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1 APRESENTAÇÃO

Esta publicação foi concebida de forma a orientar o Usuário na utilização do Sistema GMS – 
Fase  Interna  e  Fase  Externa  de  Licitação.  Sugere-se  que  todos  leiam  atentamente  os 
tópicos  Instruções Gerais e  Como Acessar o Aplicativo, que descrevem informações úteis 
para o acesso e utilização do Sistema.

O Manual encontra-se organizado por fluxos processuais e módulos, de forma a facilitar o 
acesso  para  obtenção  das  informações  e  instruções.  Assim,  uma  vez  que  o  usuário 
necessite de informações e instruções quanto ao uso de uma determinada funcionalidade, 
verificar no sumário deste manual, a página que trata do assunto a ser pesquisado.

O Módulo GMS – Fase Interna é parte integrante do Sistema GMS - Gestão de Materiais e 
Serviços,  e  foi  desenvolvido  para  atender  às  necessidades  do  Estado  do  Paraná  no 
aprimoramento e gerenciamento dos processos de aquisição,  agregando mais agilidade, 
segurança e economia às compras de materiais e contratação de serviços. Acrescenta, por 
sua  vez,  uma  padronização  e  uniformidade  nos  procedimentos  de  planejamento  de 
consumo,  cotações,  controle  dos  valores  pertinentes  às  modalidades  de  licitação, 
solicitações de compras, processos de licitação, gestão da ata de registro de preço, entre 
outros.

Manual GMS – Fase Interna de Licitação
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2 INSTRUÇÕES GERAIS

2.1 NAVEGADOR INTERNET

Para a devida utilização do sistema GMS – Fase Interna, o Usuário deve utilizar navegador 
Mozilla  3.0  ou  superior.  Os  demais  navegadores  Internet  podem  apresentar 
incompatibilidade, acarretando desvios no uso do aplicativo.

Em caso de dúvidas entrar em contato com o DEAM - Departamento de Administração de 
Materiais através do e-mail gms-compras@seap.pr.gov.br  .  

2.2 ITENS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Todo  item  de  material  e  serviço  a  ser  adquirido  deverá  estar  previamente 
catalogado/cadastrado no GMS – Módulo Catálogo de Itens. Essa catalogação é realizada 
pelo DEAM com o apoio do órgão usuário do GMS. Para tanto, quando um determinado 
item a ser adquirido não se encontrar cadastrado no Sistema GMS, o órgão deve realizar a 
sua  descrição  detalhada,  contemplando  todos  os  dados  relevantes  para  a  devida 
caracterização e identificação única do respectivo item de material ou serviço. A partir daí, 
repassar a informação completa para o DEAM, que fará a formatação e registro do item 
dentro dos padrões adotados, através de metodologia própria de catalogação.

2.3 MENUS DE ACESSO

Cada usuário cadastrado no Sistema GMS terá direito de acesso apenas às opções de 
menu  autorizadas  conforme  as  suas  atribuições,  podendo,  por  sua  vez,  manipular  e 
visualizar dados tão somente da organização em que trabalha e possui vínculo. Ou seja, um 
funcionário  do órgão “XYZ”  com acesso ao GMS não visualizará  dados das compras e 
licitações do órgão “MNO” e vice-versa.

2.4 APRESENTAÇÃO DAS TELAS/PÁGINAS DO SISTEMA

Por  concepção,  a  maioria  das  funcionalidades  disponibilizadas  no  Sistema  apresentam 
inicialmente  a  tela  de  pesquisa,  ou  seja,  a  tela  de  consulta  e  verificação  de  dados  já 
cadastrados. Para realizar uma nova inclusão, deve-se clicar no botão Incluir. Para realizar 
uma  alteração,  consulta  mais  detalhada,  exclusão,  cancelamento  entre  outros,  deve-se 
primeiramente realizar a pesquisa e selecionar a operação desejada no gride de retorno da 
consulta.

2.5 INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS

As informações de preenchimento obrigatório nas telas do sistema serão precedidas por um 
(*) e o sistema não poderá dar continuidade ao processo em curso caso a informação não 
seja adequadamente preenchida.

Manual GMS – Fase Interna de Licitação
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2.6 RELATÓRIOS

Os relatórios  formatados  pelo  sistema  serão  todos  disponibilizados  em  formato  PDF e 
padronizados com o seguinte cabeçalho:

No rodapé dos relatórios são exibidas informações de data e hora de geração do relatório 
assim como nome do usuário que solicitou a emissão.

Manual GMS – Fase Interna de Licitação
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3 COMO ACESSAR O APLICATIVO

Para  acessar  o  sistema  utilize  um  navegador  Web,  preferencialmente  o  software  de 
distribuição livre Mozilla  Firefox (outros navegadores  podem não apresentar  as mesmas 
características do Mozilla e dificultar ou impedir o acesso a alguma funcionalidade).

Informe o endereço: www.gms.pr.gov.br.

Em seguida será apresentada a tela de entrada do sistema:

Informe Usuário (login) e Senha e clique em .

Nesse momento ficam disponíveis as funções do aplicativo.

Observe  que  o  aplicativo  permite  a  recuperação  da  senha,  para  isso  clique  no  botão 
 localizado na tela inicial e será aberta a seguinte janela:

Manual GMS – Fase Interna de Licitação
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Siga as instruções e em seguida clique em .

Para voltar à tela anterior clique em .

Para a troca de senha, clique em  e abre-se a seguinte janela:

Preencha os campos:

 Usuário – preencha com o nome do usuário.

 Senha – informe a senha atual.

 Nova Senha – digite uma nova senha. Para a nova senha devem ser observadas as 
seguintes regras:

 Não  são  permitidas  palavras  com  os  prefixos:  "ABC",  "CURITIB",  "PARAN", 
"JAN", "FEV", "MAR", "ABR", "MAI", "JUN", "JUL", "AGO", "SET", "OUT", "NOV", 
"DEZ",   "CWB",  "POSITIV",  "SENHA",  "SENTIN",  "TEST",  "123",  "JESUS", 
"GOVER", "CELEPAR", "ATLETI","BRASIL".

 Não permite palavras que apresentem similaridade com o CPF, RG, login, e-mail 
e nome do usuário (inclusive parte de nome) além da senha atual.

 É exigido um tamanho mínimo de 8 caracteres.

 Redigite Senha – redigite a nova senha para confirmação da alteração.

Após o preenchimento dos campos, clique no botão .

Para sair sem alterar, clique em .

Problemas com LOGIN e SENHA entrar em contato com a CELEPAR – Informática do 
Paraná, através da Central de Atendimento ao Cliente (41) 3200-5007.

Manual GMS – Fase Interna de Licitação
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4 FLUXOS DOS PROCESSOS

4.1 PASSOS PARA O PROCESSO DE PESQUISA DE PREÇO

Órgão GMS Fornecedor

Manual GMS – Fase Interna de Licitação

Pesquisa salva
como” Rascunho”

    Fim

Pesquisa 
Confirmada 

Elaborar Pesquisa 
de Preço <Fase 

Interna> Pesquisa 
de Preço> Planejar>

Registrar cotações 
Sem vínculo com 
Fornecedores do 

Cadastro GMS <Fase 
Interna> Pesquisa de 

Preço> Registrar 
pesquisa de Preço 

Livre>

Enviar aviso p/ 
Fornecedores <Fase 
Interna> Pesquisa de 
Preço> Enviar Aviso 

Fornecedor

    Fim

Responder Pesquisa 
de Preço, 

registrando os 
Preços dos itens 
<Fase Interna> 

Pesquisa de Preço> 
Responder Pesquisa 

de Preço> 
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4.2 PASSOS PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO DO REGISTRO 
DE PREÇO

DEAM - Órgão Gestor do 
Sistema

Órgão GMS Gestor do Registro de Preço

Manual GMS – Fase Interna de Licitação

Cadastrar Órgão 
GMS <Fase Interna> 

Cadastros> Órgão GMS>

Vincular Órgão GMS x 
Órgão COP/Unidade COP 
<Fase Interna> Cadastros> 
Órgão GMS x Órgão COP>

Elaborar Calendário 
Previsão de Consumo 

<Fase Interna> Previsão de 
Consumo> 

Calendário>

Atualizar Órgão GMS a 
Elaborar Registro de Preço 
Por classe de Item <Fase 

Interna> Cadastros> 
Autorizar Órgão x SRPx 

Classe

Antes da Publicação, 
Poderá ser gerado o pdf 
dos locais de Entrega ou 

serviço a serem 
contemplados pelo 

Registro de Preço. Caso 
necessário, Cadastrar os 

possíveis locais ainda 
não Existentes no 
Sistema antes da 

impressão do pdf.  

“em azul claro” - Atividades
comuns a outros processos
da Fase Interna, mas que

somente precisam ser
realizadas se houver

necessidade de cadastrar
um dado novo ainda

não inserido no Sistema

“em azul” - Atividades
Comuns a outros processos

da Fase Interna e que
devem sempre ser

realizadas

        Fim

Vincular Usuário x Órgão 
GMS <Fase Interna> 
Cadastros> Usuário x 

Órgão GMS>

Vincular Usuário x Projeto 
Atividade <Fase Interna> 

Cadastros> Usuário x 
PA>

Elaborar Pesquisa de Preço 
<Fase Interna> Pesquisa de 

Preço>Planejar

Elaborar Previsão de 
Consumo   <Fase Interna>   
Previsão de Consumo> 
Previsão de Consumo>

 Elaborar Processo 
Registro de Preço <Fase 

Interna> Processo 
Compra/Licitação> 

Processo Compra/Licitação

Publicar Edital       <Fase   
Interna> Processo 
Compra/Licitação> 
Processo Compra/ 

Licitação>

Registrar Fase Certame do 
Processo <Fase Externa> 
Processo Licitação/SRP> 

Processo 
Licitação/SRP(Fase 

Certame)

Cadastrar Propostas 
Fornecedores por 

Processo/Lote <Fase 
Externa> Processo 

Licitação/SRP>  Processo 
Licitação/SRP    (Resultado 

Certame)>

Cadastrar Propostas 
Planilha de Preços dos Itens 

<Fase Externa> Processo 
Licitação/SRP> Manter 

Proposta Item>

Manter Resultado Certame 
do Processo/Lote <Fase 

Externa> Processo 
Licitação/SRP> Processo 
Licitação/SRP (Resultado 

Certame)>

Homologar Processo/Lote 
<Fase Externa> Processo 
Licitação/SRP> Processo 

Licitação/SRP 
(Homologação)>

Manter Texto Padrão ATA 
SRP<Fase Interna>ATA 
SRP>Texto Padrão ATA 

SRP>

Gerar ATA SRP do 
Processo<Fase Interna> 

Gerar/Confirmar ATA 
SRP>

Confirmar ATA SRP 
<Fase Interna> ATA SRP> 
Gerar/Confirmar ATA SRP>

Gerar pdf ATA SRP <Fase 
Interna> ATA SRP> PDF 

ATA SRP>

Gerar pdf Anexo ATA SRP 
<Fase Interna> ATA SRP> 

PDF ATA SRP>

“em verde” - Atividades
especí ficas 

deste processo

Preview ATA SRP <Fase 
Interna> ATA SRP> 

Gerar/Confirmar ATA SRP>
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4.3 PASSOS PARA O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 
DE ITEM EM REGISTRO DE PREÇO

DEAM - Órgão GMS Gestor do Sistema Órgão GMS Participante do Registro de Preço

           Item de Material

           Item de serviço

Manual GMS – Fase Interna de Licitação

Item de Serviço

Item de Material

“em turquesa” - Atividades
Comuns a outros processos

da Fase Interna, mas que
somente precisam ser
realizadas se houver

necessidade de cadstrar
um dado novo ainda

não inserido no Sistema

Fim – Continua no
GMS - Almoxarifado

“em azul” - Atividades
Comuns a outros processos

da Fase Interna e que
devem sempre ser

realizadas

“em violeta” - Atividades
administrativas ou

executadas através de
outro Sistema

Fim
Continua no GMS – Contratos

Vincular Usuário x 
Órgão GMS<Fase 

Interna> Cadastros > 
Usuário x Órgão GMS>

Vincular os locais de 
Entrega ao Órgão<Fase 
Interna ->Cadastros > 

Local Entrega x Órgão>

Elaborar Solicitação de 
Compras<Fase Interna> 

Solicitação 
Compra/Licitação> 

Manter/Avaliar 
Solicitação

Informação Dotação 
Orçamentária da 

Solicitação de Compra 
<Fase Interna> Solicitação 
Compra/Licitação>Informar 

Dotação Orçamentária

Enviar Relatório p/ 
Financeiro do Órgão p/ 
que solicite o Pedido de 
Empenho/Empenho (via 

SIAF) 

Receber Número de 
Empenho do Financeiro

Gerar Relatório Sol p/ 
Geração Ordem de 

Compra<Fase Interna> 
Ordem de Compra>Rel. 
Solicitações para O.C

Avaliar Solicitação de 
Compras <Fase Interna> 

Solicitação Compra/ 
Licitação> 

Manter/Avaliar 
Solicitação

Gerar Ordem de 
Compra <Fase 

Interna> Ordem de 
Compra> Gerar 

Ordem de Compra>

Gerar por Ordem de 
Compra <Fase 

Interna> Ordem de 
Compra> PDF 

Ordem de Compra

Cadastrar Locais de 
Serviço <Fase Interna> 

Cadastros> Local 
Prestação Serviço>

Cadastrar Locais de 
Entrega<Fase Interna> 

Cadastros > Local 
Entrega>

Vincular Usuário x 
Projeto Atividade <Fase 

Interna> Cadastros > 
Usuário x PA>

Em paralelo deve-se 
elaborar Calendário 
Ordem de Compra 

dos itens registrados
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4.4 PASSOS PARA O PROCESSO DE COMPRAS COM DISPENSA

DEAM - Órgão Gestor 
do Sistema

Órgão GMS

Manual GMS – Fase Interna de Licitação

Item de
 Serviço

Item de
Material

Cadastrar Órgão 
GMS <Fase Interna> 

Cadastros> Órgão 
GMS>

Cadastrar locais        de   
Entrega <Fase 

Interna> Cadastros> 
Local Entrega>

Cadastrar Locais       de   
Serviço <Fase 

Interna> Cadastros> 
Local Prestação 

Serviço> 
Item de
 Serviço

Item de
Material

Fim – Continua
No GMS – 
Contratos 

“em azul claro” - Atividades
comuns a outros processos
da Fase Interna, mas que

somente precisam ser
realizadas se houver

necessidade de cadastrar
um dado novo ainda

não inserido no Sistema

“em azul” - Atividades
Comuns a outros processos

da Fase Interna e que
devem sempre ser

realizadas

“em violeta” - Atividades
administrativas ou

executadas através de
outro Sistema

Fim – Continua
No GMS – 
Almoxarifado 

Vincular os locais 
de Entrega ao Órgão 

<Fase Interna> 
Cadastros > Local de 

Entrega x Órgão >

 Vincular Usuário x 
Órgão GMS <Fase 

Interna> Cadastros> 
Usuário x Órgão 

GMS>

  Vincular Usuário x 
Projeto Atividade 
<Fase Interna> 

Cadastros> 
Usuário x PA>

Avaliar Solicitação       de   
Compras <Fase 

Interna > Solicitação 
Compra/Licitação> 

Manter/Avaliar 
Solicitação

Elaborar processo 
<Fase Interna> 

Processo Compra/ 
Licitação> Processo 
Compra/Licitação 

Finalizar processo 
<Fase Interna> 

Processo Compra/ 
Licitação>Processo 
Compra/Licitação>

Gerar relatório Sol. 
para Geração Ordem 

de Compra <Fase 
Interna> Ordem de 

Compra> Rel. 
Solicitações para O.C.

Enviar  Relatório  p/ 
Financeiro  do  Órgão 
para  que  solicite  o 
Pedido  de  Empenho/ 
Empenho (via SIAF)

Informação Dotação 
Orçamentária da 

Solicitação de Compra 
<Fase Interna> 

Solicitação Compra/ 
Licitação> Informar 

Dotação Orçamentária

Receber Número 
de Empenho do 

Financeiro

Gerar Ordem de 
Compra <Fase 

Interna> Ordem de 
Compra> Gerar 

Ordem de Compra>

Gerar  pdf  Ordem  de 
Compra  <Fase 
Interna>  Ordem  de 
Compra>PDF 
Ordem de Compra>

Elaborar Solicitação 
de Compras <Fase 
Interna> Solicitação 
Compra/Licitação> 

Manter/Avaliar 
Solicitação
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4.5 PASSOS PARA O PROCESSO DE LICITAÇÃO

DEAM - Órgão GMS 
Gestor do Sistema

Órgão GMS

Manual GMS – Fase Interna de Licitação

Item de
 Serviço

Item de
Material

Cadastrar Órgão 
GMS <Fase Interna> 

Cadastros> Órgão 
GMS>

Cadastrar locais de 
Entrega <Fase 

Interna> Cadastros> 
Local Entrega> 

Cadastrar Locais de 
Serviço <Fase 

Interna> Cadastros> 
Local Prestação 

Serviço> 

Item de
 Serviço

Item de
Material

Fim – Continua
No GMS – 
Contratos 

“em azul claro” - Atividades
comuns a outros processos
da Fase Interna, mas que

somente precisam ser
realizadas se houver

necessidade de cadastrar
um dado novo ainda

não inserido no Sistema

“em azul” - Atividades
Comuns a outros processos

da Fase Interna e que
devem sempre ser

realizadas

“em violeta” - Atividades
administrativas ou

executadas através de
outro Sistema

Fim – Continua
No GMS – 
Almoxarifado 

Vincular Usuário x 
Órgão GMS <Fase 

Interna> Cadastros> 
Usuário x Órgão GMS>

Vincular os locais de 
Entrega ao Órgão 

<Fase Interna> 
Cadastros > Local de 

Entrega x Órgão >

Vincular Usuário x 
Projeto Atividade 
<Fase Interna> 

Cadastros>   Usuário x 
PA>

Elaborar Solicitação 
de Compras <Fase 
Interna> Solicitação 
Compra/Licitação> 

Manter/Avaliar 
Solicitação

Informação Dotação 
Orçamentária da 

Solicitação de Compra 
<Fase Interna> 

Solicitação 
Compra/Licitação> 
Informar Dotação 

Orçamentária

Avaliar Solicitação       de   
Compras <Fase 

Interna > Solicitação 
Compra/Licitação> 

Manter/Avaliar 
Solicitação

Elaborar processo 
<Fase Interna> 

Processo Compra/ 
Licitação> Processo 

Compra/Licitação

 Registrar Fase 
Certame do Processo 

<Fase Externa> 
Processo 

Licitação/SRP> 
Processo 

Licitação/SRP> 

 Cadastrar Propostas 
Fornecedores por 

Processo/Lote 
<Fase Externa> 

Processo Licitação/ 
SRP>Processo 
Licitação/SRP 

(Resultado Certame)

Cadastrar Propostas - 
Planilha de preços dos 
Itens <Fase Externa> 

Processo Licitação/SRF> 
Manter  Proposta Item>

Homologar Processo/ 
Lote <Fase Externa> 

Processo 
Licitação/SRP> 

Processo 
Licitação/SRP 
(Homologar)>

Gerar Relatório Sol. P/ 
Geração Ordem de 

Compra  <Fase 
Interna> Ordem de 

Compra> Rel. 
Solicitações p/ O.C.

Enviar  Relatório  p/ 
Financeiro  do  Órgão 
para  que  solicite  o 
Pedido  de  Empenho/ 
Empenho (via SIAF)

Receber Número 
de Empenho do 

Financeiro

Gerar Ordem de 
Compra <Fase 

Interna> Ordem de 
Compra> Gerar 

Ordem de Compra>

Manter Resultado 
Certame do Processo/ 
Lote <Fase Externa> 

Processo 
Licitação/SRP> 

Processo 
Licitação/SRP 

(Resultado Certame)

Gerar pdf Ordem 
de Compra <Fase 
Interna> Ordem de 

Compra> PDF 
Ordem de Compra>

   Publicar Edital <Fase   
Interna>Processo 
Compra/Licitação> 
Processo Compra/ 

Licitação
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4.6 PASSOS PARA O PROCESSO DE CARONA

Órgão 
Interessado

Órgão GMS Gestor do 
Registro de Preço

DEAM - Órgão 
Gestor do 
Sistema

Órgão GMS Autorizado a usar o CARONA

Manual GMS – Fase Interna de Licitação

Fim

Fim – Continua no
GMS - Almoxarifado

Protocolar/Enviar 
Ofício ao Órgão 

Gestor do Registro 
de preço,solicitando 

uso do CARONA

Vincular usuário  x 
Órgão GMS 

<Fase Interna> 
Cadastros> 

Usuário x Órgão 
GMS>

Pedido acatado

Pedido não
acatado

Órgão interessado
não irá utilizar o
Sistema GMS

 Órgão
interessado
irá utilizar o 
   GMS

 Órgão
interessado
não irá utilizar
o Sistema
   GMS

 “em azul claro” - Atividades
comuns a outros processos
 da Fase Interna, mas que

somente precisam ser
realizadas se houver

necessidade de cadastrar
um dado novo ainda não

inserido no Sistema

“em azul” - atividades 
comuns  a outros processos

 da Fase Interna e que
 devem sempre ser realizadas

“em violeta” atividades
administrativas  ou
executadas através
de outro Sistema

“em turquesa”
Atividade

Específica
deste fluxo

Órgão GMS

Comunica ao 
Órgão 

Interessado  a 
não 

Autorização 
para uso do 
CARONA

Liberar uso do 
CARONA <Fase 

Interna>CARONA
>  Manter 

Liberação Carona

Comunica ao 
Órgão interessado 
a autorização para 
uso do CARONA

Item de
Serviço

Item de
Material

Cadastrar Órgão 
GMS <Fase 

Interna> 
Cadastros>Órgão 

GMS>

Vincular Órgão 
GMS X Órgão 

COP/Unidade COP 
<Fase Interna> 

Cadastros>Órgão 
CMS x Órgão 

COP>

Cadastrar Locais 
de Entrega <Fase 

Interna> 
Cadastros> 

Local Entrega>

Cadastrar Locais 
de Serviço <Fase 

Interna> 
Cadastros> 

Local Prestação 
Serviço>

Receber Número 
de EmpenhoElaborar  Solicitação 

de    Compras <Fase 
Interna>CARONA> 

Manter/Avaliar 
Solicitação Carona

Informação Dotação 
Orçamentária da 

Solicitação de 
Compra  <Fase 

Interna> 
Solicitação 

Compra/Licitação> 
Informar Dotação 

Orçamentária 

Item de Serviço

Item de Material

Item de Serviço

Fim – Continua no
GMS - Contratos

Vincular os Locais de 
Entrega ao òrgão 
<Fase Interna> 

Cadastros> Local 
Entrega x Órgão>

Vincular usuário 
x Projeto 

Atividade  <Fase 
Interna> 

Cadastros> 
Usuário x PA>

Avaliar solicitação de 
compras <Fase 

Interna> Solicitação 
Compra/Licitação> 

Manter/Avaliar 
Solicitação Carona

Gerar Relatório Sol. p/ 
Geração Ordem de 

Compra      <Fase   
Interna> Ordem de 

Compra>      Rel.   
Solicitações Para O.C.

Enviar Relatório p/ 
Financeiro do Órgão 
para que solicite o 

Pedido de 
Empenho/Empenho 

(via SIAF)

Gerar Ordem  de 
Compra <Fase 

Interna> Ordem de 
Compra> Gerar 

Ordem de 
Compra>

Gerar pdf Ordem de 
Compra  <Fase 

Interna>  Ordem de 
Compra>    PDF 

Ordem de 
Compra>
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5 FUNÇÕES DO APLICATIVO

5.1 CADASTROS

Opção de Menu: Fase Interna → Cadastros

Através  dessa  opção  de  menu,  tem-se  diversas  outras  opções  que  são  requeridas 
inicialmente o seu uso e preenchimento dos dados, antes da utilização efetiva referente aos 
procedimentos de compras e licitações pelos órgãos usuários.

Ou  seja,  faz-se  necessário  o  cadastramento  do  Órgão,  a  indicação  dos  usuários,  a 
vinculação  dos  usuários  versus  Projeto  Atividade,  entre  outros  cadastros,  que  serão 
comentados logo na sequência.

5.1.1 Órgão GMS

Opção de Menu: Fase Interna → Cadastros → Órgão GMS

Manutenção do cadastro do Órgão usuário do Sistema, aqui comumente chamado de Órgão 
GMS. Através dessa funcionalidade se faz a indicação de algumas características do órgão, 
a exemplo das modalidades de licitação que tem autorização, indicação se o órgão pode ou 
não realizar registro de preço, entre outros dados.

5.1.2 Órgão GMS x Órgão COP

Opção de Menu: Fase Interna → Cadastros → Órgão GMS x Órgão COP

Associação do Órgão GMS a um Órgão COP ou a uma Unidade COP em específico. Esse 
vínculo se faz necessário de forma a permitir o devido controle dos projetos atividades e 
valores orçamentários a serem utilizados nas compras e licitações.

5.1.3 Usuário x Órgão GMS

Opção de Menu: Fase Interna → Cadastros → Usuário x Órgão GMS

Indicação  dos  Usuários  que  irão  poder  utilizar,  de  acordo  com  os  direitos  de  acesso 
concedidos, as opções do Sistema para um determinado Órgão GMS.

É permitido que um Usuário possa ser associado a mais de um Órgão.

5.1.4 Usuário x Projeto Atividade

Opção de Menu: Fase Interna → Cadastros → Usuário x Projeto Atividade

Consiste em vincular o Usuário ao Projeto Atividade que o mesmo terá acesso, em função 
do seu Órgão de trabalho,  para realização de diversos procedimentos  da Fase Interna, 
como a realização de compras entre outros.

Manual GMS – Fase Interna de Licitação
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5.1.5 Local Entrega

Opção de Menu: Fase Interna → Cadastros → Local Entrega

Manutenção dos locais de entrega que serão indicados para serem, conforme o nome já diz, 
entregues os itens de materiais de consumo e permanentes, decorrentes dos processos e 
solicitações de compras e licitações.

5.1.6 Local Entrega x Órgão GMS

Opção de Menu: Fase Interna → Cadastros → Local Entrega x Órgão GMS

Associação do local de entrega a um ou mais Órgão GMS. A partir desse vínculo, o Sistema 
identificará os possíveis locais a serem utilizados para entrega de materiais, nas aquisições 
realizadas por um determinado Órgão.

5.1.7 Local Prestação Serviço

Opção de Menu: Fase Interna → Cadastros → Local Prestação Serviço

Manutenção dos locais de prestação de serviço que serão posteriormente utilizados nos 
processos e solicitações de compras e licitações de itens de serviço. 

5.1.8 Autorizar Órgão x SRP X Classe

Opção de Menu: Fase Interna → Cadastros → Autorizar Órgão x SRP x Classe

Indicação, por parte do Órgão Gestor do Sistema – DEAM, de quais “classes de item” cada 
órgão gestor de registro de preço poderá atuar na elaboração dos processos SRP - Sistema 
de Registro de Preço.

Importante ressaltar que em um mesmo período de tempo, apenas 1 órgão poderá realizar 
registro de preço para itens de uma mesma classe.

5.1.9 Bloqueio Item x Órgão GMS

Opção de Menu: Fase Interna → Cadastros → Bloqueio Item x Órgão GMS

Funcionalidade a ser utilizada para impossibilitar que um Órgão GMS possa adquirir um ou 
mais itens, através dos procedimentos de compras e licitações.

Opção também disponível apenas para o Órgão Gestor do Sistema – DEAM

Manual GMS – Fase Interna de Licitação
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5.2 PESQUISA DE PREÇO

Opção de Menu: Fase Interna → Pesquisa de Preço

A pesquisa de preço possibilita que os órgãos criem evolutivamente e continuamente uma 
base de preços de referência de mercado, para posterior uso, que seja para a elaboração 
da previsão de consumo, para elaborar processo de registro de preço, para criar solicitações 
de compra com dispensa e solicitações para elaboração de processos de licitação.

Irá permitir a ampla geração de um banco de dados com cotações de mercado, realizada 
em parceria com os Fornecedores Licitantes, que também utilizam o Sistema para registrar 
as cotações solicitadas pelos Órgãos do Estado.

Fluxo Macro das Atividades da Pesquisa de Preço

Navegando pela opção de menu Fase Interna → Pesquisa de Preço, são apresentadas as 
seguintes opções:

5.2.1 Planejar

Opção de Menu: Fase Interna → Pesquisa de Preço → Planejar

Elaboração da pesquisa de preço, a partir da seleção dos itens de material ou serviço, para 
obtenção  de  preços  de  referências  de  mercado  junto  aos  Fornecedores  Licitantes  e 
cadastrados no Sistema GMS – Fornecedores.

Manual GMS – Fase Interna de Licitação
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O Órgão GMS estabelecerá o prazo limite (data máxima de retorno) para que seja registrada 
a cotação da pesquisa de preço por parte do Fornecedor.

A elaboração de uma pesquisa de preço restringe ao Órgão GMS a seleção de itens que 
estejam bloqueados para a compra.

Somente são apresentados os itens que não estejam bloqueados para o Órgão realizar as 
compras e licitações.

A pesquisa de preço poderá ser “confirmada”, caracterizando-se que estará “pronta” para o 
próximo passo – enviar aviso aos Fornecedores para que registrem os preços dos seus 
itens  -  ou  poderá  ficar  na  condição  de  “rascunho”,  indicando  que  ainda  está  “em 
elaboração”.

A  cada  inclusão  de  uma  nova  pesquisa  de  preço,  o  sistema  gerará  um  número  de 
identificação, composto por um número sequencial/ano (exercício corrente). Ou seja, a cada 
novo ano do calendário, o sequencial da pesquisa de preço será reinicializado.

Traz,  por  sua  vez,  a  facilidade  da  seleção/cópia  dos  itens  de  uma pesquisa  de  preço 
elaborada anteriormente, bem como indica ao Órgão GMS, quais itens, dos selecionados, 
possuem pesquisa de preço vigente, não requerendo, em teoria, a elaboração de uma nova 
cotação.

Deve-se observar que uma pesquisa de preço possui  validade para uso como preço de 
referência de mercado. Essa validade é calculada em função da classe que o item pertence 
(GMS – Catálogo de Itens). Em geral, a validade atribuída é de 60 dias, podendo variar em 
função do tipo de material.

5.2.2 Enviar Aviso Fornecedor

Opção de Menu: Fase Interna → Pesquisa de Preço → Enviar Aviso Fornecedor

Nessa opção, o Órgão seleciona os Fornecedores que atuam com a linha de fornecimento 
dos  itens  da  Pesquisa  de  Preço  elaborada.  A  partir  da  confirmação,  o  Sistema  envia 
automaticamente um e-mail, para cada Fornecedor selecionado, solicitando deles o registro 
das cotações através de opção específica (Responder Pesquisa de Preço) disponibilizada 
aos Fornecedores no próprio Sistema GMS.

O Órgão GMS poderá,  enquanto o prazo máximo para a cotação não estiver  expirado, 
enviar  ou  reenviar  o  aviso  para  a  cotação,  quantas  vezes forem necessárias,  inclusive 
selecionando-se novos Fornecedores.

5.2.3 Consultar

Opção de Menu: Fase Interna → Pesquisa de Preço →Consultar

Apresenta várias possibilidades de consulta às pesquisas de preços elaboradas.
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5.2.4 Registrar Pesquisa de Preço Livre

Opção de Menu: Fase Interna → Pesquisa de Preço →Registrar Pesquisa de Preço Livre

A partir de uma pesquisa de preço já confirmada, o Órgão GMS poderá registrar os valores 
dos itens, bem como o preenchimento de exigências que são determinantes no preço, de 
forma independente do Fornecedor  cadastrado no Sistema GMS. Em outras palavras,  a 
referência  do preço  cotado  poderá  ser  obtida  e  registrada  a  partir  de  outros  meios  de 
divulgação, a exemplo da Internet, periódicos entre outros.

Ressalta-se que uma pesquisa de preço já cotada por um Fornecedor, também poderá ter o 
registro de preços de acordo com fontes livres de mercado, sem o vínculo direto com 
um Fornecedor GMS.

5.2.5 Responder Pesquisa de Preço

Opção de Menu: Fase Interna → Pesquisa de Preço →Responder Pesquisa de Preço

Funcionalidade  específica  dos Fornecedores.  Válida  tão somente  para  as  pesquisas  de 
preços que possuem a data máxima de retorno ainda vigente.

Permite que o Fornecedor solicitado a cotar uma determinada pesquisa de preço faça o 
registro  dos  valores  dos  itens,  bem  como  o  preenchimento  de  exigências  que  são 
determinantes no preço.

Somente será permitida a alteração ou exclusão de uma cotação de preço,  enquanto a 
mesma não estiver vinculada a uma solicitação de compra.

Os Órgãos GMS terão acesso às cotações através das opções de Consultas e Relatórios, 
bem  como  nos  procedimentos  sistêmicos  da  elaboração  da  Previsão  de  Consumo, 
Solicitação de Compras e nos respectivos Processos de Compra e Licitação.

5.2.6 Relatório Pesquisa de Preço

Opção de Menu: Fase Interna → Pesquisa de Preço →Relatório Pesquisa de Preço

Opção destinada à extração de relatórios de pesquisas de preços elaboradas. O 
Sistema oferece várias  opções para  a  impressão do relatório,  de  acordo com o 
preenchimento dos campos informados pelo Usuário.

5.2.7 Relatório Fornecedor X Linha Fornecimento

Opção  de  Menu:  Fase  Interna  → Pesquisa  de  Preço  → Relatório  Fornecedor  x  Linha  
Fornecimento

Apresenta a relação de Fornecedores (cadastrados no GMS) por linha de fornecimento, por 
município e UF.  Permite também, a partir  de um determinado Fornecedor,  identificar  as 
linhas de fornecimento que o mesmo atua.
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Para tanto, o Sistema oferece várias opções para a impressão do relatório, de acordo com o 
preenchimento dos campos informados pelo Usuário.

5.3 PREVISÃO DE CONSUMO

Opção de Menu: Fase Interna → Previsão de Consumo

Consiste no planejamento de consumo dos itens de materiais e serviços que farão parte dos 
processos de Registro de Preço.

A previsão deve ser mantida atualizada, de forma que a cada novo registro de preço o órgão 
licitante do SRP possa estimar as quantidades de maneira mais aderente à necessidade dos 
órgãos participantes.

5.3.1 Previsão de Consumo

Opção de Menu: Fase Interna → Previsão de Consumo → Previsão de Consumo

Elaboração efetiva da previsão de consumo dos itens de materiais e serviços. A previsão é 
utilizada na elaboração dos processos de Registro de Preço.

Para tanto, observa-se as seguintes regras e controles negociais:

Quanto ao Item

 O item não pode estar bloqueado para compra pelo Órgão GMS;

 O Item deve possuir um preço de referência de mercado, podendo ser o valor do 
item registrado ou pesquisa de preço/cotação vigente.

 O Item ainda não possua previsão de consumo elaborada para o Órgão GMS. 
Caso já exista a previsão, deve-se efetuar uma alteração.

Quanto ao Órgão GMS

 Caso o órgão esteja cadastrado com o indicativo de que utiliza calendário da 
previsão,  deverá  existir,  portanto,  o  calendário  da previsão de consumo que 
coincida com a data da inclusão da previsão.

 São apresentados os Órgãos GMS que o usuário logado possua vínculo. Caso o 
usuário  logado  possua  vínculo  no  Sistema de  Segurança  de Acesso  com o 
grupo “Previsão de Consumo – listar todos órgãos”, este usuário terá acesso a 
todos os órgãos GMS para manter e consultar a previsão de consumo.
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5.4 SOLICITAÇÃO COMPRA/LICITAÇÃO

Opção de Menu: Fase Interna → Solicitação Compra/Licitação

Através dessa funcionalidade  da Fase Interna,  dá-se  o  início  ao trâmite  para  aquisição 
(compra e licitação) de bens de materiais e serviços.

5.4.1 Manter/Avaliar Solicitação

Opção de Menu: Fase Interna → Solicitação Compra/Licitação → Manter/Avaliar Solicitação

Nessa opção, faz-se tanto a inclusão, alteração e consulta de uma solicitação, bem como a 
avaliação e o cancelamento.

A  alteração é  permitida  enquanto  não  se  tem  associada  à  solicitação  a  dotação 
orçamentária que será utilizada no respectivo procedimento de aquisição.

Por  sua  vez,  a  avaliação somente  é  liberada  após  se  ter  a  indicação  da  dotação 
orçamentária que será utilizada.

Já o  cancelamento de uma solicitação pode ser realizado enquanto a mesma não estiver 
compondo um processo de compra ou licitação, ou ainda, em se tratando de uma solicitação 
de compra de item em registro de preço, não tiver sido gerada a ordem de compra.

5.4.2 Informar Dotação Orçamentária

Opção  de  Menu:  Fase  Interna  →  Solicitação  Compra/Licitação  →  Informar  Dotação  
Orçamentária

Informação  da  dotação  orçamentária  que  será  utilizada  no  respectivo  procedimento  de 
aquisição. Vale para todas as solicitações de compras e licitações, inclusive na forma de uso 
Carona.

Neste  momento,  o  Sistema  GMS  interage  com  o  Sistema  SIAF  para  verificação  da 
existência  do  orçamento  total  previsto  para  a  respectiva  conta  orçamentária  indicada. 
Também aqui, são realizados os controles e bloqueios das quantidades e valores utilizados 
na solicitação de compra ou licitação.

Ressalta-se, por força da natureza da solicitação, que em se tratando da aquisição de itens 
de serviços, não é validada a disponibilidade orçamentária.
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5.5 PROCESSO COMPRA/LICITAÇÃO

Opção de Menu: Fase Interna → Processo Compra/Licitação

Opção que trata da elaboração dos processos de compras e licitações, pertinentes a todas 
as modalidades, bem como o Registro de Preço.

5.5.1 Processo Compra/Licitação

Opção de Menu: Fase Interna → Processo Compra/Licitação → Processo Compra/Licitação

Elaborar,  Consultar,  Alterar,  Cancelar,  Publicar e  Finalizar,  são  as  funcionalidades 
disponibilizadas através dessa opção de menu da Fase Interna, que são válidas para todos 
os processos de compras e licitações, incluindo o registro de preço.

5.5.1.1 Elaborar

 Para elaboração dos processo de compras ou licitações, são requeridas as solicitações 
de compras/licitações devidamente aprovadas;

 Em se  tratando  de  processo  de  licitação  de  Registro  de  Preço,  são  requeridas  as 
previsões de consumo dos itens a serem registrados de cada órgão participante.

 Na  elaboração  de  um  processo  de  compra  “direta”  (compra  com  dispensa,  não 
incluindo a emergencial e nem a inexigibilidade), é realizado o controle dos valores e 
prazos para aquisição por projeto atividade/exercício e classe de item. Assim, o prazo 
entre uma compra e outra é de no mínimo 60 dias, e o valor máximo no exercício é de 
R$ 8.000,00.

5.5.1.2 Alterar

 Para  processos  de  compra  (com  dispensa),  é  permitida  a  alteração  enquanto  o 
processo não estiver finalizado;

 Já  para  processos  de  licitação,  pode-se  alterar  o  processo  até  o  momento  da 
publicação  e  também  enquanto  estiver  publicado,  por  questões  de  recursos, 
questionamentos, gerando a necessidade de ajustes no processo.

5.5.1.3 Publicar

 Mudança de fase do processo de licitação através da indicação da publicação do edital.

5.5.1.4 Finalizar

 Finalização do processo com a inserção dos dados do Fornecedor (fornecedor, valores 
dos lotes e itens, exigência dos itens) com o qual o Órgão comprador irá efetuar a 
compra. A partir desse momento, o órgão comprador deverá proceder com a geração 
da ordem de compra.
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5.5.2 PDF Local Entrega para SRP

Opção de Menu: Fase Interna → Processo Compra/Licitação → PDF Local Entrega para  
SRP

Funcionalidade que permite a seleção dos locais de entrega, por órgão participante, para 
geração do pdf com o mapa de distribuição dos locais que poderão ser atendidos com a 
realização das compras dos itens contidos no processo de registro de preço.

O pdf gerado poderá ser anexado ao respectivo edital de licitação do registro de preço.

5.5.3 PDF Local Serviço para SRP

Opção de Menu: Fase Interna → Processo Compra/Licitação → PDF Local Serviço para  
SRP

Funcionalidade que permite a seleção dos locais de serviço, por município, para geração do 
pdf com o mapa de distribuição dos locais que poderão ser atendidos com a prestação dos 
serviços contidos no processo de registro de preço.

O pdf gerado poderá ser anexado ao respectivo edital de licitação do registro de preço.

5.5.4 Desbloquear Valor/Quantidade

Opção  de  Menu:  Fase  Interna  →  Processo  Compra/Licitação  →  Desbloquear  
Valor/Quantidade

Desbloqueia os valores orçamentários, as quantidades bloqueadas da previsão de consumo 
e os valores da compra direta dos lotes que estão em situação “deserto” ou “fracassado” ou 
“revogado” ou “anulado”.
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5.6 CARONA

Opção de Menu: Fase Interna → Carona

Através dessa funcionalidade da Fase Interna, dá-se início ao trâmite para a compra, na 
forma Carona, de itens de materiais e serviços devidamente registrados em processos de 
registro de preço.

Todavia, para que o Carona seja permitido, o Órgão Gestor do processo de Registro de 
Preço deve cadastrar previamente no Sistema a autorização para o devido uso, indicando 
os itens e as quantidades.

5.6.1 Manter/Avaliar Solicitação Carona

Opção de Menu: Fase Interna → Carona → Manter/Avaliar Solicitação Carona

Nessa opção,  faz-se tanto a  inclusão,  alteração e consulta de uma solicitação na forma 
Carona, bem como a avaliação e o cancelamento.

A  alteração é  permitida  enquanto  não  se  tem  associada  à  solicitação  a  dotação 
orçamentária que será utilizada no respectivo procedimento de aquisição.

Por  sua  vez,  a  avaliação somente  é  liberada  após  se  ter  a  indicação  da  dotação 
orçamentária (através da opção de menu: Fase Interna → Solicitação Compra/Licitação → 
Informar Dotação Orçamentária) que será utilizada.

Já o cancelamento de uma solicitação pode ser realizado enquanto não tiver sido gerada a 
ordem de compra.
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5.7 ORDEM DE COMPRA

Opção de Menu: Fase Interna → Ordem de Compra

Opção que abrange todas as funcionalidades inerentes às ordens de compra, como por 
exemplo,  o  calendário,  relatórios  de  apoio  e  gestão,  geração  das  ordens  de  compra  e 
cancelamento.

5.7.1 Calendário Ordem de Compra

Opção de Menu: Fase Interna → Ordem de Compra → Calendário

Opção de menu que trata do calendário para geração das ordens de compras dos itens 
registrados.

5.7.1.1 Manter Calendário

Opção de Menu: Fase Interna → Ordem de Compra → Calendário → Manter Calendário

Utilizado pelo Órgão Gestor do Registro de Preço para estabelecer os períodos (dias dos 
meses), por grupo de item, para a geração das ordens de compras dos itens registrados, 
visando uniformizar, concentrar e organizar as entregas por parte dos Fornecedores.

5.7.1.2 Estender Calendário

Opção de Menu: Fase Interna → Ordem de Compra → Calendário → Estender Calendário

Utilizado  pelo  Órgão  Gestor  do  Registro  de  Preço  para  abrir  um  novo  período,  em 
procedimento especial,  para um determinado Órgão, de forma a gerar ordem de compra 
além do período inicialmente estabelecido.

5.7.2 Gerar Ordem de Compra

Opção de Menu: Fase Interna → Ordem de Compra → Gerar Ordem de Compra

Geração das ordens de compra das aquisições realizadas.

O Sistema apresenta automaticamente, em função do Órgão de acesso do usuário logado, 
todas  as  solicitações,  tanto  de  compra,  como  de  licitações,  que  já  se  encontram  em 
condição de terem as ordens de compra geradas. Para tanto, o usuário já deverá ter em 
mãos os empenhos gerados através do Sistema SIAF.

O Sistema verifica,  nesse momento,  através do Sistema SIA,  se  o empenho informado 
pertence ao Fornecedor e dotação orçamentária vinculada na solicitação.
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5.7.3 Relatório Solicitações para Geração O.C.

Opção de Menu: Fase Interna → Ordem de Compra → Relatório Solicitações para Geração  
O.C.

Relatório  a  ser  utilizado  para  apoiar  os  “financeiros”  dos  Órgãos  GMS,  uma  vez  que 
apresenta todas as solicitações, tanto de compra, como de licitações, que já se encontram 
em condição de terem os empenhos gerados através do Sistema SIAF, para posterior uso 
na geração das ordens de compras.

5.7.4 Cancelamento

Opção de Menu: Fase Interna → Ordem de Compra → Cancelamento

Opção  que  contempla  o  cancelamento  da  ordem  de  compra  e  o  respectivo  pdf  de 
cancelamento.

5.7.4.1 Cancelar Ordem de Compra

Opção de Menu: Fase Interna → Ordem de Compra → Cancelar Ordem de Compra

Efetivo cancelamento de uma ordem de compra. Poderá ser de toda a ordem de compra, de 
um ou mais itens ou ainda parte do item.

Esta ação do cancelamento não poderá ser revertida, ou seja, as solicitações permanecerão 
com o status “gerada ordem de compra”, não podendo mais serem utilizadas.
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5.8 ATA SRP

Opção de Menu: Fase Interna → Ata SRP

Opção que trata dos procedimentos inerentes à geração e gestão da Ata de Registro de 
Preço.

5.8.1 Texto Padrão Ata SRP

Opção de Menu: Fase Interna → Ata SRP → Texto Padrão Ata SRP

Geração de texto padrão de ata de registro de preço, a ser utilizado como um facilitador na 
geração das atas dos processos SRP – Sistema de Registro de Preço.

Cada Órgão gestor do registro de preço poderá manter o seu próprio texto padrão.

5.8.2 Gerar/Confirmar Ata SRP

Opção de Menu: Fase Interna → Ata SRP → Gerar/Confirmar Ata SRP

Geração específica da ata de um processo de registro de preço, que poderá ser elaborada a 
partir de um texto padrão estabelecido previamente.

A Ata SRP será criada e confirmada em passos distintos. Ou seja, em um primeiro momento 
a mesma deverá ser elaborada e “salva”.  A partir  daí,  deve-se gerar/visualizar o pdf  do 
citado documento, através de botão específico nessa funcionalidade ou por opção de menu, 
para fins de conferência e eventuais ajustes e correções. Assim, o próximo passo a ser 
realizado deverá ser a publicação do extrato da Ata SRP no DIOE (procedimento  extra 
sistema).  Por fim,  a Ata deverá ser “confirmada” no GMS, indicando que a partir  desse 
momento  os  itens  registrados  estarão  disponíveis  para  as  aquisições  pelos  Órgãos 
participantes.

5.8.3 PDF Ata SRP

Opção de Menu: Fase Interna → Ata SRP → PDF Ata SRP

Impressão, propriamente dita, da Ata do Registro de Preço.

Este documento deverá ser complementado com a impressão dos Anexos da Ata SRP, 
impresso através de opção específica de menu (Fase Interna → Ata SRP → PDF Anexo 
Ata SRP …), conforme descrito logo na sequência.

5.8.4 PDF Anexo Ata SRP – Itens Registrados

Opção de Menu: Fase Interna → Ata SRP → PDF Anexo Ata SRP – Itens Registrados
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Impressão do anexo da ata SRP, contendo os itens, os fornecedores correspondentes, os 
valores  e  quantidades  registradas.  Apresenta,  também  o  histórico  das  renegociações 
realizadas ao longo da validade da Ata SRP.

5.8.5 PDF Anexo Ata SRP – Órgãos Participantes

Opção de Menu: Fase Interna → Ata SRP → PDF Anexo Ata SRP – Órgãos Participantes

Impressão do anexo da ata SRP, contendo a relação dos órgãos participantes do SRP como 
“um todo”, ou seja, independente do lote e item que possa estar contemplado.

5.8.6 PDF Anexo Ata SRP – Fornecedores

Opção de Menu: Fase Interna → Ata SRP → PDF Anexo Ata SRP – Fornecedores

Impressão do anexo da ata SRP, contendo a relação dos fornecedores participantes e que 
não foram desclassificados do processo de licitação (Registro de Preço). Os fornecedores 
são apresentados em função do lote que apresentaram propostas.

5.8.7 Mapa Consumo Item SRP

Opção de Menu: Fase Interna → Ata SRP → Mapa Consumo Item SRP

Relatório que demonstra detalhadamente o consumo dos itens registrados para cada órgão 
participante do registro de preço.

Os dados apresentados no relatório podem variar de acordo com o perfil  do usuário. Ou 
seja, dependendo dos vínculos de acesso do usuário, serão apresentados os consumos de 
todos os órgãos participantes ou tão somente dados do órgão gms que o usuário encontra-
se vinculado.

5.8.8 Revogar Ata SRP

Opção de Menu: Fase Interna → Ata SRP → Revogar Ata SRP

Consiste na revogação da ata do registro de preço e de todos os seus itens registrados. 
Disponível tão somente para o órgão gestor do registro de preço.

5.8.9 Autorizar Adicional SRP

Opção de Menu: Fase Interna → Ata SRP → Autorizar Adicional SRP

Funcionalidade que trata da autorização, em caráter extraordinário, do uso de um percentual 
adicional à quantidade originalmente prevista no Registro de Preço para o Órgão, Projeto 
Atividade e para um determinado item especificamente.
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5.9 RENEGOCIAÇÃO SRP

Opção de Menu: Fase Interna → Renegociação SRP

Opção que trata dos procedimentos da renegociação dos itens da Ata de Registro de Preço.

5.9.1 Item em Renegociação

Opção de Menu: Fase Interna → Renegociação SRP → Item em Renegociação

Funcionalidade  concebida  para  indicar  que  um  determinado  item  registrado  estará  em 
processo de renegociação entre o Órgão Gestor do SRP e o(s) Fornecedor(es) participantes 
do respectivo processo de licitação.

A partir  da inserção do item “em renegociação”, o mesmo não poderá ser utilizado para 
aquisições na forma de “item registrado” enquanto o procedimento da renegociação não for 
finalizado. Em outras palavras, novas solicitações de compras não poderão ser realizadas, 
as que estão aguardando a informação da dotação orçamentária e a avaliação também não 
poderão ser continuadas, pelo contrário, indica-se o cancelamento das mesmas.

5.9.2 Convocar Fornecedor

Opção de Menu: Fase Interna → Renegociação SRP → Convocar Fornecedor

Convocação  do(s)  Fornecedor(es)  participantes  do  processo  de  licitação  do  registro  de 
preço, referente ao lote que se encontra o item inserido em renegociação.

A convocação para participar de uma renegociação pode ser realizada para um ou mais 
fornecedores, conforme procedimento adotado pelo Órgão Gestor do SRP.

Nesse momento, o sistema envia, através de e-mail aos fornecedores, a convocação para a 
renegociação do item.

5.9.3 Resultado

Opção de Menu: Fase Interna → Renegociação SRP → Resultado

Registro do resultado da renegociação.

É através dessa opção que o item poderá ser desonerado do registro de preço, caso não se 
tenha sucesso na renegociação. Também é permitida aqui manter o item “em renegociação” 
e convocar outros fornecedores igualmente participantes do processo de licitação, mas que 
não  foram  convocados  no  primeiro  momento,  e  iniciar,  dessa  forma,  uma  nova 
renegociação.
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5.10 PROCESSO LICITAÇÃO/SRP

Opção de Menu: Fase Externa → Processo Compra/Licitação

Opção que trata dos procedimentos pós publicação do edital do processo de licitação.

5.10.1 Processo Licitação/SRP

Opção de Menu: Fase Externa → Processo Licitação/SRP → Processo Licitação/SRP

Consultar, Fase Certame, Suspender, Resultado Certame (Adjudicar, Deserto, Fracassado), 
Homologação  (Homologar,  Revogar  e  Anular)  são  as  funcionalidades  disponibilizadas 
através dessa opção de menu da Fase Externa, que são válidas para todos os processos de 
licitações, incluindo processos de registro de preço. 

5.10.1.1 Fase Certame

Ação requerida para indicar que fora iniciado o certame (disputa licitatória) do processo. 
Enquanto o processo não mudar de fase, pode-se registrar várias vezes as ocorrências da 
disputa do certame;

5.10.1.2 Suspender

 Ação a ser utilizada quando houver necessidade de suspensão do processo de licitação 
durante os procedimentos da Fase Externa.

 Uma  vez  suspenso,  o  processo  poderá  ser  reativado,  podendo  retornar  à  Fase 
Certame, ao Resultado ou Homologação.

5.10.1.3 Resultado Certame

 Consiste em:

 Lançamento das propostas dos Fornecedores por lote do processo;

 Permite,  opcionalmente  para este momento,  após a confirmação da proposta de 
cada lote, inserir a planilha de preços dos itens do lote. Outra alternativa é cadastrar 
todas as propostas dos Fornecedores de todos os lotes, e em momento posterior, via 
opção de menu (Fase Externa → Manter Proposta Item) inserir os valores individuais 
dos itens.

 Após o registro das propostas dos lotes e a inclusão da planilha de preços dos itens, 
deve-se indicar o resultado (Adjudicado, Deserto ou Fracassado) de cada lote, bem 
como o resultado do processo de licitação.

5.10.1.4 Homologar

Finalização do processo de licitação através da homologação dos lotes e do processo.
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5.10.1.5 Revogar

Revogação de um lote em específico  ou de todo o processo de licitação,  por interesse 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado.

5.10.1.6 Anular

Anulação de um lote em específico ou de todo o processo de licitação, por questões de 
ilegalidade.

5.10.2 Manter Proposta Item

Opção de Menu: Fase Externa → Processo Licitação / SRP → Manter Proposta Item

Funcionalidade que permite a inserção da planilha de preços dos itens, de cada lote do 
processo  de  licitação  e  de  cada  Fornecedor  participante.  Para  tanto,  deve-se  registrar 
previamente as propostas de preços dos Fornecedores para os lotes dos processos.

Aqui, o Sistema verifica se a somatória dos valores dos itens (valor x quantidade) é igual ao 
valor proposto cadastrado para o lote e fornecedor.
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6 SAIR

Para encerrar suas atividades no sistema utilize a opção Sair do menu, evitando fechar o 
software de acesso a internet antes de sair do sistema.
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