9809 e clicar no botão [Pesquisar Itens]. 

 

Selecionamos o item, clicando na caixa de seleção disponível na coluna 'Selecionar' (lado 

esquerdo da página) e clicamos no botão [Adicionar]. 

 

Agora vamos até o final da página da solicitação, onde temos uma tabela com o item que 

incluímos na solicitação. 

Clicamos sobre o ícone  (lápis verde no canto direto da página), na coluna 'Solicitar'.  

 

Na página ‘Manter Item da Solicitação’, vamos indicar no campo Quantidade (a ser 

solicitada): 20 (vinte) postos de trabalho. 

 

No campo Local Serviço, clicamos sobre o ícone '  Manter', selecionamos o Local de 

Serviço cadastrado no município, SEAP – Palácio das Araucárias. Clicando sobre a seta 

para direta, incluímos o endereço no campo Local Selecionado e clicamos no botão 

[Confirmar]. 

 

Acessamos agora o campo Cotações [Manter]. Nesta página é apresentado o descritivo do 

item que esta sendo solicitado. 

 

Selecionamos o Órgão GMS da nossa pesquisa de preço: SEAP e clicamos no botão 

[Buscar]. 

Na tabela de 'Cotações', clicamo sobre a caixa de seleção na coluna 'Selecionar' (do lado 

esquerdo da página) para selecionar algumas ou todas as cotações de preço. 

 

Observe que, se houver registro de preço menor do que o preço cotado, será apresentada 

mensagem de alerta. Entretanto, trata-se apenas de aviso. 

 

Após clicarmos no botão [Confirmar Seleção], o sistema GMS retornará para a página 
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'Manter Item da Solicitação', com as tabelas de ‘Local Serviço’ e 'Cotações'. Vamos clicar no 

botão [Confirmar].  

 

No caso de contratação de Serviço, a cálculo da solicitação é: 

Valor Unitário Mensal * Quantidade * Parcelas 

 

Verificamos se o valor total da solicitação de compra está de acordo com o processo e em 

seguida clicamos no botão [Confirmar] e será apresentada a mensagem: “  Operação 

realizada com sucesso!”.  
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3.7 Solicitação de Compra - Licitação Informar Dotação 

Orçamentária 

Vamos cadastrar a Informar Dotação Orçamentária, através do módulo: Fase Interna, 

Solicitação Compra/Licitação, Informar Dotação Orçamentária (e clicamos para entrar).  

 

Informamos o Número da Solicitação: 17807/2020 e clicamos no botão [Pesquisar]. 

Clicamos que sobre o ícone  (no lado direito da página), na coluna 'Informar Dotação'.  

 

Neste exemplo, incluiremos a Identificação Orçamentária do Exercício de 2020:  

Projeto/Atividade: 6041 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

Natureza Despesa: 33903625 – SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 

Fonte Recurso [Selecione]: 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 

Tipo de Orçamento: Normal ou Crédito Especial 

E no campo Valor (R$), nesse caso, vamos informar o valor da compra: R$ 672.000,00. 

 

Clicamos no botão [Confirmar] 

 

Será apresentada a mensagem: “  Operação realizada com sucesso!”.  

 

Enquanto a solicitação de compra não for avaliada/aprovada é possível alterar a informação 

de Dotação Orçamentária. Utilizando esses mesmos procedimentos para vincular Dotação 

Orçamentária à Solicitação. 
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3.8 Solicitação de Compra - Licitação Aprovar Avaliar 

Vamos acessar módulo: Fase Interna, Solicitação Compra/Licitação, Manter / Avaliar 

Solicitação (clicamos para entrar).  

 

Vamos informar o Número Solicitação: 17807/2020 e clicar no botão [Pesquisar]. 

 

Na tabela da ‘Solicitação de Compra', vamos clicar na coluna ‘Avaliar’. 

 

Clicamos no botão [Aprovar todos os Itens]. 

 

Será apresentada a mensagem: “  Operação realizada com sucesso!”.  
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3.9 Solicitação de Compra - Licitação Relatório da 

Solicitação 

Vamos acessar módulo: Fase Interna, Solicitação Compra/Licitação, Relatório da Solicitação 

(clicamos para entrar). 

 

No campo Tipo de Relatório, vamos deixar marcada a opção ‘Analítico’. 

 

No campo Rúbrica Orçamentária, vamos deixar marcada a opção ‘Com Dotação’, pois a 

solicitação já foi aprovada. 

 

Informamos o Número Solicitação: 17807/2020 e clicamos no botão [Gerar Relatório]. 
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3.10 Fase Interna - Processo Incluir 

Agora vamos iniciar a inclusão do processo licitatório no módulo: Fase Interna, Processo 

Compra / Licitação, Processo Compra / Licitação (clicamos para entrar). 

 

Clicamos no botão [Incluir Processo] 

 

Selecionamos o Órgão GMS que será responsável pela Licitação: SEAP. 

Indicamos o Tipo Processo: Serviço. E marcamos o campo ‘Obras e Serviços de 

Engenharia’, quando for necessário. 

 

Selecionamos a Modalidade: Pregão Eletrônico  

 

No COVID-19 – Lei 13.979/2020, vamos selecionar quando a opção for aplicável. 

Número Processo Interno está disponível, caso o Órgão realize algum tipo de controle 

sequencial do processo. No GMS, a numeração é sequencial e única para todo o Estado do 

Paraná. 

 

O campo data do protocolo é preenchido automaticamente, quando utilizamos o eProtocolo. 

 

No campo Protocolo: informe o número do eProtocolo ou similar. 

 

No campo Objeto Licitação: Vamos cadastrar um resumo sobre o objeto da licitação. Não 

utilize copiar e colar, pois pode gerar erro na gravação do processo. 

 

Por tratar-se de licitação de serviços, devemos preencher o campo número de parcelas igual 

à solicitação de compra, caso contrário não será possível incluir os lotes. Neste caso, vamos 

incluir o prazo de 12 (doze) meses. 

 

No Campo Observações: Se julgar necessário, digite outras informações sobre o processo. 

 

Campo Validade das Propostas dos Fornecedores. Por padrão: 60 (sessenta) dias, mas 

pode ser modificado. 
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No campo Critério de Julgamento, vamos selecionar Menor Preço. 

 

Neste exemplo, vamos selecionar para o campo Classificação do Objeto: Compras e 

Serviços. 

 

Para o Regime de Execução da Solicitação: Serviços. 

 

Natureza da Licitação, utilizaremos ‘Normal’. 

 

O Tipo de Instrumento Contratual: Contrato. 

 

Para o campo Tipo de Objeto Contratual, vamos selecionar ‘Limpeza, Asseio e 

Conservação’. 

 

Informamos se a aquisição permite Subcontratação? Sim ou Não. 

 

Se a comissão participou da elaboração do ato convocatório? Sim ou Não. 

 

E, se existe algum Tipo de Benefício para Microempresa. Nesse exemplo, utilizaremos a 

opção ‘Não se aplica’. 

 

No campo Agente Responsável Autorizador, vamos cadastrar os dados do Ordenador de 

Despesa do Órgão. 

 

Vamos informar CPF do Responsável, Nome e Endereço do Ordenador. 

 

Após preencher todos os dados de preenchimento obrigatório, clicamos no botão [Gravar]. 

 

A página será atualizada e apresentará o 'Número do Processo' gerado (Vamos anotar este 

número para continuar com o cadastro do processo de licitação): PE 1208/2020. 

 

Observe que os campos que estão em cinza no processo já não podem ser mais 

modificados. Caso seja necessário realizar correção, o processo deverá ser cancelado.  
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3.11 Fase Interna - Processo Incluir Lote 

Com o processo licitatório cadastrado, vamos incluir o lote. Para isso, utilizaremos o módulo: 

Fase Interna, Processo Compra / Licitação, Processo Compra / Licitação (clicamos para 

entrar). 

 

Vamos selecionar o Órgão GMS: SEAP, a Modalidade: PE - Pregão Eletrônico, preencher 

com o Número Processo: 1208/2020 e clicarmos no botão [Pesquisar].  

No lado direito da página, na coluna 'Ação' [Selecione], selecionamos a opção [Alterar].  

 

Já no processo, localizamos o ícone 'Incluir Lote ' e clicamos para cadastrar o lote. 

 

Para incluir o lote no processo, precisamos cadastrar as Características do Lote: Posto de 

Trabalho, Auxiliar de Serviços Gerais, 40 Horas. 

 

Informamos o Número do Item: 9809 e clicamos no botão [Pesquisar Solicitação]. 

 

Clicamos sobre a Solicitação: 17807/2020. 

Podemos ver alguns dados da solicitação e uma tabela com os itens da solicitação. 

 

Clique sobre a caixa de seleção (no lado direito da página), na coluna 'Selecionar' ou 

podemos clicar sobre a opção '  Selecionar Todos'. 

 

Então, clicamos no botão [Incluir]. 

 

Aparecerá a mensagem: “Lote ‘N’ incluído com Sucesso! Deseja verificar as Exigências dos 

Itens?” [Sim] ou [Não]. 
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3.12 Fase Interna - Processo Incluir Parecer Jurídico 

Não é possível publicar a licitação sem parecer jurídico.  

 

Para isso, utilizaremos o módulo: Fase Interna, Processo Compra / Licitação, Processo 

Compra / Licitação (clicamos para entrar). 

 

Vamos selecionar o Órgão GMS: SEAP, a Modalidade: PE - Pregão Eletrônico, preencher 

com o Número Processo: 1208/2020 e clicarmos no botão [Pesquisar].  

No lado direito da página, na coluna 'Ação' [Selecione], selecionamos a opção [Informar 

Parecer].  

 

Em seguida, clicamos em ‘Incluir Novo Parecer’. 

 

Informamos o Tipo: Jurídico - Editla, a Data e Número do Parecer. 

 

O Tipo de Documento: CPF ou OAB, Nome completo do responsável pelo parecer e 

endereço completo. 

 

Clicamos no botão [Incluir]. 

 

Será apresentada a seguinte mensagem: “  Parecer foi incluído com sucesso”.  
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3.13 Fase Interna - Processo Publicar 

Antes de realizar a publicação, verifique se o valor estimado total do processo está de acordo 

com o valor estimado previsto no edital. 

 

Para publicarmos uma licitação no Compras Paraná e no Portal de Transparência do Estado, 

utilizaremos o módulo: Fase Interna, Processo Compra / Licitação, Processo Compra / 

Licitação (clicamos para entrar). 

 

Vamos selecionar o Órgão GMS: SEAP, a Modalidade: PE - Pregão Eletrônico, preencher 

com o Número Processo: 1208/2020 e clicarmos no botão [Pesquisar].  

No lado direito da página, na coluna 'Ação' [Selecione], selecionamos a opção [Publicar].  

 

Começamos informando a Data e Hora Publicação. É possível agendar uma publicação, 

bem como é possível disponibilizá-la imediatamente. Recomendamos que utilizem a 

funcionalidade para agendamento de publicação. 

 

Informamos o endereço eletrônico onde a licitação será realizada. Nesse caso, utilizaremos 

o Portal Licitações-e, do Banco do Brasil < www.licitacoes-e.com.br >, informando também 

o número (ID) do Edital no portal. Clicando sobre a opção “Copiar Site para a Apresentação 

das Propostas e Abertura”, o endereço eletrônico é replicado.  

 

Incluímos o e-mail da Equipe de Licitação e telefone de contato. 

 

Informamos a Data / Hora da Apresentação das Propostas e Data / Hora da Abertura 

 

No campo Prazos para Questionamentos (Acesso de inclusão Internet), indicaremos o prazo 

entre a publicação e abertura da licitação que os interessados possam cadastrar 

questionamentos referentes ao edital de licitação. 

 

O anexo do Edital é obrigatório para publicação do processo licitatório. No campo ‘Anexos’, 

clicamos no botão [Browse...]. Após selecionar o arquivo, selecionamos o Tipo do Anexo: 1 

- Edital e em seguida clicamos sobre o botão [Adicionar]. 
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No campo Comissão Responsável, clicamos sobre a opção ‘Manter Comissão’ e em seguida 

clicamos em ‘Selecionar’, digitamos o CPF ou nome do pregoeiro, clicamos no botão 

[Pesquisar] e selecionamos o pregoeiro do processo.  

 

Preenchemos os dados de designação e endereço do pregoeiro. 

 

No campo Apoio, clicamos em ‘Selecionar Novo’, digitamos o CPF ou nome do integrante 

da equipe de apoio, clicamos no botão [Pesquisar] e selecionamos o usuário que realizará 

os procedimentos de apoio no processo. 

 

Preenchemos os dados de atribuição, natureza do cargo e endereço do agente de apoio. 

Em seguida, clicamos na opção [Incluir Membro]. 

 

Clicamos no botão [Confirmar], para concluir o cadastro da comissão de licitação do 

processo licitatório. 

 

Agora vamos informar os dados sobre a publicação, Tipo: Diário Oficial do Estado.  

Informamos o número da edição do Diário Oficial, no campo ‘Número no Veículo’: 10001. No 

campo Data Publicação no veículo: 11/11/2020.  

 

Indicamos o Endereço Eletrônico de consulta da publicação: www.dioe.pr.gov.br. 

 

E clicamos no botão [Adicionar Veículo Publicação]. 

 

No campo Aviso Publicação, temos as seguintes opções: 

Enviar aviso de Publicação a Fornecedores: Sim. 

Data máxima para envio de e-mails informativos para Fornecedores: 19/11/2020.  

Publicação do Edital será disponibilizada no portal http://www.comprasparana.pr.gov.br: 

Sim.  

 

O campo Endereço de Transmissão da Sessão Pública atende a Lei 19447/2018, mas não 

se aplica a modalidade PE – Pregão Eletrônico.  
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Clicamos no botão [Publicar].  

 

Será apresentada a mensagem: “  Operação realizada com sucesso!”.  
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3.14 Fase Externa - Processo Fase Certame 

Após a abertura da sessão do pregão, utilizaremos o módulo: Fase Externa, Processo 

Licitação / SRP, Processo Licitação / SRP (clicamos para entrar). 

 

Vamos selecionar o Órgão GMS: SEAP, a Modalidade: PE - Pregão Eletrônico, preencher o 

Número Processo: 1208/2020 e clicar no botão [Pesquisar].  

No lado direito da página, na coluna 'Ação' [Selecione], selecionamos a opção [Fase 

Certame].  

 

Caso necessário, podemos preencher o campo 'Observações da Fase Certame'. Clicamos 

no botão [Confirmar].  

 

Será apresentada a mensagem: “  Operação realizada com sucesso!”.  

 

Quando o processo é suspenso ou é colocado na Fase Certame, só é possível realizar 

alterações no processo licitatório realizando nova publicação na Fase Interna. 
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3.15 Fase Externa - Processo Resultado Certame 

Vamos cadastrar as propostas das empresas que participaram da licitação. Utilizaremos o 

módulo: Fase Externa, Processo Licitação / SRP, Processo Licitação / SRP (clicamos para 

entrar).  

 

Vamos selecionar o Órgão GMS: SEAP, a Modalidade: PE - Pregão Eletrônico, preencher o 

Número Processo: 1208/2020 e clicar no botão [Pesquisar].  

No lado direito da página, na coluna 'Ação' [Selecione], selecionamos a opção [Resultado 

Certame].  

 

Vamos informar no campo ‘Fornecedor’, o CNPJ da empresa.  

A empresa precisa cadastrar-se no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do 

Paraná – CAUFPR para que a proposta seja adjudicada.  

 

Informamos o número do CPF do Representante, Nome do Representante, Tipo do Cargo, 

Descrição do Cargo, Endereço completo.  

 

Digitamos o valor total proposto pelo fornecedor para o(s) lote(s) e clicamos no botão 

[Confirmar Proposta].  

 

Será exibida a mensagem “  Operação realizada com sucesso. Ao término do registro das 

propostas dos Fornecedores, avalie também o Resultado do Lote”.  

 

Clicamos sobre o ícone  (do lápis amarelo no canto direito da página), na coluna 'Proposta 

Item' (para entrar).  

 

Selecionamos o número do Lote, o nome do Fornecedor e clicamos no botão [Buscar Item].  

 

Serão apresentadas informações sobre os itens do lote. Digitamos o Valor Proposto 

(Unitário) para o item: 2.500,0000 (considere 4 (quatro) casas após a vírgula).  

 

No caso de contratação de Serviço, a cálculo é: 

Valor Unitário Mensal * Quantidade * Parcelas 
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R$ 2.500,00 x 20 postos x 12 meses = R$ 600.000,00 

 

Caso o item tenha previsão de exigências, precisamos informar os dados de 'Preenchimento 

Exigências'.  

 

Clicamos no botão [Confirmar].  

 

Será apresentada a seguinte mensagem “  Não há mais itens para inclusão das propostas 

para o Lote/Fornecedor selecionados”.  

 

Ao concluirmos a inclusão das propostas de todos os Fornecedores, clicamos no botão 

[Voltar].  
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3.16 Fase Externa - Processo Adjudicar Lote 

Para adjudicar os lotes do processo, utilizaremos o módulo: Fase Externa, Processo 

Licitação / SRP, Processo Licitação / SRP (clicamos para entrar). 

 

Vamos selecionar o Órgão GMS: SEAP, a Modalidade: PE - Pregão Eletrônico, preencher o 

Número Processo: 1208/2020 e clicar no botão [Pesquisar].  

No lado direito da página, na coluna 'Ação' [Selecione], selecionamos a opção [Resultado 

Certame].  

 

Clicamos no botão [Incluir Resultado Lote].  

 

Vamos selecionar o Número do Lote: 1.  

Selecionar o Resultado para o Lote: Adjudicado.  

Data do Resultado: Informe a data do resultado do certame.  

 

Caso seja necessário desclassificar algum dos fornecedores, clicamos sobre a caixa de 

checagem (coluna 'Desclassificar' do lado esquerdo da tabela).  

 

Clicamos no botão [Confirmar Resultado do Lote].  

 

>> Aparecerá a mensagem: “  Operação realizada com sucesso. Ao término do registro 

dos resultados dos lotes, avalie também o Resultado do Processo”.  
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3.17 Fase Externa - Processo Adjudicar Processo 

Para adjudicação do processo, utilizaremos o módulo: Fase Externa, Processo Licitação / 

SRP, Processo Licitação / SRP (clicamos para entrar). 

 

Vamos selecionar o Órgão GMS: SEAP, a Modalidade: PE - Pregão Eletrônico, preencher o 

Número Processo: 1208/2020 e clicar no botão [Pesquisar].  

No lado direito da página, na coluna 'Ação' [Selecione], selecionamos a opção [Resultado 

Certame].  

 

Clicamos no botão [Incluir Resultado Processo].  

 

No campo Resultado do Lote no Certame, selecionamos: Adjudicado.  

No campo Data do Resultado: Informamos a data do resultado do processo.  

Clicamos no botão [Confirmar Resultado do Processo].  

 

Será apresentada a mensagem: “  Operação realizada com sucesso!”.  
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3.18 Fase Externa - Processo Anexo Homologação 

Antes de homologar os lotes e o processo, precisamos anexar alguns documentos 

integrantes do processo licitatório.  

 

Utilizaremos o módulo: Fase Externa, Processo Licitação / SRP, Processo Licitação / SRP 

(clicamos para entrar). 

 

Vamos selecionar o Órgão GMS: SEAP, a Modalidade: PE - Pregão Eletrônico, preencher o 

Número Processo: 1208/2020 e clicar no botão [Pesquisar].  

No lado direito da página, na coluna 'Ação' [Selecione], selecionamos a opção [Homologar].  

 

São obrigatórios para homologação do processo licitatório, os seguintes documentos: 00 - 

Ato de Autorização, 01 - Edital, 02 - Ata da Comissão de Licitação ou Sessão Pública e 04 - 

Homologação.  

 

Será apresentada a seguinte mensagem de alerta, em vermelho: “Para adicionar os anexos, 

favor entrar na opção "Complementar Edital" do módulo: Fase Externa ou clicar aqui (Seção 

Anexos)”.  

 

Vamos clicar no link disponível na página.  

 

No campo ‘Anexos’, clicamos no botão [Browse...]. Após selecionar o arquivo, selecionamos 

o Tipo do Anexo: 04 - Homologação e em seguida clicamos sobre o botão [Adicionar]. Vamos 

repetir esse procedimento para todos os documentos solicitados.  
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3.19 Fase Externa - Processo Homologar Lote Processo 

Agora podemos homologar os lotes e o processo. 

 

Utilizaremos o módulo: Fase Externa, Processo Licitação / SRP, Processo Licitação / SRP 

(clicamos para entrar). 

 

Selecionamos o Órgão GMS: SEAP, a Modalidade: PE - Pregão Eletrônico, preencher o 

Número Processo: 1208/2020 e clicar no botão [Pesquisar].  

No lado direito da página, na coluna 'Ação' [Selecione], selecionamos a opção [Homologar].  

 

Vamos iniciar homologando os lotes do processo. Selecionando na coluna ‘Resultado’, a 

opção: Homologado.  

Clicamos no botão [Confirmar Lotes].  

 

Será apresentada a mensagem: “  Operação realizada com sucesso. Verifique também o 

resultado do processo!”.  

 

Em seguida, clicamos no botão [Homologar Processo].  

 

Vamos selecionar o Resultado para o Lote: Homologado.  

Data Homologação: Informamos a data de homologação do processo.  

Clicamos no botão [Confirmar].  

 

Será apresentada a mensagem: “  Operação realizada com sucesso!”.  

 

Agora é possível cadastrar o contrato oriundo desse processo de licitação.  
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3.20 Fase Externa - Processo Relatório Analítico 

Vamos emitir o Relatório Analítico de Processo de Licitação, através do módulo: Fase 

Interna, Processo Compra / Licitação, Relatório Analítico.  

 

Vamos selecionar a Modalidade: PE - Pregão Eletrônico.  

Digitamos o Número do Processo: 1208/2020.  

No campo Exibir Seções: Dados do Processo, Dados Gerais de Lotes, Solicitações do 

Processo (não contempla SRP), Propostas de Fornecedores por Lotes e Itens, entre outros. 

Clicamos 'Selecionar Todos'.  

 

Clicamos no botão [Gerar Relatório].  
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Rotina IV 

4 Contratos no Sistema de Gestão 

de Materiais e Serviços GMS 

4.1 Registrar Setor da Entidade 

Acesse o sistema GMS 

Acesso a área contratos > cadastro geral > manter setor contrato 

Pesquisa os setores ativos da entidade 

Pesquisa os setores inativos da entidade 

Se necessário inativar um setor, basta marcar o ícone na coluna alterar 

Se necessário criar um setor, basta marcar o botão incluir 
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4.2 Vincular Usuário Setor da Entidade 

Acesse o sistema GMS 

Acesso a área contratos > cadastro geral > vincular usuário setor contrato 

Pesquise pelo nome do usuário para verificar se já está registrado em algum setor de 

contrato da entidade 

Caso não esteja, clique no botão manter para indicar em qual setor o usuário deve ter 

acesso. 

Se a lista de setores da entidade for muito grande, é possível fazer um filtro pelo nome do 

setor. 

Existem 03 níveis de acesso de usuário, cada um com itens liberados, conforme decisão 

de gestão da entidade. 

Por fim, para gravar clique no botão confirmar. 
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4.3 Registro Contrato Serviços 

Acesse o GMS 

Clique em contratos > contrato > incluir/pesquisar contratos 

Clique no botão incluir 

No pop-up aviso, clique no botão ok 

Preencha os campos referente ao contrato 

Preencha os campos do processo compra/licitação 

Preencha informações contratuais 

Selecione as cláusulas contratuais e clique confirmar 

No pop-up aviso, clique no botão ok 

Preencha os campos referente ao fornecedor e objeto contratual 

Preencha os dados do gestor do contrato 

Preencha os dados do fiscal do contrato e clique em adicionar 

Preencha os campos de vigência e execução 

Preencha as informações orçamentárias do órgão gestor e clique no link incluir 

identificação orçamentária 

Clique em confirmar 

Clique no link incluir novo item 

Selecione o item do contrato e clique em confirmar 

Clique no ícone distribuição 

Clique no botão incluir distribuição 

Preencha os campos disponíveis na tela incluir distribuição do item e clique em confirmar 

Após a mensagem de sucesso clique no botão voltar 

Clique no ícone incluir previsão de pagamento 
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Clique no botão incluir 

Preencha os campos disponíveis sobre a previsão e clique no link incluir previsão 

Depois de incluir todas as previsões clique no botão confirmar 

Na tela de pesquisa de contrato clique no ícone exibir 

Nos atalhos do contrato clique em ato autorizatório e assinatura 

Preencha os campos disponíveis na tela registrar ato autorizatório do contrato e clique em 

confirmar 

Nos atalhos do contrato clique no link garantias 

Clique no botão incluir garantia 

Preencha os campos disponíveis na tela incluir garantia do contrato e clique em salvar 

Inclua os anexos do contrato e clique no botão confirmar 

Clique no botão voltar 

Nos atalhos do contrato clique no link publicação 

Preencha os dados da publicação do contrato e clique em confirmar  
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4.4 Registro Contrato Locação 

Acesse o sistema GMS 

Acesso a área contratos > incluir/pesquisar contratos > preencher campos: situação do 

contrato – tipo do contrato- órgão gestor - clicar em pesquisa r> incluir contrato 

Incluir elementos do contrato > preencher campos – tipo de contrato – número do protocolo 

– data do protocolo – número/ano GMS – clicar em incluir ao processo – preencher as 

informações contratuais – assinala as cláusulas contratuais necessárias existentes> 

confirmar 

Alterar contrato > clicar em elementos > preencher campos: laudo do imóvel, valor do 

contrato, marcar opção proprietário do imóvel, dados do gestor do contrato, dados do fiscal 

do contrato > clicar no adicionar > preencher a vigência, a identificação orçamentária do 

órgão gestor > clicar em incluir informação orçamentária > clicar em confirmar  

Incluir novo item > selecionar item > confirmar > 

Incluir previsão de pagamento > incluir > preencher campos > clicar em incluir previsão > 

preencher campos > (repete a operação para cada mês do período contratual) > confirmar 

Registrar ato autorizatório e assinatura > preencher campos – parecer, autoridade 

competente e autorização, responsável pela assinatura do contrato órgão > clicar em 

adicionar assinante órgão > preencher campo responsável pela assinatura do contrato 

fornecedor> clicar em adicionar assinante fornecedor > preencher data da assinatura > 

confirmar  

Incluir anexos > preencher campo incluir anexo > confirmar 

Publicação > preencher campos > confirmar  
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4.5 Registro Laudo Locação 

Acesse o sistema GMS 

Acesso a área contratos > manter laudo de locação > preencher campos > pesquisar > 

incluir laudo > preencher campos > confirmar   
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4.6 Ocorrências do Contrato 

Acesse o sistema GMS 

Acesse contratos > contrato > incluir/pesquisar contratos 

Digite os dados do contrato e clique em pesquisar 

No atalho do contrato clique em ocorrências de fiscalização 

Confira os dados do contrato e clique em incluir 

Depois de preencher os dados da ocorrência do contrato clique em confirmar. 

Na tela ocorrências pendentes clique no ícone exibir/responder 

Preencha os dados apresentados 

Clique em responder  
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4.7 Registro Empenho 

Clique contratos > execução > empenhos do contrato 

Digite os dados do contrato e clique em pesquisar 

Clique no botão incluir 

Preencha os dados que aparecem na tela e clique em confirmar 

Clique no botão incluir 

Preencha os dados que aparecem na tela e clique em confirmar  
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4.8 Registro Fatura 

Clique contratos > execução > empenho do contrato 

Digite os dados do contrato e clique em pesquisar 

Na tela pesquisar liquidação e pagamento clique em incluir 

Digite os dados do contrato e clique em pesquisar 

Selecione o contrato 

Digite os dados de liquidação e pagamento e clique em relacionar empenho 

Preencha os dados do empenho e clique em confirmar 

Na tela alterar liquidação e pagamento clique no botão confirmar 

Na tela pesquisar liquidação e pagamento clique no ícone guia de pagamento 

Selecione o documento fiscal para o envio e clique em gerar 

O documento fiscal para envio ao financeiro foi gerado 
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4.9 Registro Guia Pagamento 

Contratos > execução: liquidação e pagamento 

Digite os dados do contrato e clique em pesquisar 

Na tela de resultado de pesquisa clique no botão incluir 

Na tela selecionar contrato clique no botão pesquisar e em seguida clique no ícone 

selecionar 

Preencha os campos que aparecem na tela e clique no ícone relacionar empenho 

Preencha os dados do empenho e clique no botão confirmar 

Na tela alterar liquidação e pagamento clique no botão confirmar 

Clique no ícone guia de pagamento 

Selecione o documento fiscal e clique no botão gerar 

Documento fiscal para envio ao financeiro gerado 
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4.10 Liquidação-pagamento 

Clique em contratos > execução > liquidação e pagamento 

Digite os dados do contrato e clique em pesquisar 

Clique no ícone informar liquidação 

Preencha os dados de liquidação e pagamento e clique no botão confirmar 
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4.11 Formulário de Gestão-fiscalização 

Acesse o sistema GMS 

Clique em contratos > contrato > incluir/pesquisar contratos 

Digite os dados do contrato e clique no botão pesquisar 

Clique no ícone exibir 

Nos atalhos do contrato clique no formulário de gestão 

Na tela pesquisar gestão e fiscalização mensal digite os dados do contrato e clique em 

incluir avaliação 

Preencha os campos disponíveis na tela incluir funcionário x contrato e clique no botão 

incluir 

Preencha os itens de obrigatoriedade – fornecedor e confirme a avaliação 

Na tela pesquisar contrato digite os dados do contrato e clique em pesquisar 

Na tela de resultado, clique no ícone exibir 

Nos atalhos do contrato clique em formulário de gestão 

Clique no ícone incluir/alterar parecer da avaliação 

Preencha os itens de obrigatoriedade – órgão 

Inclua os documentos obrigatórios, preencha as informações restantes e clique no botão 

confirmar 
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4.12 Relatórios Pendências 

Acesse o sistema GMS 

Acesso a área contratos > relatórios > pendências 

Preencher os campos órgão gestor > tipo contrato > marcar sim na opção contrato vigente 

> gerar  

Relatório de pendências de todos os contratos pesquisado por tipo de contrato 

Pesquisar usando filtro > digita o número do contrato e ano> gerar 

Relatório de pendências de um contrato em específico 
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4.13 Relatório Analítico-sintético 

Acesse o sistema GMS 

Acesso a área contratos > relatórios > analítico sintético de contratos 

Relatório detalhado - preencher os campos contrato e número > agrupar informações 

selecionando as opções desejadas > marcar a opção detalhado> gerar  

Relatório quantitativo - preencher os campos contrato e número > agrupar informações 

selecionando as opções desejadas > marcar a opção quantitativo > gerar 

Relatório analítico de contratos por órgão gestor > preencher os campos > marcar a opção 

agrupar por órgão gestor > marcar a opção tipo de relatório analítico > gerar 

Relatório quantitativo de contratos por órgão gestor > manter a opção agrupar por órgão 

gestor > marcar a opção tipo de relatório quantitativo > gerar 

Relatório analítico de contratos por fornecedor > manter os campos> marcar a opção 

agrupar por fornecedor > marcar a opção tipo de relatório analítico > gerar 

Relatório quantitativo de contratos por fornecedor > manter os campos > manter a opção 

agrupar por fornecedor > marcar a opção tipo de relatório quantitativo > gerar 

Relatório analítico de contratos por situação do contrato > manter os campos> marcar a 

opção agrupar por situação do contrato> marcar a opção tipo de relatório analítico> gerar 

Relatório quantitativo de contratos por situação do contrato > manter os campos > manter 

a opção agrupar por situação do contrato > marcar a opção tipo de relatório quantitativo > 

gerar 

Relatório analítico de contratos por item > manter os campos > marcar a opção agrupar por 

item > marcar a opção tipo de relatório analítico> gerar 

Relatório quantitativo de contratos por item > manter os campos> manter a opção agrupar 

por item > marcar a opção tipo de relatório quantitativo > gerar 

Relatório analítico de contratos por município > manter os campos > marcar a opção 

agrupar por município > marcar a opção tipo de relatório analítico > gerar 

Relatório quantitativo de contratos por município > manter os campos > manter a opção 

agrupar por município > marcar a opção tipo de relatório quantitativo > gerar  
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4.14 Relatório Saldo do Contrato 

Acesse o sistema GMS 

Acesso a área contratos > relatórios > relatório de saldo de contrato > preenche número e 

ano do contrato > gerar PDF 
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4.15 Relatório Despesas Administrativas 

Acesse o sistema GMS 

Acesso a área contratos > relatórios > despesas administrativas > preenche ano de 

competência > gerar PDF 
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4.16 GMS TA Prorrogação 

Clique em contratos > contrato > incluir/pesquisar contratos 

Digite os dados do contrato e clique em pesquisar 

Clique no ícone exibir 

Nos atalhos do contrato clique no link termo aditivo/apostilamento 

Clique no botão incluir 

Preencha os campos disponíveis na aba manter aditivo e clique em confirmar 

Preencha os campos referentes a prorrogação de prazo e clique em confirmar 

Clique no botão ok para confirmar 
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