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Módulo Principal 

Módulo LCcetil 

 
  

Para que o usuário possa utilizar o sistema de Licitações e Contratos da melhor maneira, 

utilizando todas as funcionalidades e as facilidades que o programa oferece, é necessário que, 

primeiramente, se faça o cadastro dos itens que serão utilizados posteriormente no registro das 

informações. 

  

Para entender melhor essas funções, clique nos link's abaixo: 

  

1. Feriado 

1.2. Classificação para Produto - Material de Consumo 

1.3. Classificação para Produto - Bens Patrimoniais 

1.4. Classificação para Produto - Obras e Serviços 

1.5. Manutenção Unidade de Medida 

1.6. Cadastro Manutenção de Produtos 

1.7. Cadastro de Fornecedor Impedido 

1.8. Atestado de Capacidade Técnica 

1.9. Tipo de Licitação 

1.10. Manutenção Regime de Contratação 

1.11. Manutenção do Índice de Reajuste 

1.12. Manutenção do Índice de Atualização 

1.13. Manutenção de Habilitação 

1.14. Manutenção das Qualificações (Pesos) 

1.15. Manutenção das Condições de Pagamento 

1.16. Manutenção da Finalidade (Objeto Padrão) 

1.17. Tipo de Garantia 

1.18. Tipo de Concessão 
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1.19. Órgão Oficial de Publicação 

1.20. Manutenção da Função do Integrante 

1.21. Manutenção do Integrante 

1.22. Comissão Especial de Licitação 

1.23. Manutenção do Servidor Designado 

1.24. Pregoeiro 

1.25. Leiloeiro Administrativo 

1.26. Leiloeiro Oficial 

1.27. Órgão/Unidade 

1.28. Ordenador de Despesa 

1.29. Fonte de Recurso 

1.30. Função 

1.31. Subfunção 

1.32. Programa 

1.33. Projeto/Atividade 

1.34. Categoria Econômica 

1.35. Unidade Gestora 

1.36. Detalhamento da Fonte de Recurso 

1.37. Despesa 

1.38. Importação de Dados Contábeis 

1.39. CRC 

1.40. Comissão de Registro Cadastral 

1.41. Edital de Chamamento 

1.42. Documentos Exigidos 

1.43. Documentos Fornecidos CRC 

1.44. Certidão de Fornecedor CRC 

1.45. Parametrização Aprovação de Trâmites 

1.46. Aprovação de Trâmites 
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2. Módulo Processos 

  

3. Módulo Abertura e Julgamento 

  

4. Módulo Informações 

  

5. Módulo Virada Anual 

  

6. Módulo Geral 
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Cadastros 

Unidade Gestora 

 
  

Para efetuar o registro das informações referentes a Unidade Gestora, siga o caminho 

Cadastro/Unidade Gestora. 

  

 

  

  

Exercício Fiscal: Informe o ano do exercício fiscal a ser utilizado para o cadastro da unidade 

gestora. 

Código: Informe ou selecione através do botão , o código da unidade gestora a ser 

utilizada. Cabe ressaltar que, caso seja informado um código que já possua cadastro, as 

informações referentes à esta unidade gestora serão carregadas, caso contrário será 

necessário informar os dados a serem considerados para o cadastro de uma nova unidade 

gestora. 

Descrição: Caso uma nova unidade gestora esteja sendo cadastrada, informe a descrição da 

mesma neste campo. Cabe ressaltar que, caso seja informado no campo "Código" um 
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código que já possua cadastro, as informações referentes à esta unidade gestora serão 

carregadas automaticamente, incluindo a descrição. 

CNPJ: Caso uma nova unidade gestora esteja sendo cadastrada, informe o CNPJ da mesma 

neste campo. Cabe ressaltar que, caso seja informado no campo "Código" um código que já 

possua cadastro, as informações referentes à esta unidade gestora serão carregadas 

automaticamente, incluindo o CNPJ. 

Tipo de Instituição: Caso uma nova unidade gestora esteja sendo cadastrada, selecione o 

tipo de instituição. Cabe ressaltar que, caso seja informado no campo "Código" um código 

que já possua cadastro, as informações referentes à esta unidade gestora serão carregadas 

automaticamente, incluindo o tipo de instituição. 

Código TCE: Caso uma nova unidade gestora esteja sendo cadastrada, informe o código do 

TCE. Cabe ressaltar que, caso seja informado no campo "Código" um código que já possua 

cadastro, as informações referentes à esta unidade gestora serão carregadas 

automaticamente, incluindo o código do TCE. Este campo somente estará disponível para o 

estado do Paraná. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

Veja também 

• Código de Aplicação 
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Feriado 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos feriados que aconteceram em um determinado 

ano ou mês. 

Para efetuar o registro das informações referentes ao Feriado, siga o caminho 

Cadastro/Feriado. 

  

 

  

Esta tabela é importante para o cálculo automático das datas de término de recebimento 

das propostas na formalização dos processos conforme Lei 8.666/93. 

Ano: Corresponde ao ano civil para o qual serão registrados os feriados que ocorreram no 

mesmo. 

Dias de Feriado: Exibe, sob a forma de consulta, todos os dias cadastrados como feriado. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   
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Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Manutenção de Habilitação 
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Produto 
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Classificação 

Classificação (Material de Consumo) 

 
  

Esta funcionalidade permite que seja cadastrada a classificação dos materiais de consumo. 

Para efetuar o registro das informações, siga o caminho 

Cadastro/Produto/Classificação/Material de Consumo. 

  

  

 

  

Código: Informe o código de identificação da classificação a ser cadastrada. Para realizar a 

consulta dos códigos já cadastrados pressione o botão . 

Descrição: Informe uma descrição para identificar a classificação do produto. Procure não 

utilizar abreviações. Exemplo: Móveis e utensílios, veículos e outros. Caso esteja sendo 

realizada a consulta de uma classificação já cadastrada, este campo será automaticamente 

preenchido com a descrição da classificação do produto. 

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Veja também 

• Classificação para Produto - Obras e Serviços 
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Classificação (Bens Patrimoniais) 

 
  

Informe à classificação que se enquadra o produto que está sendo cadastrado. 

Para efetuar o registro das informações referentes ao Material de Consumo, siga o caminho 

Cadastro/Produto/Classificação/Bens Patrimoniais. 

  

 

  

Código: Código de identificação da classificação. 

Descrição: Descrição que identifica a classificação dos produtos. Procure não utilizar 

abreviações. Exemplo: Móveis e utensílios, veículos e outros.   

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Classificação para Produto - Material de Consumo 
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Classificação (Obras e Serviços) 

 
  

Informe à classificação que se enquadra o produto que está sendo cadastrado. 

Para efetuar o registro das informações referentes ao Material de Consumo, siga o caminho 

Cadastro/Produto/Classificação/Obras e Serviços. 

  

 

  

Código: Código de identificação da classificação. 

Descrição: Descrição que identifica a classificação dos produtos. Procure não utilizar 

abreviações. Exemplo: Móveis e utensílios, veículos e outros.   

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Classificação para Produto - Material de Consumo 
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Unidade de Medida 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão das unidades de medida que serão utilizadas no 

cadastramento dos produtos.   

Para efetuar o registro das informações referentes ao Material de Consumo, siga o caminho 

Cadastro/Produto/Unidade de Medida. 

  

 

  

Código: Código de identificação das unidade de medida. Esse campo pode ter até duas 

posições numéricas. 

Nome: É o nome que identifica a unidade de medida. 

Abreviatura: Abreviatura da unidade de medida. Exemplo: Kg, l, g, cm, km. 

Tipo de Deslocamento TCE/MG: Selecione, dentre as opções listadas, o tipo de 

deslocamento disponível no TCE/MG. 

Cabe ressaltar que este campo será visível somente para o estado de Minas Gerais, e quando o PRONIM LC estiver 

integrado com o PRONIM AF. 

Unidade de Medida - TCE/RS: Selecione a unidade de medida do TCE/RS correspondente à 

unidade de medida cadastrada no sistema. 

Cabe ressaltar que este campo será visível somente para o estado do Rio Grande do Sul, para fins de prestação de 

contas, sendo de preenchimento obrigatório conforme exigências do Tribunal de Contas. 
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Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Obras e Serviços 
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Unidade de Medida TCE/RS 

 
  

  

Através desta funcionalidade é possível realizar o cadastro das unidades de medida 

disponibilizadas pelo Tribunal de Contas do estado do Rio Grande do Sul. As opções 

cadastradas nesta funcionalidade, ficarão disponíveis no campo "Unidade de Medida - TCE/RS" 

da funcionalidade "Unidade de Medida". 

O acesso a esta funcionalidade é restrito apenas para usuários definidos como Administradores 

através do menu Suporte/Grupos de Usuários. 

Para efetuar o registro das unidades de medida do TCE/RS, siga o caminho 

Cadastro/Produto/Unidade de Medida TCE / RS. 

Funcionalidade disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul. 

  

 

  

Código: Este campo deve ser deixado em branco, ao cadastrar uma nova unidade de medida do 

TCE/RS,  pois o mesmo será preenchido automaticamente pelo sistema. Ao realizar uma 

consulta, o código poderá ser informado para que os dados sejam apresentados. Caso o código 

informado não esteja cadastrado, será apresentada uma mensagem informando. 

Nome: Informe a descrição da unidade de medida do TCE/RS que está sendo cadastrada. Ao 

realizar uma consulta, será exibida a descrição da mesma. 

Sigla: Informe a sigla da unidade de medida do TCE/RS que está sendo cadastrada. 
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Ao realizar uma consulta, será exibida a sigla da mesma. 

  

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Produto 

Material de Consumo 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos produtos referente aos materiais de consumo, que 

possam a vir a ser requisitados por algum órgão da entidade. 

Para efetuar o registro das informações referentes ao Material de Consumo, siga o caminho 

Cadastro/Produto/Produto/Material de Consumo. 

  

 

  

Código: Informe ou selecione o código de identificação do produto. 

Nome: Informe o nome que identifica o produto. Exemplo: Papel Sulfite A4. 

Bloqueado: Possibilita bloquear o material. Materiais bloqueados não poderão ser 

movimentados. Não poderão ser bloqueados os materiais que: 
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· Possuírem saldo em estoque; 

· Foram transferidos mas a transferência ainda não foi recebida; 

· Possuem requisições pendentes de entrega; 

· Estiverem relacionados a processos licitatórios em andamento; 

              Esta validação é executada somente para um cliente específico 

  

Guia Dados do Material 

  

Nome Abreviado: Informe o nome resumido do produto. 

Classificação: Informe ou selecione a classificação que se enquadra o produto. 

Unidade de Medida: Informe ou selecione a unidade de medida do produto. 

Para os clientes de Minas Gerais não será permitido alterar a unidade de medida se o produto foi informado em 

processos licitatórios já homologados, devido a prestação de contas. 

Controla Vencimento: Selecione esta opção para material que deve haver controle de 

vencimento. 

Material Estocável: Selecione este campo para material que pode ser estocado, ou seja, 

mantido em estoque. 

Incide IPI: Selecione esta opção caso ocorra incidência de IPI sobre o material, e informe o 

percentual do mesmo. 

Valor da Compra: Total do valor da compra. 

Controla Local Físico: Selecione esta opção para material que deve haver controle de local 

físico. Cabe ressaltar que quando esta opção for selecionada, o campo "Local Físico Padrão" 

será desabilitado. 

Local Físico Padrão: Informe ou selecione o local físico padrão do material. Cabe ressaltar 

que esta opção só será habilitada caso a opção "Controla Local Físico" não estiver marcada. 

Tipo de Material do TCE: Informe o tipo de material do TCE. 

Campo disponível somente para o estado do PR. 

  

Parâmetros de Controle de Estoque 

Almoxarifado: Exibe a qual almoxarifado pertence o estoque do material. 

Quant. Máxima: Exibe a quantidade máxima de estoque de material. 
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Quant. Média: Exibe a quantidade média de estoque de material. 

Quant. Mínima: Exibe a quantidade mínima de estoque de material. 

%Reposição: Exibe o percentual de reposição de material no estoque. 

  

Guia Documentos 

  

 

  

Sequência: Informe a sequência do documento a ser cadastrado. Cabe ressaltar que o 

sistema trará como sugestão de sequência do primeiro cadastro, o número "1". 

Formato do Arquivo: Selecione o formato do arquivo referente ao documento que está 

sendo cadastrado. 

Data: Informe a data do documento que está sendo cadastrado. 

Arquivo: Informe ou selecione o caminho onde se encontra o arquivo referente ao 

documento que está sendo cadastrado. 

Descrição: Informe uma descrição referente ao documento que está sendo cadastrado. 

  

Dados da Tabela 

Sequência: Exibe a sequência do documento, conforme preenchido no campo "Sequência". 
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Extensão: Exibe a extensão do arquivo referente ao documento, conforme selecionado no 

campo "Formato do Arquivo". 

Descrição: Exibe a descrição do documento, conforme preenchido no campo "Descrição". 

Data: Exibe data do documento, conforme preenchido no campo "Data". 

  

Guia Característica 

Campo disponível para informações adicionais referente ao material. 

  

 

  

Guia PRONIM AF 

Esta guia será visível apenas nas situações onde o PRONIM ® LC estiver integrado com o 

PRONIM ® CM e este com o PRONIM ® AF. 
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Libera para o PRONIM AF: Marque esta opção para que as informações sejam integradas ao 

PRONIM® AF. 

Tipo de Material: Informe ou selecione o tipo do material. 

Est. Mínimo: Informe a quantidade mínima de estoque a ser mantida referente ao material. 

Saldo: Exibe o saldo do material. 

Valor Unitário: Exibe o valor unitário do material. 

  

Guia SICOM 
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Informações necessárias para Prestação de Contas 

Data de Alteração: Informe a data de alteração do documento do material. 

Justificativa: Informe a justificativa referente à alteração realizada. 

  

Histórico de Alteração 

Nesta tabela serão exibidos os dados referente às alterações realizadas no documento do 

material. 

  

  

Guia TCE/RS 

  

Guia disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul para fins de prestação de contas. 
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Família: Informe ou selecione a família, dentre as opções definidas pelo TCE/RS, no qual o 

material de consumo está relacionado. 

Subfamília: Informe ou selecione a subfamília, dentre as opções definidas pelo TCE/RS, no qual 

o material de consumo está relacionado. Vale lembrar que a subfamília deve estar vinculada à 

família. 

  

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Veja também 

• Unidade de Medida 
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Bens Patrimoniais 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos produtos referente aos Bens Patrimoniais, que 

possam a vir a ser requisitados por algum órgão da entidade. 

Para efetuar o registro das informações referentes aos Bens Patrimoniais, siga o caminho 

Cadastro/Produto/Produto/Bens Patrimoniais 

  

 

  

Código: Código de identificação do produto. 

  

  

Guia Dados do Produto 

  

Nome: É o nome que identifica o produto. 

Nome Abreviado: É o nome resumido do produto. 

Classificação: Informe a classificação que se enquadra o produto. 
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Unidade de Medida: Informe a unidade de medida do produto. 

Para os clientes de Minas Gerais não será permitido alterar a unidade de medida se o produto foi informado em 

processos licitatórios já homologados, devido a prestação de contas. 

Valor da Compra: Total do valor da compra. 

Tipo de Material do TCE: Informe o tipo de material do TCE. 

Campo disponível somente para o estado do PR. 

  

  

Guia Característica 

  

Campo disponível para informações adicionais. 

  

 

  

  

Guia TCE/RS 

  

Guia disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul para fins de prestação de contas. 
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Família: Informe ou selecione a família, dentre as opções definidas pelo TCE/RS, no qual o bem 

patrimonial está relacionado. 

Subfamília: Informe ou selecione a subfamília, dentre as opções definidas pelo TCE/RS, no qual 

o bem patrimonial está relacionado. Vale lembrar que a subfamília deve estar vinculada à 

família. 

  

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 37 

 

Veja também 

•  Obras e Serviços 
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Obras e Serviços 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos produtos referentes a Obras e Serviços, que possam 

a vir a ser requisitados por algum órgão da entidade. 

Para efetuar o registro das informações referentes a Obras e Serviços, siga o caminho 

Cadastro/Produto/Produto/Obras e Serviços. 

  

 

  

Código: Código de identificação do produto. 

  

Guia Dados do Produto 

  

Nome: É o nome que identifica o produto. 
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Nome Abreviado: É o nome resumido do produto. 

Classificação: Informe a classificação que se enquadra o produto. 

Unidade de Medida: Informe a unidade de medida do produto. 

Para os clientes de Minas Gerais não será permitido alterar a unidade de medida se o produto foi informado em 

processos licitatórios já homologados, devido a prestação de contas. 

Valor da Compra: Total do valor da compra. 

Tipo de Material do TCE: Informe o tipo de material do TCE. 

Campo disponível somente para o estado do PR. 

  

Guia Característica 

  

Campo disponível para informações adicionais. 

  

 

  

Guia TCE/RS 

  

Guia disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul para fins de prestação de contas. 
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Família: Informe ou selecione a família, dentre as opções definidas pelo TCE/RS, no qual as 

obras e serviços estão relacionados. 

Subfamília: Informe ou selecione a subfamília, dentre as opções definidas pelo TCE/RS, no qual 

as obras e serviços estão relacionados. Vale lembrar que a subfamília deve estar vinculada à 

família. 

  

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Veja também 

•  Materiais de Consumo 
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Fornecedor 

Cadastro de Impedidos 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos fornecedores que publicamente estão impedidos 

de contratar com órgãos públicos. 

Para efetuar o registro das informações referentes ao Fornecedor Impedido, siga o caminho 

Cadastro/Fornecedor/Impedido. 

  

 

  

Tipo de Documento: Selecione o tipo de documento. 

CPF/CNPJ do Impedido: Informe o CNPJ ou CPF do fornecedor que está publicamente 

impedido de contratar com órgãos públicos. 

Nome do Impedido: Informe o nome ou razão social do fornecedor que está publicamente 

impedido de contratar com órgãos públicos. 

Data Limite da Inabilitação: Informe a data limite em que o fornecedor poderá voltar a 

contratar com os órgão públicos. 

  

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 43 

 

Inidoneidade 

  

Tipo: Selecione o tipo da Inidoinedade. 

Data de Início: Informe a data de início. 

Data de Publicação: Informe a data de publicação. 

Local de Publicação: Informe o Local de Publicação. 

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

  

Veja também 

• Atestado de Capacidade Técnica 
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Atestado de Capacidade Técnica 

 
  

Emite o atestado de capacidade técnica comprovando a sua satisfação com relação 

ao fornecimento ou serviço prestado por um determinado fornecedor. 

Para visualizar o registro das informações referentes ao Atestado de Capacidade 

Técnica, siga o caminho Cadastro/Fornecedor/Atestado de Capacidade Técnica. 

  

 

  

Código do fornecedor: Informe para o qual será emitido o atestado de capacidade técnica. 

  

Para imprimir os dados clique . 

Para limpar os dados clique  . 

Para consultar os dados já cadastrados clique . 

  

Veja também 

• Cadastro de Fornecedor 
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Processo 

Tipo de Licitação 

 
  

Esta funcionalidade permite que seja efetuada a inclusão, alteração ou exclusão dos tipos de 

licitação existente. Cabe ressaltar que a funcionalidade é apresentada de formas distintas para 

os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, conforme pode ser observado abaixo, 

na descrição da funcionalidade. 

Para efetuar o registro das informações referentes ao Tipo de Licitação, siga o caminho 

Cadastro/Processo/Tipo de Licitação. 

  

  

 

  

  

Código: Código de identificação do tipo de licitação. O código será gerado 

automaticamente pelo sistema para inclusão de novos tipos de licitação na tabela. 

Descrição: Descrição que identifica o tipo de licitação, de acordo com o código informado 

no campo "Código". 

  

Tipo de Licitação TCE-PR: Selecione neste campo, o tipo de licitação a ser incluso, de 

acordo com o TCE/PR 2013 (Tribunal de Contas do estado do Paraná - Exercício 2013). 

Observação: Campo disponível somente para o estado do Paraná. 
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Tipo de Licitação TCE-SC: Selecione neste campo, o tipo de licitação a ser incluído, de 

acordo com o TCE/SC (Tribunal de Contas do estado de Santa Catarina). 

Observação: Campo disponível somente para o estado de Santa Catarina. 

  

Tipo de Licitação TCE-RS: Selecione neste campo, o tipo de licitação a ser incluído, de 

acordo com o TCE/RS (Tribunal de Contas do estado do Rio Grande do Sul). 

Observação: Campo disponível somente para o estado do Rio Grande do Sul. 

  

Tipo de Licitação TCE-SP: Selecione neste campo, o tipo de licitação a ser incluído, de 

acordo com o TCE/SP (Tribunal de Contas do estado de São Paulo). Ou seja, o tipo de 

licitação selecionado (campo "Código") deve ser correlacionado ao tipo de licitação 

considerado pelo TCE/SP. 

Observação: Campo disponível somente para o estado de São Paulo. 

  

  

Para salvar clique sobre o botão  

Para excluir os dados clique sobre o botão  

Para limpar os dados clique sobre o botão  

Para consultar os dados já cadastrados clique sobre o botão  

  

Veja também 

• Regime de Contratação 
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Regime de Contratação 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos regimes de contratação existentes. 

Para efetuar o registro das informações referentes a Manutenção do Regime de Contratação, 

siga o caminho Cadastro/Processo/Regime de Contratação. 

Na tela que abrir, preencha os campos com as informações solicitadas, conforme descrito 

abaixo: 

  

 

  

  

Código: Código de identificação do tipo de contratação. O código será gerado 

automaticamente pelo sistema para inclusão de novos tipos de licitação à tabela. 

Descrição: Descrição que identifica a contratação e o tipo de licitação. 

  

Regime de Contratação TCE-MG: Selecione o regime de contração do Tribunal de Contas 

do estado de Minas Gerais. 

Campo disponível apenas para o estado de Minas Gerais. 

  

Regime de Contratação TCE-RS: Selecione o regime de contração do Tribunal de Contas 

do estado do Rio Grande do Sul. 

Campo disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul. 
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Regime de Contratação TCE-SP: Selecione o regime de contratação do Tribunal de Contas do 

estado de São Paulo. Ou seja, o regime de contratação selecionado (campo "Código") deve ser 

correlacionado ao regime de contratação considerado pelo TCE/SP. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. 

  

  

  

  

Para salvar clique sobre o botão  

Para excluir os dados clique sobre o botão  

Para limpar os dados clique sobre o botão  

Para consultar os dados já cadastrados clique sobre o botão  

Veja também 

• Índice de Reajuste 
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Manutenção do Índice de Reajuste 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão do índice de reajuste. O sistema possibilita o 

cadastramento de quantos índices de reajuste forem necessários. 

Os índices de reajuste serão utilizados na formalização dos processos. 

O cadastramento da tabela de índice de reajuste poderá ser feito gradativamente, à medida que 

forem sendo incluídos os processo. 

Para efetuar o registro das informações referentes a Manutenção do Índice de Reajuste, siga 

o caminho Cadastro/Processo/Índice de Reajuste. 

  

 

  

Código: Código de identificação dos índices de reajuste. 

Descrição: Descreva o índice de reajuste de forma mais completa possível. Exemplo: Coluna 

27 - da revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas. 

Descrição Sucinta: Descreva o índice de reajuste de forma resumida mas sem 

comprometer o entendimento. Exemplo: Coluna 27 -  " FGV ". 

  

Importante: No cadastramento inicial, sejam contemplados no mínimo, os principais índices de reajuste utilizados 

pela entidade, o que evitará uma carga excessiva de informações no momento da inclusão do processo. 
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Para salvar clique sobre o botão  

Para excluir os dados clique sobre o botão  

Para limpar os dados clique sobre o botão  

Para consultar os dados já cadastrados clique sobre o botão  

  

Veja também 

• Índice de Atualização 
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Índice de Atualização 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão do índice de atualização. O sistema possibilita o 

cadastramento de quantos índices de atualização forem necessários. 

Os índices de atualização serão utilizados na formalização dos processos. 

Para efetuar o registro das informações referentes a Manutenção do Índice de Atualização, 

siga o caminho Cadastro/Processo/Índice de Atualização. 

  

 

  

Código: Código de identificação dos índices de atualização. 

Descrição: Descreva o índice de atualização de forma mais completa possível. Exemplo: 

Índice Geral de Preços ao consumidor, Índice Geral de Preços do Mercado etc. 

Descrição Sucinta: Descreva o índice de atualização de forma resumida mas sem 

comprometer o entendimento. Exemplo: IGP-C, IGPM etc. 

  

  

Para salvar clique sobre o botão  

Para excluir os dados clique sobre o botão  

Para limpar os dados clique sobre o botão  

Para consultar os dados já cadastrados clique sobre o botão  
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Veja também 

• Habilitação 
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Habilitação 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos documentos de habilitação. O sistema possibilita o 

cadastramento de quantos documentos de habilitação forem necessários. 

O cadastramento da tabela de habilitação poderá ser feito gradativamente à medida que forem 

sendo incluídos os certificados de fornecedores. Tal procedimento também será utilizado 

quando forem cadastrados os documentos exigidos para um determinado processo. 

Para efetuar o registro das informações referentes a Manutenção de Habilitação, siga o 

caminho Cadastro/Processo/Habilitação. 

  

 

  

Tipo de Habilitação: Selecione o tipo de documento a ser cadastrado. 

• Identificação: Serão cadastrados os documentos de identificação que 

poderão vir a ser exigidos do fornecedor. 
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• Jurídica: Serão cadastrados os documentos de natureza jurídica que 

poderão vir a ser exigidos do fornecedor. 

• Qualificação Técnica: Serão cadastrados os documentos de qualificação 

técnica que poderão vir a ser exigidos do fornecedor. 

• Econômica Financeira: Serão cadastrados os documentos de natureza 

econômica financeira que poderão vir a ser exigidos do fornecedor. 

• Regularidade Fiscal: Serão cadastrados os documentos de regularidade 

fiscal que poderão vir a ser exigidos do fornecedor. 

Código da Habilitação: Código de identificação da habilitação. 

Tipo de Certidão do TCE: Selecione neste campo o tipo de certidão do TCE. Somente para 

o estado de MG estará disponível a opção 'CNDT Trabalhista'. 

Controla Validade: Informe se o documento que está sendo cadastrado controla validade 

ou não. Habilite o botão para indicar que controla. 

Exige Número do Certidão: Marque esta opção para exigir o número de certidão. 

Controlar Indicador (%): Marque esta opção para exigir o indicador de índice econômico 

no momento de cadastrar os documentos fornecidos pelo fornecedor para emissão de 

Certificado de Registro Cadastral, também chamado de CRC. 

Opção disponível somente quando o Tipo de Habilitação for "Econômica Financeira." 

Controlar Indicador (Valor): Marque esta opção para exigir o indicador de valor 

econômico no momento de cadastrar os documentos fornecidos pelo fornecedor para 

emissão de Certificado de Registro Cadastral, também chamado de CRC. 

Opção disponível somente quando o Tipo de Habilitação for "Econômica Financeira." 

Descrição: Descreva a habilitação  de forma mais completa possível, conforme o tipo de 

habilitação selecionado. Exemplo: Comprovante de regularidade para com a Fazenda 

Federal. 

Descrição Sucinta: Descreva a habilitação de forma resumida sem comprometer o 

entendimento. Exemplo: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. 

  

Observação: Não será permitida a alteração de habilitações cadastradas como "não controla validade" para 

"controla validade" (ou vice-versa), quando já existir registro destas no cadastro de documentos fornecidos. 
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Para salvar clique sobre o botão  

Para excluir os dados clique sobre o botão  

Para limpar os dados clique sobre o botão  

Para consultar os dados já cadastrados clique sobre o botão  

  

  

  

Veja também 

• Qualificações (Pesos) 
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 Qualificação (Pesos) 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão da qualificações (pesos) dos documentos de habilitação. 

O sistema possibilita o cadastramento de quantas qualificações (pesos) forem necessárias por 

documentos. 

Para efetuar o registro das informações referentes a Manutenção das Qualificações, siga o 

caminho Cadastro/Processo/Qualificações (Pesos). 

  

 

  

Tipo Habilitação: Selecione o tipo de documento a ser cadastrado. 

• Identificação: Serão cadastrados os documentos de identificação que 

poderão vir a ser exigidos do fornecedor. 

• Jurídica: Serão cadastrados os documentos de natureza jurídica que 

poderão vir a ser exigidos do fornecedor. 

• Qualificação Técnica: Serão cadastrados os documentos de qualificação 

técnica que poderão vir a ser exigidos do fornecedor. 
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• Econômica Financeira: Serão cadastrados os documentos de natureza 

econômica financeira que poderão vir a ser exigidos do fornecedor. 

• Regularidade Fiscal: Serão cadastrados os documentos de regularidade 

fiscal que poderão vir a ser exigidos do fornecedor. 

Código Habilitação: Código da habilitação para a qual será cadastrada o seu peso. 

Código Qualificação: Código de identificação da qualificação (pesos). 

Descrição: Descreva a qualificação para a qual será cadastrado o peso do documento de 

habilitação selecionado. Qualificação é uma exigência que a entidade faz visando avaliar 

entre outros exemplos o perfil de qualificação do proponente. Exemplo: Quantidade de 

funcionários com graduação superior, Comprovação de aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível. 

Descrição Sucinta: Descreva resumidamente a qualificação para a qual será cadastrado o 

peso do documento de habilitação selecionado. Exemplo: Comprovação de aptidão para 

desempenho de atividade pertinente e compatível. 

Peso: Informe o peso referente a essa qualificação. Exemplo: 1, 4, 5, 8, 10 

  

  

Para salvar clique sobre o botão  

Para excluir os dados clique sobre o botão  

Para limpar os dados clique sobre o botão  

Para consultar os dados já cadastrados clique sobre o botão  

  

Veja também 

• Condições de Pagamento 
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Condição de Pagamento 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão das condições de pagamento. 

Para efetuar o registro das informações referentes a Manutenção das Condições de 

Pagamento, siga o caminho Cadastro/Processo/Condição de Pagamento. 

  

 

  

Código: Código de identificação das condições de pagamento. 

Descrição: Descreva a condição de pagamento de forma mais completa possível. Exemplo: 

À vista, após conclusão do objeto, de acordo com cronograma Físico / Financeiro etc. 

Descrição Sucinta: Descreva a condição de pagamento de forma resumida mas sem 

comprometer o entendimento. Exemplo: 30 dias após a conclusão e outros. 

  

Para salvar clique sobre o botão  

Para excluir os dados clique sobre o botão  

Para limpar os dados clique sobre o botão  
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Para consultar os dados já cadastrados clique sobre o botão  

  

Veja também 

• Finalidade (Objeto Padrão) 
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Finalidade (Objeto Padrão) 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão das finalidades /objetos padrão a serem utilizados nos 

processos, evitando assim a digitação repetitiva de um objeto. 

Para efetuar o registro das informações referentes à Manutenção da Finalidade, siga o 

caminho Cadastro/Processo/Finalidade. 

  

 

  

Código: Código de identificação da finalidade do processo. 

Descrição: Descrição que identifica o tipo de finalidade. 

  

  

Para salvar clique sobre o botão  

Para excluir os dados clique sobre o botão  

Para limpar os dados clique sobre o botão  

Para consultar os dados já cadastrados clique sobre o botão  

  

Veja também 
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• Tipo de Garantia 
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Tipo de Garantia 

 
  

Para efetuar o registro das informações referentes ao Tipo de Garantia, siga o caminho 

Cadastro/Processo/Tipo de Garantia. 

  

 

  

Código: Código de identificação do tipo de garantia. 

Descrição: Descreva o tipo de garantia. 

Sigla: Informe a sigla. 

  

Para salvar clique sobre o botão  

Para excluir os dados clique sobre o botão  

Para limpar os dados clique sobre o botão  

Para consultar os dados já cadastrados clique sobre o botão  

  

Veja também 

• Cláusula de Prorrogação 
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Cláusula de Prorrogação 

 
  

Para efetuar o registro das informações referentes à Cláusula de Prorrogação, siga o caminho 

Cadastro/Processo/Cláusula de Prorrogação. 

  

 

  

Código: Código de identificação da Cláusula de Prorrogação. 

Descrição: Descrição que identifica o tipo de cláusula de prorrogação. 

Descrição Sucinta: Descreva a cláusula de prorrogação de forma resumida mas sem 

comprometer o entendimento. 

  

  

Para salvar clique sobre o botão  

Para excluir os dados clique sobre o botão  

Para limpar os dados clique sobre o botão  

Para consultar os dados já cadastrados clique sobre o botão  
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Veja também 

• Tipo de Concessão 
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Tipo de Concessão 

 
  

Para efetuar o registro das informações referentes ao Tipo de Concessão, siga o caminho 

Cadastro/Processo/Tipo de Concessão. 

  

 

  

Código: Código de identificação tipo de concessão. 

Descrição: Descrição que identifica o tipo de concessão. 

  

  

Para salvar clique sobre o botão  

Para excluir os dados clique sobre o botão  

Para limpar os dados clique sobre o botão  

Para consultar os dados já cadastrados clique sobre o botão  

  

Veja também 

• Órgão Oficial de Publicação 
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Órgão de Publicação 

 
  

Para efetuar o registro das informações referentes ao Órgão Oficial de Publicação, siga o 

caminho Cadastro/Processo/Órgão Oficial de Publicação. Cabe ressaltar que para o estado 

do Paraná, esta funcionalidade possui o nome de Órgão de Publicação, e o caminho para acesso 

continua sendo o mesmo, ou seja, Cadastro/Processo/Órgão de Publicação. 

  

Órgão Oficial de Publicação 

  

 

  

Código do Fornecedor: Selecione o número do código do fornecedor. A partir disso será 

automaticamente preenchido os dados do cadastro contendo as informações como CNPJ, 

Nome/Razão Social, Inscrição Estadual e UF. 
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A partir de: Informe ou selecione a data de início da vigência do cadastro para o fornecedor 

informado. 

Código da Operação: Neste campo deve ser informado o código da Operação. 

Visível somente para o estado do Paraná, quando o Pronim LC não esteja integrado com o Pronim TL. Esse campo 

é exigido para geração de alguns arquivos da Prestação de Contas do TCE/PR. 

Campos Preenchidos Automaticamente: Os campos "CNPJ, "Nome/Razão Social", "Inscrição 

Estadual" e "UF", são preenchidos automaticamente pelo sistema de acordo com o código do 

fornecedor informado. 

Identificador: Selecione o identificador. Este campo permite identificar o tipo do veículo que 

publicação para o qual o órgão será utilizado, conforme a determinação dos TCEs de cada 

estado, ou seja, cada TCE disponibiliza uma tabela com a classificação dos tipos. Para os estados 

que o TCE não dispõe de uma classificação específica, serão apresentados as classificações 

padronizadas do sistema LC. 

Situação: Selecione neste campo, a situação do fornecedor. 

Número da Lei: Informe o número da Lei do Órgão Oficial. 

Data da Lei: Informe a data da Lei do Órgão Oficial. 

Data de Publicação da Lei: Informe a data que a Lei foi publicada. 

Endereço eletrônico:  Esse campo somente será habilitado quando o identificador informado 

for  “Site da Administração Direta na internet” ou “Outros Sites”. Informe o endereço 

eletrônico desse órgão. 

Visível somente para o estado de São Paulo, devido exigência da prestação de contas. 

  

Excepcionalmente para Santa Catarina, ao acessar esta funcionalidade, será exibido um aviso, 

conforme abaixo, a fim de relacionar quais órgãos ainda não foram reclassificados conforme os 

tipos da tabela 22, evitando assim que seja gerada inconsistência na geração do arquivo 

Publicidade.txt para envio ao Tribunal de Contas. 
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Para salvar clique sobre o botão  

Para excluir os dados clique sobre o botão  

Para limpar os dados clique sobre o botão  

Para consultar os fornecedores, para cadastrar um novo órgão de publicação, clique sobre o 

botão  

Para consultar os órgãos de publicação já cadastrados clique sobre o botão   
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Veja também 

• Local de Entrega 
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Local de Entrega 

 
  

Para efetuar o registro das informações referentes ao Órgão Oficial de Publicação, siga o 

caminho Cadastro/Processo/Local de Entrega. 

Na tela que abrir, preencha os campos com as informações solicitadas, conforme descrito 

abaixo: 

  

 

  

Código: Selecione o código do local de entrega. 

Local de Entrega: Informa a descrição do local de entrega selecionado. 

Pais: Selecione o código do país. 

UF: Selecione o código do estado. 

Município: Selecione o código do município. 

Logradouro: Selecione o código do logradouro. 

Segmento: Selecione o código do segmento. 
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Número: Informe o número do local de entrega. 

Complemento: Informe um complemento para o local de entrega. 

Telefone de Contato: Informe o telefone para contato. 

  

  

Para salvar clique sobre o botão  

Para excluir os dados clique sobre o botão  

Para limpar os dados clique sobre o botão  

Para consultar os dados já cadastrados clique sobre o botão  

Veja também 

• Decreto Municipal 
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Decreto Municipal TCE/MG 

 
  

Esta funcionalidade permite que sejam parametrizadas informações sobre decretos e 

regulamentações referentes ao município. Cabe ressaltar que, esta funcionalidade encontra-se 

disponível somente para o estado de Minas Gerais. 
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Número do Decreto: Informe ou selecione o número do decreto. Lembrando que ao informar 

um número já existente, o sistema exibirá os dados cadastrados anteriormente na 

funcionalidade. 

Data do Decreto: Informe neste campo, a data de publicação do decreto. 

Decreto: Selecione neste campo, o decreto a ser utilizado 

  

Guia Dados do Decreto 

  

Data de Publicação: Informe neste campo, a data de publicação do decreto. Cabe ressaltar 

que, no caso de uma consulta este campo exibirá a data de publicação do decreto, previamente 

cadastrada. 

Início da Vigência: Informe a data na qual o decreto entrará em vigor. Cabe ressaltar que, no 

caso de uma consulta este campo exibirá a data de início da vigência, previamente cadastrada. 

Final da Vigência: Informe a data até a qual o deverá vigorar. Cabe ressaltar que, no caso de 

uma consulta este campo exibirá a data final da vigência, previamente cadastrada. 

Local de Publicação: Informe neste campo o local de publicação do decreto. Ex. Diário Oficial, 

etc.. 

Preâmbulo: Informe neste campo, um breve relatório preliminar sobre o decreto. 

  

  

Guia Regulamentação LC 123/2006 

Cabe ressaltar que esta guia somente ficará disponível quando for selecionada a opção 

"Regulamentação LC 123/2006", no campo Decreto. 
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O município regulamentou procedimentos para a participação exclusiva de 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte? (LC 123/2006 (art. 48, I)): Neste quadro, 

caso seja selecionada a opção "Não", não é necessário maiores informações, porém caso seja 

selecionada a opção "Sim", é necessário efetuar o preenchimento de dois campos adicionais, 

conforme pode ser visto abaixo: 

  

• Artigo da Regulamentação Exclusiva: Informe neste campo, o número do 

artigo que compõe a Regulamentação Exclusiva, referente aos 

procedimentos para regulamentar a participação de Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte. 

• Valor Limite da Regulamentação Exclusiva: Informe neste campo, o valor 

limite a ser utilizado pela Regulamentação Exclusiva. 
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O município estabeleceu procedimento para a subcontratação de Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte? (LC 123/2006 (art. 48, II)). 

Neste quadro, caso seja selecionada a opção "Não", não é necessário maiores informações, 

porém caso seja selecionada a opção "Sim", é necessário efetuar o preenchimento de dois 

campos adicionais, conforme pode ser visto abaixo: 

  

• Artigo dos Procedimentos de Subcontratação: Informe neste campo, o 

número do artigo que compõe os Procedimentos de Subcontratação, 

referente aos procedimentos para regulamentar a subcontratação de 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

• Percentual Estabelecido para Subcontratação: Informe neste campo, o 

valor percentual a ser estabelecido para a subcontratação. 

  

O município estabeleceu critérios para empenho e pagamento a Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte? (LC 123/2006 (art. 48, §2º)). 

Neste quadro, caso seja selecionada a opção "Não", não é necessário maiores informações, 

porém caso seja selecionada a opção "Sim", é necessário efetuar o preenchimento de dois 

campos adicionais, conforme pode ser visto abaixo: 

  

• Artigo Relativo aos Critérios para Empenho e Pagamento: Informe neste 

campo, o número do artigo que compõe os Critérios para Empenho e 

Pagamento, referente aos procedimentos para regulamentar os critérios para 

empenho e pagamento à Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

  

O município estabeleceu reserva de percentual do objeto para a contratação de 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em certames para aquisição de bens e 

serviços de natureza divisível? (LC 123/2006 (art. 48, III)). 
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Neste quadro, caso seja selecionada a opção "Não", não é necessário maiores informações, 

porém caso seja selecionada a opção "Sim", é necessário efetuar o preenchimento de dois 

campos adicionais, conforme pode ser visto abaixo: 

  

• Artigo do Percentual Contratação: Informe neste campo, o número do 

artigo que compõe o Percentual de Contratação, referente aos 

procedimentos para regulamentar a contratação de Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte. 

• Percentual Estabelecido para Contratação: Informe neste campo, o valor 

percentual a ser estabelecido para contratação. 
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Tipo de Anexo 

 
Esta funcionalidade permite que sejam cadastrados tipos de anexos para posterior anexação ao 

processo licitatório. 

  

 

  

  

Código: Informar o código do anexo a ser cadastrado. Caso seja informado um código já 

cadastrado, os demais campos da funcionalidade serão carregados com os dados cadastrados, 
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permitindo também que seja realizada a manutenção de códigos já cadastrados. Caso seja 

informado um código ainda não cadastrado, o sistema alertará via mensagem a inexistência de 

cadastro com o código informado, lembrando que para realizar um novo cadastro basta deixar 

este campo em branco, pois o sistema automaticamente assumirá o próximo código disponível. 

Descrição: Informar neste campo, a descrição para o tipo de anexo que está sendo cadastrado. 

Caso o campo "Código" tenha sido preenchido com um código já cadastrado, este campo será 

preenchido automaticamente pelo sistema com a descrição cadastrada. Campo de 

preenchimento obrigatório. 

Fase do Processo: Informar ou selecionar a fase do processo à qual refere-se o tipo de anexo 

que está sendo cadastrado. Caso o campo "Código" tenha sido preenchido com um código já 

cadastrado, este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com a fase do processo 

cadastrada. Campo de preenchimento obrigatório. 

Extensões: Definir as extensões permitidas para o tipo de anexo. As extensões referem-se à 

extensão do arquivo, como por exemplo ".doc" para documentos de texto do Microsoft Word, 

".xls" para planilhas do Microsoft Excel. As extensões permitidas devem ser informadas 

separadas por vírgula, como por exemplo ".doc,.pdf,.xls" (sem as aspas). 

  

TCE/RS / (LicitaCon) 

Este quadro bem como os campos pertencentes à ele, está disponível somente para o estado do Rio Grande do 

Sul. 

Fase: Selecione neste campo, a fase a ser considerada para a busca dos tipos de anexo. Ex.: 

Caso seja selecionada a Fase Interna, a consulta (F2) realizada no campo "Tipo de Anexo TCE-

RS" retornará para seleção apenas os tipos de anexos pertencentes à Fase Interna. 

Tipo de Anexo TCE-RS: Selecionar o tipo de anexo dentre os tipos ativos disponibilizadas pelo 

Tribunal de Contas. Cabe ressaltar que ao utilizar a consulta (F2), serão retornados para seleção 

somente os tipos de anexo pertencentes à fase selecionada no campo "Fase", e que estejam 

ativos no leiaute do TCE.  

Campo habilitado somente para o estado do Rio Grande do Sul, de preenchimento obrigatório em razão das 

exigências do TCE/RS. 
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Tipos de Anexo 

Ao finalizar o cadastro de um tipo de anexo e gravá-lo, o mesmo passará a ser exibido nesta 

tabela, que por sua vez contém todos os registros de tipos de anexos cadastrados, exibindo 

código, descrição, fase do processo e extensões. 
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Tipo de Anexo - Obrigatoriedade por Funcionalidade 

 
  

Essa função permite validar a anexação de documentos aos processos e contratos, objetivando 

garantir que os processos e contratos sejam exibidos no Portal da Transparência com esses 

arquivos obrigatórios devidamente anexados. A validação será disparada em algumas 

funcionalidades chaves e poderá impedir a gravação nessa funcionalidade, quando faltar 

determinados tipos de anexos, ou apenas alertar sobre a falta.  

A parametrização para executar a validação deve ocorrer por roteiro, funcionalidade e tipo de 

anexos. 

  

  

 

  

Roteiro: Refere-se ao tipo de processo ou fase de contratação em que a validação 

deverá ser aplicada, podendo ser:    

• Licitatório 

• Dispensável 
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• Pregão 

• Pregão - Registro de Preço 

• Instrumento Contratual  

Funcionalidades:  

• Refere-se as funcionalidades que foram preparadas para realizar a validação, podendo 

ser: 

• Publicação 

• Homologação 

• Deliberação Superior 

• Contrato 

• Termo Aditivo  

Vale ressaltar que as funções de Contrato e Termo Aditivo estão disponíveis somente 

para os clientes do estado do Espirito Santo, devido ao procedimento de trabalho 

específico. 

  

Tipo de Anexos a Validar: Refere-se aos tipos de documentos a serem considerados 

para realizar a validação para verificar se foram ou não anexados nas respectivas fases 

que deveriam ser.  

    Código: Informe o código do tipo de anexo que deverá ser validado.  

    Descrição: Exibe a descrição do tipo de anexo.  

    Fase de Anexação: Exibe a fase do processo a na qual deveria ter ocorrido a 

vinculação desse tipo de anexo. 

    Impede Gravação:  Selecione SIM, se deseja impedir a gravação da funcionalidade 

quando não existir nenhum documento anexado na fase do processo, na onde deveria 

ter ocorrido a vinculação. Selecione NÃO, se deseja receber apenas um aviso alertando 

sobre a falta do anexo, com a opção de escolher entre prosseguir com a gravação ou 

anexar o documento que falta.  
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Órgão Gerenciador de Processo de Carona 

 
  

Esta funcionalidade permite que seja efetuado o cadastro e manutenção dos órgãos 

gerenciadores de processo carona. Funcionalidade visível para todos os estados. 

  

Observação: Cabe ressaltar que para excluir um órgão gerenciador cadastrado, o mesmo não 

pode estar vinculado a um ou  mais processos de inexigibilidade/carona. Situação em que o 

sistema alertará sobre a impossibilidade de exclusão. 

  

 

  

CNPJ: Informe o CNPJ do órgão, lembrando que devem ser informados somente números. 

Nome do Órgão: Informe o nome do órgão gerenciador a ser cadastrado. Caso seja informado 

no campo "CNPJ" um CNPJ já cadastrado, este campo será preenchido automaticamente pelo 

sistema. 

Código do Órgão TCE: Informe o código do órgão de acordo com o TCE. Caso seja informado 

no campo "CNPJ" um CNPJ já cadastrado, este campo será preenchido automaticamente pelo 

sistema. 

Código IBGE do Município: Informe ou selecione o código IBGE do município ao qual pertence 

o órgão gerenciador. 
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Finalidade do Processo 

 
  

Esta funcionalidade permite que seja efetuado o cadastro e manutenção das finalidades dos 

processos. Esta funcionalidade é exibida somente para o estado do Rio Grande do Sul. 

  

 

  

  

Código: Informe ou selecione o código da finalidade. Ao informar um código de finalidade do 

processo já cadastrado o sistema carregará as informações desta finalidade, permitindo sua 

edição. Para realizar um novo cadastro, basta deixar este campo em branco, que o sistema 

automaticamente assumirá o próximo código disponível. 

Descrição: Informe a descrição da finalidade, caso esteja sendo realizado um novo cadastro. 

Caso seja informado no campo "Código", o código de uma finalidade já cadastrada, este campo 

será automaticamente preenchido com a respectiva descrição. 

Finalidade do TCE: Selecione a finalidade referente ao TCE/RS. Caso seja informado no campo 

"Código", o código de uma finalidade já cadastrada, este campo será automaticamente 

preenchido com a respectiva descrição 
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Agenda de Processos e Contratos 

 
Esta consulta tem por finalidade exibir os processos cuja a data de abertura da proposta está 

agendada para ocorrer até uma determinada data, e também os contratos que irão expirar até 

uma determinada data, a partir do número de dias informados. A data final é calculada com 

base na data de realização da consulta e na quantidade de dias informada pelo usuário. 

  

Além da quantidade de dias a serem considerados na consulta, cada usuário poderá 

parametrizar se deseja visualizar a consulta ao entrar no sistema ou não, marcando a opção 

"Avisar ao entrar no sistema". 

  

Somente serão exibidos processos e contratos de unidades gestoras as quais o usuário 

conectado possuir acesso. 

  

O resultado da consulta poderá ser impresso através do botão "Impressão".   

Pesquisar por Processos 



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 87 

 

 

  

Usuário: Exibe o usuário conectado. 

Avisar ao entrar no sistema: Quando esta opção estiver marcada, ao entrar no LC Principal , a 

consulta será apresentada conforme últimas configurações realizadas pelo usuário. 

UG: Caso desejar filtrar somente os processos de uma determinada Unidade Gestora, informe 

este campo. 

Pesquisar por Processos que a data de abertura da proposta seja em (Dias): Informe a 

quantidade de dias faltantes para a data de abertura das propostas. 

Informe a quantidade de dias a serem considerados na consulta, para determinar a data final. 

Serão exibidos os processos em que a data de abertura esteja entre a data de realização da 

consulta até a data final calculada.   

Exemplo: 

            Data de realização da consulta: 23/10/2017. 

            Dias Informados: 5 

            Data final:  28/10/2017. 
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            Resultado da Consulta: Serão apresentados os processos cuja data de abertura estiver 

entre 23/10/2017 e 28/10/2017. 

UG: Informa a Unidade Gestora para a qual foi registrado o processo. Somente serão exibidos 

processos registrados em unidades gestoras as quais o usuário conectado tenha acesso. 

Ano: Informa o ano do processo licitatório. 

Processo: Informa o número do processo licitatório 

Modalidade: Informa o número da modalidade do processo. 

Tipo: Informa o tipo da modalidade do processo (Pregão, Concorrência, etc). 

Expedição: Informa a data de expedição do processo licitatório. 

Objeto: Exibe a descrição do objeto, conforme cadastro na guia Objeto do edital. 

Valor Estimado:  Exibe o valor de cotação a ser gasto com esse processo licitatório, ou seja, o 

valor estimado da licitação. 

Data de Abertura:  Informa a data de abertura da proposta. 

Pesquisar por Contratos 
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Usuário: Exibe o usuário conectado. 

Avisar ao entrar no sistema: Quando esta opção estiver marcada, ao entrar no LC Principal , a 

consulta será apresentada conforme ultimas configurações realizadas pelo usuário. 

UG: Caso desejar filtrar somente os contratos de uma determinada Unidade Gestora, informe 

este campo. 

Pesquisar por contratos que expiram nos próximos (Dias): Informe a quantidade de dias a 

serem considerados na consulta, para determinar a data final. Serão exibidos os contratos cuja a 

data de expiração esteja entre a data de realização da consulta até a data final, calculada com 

base na quantidade de dias informados. Contratos que possuírem termos aditivo de 

prorrogação de prazo, para os quais a data de expiração se enquadrar na data final, também 

serão apresentados. 

Exemplo: 

            Data de realização da consulta: 23/10/2017. 
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            Dias Informados: 5 

            Data final:  28/10/2017. 

            Resultado da Consulta: Serão apresentados os contratos que irão expirar entre 

23/10/2017 e 28/10/2017. 

                                              Serão apresentados os contratos que possuírem Termos Aditivos 

de Prazo, que irão expirar entre 23/10/2017 e 28/10/2017. 

UG: Informa a Unidade Gestora para a qual foi registrado o contrato. Somente serão exibidos 

contratos das unidades gestoras as quais o usuário conectado tenha acesso. 

Ano: Informa o ano do contrato. 

Contrato: Informa o número do contrato. 

Data Contrato: Informa a data do contrato. 

Data Assinatura: Informa a data de assinatura do contrato. 

Data Início: Informa a data de inicio de vigência do contrato. 

Data Expiração: Informa a data de termino da vigência do contrato. 

Fornecedor: Informa a razão social do contratado. 

  

Para consultar, clique   

Para imprimir, clique   
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Penalidades 

 
  

Esta função tem por objetivo realizar o cadastro de penalidades para que possam ser 

posteriormente associadas aos contratos efetivados.  

Funcionalidade de uso exclusivo da Prefeitura de Vila Velha - ES. 

  

  

 

  

Código: Informe o código da penalidade. 

Descrição: Informe a descrição da penalidade. 

  

Para salvar, clique  

Para excluir os dados, clique  

Para limpar os dados, clique   

Veja também 

• Penalidades Contratuais 
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Valores de Licitação 

 
  

Efetua a inclusão ou exclusão dos valores de Licitação publicados em portarias pelo Diário 

Oficial da União. 

  

 

  

Diário Oficial da União: Informe a data de publicação no Diário Oficial da União. 

Portaria Federal Número: Informe o número da portaria federal. 

  

Compras e Serviços 

  

Dispensa por Limite: Informe o valor de compras e serviços da Dispensa por Limite. 

Convite: Informe o valor de compras e serviços do Convite. 

Tomada de Preços: Informe o valor de compras e serviços da Tomada de Preços. 

Concorrência (a partir de): Informe o valor de compras e serviços mínimo da Concorrência. 
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Alienação de Bens 

  

Dispensa por Limite até: Informe o valor mínimo da dispensa por limite. 

  

Obras e Serviços de Engenharia 

  

Dispensa por Limite: Informe o valor de obras e serviço de engenharia da Dispensa por Limite. 

Convite: Informe o valor de obras e serviço de engenharia do Convite. 

Tomada de Preços: Informe o valor de obras e serviço de engenharia da Tomada de Preços. 

Concorrência (a partir de): Informe o valor de obras e serviço de engenharia mínimo da 

Concorrência. 

  

Leilão 

  

Valores Avaliados até: Informe o valor dos valores avaliados de leilão. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para Imprimir os dados clique  
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Comissão de Licitação 

Função do Integrante 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão das funções dos integrantes. O sistema possibilita o 

cadastramento de quantas funções de integrantes forem necessárias. 

A função do integrante será utilizada no cadastramento das comissões de licitação. 

O cadastramento da tabela de funções de integrantes poderá ser feito gradativamente, à 

medida que forem sendo incluídas as comissões de licitação. 

Para efetuar o registro das informações referentes à Função do Integrante, siga o caminho 

Cadastro/Comissão de Licitação/Função do Integrante 

  

 

  

  

Código: Informe o código correspondente a função do Integrante. 

Descrição: Preencha a descrição do integrante. 

  

Tipo Licitação TCE-PR: Selecione o tipo de licitação de acordo com o Tribunal de Contas do 

estado do Paraná. 

Observação: Campo disponível somente para o estado do Paraná. 

  

Tipo de Atribuição TCE-RS: Selecione neste campo, o tipo de atribuição de acordo com o 

Tribunal de Contas do estado do Rio Grande do Sul. 

Observação: Campo disponível somente para o estado do Rio Grande do Sul. 
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Tipo de Atribuição TCE-SP: Selecione neste campo, o tipo de atribuição de acordo com o 

Tribunal de Contas do estado de São Paulo. Ao enviar as informações das licitações é necessário 

informar os membros das comissões e suas respectivas funções. Ou seja, a função selecionada 

(campo "Código"), deve ser correlacionada à uma atribuição de acordo com o TCE/SP. 

Observação: Campo disponível somente para o estado de São Paulo, de preenchimento obrigatório para fins de 

prestação de contas. 

  

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

Veja também 

• Integrante 
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Integrante 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos integrantes das comissões de licitação. O sistema 

possibilita o cadastramento de quantos integrantes forem necessários. 

Os integrantes serão utilizados no cadastramento das comissões de licitação. 

Para efetuar o registro das informações referentes ao Integrante, siga o caminho 

Cadastro/Comissão de Licitação/Integrante. 

Para o estado de São Paulo, esta mesma funcionalidade também é  utilizada para realizar o 

cadastro de pessoas, e poderá ser acessada pelo caminho Cadastro/Pessoas. As pessoas 

cadastradas poderão ser informadas na funcionalidades Contrato e Execução de Ajuste, como 

gestor do contrato e responsáveis pela conferência/Mediação.   

  

 

  

  

Código: Código de identificação dos integrantes que farão parte de comissões de licitação. 

Nome: Descreva o nome do integrante que fará parte de uma das comissões julgadoras. 

Pessoa: Selecionar o tipo de pessoa que representa o integrante. As opções disponíveis 

permitem que sejam selecionados os tipos referentes a pessoa física ou pessoa física 

estrangeira. 

Observação: Campo disponível somente para o estado do Rio Grande do Sul. 
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CPF: Informe o número do CPF do integrante que fará parte de uma das comissões julgadoras. 

Cabe ressaltar que este campo será exibido somente quando no campo "Pessoa" for 

selecionada a opção "Física". 

Documento Estrangeiro: Informar o número do documento de pessoa estrangeira, do 

integrante que fará parte de uma das comissões julgadoras. Cabe ressaltar que este campo será 

exibido somente quando no campo "Pessoa" for selecionada a opção "Pessoa Física - 

Estrangeiro". 

Observação: Campo disponível somente para o estado do Rio Grande do Sul. 

  

  

Endereço 

Neste quadro, devem ser preenchidas as informações de endereço e contato referentes ao 

integrante da comissão de licitação. 

  

Contato 

Neste quadro, devem ser preenchidas as informações referentes ao contato do integrante. 

Tipo de Contato: Informe o tipo de contado relacionado ao integrante da comissão.. 

As opções "E-mail Profissional" e "E-mail Pessoal" estão disponíveis apenas para o estado de São Paulo, e 

são de preenchimento obrigatório para fins de prestação de contas. 

Número ou Descrição: Acrescente um número de telefone ou descrição do contato. 

Pessoa para Contato: Informe o nome da pessoa de contato. 

Observações: Adicione detalhes se necessário. 

Link: Insira um link de contato se necessário. 

  

Cargo do integrante/pessoa: Informe o cargo do integrante na entidade. Não refere-se a 

função que ele irá exercer na comissão e sim ao cargo. Informação necessária para prestação de 

contas do TCE/SP. 

Visível somente para o estado de São Paulo 
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Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Função do Integrante 
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Comissão Julgadora 

Comissão Especial de Licitação 

 
  

Efetua o cadastramento e manutenção da comissão permanente de licitação. 

Designada com o objetivo específico de cuidar de determinado(s) processo(s). 

  

Para o estado do Rio Grande do Sul 

As comissões especiais devem possuir um número mínimo de membros e atribuições. 

É possível utilizar as atribuições: Presidente, Membro/Suplente, Secretário. 

O número mínimo é de três membros, sendo que um deles deve ser membro/suplente. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes a Comissão Especial de Licitação, siga o 

caminho Cadastro/Comissão de Licitação/Comissão Julgadora/Especial. 
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Número da Portaria: Selecione o número da portaria. 

Código Comissão TCE-PR: Informe o número da portaria que designou a comissão especial de 

licitação. 

Observação: Campo disponível somente para o estado do Paraná. 

Data da Designação: Informe a data da portaria de designação da comissão especial de 

licitação, formato DD/MM/AAAA (Dia/Mês/Ano). 
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Início da Vigência: Informe o início da vigência, formato DD/MM/AAAA (Dia/Mês/Ano). 

Final da Vigência: Informe o fim da vigência, formato DD/MM/AAAA (Dia/Mês/Ano). 

Data de Publicação: Informe a data da publicação da comissão especial de licitação, formato 

DD/MM/AAAA (Dia/Mês/Ano). 

Tipo de Comissão: Informe o tipo de comissão conforme orientação do TCE/PR. 

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade "Anexos" 

(PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos. Contendo um ou 

mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade "Anexos" será aberta exibindo os 

documentos anexados. 

Observação: Para o estado do Rio Grande do Sul é obrigatório a anexação de pelo menos um documento para a 

comissão. 

  

  

Integrante 

  

Código do Integrante: Informe o código do integrante que fará parte da comissão especial de 

licitação. 

Código da Função: Informe o código da função do integrante que fará parte da comissão 

especial de licitação. 

Natureza do Cargo: Selecione a natureza do cargo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado de São Paulo, para fins de prestação de contas. 

Cargo do Integrante: Informe o cargo do integrante. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado de São Paulo, para fins de prestação de contas. 

  

Designação do Integrante 

  

Data: Informe a data de designação do integrante da comissão. Cabe ressaltar que a 

data informada não pode ser menor que a data da designação da própria comissão 

nem maior que a data de destituição, situações em que o sistema emitirá mensagens 

de advertência. Também não pode ser maior que a data final da vigência da 

comissão. 



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 103 

 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Rio Grande do Sul. 

Número do Ato: Informe o número do ato de designação do integrante da 

comissão. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para todos os estados quando o campo "Data da 

Designação" estiver preenchido. 

Ano do Ato: Informe o ano do ato de designação do integrante da comissão. Deve 

ser informado no formato AAAA (Ex.: 2015). O ano informado não pode ser menor 

que o ano da própria comissão, situação em que o sistema emitirá mensagem de 

advertência. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para todos os estados quando o campo "Data da 

Designação" estiver preenchido. 

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade 

"Anexos" (PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). 

Contendo um ou mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade 

"Anexos" será aberta exibindo os documentos anexados. 

Observação: Para o estado do Rio Grande do Sul é obrigatório a anexação de pelo menos um documento 

caso tenha sido informada a data de designação. 

  

  

Exoneração do Integrante (Destituição) 

  

Data: Informe a data de destituição do integrante da comissão. Cabe ressaltar que a 

data informada não pode ser menor que a data da designação da própria comissão 

nem maior que a data de destituição, situações em que o sistema emitirá mensagens 

de advertência. Também não pode ser maior que a data final da vigência. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Rio Grande do Sul. 

Número do Ato: Informe o número do ato de destituição do integrante da comissão. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Rio Grande do Sul caso tenha sido 

informada a data de destituição. 

Ano do Ato: Informe o ano do ato de destituição do integrante da comissão. Deve 

ser informado no formato AAAA (Ex.: 2015). O ano informado não pode ser menor 

que o ano da designação do integrante, situação em que o sistema emitirá 

mensagem de advertência. Inicialmente o sistema preenche o campo 
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automaticamente com o ano da data de destituição informada, permitindo que seja 

editado caso necessário. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Rio Grande do Sul caso tenha sido 

informada a data de destituição. 

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade 

"Anexos" (PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). 

Contendo um ou mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade 

"Anexos" será aberta exibindo os documentos anexados. 

Observação: Para o estado do Rio Grande do Sul é obrigatório a anexação de pelo menos um documento 

caso tenha sido informada a data de destituição. 

  

  

  

Observação: Na tabela são informado os dados cadastrados, podendo ser cadastradas várias pessoas para a comissão 

especial de licitação. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

Veja também 

• Comissão Permanente de Licitação 
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Comissão Permanente de Licitação 

 
  

Efetua o cadastramento e manutenção da comissão permanente de licitação, designada com o 

objetivo de cuidar de processos cujos objetos não necessitem membros especializados em 

determinado assunto. 

  

Para o estado do Rio Grande do Sul 

As comissões permanentes devem possuir um número mínimo de membros e atribuições. 

É possível utilizar as atribuições: Presidente, Membro/Suplente, Secretário. 

O número mínimo é de três membros, sendo que um deles deve ser o presidente. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes a Comissão Permanente de Licitação, siga 

o caminho Cadastro/Comissão de Licitação/Comissão Julgadora/Permanente. 
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Número da Portaria: Informe o número da portaria que designou a comissão permanente de 

licitação. 

Data da Designação: Informe a data da portaria de designação da comissão especial de 

licitação. 

Início da Vigência: Informe o início da vigência. 

Final da Vigência: Informe o fim da vigência. 

Data de Publicação: Informe a data da publicação da comissão especial de licitação. 
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Tipo de Comissão: Informe o tipo de comissão conforme orientação do TCE/PR. 

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade "Anexos" 

(PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). Contendo um ou 

mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade "Anexos" será aberta exibindo os 

documentos anexados. 

Observação: Para o estado do Rio Grande do Sul é obrigatório a anexação de pelo menos um documento para a 

comissão. 

  

  

Integrante 

  

Código do Integrante: Informe o código do integrante que fará parte da comissão especial de 

licitação. 

Código da Função: Informe o código da função do integrante que fará parte da comissão 

especial de licitação. 

Natureza do Cargo: Selecione a natureza do cargo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado de São Paulo, para fins de prestação de contas. 

Cargo do Integrante: Informe o cargo do integrante. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado de São Paulo, para fins de prestação de contas. 

  

Designação do Integrante 

  

Data: Informe a data de designação do integrante da comissão. Cabe ressaltar que a 

data informada não pode ser menor que a data da designação da própria comissão 

nem maior que a data de destituição, situações em que o sistema emitirá mensagens 

de advertência. Também não pode ser maior que a data final da vigência da 

comissão. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Rio Grande do Sul. 

Número do Ato: Informe o número do ato de designação do integrante da 

comissão. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para todos os estados quando o campo "Data da 

Designação" estiver preenchido. 
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Ano do Ato: Informe o ano do ato de designação do integrante da comissão. Deve 

ser informado no formato AAAA (Ex.: 2015). O ano informado não pode ser menor 

que o ano da própria comissão, situação em que o sistema emitirá mensagem de 

advertência. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para todos os estados quando o campo "Data da 

Designação" estiver preenchido. 

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade 

"Anexos" (PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). 

Contendo um ou mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade 

"Anexos" será aberta exibindo os documentos anexados. 

Observação: Para o estado do Rio Grande do Sul é obrigatório a anexação de pelo menos um documento 

caso tenha sido informada a data de designação. 

  

  

Exoneração do Integrante (Destituição) 

  

Data: Informe a data de destituição do integrante da comissão. Cabe ressaltar que a 

data informada não pode ser menor que a data da designação da própria comissão 

nem maior que a data de destituição, situações em que o sistema emitirá mensagens 

de advertência. Também não pode ser maior que a data final da vigência. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Rio Grande do Sul. 

Número do Ato: Informe o número do ato de destituição do integrante da comissão. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Rio Grande do Sul caso tenha sido 

informada a data de destituição. 

Ano do Ato: Informe o ano do ato de destituição do integrante da comissão. Deve 

ser informado no formato AAAA (Ex.: 2015). O ano informado não pode ser menor 

que o ano da designação do integrante, situação em que o sistema emitirá 

mensagem de advertência. Inicialmente o sistema preenche o campo 

automaticamente com o ano da data de destituição informada, permitindo que seja 

editado caso necessário. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Rio Grande do Sul caso tenha sido 

informada a data de destituição. 
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Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade 

"Anexos" (PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). 

Contendo um ou mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade 

"Anexos" será aberta exibindo os documentos anexados. 

Observação: Para o estado do Rio Grande do Sul é obrigatório a anexação de pelo menos um documento 

caso tenha sido informada a data de destituição. 

  

Observação: Na tabela é informado os dados cadastrados, podendo ser cadastrados várias pessoas para a comissão 

permanente de licitação. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Servidor Designado 
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Servidor Designado 

 
  

Efetua o cadastramento e manutenção do servidor designado. Em casos especiais de Órgãos 

Públicos de pequeno porte pode ser convocado um servidor, que cuidará somente dos 

processos da modalidade convite. 

  

Para o estado do Rio Grande do Sul 

As comissões de servidores designados devem possuir um número mínimo de membros e 

atribuições. 

É possível utilizar as atribuições: Servidor Designado, Leiloeiro. 

O número mínimo é de um membros, sendo que um dos membros deve ser o servidor 

designado. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes a Manutenção do Servidor Designado, 

siga o caminho Cadastro/Comissão de Licitação/Comissão Julgadora/Servidor 

Designado. 
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Número da Portaria: Informe o número da portaria que designou o servidor designado. 

Data da Designação: Informe a data da portaria de designação da comissão especial de 

licitação. 

Início da Vigência: Informe o início da vigência. 

Final da Vigência: Informe o fim da vigência. 

Data de Publicação: Informe a data da publicação da comissão especial de licitação. 

Tipo de Comissão: Informe o tipo de comissão conforme orientação do TCE/PR. 

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade "Anexos" 

(PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). Contendo um ou 

mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade "Anexos" será aberta exibindo os 

documentos anexados. 

Observação: Para o estado do Rio Grande do Sul é obrigatório a anexação de pelo menos um documento para a 

comissão. 
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Integrante 

  

Código do Integrante: Informe o código do integrante que fará parte da comissão especial de 

licitação. 

Código da Função: Informe o código da função do integrante que fará parte da comissão 

especial de licitação. 

Natureza do Cargo: Selecione a natureza do cargo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado de São Paulo, para fins de prestação de contas. 

Cargo do Integrante: Informe o cargo do integrante. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado de São Paulo, para fins de prestação de contas. 

  

Designação do Integrante 

  

Data: Informe a data de designação do integrante da comissão. Cabe ressaltar que a 

data informada não pode ser menor que a data da designação da própria comissão 

nem maior que a data de destituição, situações em que o sistema emitirá mensagens 

de advertência. Também não pode ser maior que a data final da vigência da 

comissão. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Rio Grande do Sul. 

Número do Ato: Informe o número do ato de designação do integrante da 

comissão. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para todos os estados quando o campo "Data da 

Designação" estiver preenchido. 

Ano do Ato: Informe o ano do ato de designação do integrante da comissão. Deve 

ser informado no formato AAAA (Ex.: 2015). O ano informado não pode ser menor 

que o ano da própria comissão, situação em que o sistema emitirá mensagem de 

advertência. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para todos os estados quando o campo "Data da 

Designação" estiver preenchido. 
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Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade 

"Anexos" (PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). 

Contendo um ou mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade 

"Anexos" será aberta exibindo os documentos anexados. 

Observação: Para o estado do Rio Grande do Sul é obrigatório a anexação de pelo menos um documento 

caso tenha sido informada a data de designação. 

  

  

Exoneração do Integrante (Destituição) 

  

Data: Informe a data de destituição do integrante da comissão. Cabe ressaltar que a 

data informada não pode ser menor que a data da designação da própria comissão 

nem maior que a data de destituição, situações em que o sistema emitirá mensagens 

de advertência. Também não pode ser maior que a data final da vigência. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Rio Grande do Sul. 

Número do Ato: Informe o número do ato de destituição do integrante da comissão. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Rio Grande do Sul caso tenha sido 

informada a data de destituição. 

Ano do Ato: Informe o ano do ato de destituição do integrante da comissão. Deve 

ser informado no formato AAAA (Ex.: 2015). O ano informado não pode ser menor 

que o ano da designação do integrante, situação em que o sistema emitirá 

mensagem de advertência. Inicialmente o sistema preenche o campo 

automaticamente com o ano da data de destituição informada, permitindo que seja 

editado caso necessário. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Rio Grande do Sul caso tenha sido 

informada a data de destituição. 

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade 

"Anexos" (PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). 

Contendo um ou mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade 

"Anexos" será aberta exibindo os documentos anexados. 

Observação: Para o estado do Rio Grande do Sul é obrigatório a anexação de pelo menos um documento 

caso tenha sido informada a data de destituição. 
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Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Pregoeiro 

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 115 

 

Pregoeiro Oficial 

 
  

Esta funcionalidade possibilita realizar os cadastros dos pregoeiros oficiais para Portaria, de 

acordo com a tela abaixo: 

  

Para o estado do Rio Grande do Sul 

As comissões de pregão devem possuir um número mínimo de membros e atribuições. 

É possível utilizar as atribuições: Pregoeiro, Equipe de Apoio. 

O número mínimo é de três membros, sendo que um deles deve ser pregoeiro. 
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Número da Portaria: Informe o número da portaria que designou o servidor designado. 

Código Comissão TCE-PR: Informe o número da portaria que designou a comissão especial de 

licitação. 

Observação: Campo disponível apenas para o estado do Paraná. 

Data da Designação: Informe a data da portaria de designação da comissão especial de 

licitação. 

Início da Vigência: Informe o início da vigência. 
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Final da Vigência: Informe o fim da vigência. Ao sair deste campo, caso seja informada uma 

data válida, será habilitado o campo Código Integrante do painel Integrante. 

Data de Publicação: Informe a data da publicação da comissão especial de licitação. 

Tipo de Comissão: Informe o tipo de comissão conforme orientação do TCE/PR. 

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade "Anexos" 

(PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). Contendo um ou 

mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade "Anexos" será aberta exibindo os 

documentos anexados. 

Observação: Para o estado do Rio Grande do Sul é obrigatório a anexação de pelo menos um documento para a 

comissão. 

  

  

Integrante 

  

Código do Integrante: Informe o código do integrante que fará parte da comissão especial de 

licitação. 

Código da Função: Informe o código da função do integrante que fará parte da comissão 

especial de licitação. 

Natureza do Cargo: Selecione a natureza do cargo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado de São Paulo, para fins de prestação de contas. 

Cargo do Integrante: Informe o cargo do integrante. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado de São Paulo, para fins de prestação de contas. 

  

Designação do Integrante 

  

Data: Informe a data de designação do integrante da comissão. Cabe ressaltar que a 

data informada não pode ser menor que a data da designação da própria comissão 

nem maior que a data de destituição, situações em que o sistema emitirá mensagens 

de advertência. Também não pode ser maior que a data final da vigência da 

comissão. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Rio Grande do Sul. 
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Número do Ato: Informe o número do ato de designação do integrante da 

comissão. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para todos os estados quando o campo "Data da 

Designação" estiver preenchido. 

Ano do Ato: Informe o ano do ato de designação do integrante da comissão. Deve 

ser informado no formato AAAA (Ex.: 2015). O ano informado não pode ser menor 

que o ano da própria comissão, situação em que o sistema emitirá mensagem de 

advertência. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para todos os estados quando o campo "Data da 

Designação" estiver preenchido. 

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade 

"Anexos" (PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). 

Contendo um ou mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade 

"Anexos" será aberta exibindo os documentos anexados. 

Observação: Para o estado do Rio Grande do Sul é obrigatório a anexação de pelo menos um documento 

caso tenha sido informada a data de designação. 

  

  

Exoneração do Integrante (Destituição) 

  

Data: Informe a data de destituição do integrante da comissão. Cabe ressaltar que a 

data informada não pode ser menor que a data da designação da própria comissão 

nem maior que a data de destituição, situações em que o sistema emitirá mensagens 

de advertência. Também não pode ser maior que a data final da vigência. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Rio Grande do Sul. 

Número do Ato: Informe o número do ato de destituição do integrante da comissão. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para todos os estados caso tenha sido informada a 

data de destituição. 

Ano do Ato: Informe o ano do ato de destituição do integrante da comissão. Deve 

ser informado no formato AAAA (Ex.: 2015). O ano informado não pode ser menor 

que o ano da designação do integrante, situação em que o sistema emitirá 

mensagem de advertência. Inicialmente o sistema preenche o campo 
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automaticamente com o ano da data de destituição informada, permitindo que seja 

editado caso necessário. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Rio Grande do Sul caso tenha sido 

informada a data de destituição. 

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade 

"Anexos" (PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). 

Contendo um ou mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade 

"Anexos" será aberta exibindo os documentos anexados. 

Observação: Para o estado do Rio Grande do Sul é obrigatório a anexação de pelo menos um documento 

caso tenha sido informada a data de destituição. 

  

A tabela Integrantes apresenta automaticamente os dados previamente cadastrados, 

retornando ao campo ‘Código do Integrante’. Caso o Código do Integrante inserido no campo 

já esteja presente na ‘tabela Integrantes’ o sistema deverá atualizar as informações referentes ao 

código informado e não incluir uma nova linha. 

Ao clicar duas vezes em uma linha da tabela, o sistema carregará para os campos do ‘Integrante’ 

os dados correspondentes à linha selecionada, permitindo que o usuário possa alterar as 

informações. 

Ao pressionar Shift+Del será excluído o registro da grade e caso os dados do 'Integrante' sejam 

os mesmos do registro, os campos serão limpos. 

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 
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• Comissão Especial de Licitação 
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Leiloeiro 

Leiloeiro Administrativo 

 
  

Efetua o cadastramento e manutenção do leiloeiro administrativo designado nos casos de 

leilões com lotes pequenos e lances provavelmente baixos. 

Para efetuar o registro das informações referentes ao Leiloeiro Administrativo, siga o 

caminho Cadastro/Comissão de Licitação/Comissão 

Julgadora/Leiloeiro/Administrativo. 
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Número da Portaria: Informe o número da portaria que designou o servidor. 

Data da Designação: Informe a data da portaria de designação da comissão especial de 

licitação, formato DD/MM/AAAA (Dia/Mês/Ano). 

Início da Vigência: Informe o início da vigência, formato DD/MM/AAAA (Dia/Mês/Ano). 

Final da Vigência: Informe o fim da vigência, formato DD/MM/AAAA (Dia/Mês/Ano). 

Data de Publicação: Informe a data da publicação da comissão especial de licitação, formato 

DD/MM/AAAA (Dia/Mês/Ano). 

Tipo de Comissão: Informe o tipo de comissão. 

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade "Anexos" 

(PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). Contendo um ou 

mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade "Anexos" será aberta exibindo os 

documentos anexados. 

Observação: Para o estado do Rio Grande do Sul é obrigatório a anexação de pelo menos um documento para a 

comissão. 

  

  

Integrante 

  

Código do Leiloeiro: Informe o código do leiloeiro que fará parte da comissão especial de 

licitação. 

Código da Função: Informe o código da função do integrante que fará parte da comissão 

especial de licitação. 

Natureza do Cargo: Selecione a natureza do cargo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado de São Paulo, para fins de prestação de contas. 

Cargo do Integrante: Informe o cargo do integrante. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado de São Paulo, para fins de prestação de contas. 

  

Designação do Integrante 
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Data: Informe a data de designação do integrante da comissão. Cabe ressaltar que a 

data informada não pode ser menor que a data da designação da própria comissão 

nem maior que a data de destituição, situações em que o sistema emitirá mensagens 

de advertência. Também não pode ser maior que a data final da vigência da 

comissão. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Rio Grande do Sul. 

Número do Ato: Informe o número do ato de designação do integrante da 

comissão. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para todos os estados quando o campo "Data da 

Designação" estiver preenchido. 

Ano do Ato: Informe o ano do ato de designação do integrante da comissão. Deve 

ser informado no formato AAAA (Ex.: 2015). O ano informado não pode ser menor 

que o ano da própria comissão, situação em que o sistema emitirá mensagem de 

advertência. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para todos os estados quando o campo "Data da 

Designação" estiver preenchido. 

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade 

"Anexos" (PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). 

Contendo um ou mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade 

"Anexos" será aberta exibindo os documentos anexados. 

Observação: Para o estado do Rio Grande do Sul é obrigatório a anexação de pelo menos um documento 

caso tenha sido informada a data de designação. 

  

  

Exoneração do Integrante (Destituição) 

  

Data: Informe a data de destituição do integrante da comissão. Cabe ressaltar que a 

data informada não pode ser menor que a data da designação da própria comissão 

nem maior que a data de destituição, situações em que o sistema emitirá mensagens 

de advertência. Também não pode ser maior que a data final da vigência. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Rio Grande do Sul. 

Número do Ato: Informe o número do ato de destituição do integrante da comissão. 
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Observação: Campo de preenchimento obrigatório para todos os estados caso tenha sido informada a 

data de destituição. 

Ano do Ato: Informe o ano do ato de destituição do integrante da comissão. Deve 

ser informado no formato AAAA (Ex.: 2015). O ano informado não pode ser menor 

que o ano da designação do integrante, situação em que o sistema emitirá 

mensagem de advertência. Inicialmente o sistema preenche o campo 

automaticamente com o ano da data de destituição informada, permitindo que seja 

editado caso necessário. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Rio Grande do Sul caso tenha sido 

informada a data de destituição. 

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade 

"Anexos" (PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). 

Contendo um ou mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade 

"Anexos" será aberta exibindo os documentos anexados. 

Observação: Para o estado do Rio Grande do Sul é obrigatório a anexação de pelo menos um documento 

caso tenha sido informada a data de destituição. 

  

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Leiloeiro Oficial 
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Leiloeiro Oficial 

 
  

Efetua o cadastramento e manutenção do leiloeiro oficial designado em casos de leilão de 

grande importância, lotes muito grandes e de valores altos. 

Para efetuar o registro das informações referentes ao Tipo de Garantia, siga o caminho 

Cadastro/Comissão de Licitação/Comissão Julgadora/ Leiloeiro/Oficial. 

  

  

 

  

  

Número da Portaria: Informe o número da portaria que designou o servidor designado. 

Data da Designação: Informe a data da portaria de designação da comissão especial de 

licitação. 
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Início da Vigência: Informe o início da vigência. 

Final da Vigência: Informe o fim da vigência. 

Data de Publicação: Informe a data da publicação da comissão especial de licitação. 

Tipo de Comissão: Informe o tipo de comissão conforme orientação do TCE/PR. 

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade "Anexos" 

(PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). Contendo um ou 

mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade "Anexos" será aberta exibindo os 

documentos anexados. 

Observação: Para o estado do Rio Grande do Sul é obrigatório a anexação de pelo menos um documento para a 

comissão. 

  

  

Integrante 

  

Código do Leiloeiro: Informe o código do leiloeiro que fará parte da comissão especial de 

licitação. 

Código da Função: Informe o código da função do integrante que fará parte da comissão 

especial de licitação. 

Natureza do Cargo: Selecione a natureza do cargo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado de São Paulo, para fins de prestação de contas. 

Cargo do Integrante: Informe o cargo do integrante. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado de São Paulo, para fins de prestação de contas. 

  

Designação do Integrante 

  

Data: Informe a data de designação do integrante da comissão. Cabe ressaltar que a 

data informada não pode ser menor que a data da designação da própria comissão 

nem maior que a data de destituição, situações em que o sistema emitirá mensagens 

de advertência. Também não pode ser maior que a data final da vigência da 

comissão. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Rio Grande do Sul. 
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Número do Ato: Informe o número do ato de designação do integrante da 

comissão. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para todos os estados quando o campo "Data da 

Designação" estiver preenchido. 

Ano do Ato: Informe o ano do ato de designação do integrante da comissão. Deve 

ser informado no formato AAAA (Ex.: 2015). O ano informado não pode ser menor 

que o ano da própria comissão, situação em que o sistema emitirá mensagem de 

advertência. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para todos os estados quando o campo "Data da 

Designação" estiver preenchido. 

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade 

"Anexos" (PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). 

Contendo um ou mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade 

"Anexos" será aberta exibindo os documentos anexados. 

Observação: Para o estado do Rio Grande do Sul é obrigatório a anexação de pelo menos um documento 

caso tenha sido informada a data de designação. 

  

  

Exoneração do Integrante (Destituição) 

  

Data: Informe a data de destituição do integrante da comissão. Cabe ressaltar que a 

data informada não pode ser menor que a data da designação da própria comissão 

nem maior que a data de destituição, situações em que o sistema emitirá mensagens 

de advertência. Também não pode ser maior que a data final da vigência. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Rio Grande do Sul. 

Número do Ato: Informe o número do ato de destituição do integrante da comissão. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para todos os estados caso tenha sido informada a 

data de destituição. 

Ano do Ato: Informe o ano do ato de destituição do integrante da comissão. Deve 

ser informado no formato AAAA (Ex.: 2015). O ano informado não pode ser menor 

que o ano da designação do integrante, situação em que o sistema emitirá 

mensagem de advertência. Inicialmente o sistema preenche o campo 
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automaticamente com o ano da data de destituição informada, permitindo que seja 

editado caso necessário. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Rio Grande do Sul caso tenha sido 

informada a data de destituição. 

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade 

"Anexos" (PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). 

Contendo um ou mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade 

"Anexos" será aberta exibindo os documentos anexados. 

Observação: Para o estado do Rio Grande do Sul é obrigatório a anexação de pelo menos um documento 

caso tenha sido informada a data de destituição. 

  

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Leiloeiro Administrativo 
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Tabela de Preço 

 
  

Nesta funcionalidade é possível realizar o cadastro da tabela de preço. 

  

 

  

Tabela de Preço: Informe ou selecione através do botão , o código da tabela de preço. Para 

cadastrar uma nova tabela, informe o código a ser cadastrado. Cabe ressaltar que se o código 

não for informado, o sistema o fará automaticamente, atribuindo um código posterior ao último 

cadastrado. Vale lembrar ainda que ao informar um código existente, ao sair do campo o 

sistema apresentará as vigências existentes, e ao selecionar uma das vigências, serão carregadas 

as demais informações cadastradas. 
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Data de Início da Vigência: Informe neste campo, a data de início da vigência, lembrando que 

a data deve ser diferente das vigências já existentes. Cabe ressaltar que a data de início 

cadastrada, não pode estar no intervalo de uma vigência já existente. Cabe ressaltar ainda, que 

caso exista uma vigência sem data final preenchida, não será possível criar uma nova vigência 

enquanto não for preenchida a data final da última vigência gravada. 

Ao criar uma nova vigência para uma tabela, se esta já possuir pelo menos uma vigência 

cadastrada, o sistema questionará se deverá ser realizada uma cópia de todos os materiais de 

uma vigência já existente. Caso seja optado por realizar a cópia de todos os materiais, será 

exibida uma tela (Selecione a vigência de origem para a realização da cópia) apresentando 

todas as vigências existentes, possibilitando assim a escolha da vigência a ser copiada, conforme 

pode ser observado abaixo. 

  

 

  

Código: Esta coluna apresenta os códigos das vigências cadastradas. 

Início da Vigência: Esta coluna apresenta as datas de inicio das vigências 

cadastradas. 

Final da Vigência: Esta coluna apresenta as datas finais das vigências cadastradas. 

Descrição da Tabela: Esta coluna apresenta as descrições das tabelas. 

  

Data Final da Vigência: Informe neste campo, a data final da vigência. Cabe ressaltar que este 

campo não é de preenchimento obrigatório para casos onde o final da vigência da tabela não 
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seja definido pelo órgão regulamentador. Para casos onde seja necessário informar uma 

vigência com data retroativa, ou seja, uma vigência com data inicial anterior à(s) vigência(s) já 

gravada(s), obrigatoriamente deve ser informada a data final de vigência, e caso não seja 

informada o sistema emitirá uma mensagem advertindo sobre a obrigatoriedade. A data final de 

vigência deve obrigatoriamente ser superior à data de início da vigência. 

Descrição: Informe neste campo, a descrição da tabela de preço. Cabe ressaltar que ao criar 

uma nova vigência, o sistema sugere para este campo o mesmo nome da tabela já existente. 

Órgão Regulamentador: Informe neste campo, o nome do órgão regulamentador. Cabe 

ressaltar que ao criar uma nova vigência, o sistema sugere para este campo o mesmo nome da 

tabela já existente. 

Data de Atualização: Informe neste campo, a data de atualização da tabela de preço. 

Tipo de Material: Informe neste campo qual o tipo de material que irá compor esta tabela de 

preço (Material de Consumo/ Bens Patrimoniais /Obras e Serviços. No caso da tabela ser 

composta por tipos diferentes, informe o tipo que terá mais incidência. 

Campo disponível somente para o estado de São Paulo. Através da informação do tipo de material, será possível 

determinar a classificação econômica da tabela de preço, para envio ao TCE/SP. 

  

  

Guia Materiais Vinculados a Tabela de Preço 

  

Localizar Material pela Descrição: Utilize este campo para localizar o material. Cabe ressaltar 

que basta digitar o nome ou parte do nome do material para que o sistema realize a busca, 

destacando os resultados. 

Material: Informe neste campo, o código do material a ser cadastrado. Cabe ressaltar que 

podem ser vinculados materiais de consumo, bens patrimoniais e obras e serviços. 

Descrição do Material:  Esta coluna é preenchida automaticamente pelo sistema de acordo 

com o campo "Material" e exibe a descrição completa do cadastro do material. 

Unid.:  Esta coluna é preenchida automaticamente pelo sistema de acordo com o campo 

"Material" e exibe a sigla da unidade de medida do material. 
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Cód. de Referência: Informe neste campo, caso existe, o código de referência do material na 

tabela de preço. Cabe ressaltar que o campo não possui distinção de letras maiúsculas e 

minúsculas. 

Fabricante: Informe neste campo, o código do fabricante do material. Cabe ressaltar que 

somente será possível informar o código de um fabricante se o mesmo estiver cadastrado, o 

que pode ser feito na funcionalidade "Cadastros/Fabricante". Caso o material já tenha sido 

vinculado a um único fabricante, o sistema irá sugerir este fabricante automaticamente com 

base no material informado, porém é possível alterar o fabricante, caso necessário. 

Descrição do Fabricante: Esta coluna é preenchida automaticamente pelo sistema de acordo 

com o campo "Fabricante" e apresenta a descrição completa do fabricante. 

Valor Unitário: Informe neste campo, o valor unitário do material. Cabe ressaltar que o valor 

deve ser maior que zero. 
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Fabricante 

 
  

Esta funcionalidade permite que seja realizado o cadastro, alteração e exclusão do fabricante. 

Cabe ressaltar que o fabricante cadastrado pode ser utilizado na funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastro/Fabricante". 
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Fabricante: Informe ou selecione através do botão , o código do fabricante. Cabe ressaltar 

que, caso o código pertença a um fabricante já cadastrado, as informações referentes à reste 

fabricante serão carregadas na funcionalidade, caso contrário será possível realizar o cadastro 

de um novo fabricante com o código informado. Caso o campo seja deixado em branco, será 

sugerido automaticamente pelo sistema o primeiro código disponível após o último código 

válido cadastrado. Campo de preenchimento obrigatório. 

Descrição: Informe neste campo, a descrição do fabricante a ser cadastrado. Cabe ressaltar que, 

caso no campo "Fabricante" tenha sido informado um código já cadastrado, este campo será 

preenchido automaticamente pelo sistema com a descrição do respectivo fabricante. Campo de 

preenchimento obrigatório. 

CNPJ: Informe neste campo, o número do CNPJ do fabricante, lembrando que devem ser 

informados somente os números. Cabe ressaltar que, caso no campo "Fabricante" tenha sido 

informado um código já cadastrado, este campo será preenchido automaticamente pelo 

sistema com a descrição do respectivo fabricante. Campo de preenchimento obrigatório. 

  

Vinculação de Materiais ao Fabricante 

É importante ressaltar que a vinculação de materiais ao fabricante é opcional. 

  

Tipo: Este campo apresenta o tipo de vinculação do código de barras ao fabricante, indicando 

se é um material ou bem patrimonial. 

Material: Informe ou selecione o material. Cabe ressaltar que o sistema validará se o material 

informado neste campo pertence ao tipo de material informado na coluna "Tipo". 

Descrição: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema, e apresenta a descrição do 

material selecionado no campo "Material". 

Código de Barra: Informe neste campo, o código de barras do material. Cabe ressaltar que o 

sistema validará se o código informado já não foi cadastrado para outro material ou também 

para o mesmo material. 
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Integrante 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos integrantes das comissões de licitação. O sistema 

possibilita o cadastramento de quantos integrantes forem necessários. 

Os integrantes serão utilizados no cadastramento das comissões de licitação. 

Para efetuar o registro das informações referentes ao Integrante, siga o caminho 

Cadastro/Comissão de Licitação/Integrante. 

Para o estado de São Paulo, esta mesma funcionalidade também é  utilizada para realizar o 

cadastro de pessoas, e poderá ser acessada pelo caminho Cadastro/Pessoas. As pessoas 

cadastradas poderão ser informadas na funcionalidades Contrato e Execução de Ajuste, como 

gestor do contrato e responsáveis pela conferência/Mediação.   

  

 

  

  

Código: Código de identificação dos integrantes que farão parte de comissões de licitação. 

Nome: Descreva o nome do integrante que fará parte de uma das comissões julgadoras. 

Pessoa: Selecionar o tipo de pessoa que representa o integrante. As opções disponíveis 

permitem que sejam selecionados os tipos referentes a pessoa física ou pessoa física 

estrangeira. 

Observação: Campo disponível somente para o estado do Rio Grande do Sul. 
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CPF: Informe o número do CPF do integrante que fará parte de uma das comissões julgadoras. 

Cabe ressaltar que este campo será exibido somente quando no campo "Pessoa" for 

selecionada a opção "Física". 

Documento Estrangeiro: Informar o número do documento de pessoa estrangeira, do 

integrante que fará parte de uma das comissões julgadoras. Cabe ressaltar que este campo será 

exibido somente quando no campo "Pessoa" for selecionada a opção "Pessoa Física - 

Estrangeiro". 

Observação: Campo disponível somente para o estado do Rio Grande do Sul. 

  

  

Endereço 

Neste quadro, devem ser preenchidas as informações de endereço e contato referentes ao 

integrante da comissão de licitação. 

  

Contato 

Neste quadro, devem ser preenchidas as informações referentes ao contato do integrante. 

Tipo de Contato: Informe o tipo de contado relacionado ao integrante da comissão.. 

As opções "E-mail Profissional" e "E-mail Pessoal" estão disponíveis apenas para o estado de São Paulo, e 

são de preenchimento obrigatório para fins de prestação de contas. 

Número ou Descrição: Acrescente um número de telefone ou descrição do contato. 

Pessoa para Contato: Informe o nome da pessoa de contato. 

Observações: Adicione detalhes se necessário. 

Link: Insira um link de contato se necessário. 

  

Cargo do integrante/pessoa: Informe o cargo do integrante na entidade. Não refere-se a 

função que ele irá exercer na comissão e sim ao cargo. Informação necessária para prestação de 

contas do TCE/SP. 

Visível somente para o estado de São Paulo 
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Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Função do Integrante 
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Despesa 

Órgão/Unidade 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos órgãos e unidades orçamentárias. 

Os órgãos e unidades orçamentárias serão utilizados para o cadastramento das despesas 

orçamentárias referente ao orçamento da entidade pública. 

Para efetuar o registro das informações referentes aos Órgãos/Unidade, siga o caminho 

Cadastro/Despesa/Órgão e Unidade. 

  

 

  

Exercício Fiscal:Informe o exercício fiscal, no formato AAAA (Ano). 

Órgão: Código que identifica o órgão/unidade orçamentária a ser utilizado na operação 

que está sendo efetuada. 

Nome: Informe a descrição do órgão. Exemplo: Secretária de Administração, Gabinete do 

Prefeito etc. 

Nome Reduzido: Informe a descrição reduzida do órgão. Exemplo: Sec. de Administração. 

Sigla do Órgão: Informe a sigla do órgão. Exemplo: Sec. Adm., Sec. Fin. etc. 
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Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Ordenador de Despesa 
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Ordenador de Despesa 

 
  

Através desta funcionalidade é efetuado o registro das informações referentes ao Ordenador de 

Despesa, ou seja, o representante do contratante responsável pelo contrato/termo aditivo com 

o fornecedor. 

Para acessar esta funcionalidade siga o caminho Cadastro/Despesa/Ordenador de Despesa. 

  

 

  

Código: Informe o código de cadastro do representante. Caso o código informado já tenha 

sido cadastrado anteriormente, o sistema automaticamente carregará na funcionalidade os 

dados do cadastro, sendo possível editá-los. Campo de preenchimento obrigatório. 

Nome: Informe o nome do representante do contratante responsável pelo contrato/termo 

aditivo com o fornecedor. 
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CPF: Informe o número do CPF do representante do contratante responsável pelo 

contrato/termo aditivo com o fornecedor. Deve se rum número válido, pois o sistema 

realizará a validação do CPF. 

Para o estado do Rio de Janeiro este campo será de preenchimento obrigatório para fins de prestação de contas. 

Identidade: Informe o número do RG do representante do contratante responsável pelo 

contrato/termo aditivo com o fornecedor. 

Telefone: Informe o número de telefone do representante do contratante responsável pelo 

contrato/termo aditivo com o fornecedor. 

Fax: Informe o número do fax do representante do contratante responsável pelo 

contrato/termo aditivo com o fornecedor. 

Celular: Informe o número do celular do representante do contratante responsável pelo 

contrato/termo aditivo com o fornecedor. 

E-mail/E-mail Profissional: Informe o e-mail do representante do contratante responsável 

pelo contrato/termo aditivo com o fornecedor.. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido com o nome "E-mail Profissional", de preenchimento 

obrigatório para fins de prestação de contas. 

E-mail Pessoal: Informe o e-mail pessoal do representante do contratante responsável pelo 

contrato/termo aditivo com o fornecedor. 

Campo disponível somente para o estado de São Paulo, de preenchimento obrigatório para fins de prestação de 

contas. 

Cargo: Informe o cargo do representante do contratante responsável pelo contrato/termo 

aditivo com o fornecedor. 

Campo disponível somente para o estado de São Paulo, de preenchimento obrigatório para fins de prestação de 

contas. 

Inicio da Vigência: Informe o inicio da vigência do Ordenador da Despesa. 

Para o estado do Rio de Janeiro este campo será de preenchimento obrigatório para fins de prestação de contas. 

Final da Vigência: Informe o término da vigência do Ordenador da Despesa. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   
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Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Fonte de Recurso 
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Fonte de Recurso 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos códigos de fonte de recursos. 

A fonte de recursos será utilizada no cadastramento das despesas orçamentárias referente ao 

orçamento de uma entidade pública e também será utilizada para vincular o recurso financeiro 

que será utilizado para pagamento do objeto do processo. 

Para efetuar o registro das informações referentes a Fonte de Recurso, siga o caminho 

Cadastro/Despesa/Fonte de Recurso. 

  

 

  

Ano do Exercício: Informe o ano do exercício, no formato AAAA (Ano). 

Código: Código da fonte de recursos a ser utilizado no cadastramento da tabela de fontes 

de recursos. 

Origem do Recurso: Selecione a origem do recurso. 

Descrição: Descrição que identifica as fontes de recursos. Exemplo:  Recursos próprios. 

Convênio: Informe o convênio. 

Sit. Transferência: Informe o código de transferência do SIT de acordo com a tabela SIT 

previamente cadastrada. 

  

Para salvar clique  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 145 

 

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Função 
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Função 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos códigos das funções de governo. 

Os códigos das funções serão utilizados para o cadastramento das despesas orçamentárias 

referente ao orçamento da entidade pública. 

Para efetuar o registro das informações referentes a Função, siga o caminho 

Cadastro/Despesa/Função. 

  

 

  

Código: Código a ser utilizado no cadastramento das funções de governo. 

Descrição: Descrição que identifica a função de governo.  Exemplo: Administração e 

Planejamento. O sistema já traz cadastrada a tabela completa da funcional programática, 

conforme estabelece o Anexo nº 5 da Lei 4.320/64. 

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 
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• Subfunção 
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Subfunção 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos códigos das subfunções de governo (de acordo 

com a Portaria 42/99). 

Os códigos das subfunções serão utilizados para o cadastramento das despesas orçamentárias 

referente ao orçamento da entidade pública. 

Para efetuar o registro das informações referentes a Subfunção, siga o caminho 

Cadastro/Despesa/Subfunção. 

  

 

  

Código: Código a ser utilizado no cadastramento das subfunções de governo. 

Descrição: Descrição que identifica a subfunção de governo. Exemplo:  Administração.  O 

sistema já traz cadastrada a tabela completa da funcional programática, conforme 

estabelece o Anexo nº 5 da Lei 4.320/64. 

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 149 

 

Veja também 

• Programa 
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Programa 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos códigos dos programas de governo (de acordo com 

a Portaria 42/99). 

Os códigos dos programas serão utilizados para o cadastramento das despesas orçamentárias 

referente ao orçamento da entidade pública. 

Para efetuar o registro das informações referentes ao Programa, siga o caminho 

Cadastro/Despesa/Programa. 

  

 

  

Código: Código a ser utilizado no cadastramento do programa do governo. 

Descrição: Descrição que identifica o programa de governo. Exemplo:  Administração Geral. 

 O sistema já traz cadastrada a tabela completa da funcional programática, conforme 

estabelece o Anexo nº 5 da Lei 4.320/64. 

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Veja também 

• Projeto/Atividade 
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Projeto/Atividade 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos projetos e atividades. 

Os projetos e atividades serão utilizados no cadastramento das despesas orçamentárias 

referente ao orçamento de uma entidade pública. 

Para efetuar o registro das informações referentes a Projeto e Atividade, siga o caminho 

Cadastro/Despesa/Projeto e Atividade. 

  

 

  

Exercício: Informe o ano do projeto e atividade que será cadastrado, no formato AAAA 

(Ano). 
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Destino: Informe o destino que identifica a subfunção de trabalho da despesa. Os projetos 

serão identificados com números ímpares (1, 3, 5, 7 e 9) e as atividades serão identificadas 

com números pares (2,4, 6 e 8). 

Código Projeto Atividade: Conforme selecionado no campo "Destino", informe o código 

do projeto ou atividade a ser cadastrado na tabela. 

Código Sub Proj. Atividade: Informe o código do subprojeto ou subatividade a ser 

utilizado na operação que está sendo efetuada. 

Descrição: Descrição do projeto ou atividade para manutenção do projeto ou atividade. 

Exemplo: 1. Código 1.001 (Projeto) - Construção de Praças de Esportes. 2. Código 2.001 

(Atividade) - Manutenção da Administração Geral. 

  

Objetivo 

  

Descrição: Neste campo informe a descrição do objetivo. 

  

Percentuais por Objetivo 

  

Segundo: Informe o percentual. 

Terceiro: Informe o percentual. 

Quarto: Informe o percentual. 

Quinto: Informe o percentual. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Veja também 

• Categoria Econômica 
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Categoria Econômica 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos códigos de categoria econômica. 

A categoria econômica será utilizada no cadastramento das despesas orçamentárias referente 

ao orçamento de uma entidade pública. 

Para efetuar o registro das informações referentes a Categoria Econômica, siga o caminho 

Cadastro/Despesa/Categoria Econômica. 

  

 

  

Código: Código a ser utilizado no cadastramento das categorias econômicas da despesa. 

Descrição: Descrição que identifica a categoria econômica. Exemplo:  Material de Consumo. 

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 
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• Unidade Gestora 
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Código de Aplicação 

 
  

Para efetuar o registro das informações referentes a Unidade Gestora, siga o caminho 

Cadastro/Despesa/Código de Aplicação 

  

 

  

Exercício: Informe o ano do exercício. 

Código: Selecione o código da aplicação. 

Descrição: Informe uma descrição para o código da aplicação. 

Identificador: Informe o identificador. 

  

  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

Veja também 

• Despesa 
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Despesa 

 
Efetua a inclusão, alteração ou exclusão das despesas orçamentárias. 

As despesas orçamentárias serão utilizadas para vincular o empenhamento do objeto de um 

processo a uma determinada despesa orçamentária. 

Para efetuar o registro das informações referentes à Despesa, siga o caminho 

Cadastro/Despesa/Despesa. 

  

 

  

Exercício: Informe o exercício fiscal referente a despesa que está sendo cadastrada, no 

formato AAAA (Ano). 

Despesa: Código que identifica a despesa que está sendo cadastrada. 

Órgão: Código que identifica o órgão que será utilizado para o cadastramento dessa 

despesa. 
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Unidade: Código que identifica a unidade que está sendo cadastrada. 

Unidade Gestora: Código que identifica a unidade gestora. 

Função: Código da função a ser utilizado no cadastramento dessa despesa. 

Subfunção: Código que identifica a Subfunção a ser utilizada no cadastramento dessa 

despesa. 

Programa: Código que identifica o Programa a ser utilizado no cadastramento dessa 

despesa. 

Destino: Informe o destino que identifica a subfunção de trabalho da despesa. Os projetos 

serão identificados com números ímpares (1, 3, 5, 7 e 9) e as atividades serão identificadas 

com números pares (2,4, 6 e 8). 

  

• Projeto: Identifica a subfunção de trabalho da despesa como projeto. 

Segundo a legislação, o Projeto é um instrumento de programação para 

alcançar os objetivos de uma subfunção, envolvendo um conjunto de 

operações limitado ao tempo, das quais resulta um produto final que 

concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação do Governo. 

• Atividade: Identifica a subfunção de trabalho da despesa como atividade. 

Segundo a legislação, a Atividade é um instrumento de programação para 

alcançar os objetivos de uma subfunção, envolvendo um conjunto de 

operações que se realizam de modo contínuo e permanente, necessárias à 

manutenção da ação do Governo. 

Projeto Atividade: Conforme indicado no campo "Destino", informe o código do projeto 

ou atividade a ser utilizado no cadastramento dessa despesa. 

Subprojeto Atividade: Informe o código do subprojeto ou subatividade a ser utilizado no 

cadastramento da despesa, se houver. 

Categoria Econômica: Código da categoria econômica a ser utilizado no cadastramento 

dessa despesa. 

Fonte de Recurso: Código da fonte de recursos a ser utilizado no cadastramento dessa 

despesa. 
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Incorporação Patrimonial: Código da Incorporação Patrimonial. 

  

Observação: Para os cliente que já utilizam o sistema de Contabilidade Pública -  PRONIM CP não será necessário 

fazer esse cadastramento, o sistema está preparado para importar os dados da despesa orçamentária do PRONIM 

CP. 

  

  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Importação de Dados Contábeis 
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Importação de Dados Contábeis 

 
  

Efetua importação dos dados contábeis gerados pelo CPcetil, tais como despesa orçamentária e 

cadastro de fornecedores/categorias. 

Para efetuar o registro das informações referentes a Importação de Dados Contábeis, siga o 

caminho Cadastro/Despesa/Importação de Dados Contábeis. 

  

 

  

Exercício Fiscal a Importar: Informe o exercício fiscal referente as tabelas que terão as 

informações importadas, no formato AAAA (Ano). 

  

Fornecedor 
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Fornecedor: Serão importados os dados gerados pelo PRONIM CP referente aos 

fornecedores. Serão importados as seguintes informação: 

• Razão social do fornecedor. 

• CPF ou CNPJ. 

• Pessoa - física ou jurídica. 

• Telefone. 

• Categoria (este dado será importado somente se for habilitado também o campo 

"Categoria do Fornecedor"). 

Endereço do Fornecedor: Serão importados os endereços do fornecedores. Caso for 

habilitado somente este campo o sistema habilitará também a opção "Fornecedor". 

Categoria do Fornecedor: Serão importadas as categorias de fornecedor. 

Banco: Serão importadas as categorias do banco. 

Agência: Serão importadas as categorias da agência. 

Conta Corrente: Serão importadas as categorias da conta corrente. 

Seleciona Todas: Serão importadas todas as tabelas geradas pelo sistema CPcetil referentes 

as despesas e aos fornecedores. 

  

Existe a possibilidade de atualizar o registro atual ou manter o registro atual. 

  

Observação: Caso o exercício fiscal seja 2012 e os dados já tenham sido importados para este ano o sistema 

excluirá os dados deste exercício e importará os dados novamente. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 
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• Órgão/Unidade 
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Unidade Gestora x Órgão Responsável 

 
  

Esta funcionalidade permite que seja realizado o "De/Para" das Unidades Gestoras, para com os 

Órgãos. 

  

 

  

Órgão Responsável por Unidade Gestora 

  

Código: Esta coluna apresenta o código das unidades gestoras disponíveis no sistema. 

Unidade Gestora: Esta coluna apresenta o nome (descrição) das unidades gestoras disponíveis 

no sistema, de acordo com o código. 

Código: Informe ou selecione através do botão  , o código do órgão para o qual deverá ser feito 

o "De/Para" da unidade gestora. 
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Órgão: Esta coluna apresenta o nome (descrição) dos órgãos, de acordo com o código 

informado no campo anterior. 

Presta Contas: Representa a Unidade Gestora responsável por efetuar a prestação de contas 

dos Processos Licitatórios. Ao marcar esta opção, esta Unidade Gestora coletará os dados desta 

e das demais Unidades Gestoras com o mesmo órgão responsável vinculado, para efetuar a 

Prestação de Contas. 
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CRC 

Comissão de Registro Cadastral 

 
  

Efetua o cadastramento e manutenção da comissão de registro cadastral designada para 

analisar a documentação daqueles que responderam ao edital de chamamento, ou seja, os 

interessados em cadastrar-se como fornecedores do órgão público. 

Para efetuar o registro das informações referentes ao CRC, siga o caminho 

Cadastro/CRC/Comissão de Registro Cadastral. 

  

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 168 

 

 

  

Número da Portaria: Informe o número da portaria que designou a comissão de registro 

cadastral. 

Data da Designação: Informe a data da designação. 

Início da Vigência: Informe o início da vigência. 

Final da Vigência: Informe o fim da vigência. 

Data de Publicação: Informe a data de publicação. 

Tipo de Comissão: Informe o tipo de comissão.. 
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Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade "Anexos" 

(PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). Contendo um ou 

mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade "Anexos" será aberta exibindo os 

documentos anexados. 

Observação: Para o estado do Rio Grande do Sul é obrigatório a anexação de pelo menos um documento para a 

comissão. 

  

  

Integrante 

  

Código do Integrante: Informe o código do integrante que fará parte da comissão especial de 

licitação. 

Código da Função: Informe o código da função do integrante que fará parte da comissão 

especial de licitação. 

Natureza do Cargo: Selecione a natureza do cargo. 

Cargo Integrante: Informe o cargo integrante. 

  

Designação do Integrante 

  

Data: Informe a data de designação do integrante da comissão. Cabe ressaltar que a 

data informada não pode ser menor que a data da designação da própria comissão 

nem maior que a data de destituição, situações em que o sistema emitirá mensagens 

de advertência. Também não pode ser maior que a data final da vigência da 

comissão. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Rio Grande do Sul. 

Número do Ato: Informe o número do ato de designação do integrante da 

comissão. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para todos os estados quando o campo "Data da 

Designação" estiver preenchido. 

Ano do Ato: Informe o ano do ato de designação do integrante da comissão. Deve 

ser informado no formato AAAA (Ex.: 2015). O ano informado não pode ser menor 
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que o ano da própria comissão, situação em que o sistema emitirá mensagem de 

advertência. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para todos os estados quando o campo "Data da 

Designação" estiver preenchido. 

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade 

"Anexos" (PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). 

Contendo um ou mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade 

"Anexos" será aberta exibindo os documentos anexados. 

Observação: Para o estado do Rio Grande do Sul é obrigatório a anexação de pelo menos um documento 

caso tenha sido informada a data de designação. 

  

  

Exoneração do Integrante (Destituição) 

  

Data: Informe a data de destituição do integrante da comissão. Cabe ressaltar que a 

data informada não pode ser menor que a data da designação da própria comissão 

nem maior que a data de destituição, situações em que o sistema emitirá mensagens 

de advertência. Também não pode ser maior que a data final da vigência. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Rio Grande do Sul. 

Número do Ato: Informe o número do ato de destituição do integrante da comissão. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para todos os estados caso tenha sido informada a 

data de destituição. 

Ano do Ato: Informe o ano do ato de destituição do integrante da comissão. Deve 

ser informado no formato AAAA (Ex.: 2015). O ano informado não pode ser menor 

que o ano da designação do integrante, situação em que o sistema emitirá 

mensagem de advertência. Inicialmente o sistema preenche o campo 

automaticamente com o ano da data de destituição informada, permitindo que seja 

editado caso necessário. 

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Rio Grande do Sul caso tenha sido 

informada a data de destituição. 

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade 

"Anexos" (PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). 
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Contendo um ou mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade 

"Anexos" será aberta exibindo os documentos anexados. 

Observação: Para o estado do Rio Grande do Sul é obrigatório a anexação de pelo menos um documento 

caso tenha sido informada a data de destituição. 

  

A tabela Integrantes apresenta automaticamente os dados previamente cadastrados, 

retornando ao campo ‘Código do Integrante’. Caso o Código do Integrante inserido no campo 

já esteja presente na ‘tabela Integrantes’ o sistema deverá atualizar as informações referentes ao 

código informado e não incluir uma nova linha. 

Ao clicar duas vezes em uma linha da tabela, o sistema carregará para os campos do ‘Integrante’ 

os dados correspondentes à linha selecionada, permitindo que o usuário possa alterar as 

informações. 

Ao pressionar Shift+Del será excluído o registro da grade e caso os dados do 'Integrante' sejam 

os mesmos do registro, os campos serão limpos. 

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Edital de Chamamento 
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Edital de Chamamento 

 
  

Para efetuar o registro das informações referentes ao Edital de Chamamento, siga o caminho 

Cadastro/CRC/Edital de Chamamento. 

  

 

  

Documento 

  

Arquivo Físico: Informa o caminho do arquivo físico. 

Data de Atualização: Informa a data da ultima atualização do arquivo. 

Número de Gravação:  Informa o número da gravação. 

  

Destino 
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Vídeo: Selecione esta opção para imprimir o arquivo em tela. 

Impressora: Selecione esta opção para enviar o arquivo para a impressora. 

Arquivo: Selecione esta opção para gerar um arquivo a ser salvo no local de sua 

preferência. 

  

Parâmetros Adicionais 

  

Impressora: Selecione a impressora para efetuar a impressão. Esta opção somente estará 

disponível se marcada a opção "Impressora" no frame "Destino". 

Cópias: Informe a quantidade de cópias que deseja imprimir. Esta opção somente estará 

disponível se marcada a opção "Impressora" no frame "Destino". 

Nome: Informe um nome a ser utilizado para o arquivo a ser salvo. Esta opção estará 

habilitada quando no painel "Destino", a opção "Arquivo" estiver selecionada. 

Formato Texto: Selecione esta opção se desejar que o arquivo gerado seja no formato de 

texto simples (.txt). 

  

Configurações de Formatação 

  

Microsoft Word: Selecione o caminho do arquivo físico. 

Tempo de Resposta: Informe o tempo para resposta. 

Reiniciar o Microsoft Word antes de Formatar o Documento: Com esta opção 

selecionada o Microsoft Word será reiniciado antes da formatação. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Veja também 

• Documentos Exigidos 
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Documentos Exigidos para CRC 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos documentos que serão exigidos dos fornecedores 

para que os mesmos possam fazer parte do grupo de fornecedores do órgão público, ou seja, 

todos os documentos que os fornecedores deverão apresentar para poderem ter o CRC 

(Certificado de Registro Cadastral) art. 34 . 

Os documentos exigidos ficarão disponíveis para emissão na função Edital de Chamamento. 

Para efetuar o registro das informações referentes aos Documentos Exigidos, siga o 

caminho Cadastro/CRC/Documentos Exigidos. 

  

 

  

Ano: Informe o ano para o cadastramento dos documentos que serão exigidos do 

fornecedor para obtenção do CRC. O sistema traz como padrão o ano corrente. 

Tipo de Habilitação: Código de identificação do tipo de habilitação. 
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• Identificação: Serão cadastrados os documentos de identificação que foram 

apresentados pelo fornecedor. 

• Jurídica: Serão cadastrados os documentos de natureza jurídica que foram 

apresentados pelo fornecedor. 

• Qualificação Técnica: Serão cadastrados os documentos de qualificação 

técnica que foram apresentados pelo fornecedor. 

• Econômica Financeira: Serão cadastrados os documentos de natureza 

econômica financeira que foram apresentados pelo fornecedor. 

• Regularidade Fiscal: Serão cadastrados os documentos de regularidade 

fiscal que foram apresentados pelo fornecedor. 

Código da Habilitação: Código do documento que deverá ser apresentado pelo 

fornecedor para poder fazer parte do grupo de fornecedores do órgão público. 

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Documentos Fornecidos 
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Documentos Fornecidos para CRC 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos documentos apresentados pelos fornecedores e 

suas validades. Caso analisados e aprovados pela comissão de registro cadastral será emitido o 

certificado de registro cadastral. 

Os documentos cadastrados podem possuir pesos. Os pesos dos documentos serão 

cadastrados na opção Cadastros/Processo/Qualificações (Pesos). 

Para efetuar o registro das informações referentes aos Documentos Fornecidos, siga o 

caminho Cadastro/CRC/Documentos Fornecidos. 

  

 

  

Código do Fornecedor: Código do fornecedor que apresentou os documentos exigidos no 

edital de chamamento e aprovado pela comissão de registro cadastral. 

Tipo de Habilitação: Selecione o tipo de habilitação. 

Código da Habilitação: Código do documento apresentado pelo fornecedor para poder 

fazer parte do grupo de fornecedores do órgão público. 
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Código da Qualificação: Código do documento apresentado pelo fornecedor para poder 

fazer parte do grupo de fornecedores do órgão público. 

Número da Certidão: Informe o número do documento apresentado pelo fornecedor. Esse 

campo possui 30 (trinta) posições para o preenchimento do número da certidão. 

Data de Emissão: Informe a data de emissão do documento apresentado pelo fornecedor, 

no formato DD/MM/AAAA (Dia/Mês/Ano). 

Data de Validade: Informe a data de validade do documento apresentado pelo fornecedor, 

no formato DD/MM/AAAA (Dia/Mês/Ano). Observação: Para os documentos cadastrados 

como "não controla validade", este campo será inabilitado, não sendo obrigatório o seu 

preenchimento. 

Indicador (%): Informe o indicador de índice econômico do documento apresentado pelo 

fornecedor. Este campo será habilitado somente para os documentos cujo tipo de 

habilitação seja Econômica Financeira,  e desde que no  cadastro desta habilitação tenham 

sido marcados como obrigatórios. 

Indicador (Valor): Informe o indicador de valor econômico do documento apresentado 

pelo fornecedor. Este campo será habilitado somente para os documentos cujo tipo de 

habilitação seja Econômica Financeira,  e desde que no  cadastro desta habilitação tenham 

sido marcados como obrigatórios.  

  

Para salvar clique  

Botão exibido apenas quando informado os dados. 

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

Veja também 

• Documentos Fornecidos 
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Certificado de Fornecedor (CRC) 

 
  

Efetua a emissão do Certificado de Registro Cadastral (também chamado de CRC) para os 

fornecedores que entregarem todos os documentos exigidos para o CRC, conforme consta no 

Art 34 da Lei 8.666. Caso os documentos entregues forem analisados e aprovado pela comissão 

de registro cadastral será emitido o CRC. 

Para efetuar o registro das informações referentes ao Certificado de Fornecedor, siga o 

caminho Cadastro/CRC/Certificado de Fornecedor. 

  

 

  

  

Código do Fornecedor: Código do fornecedor que apresentou os documentos exigidos no 

edital de chamamento e aprovado pela comissão de registro cadastral. 



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 181 

 

Número do Certificado: Informe o número do certificado do fornecedor. 

Número do Protocolo: Informe o número de registro de protocolo que foi originado o 

certificado que está sendo cadastrado. Observação: O preenchimento deste campo é 

facultativo. 

Comissão de Registro Cadastral: Informe o número da portaria de designação da 

comissão de registro cadastral, que analisou os documentos apresentados pelo fornecedor. 

Data de Aprovação: Informe a data de aprovação do cadastro do fornecedor, no formato 

DD/MM/AAAA (Dia/Mês/Ano). 

Data de Validade:  Informe a validade do documento apresentado pelo fornecedor, no 

formato DD/MM/AAAA (Dia/Mês/Ano). 

Capital: Informe o valor do capital social do fornecedor que será emitido o certificado. 

Gênero do Negócio: Informe o gênero de negócio do fornecedor que será emitido o 

certificado. Exemplo: Limpeza e conservação de vias públicas, Dedetização, Fornecimento de 

materiais escolares, Fornecimento de materiais e equipamentos p/ escritório e outros. 

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Comissão de Registro Cadastral 
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Trâmites 

Parametrização Aprovação de Trâmites 

 
  

Para efetuar o registro das informações referentes à Parametrização Aprovação de Tramites, 

siga o caminho Cadastro/Trâmites/Parametrização Aprovação de Trâmites. 

  

 

  

Roteiro: Selecione o roteiro. 

Órgão: Selecione o órgão. 

  

Trâmites: Informa o tipo do trâmite. 

  

Na tabela Trâmites serão demonstrados os dados que já foram parametrizados. 
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A partir de: Informe neste campo a data de vigência que tem por objetivo informar que a 

partir daquela data, os Trâmites serão Aprovados/Desaprovados pelo(s) Usuário(s) 

Autorizador(es) e seu(s) Substituto(s) do Roteiro, Trâmite e Órgão que está sendo 

parametrizado. A partir da data de vigência é possível identificar quais eram os Usuários 

Aprovadores de um determinado período. 

Clicando no botão  ao lado do campo, é possível consultar todas as vigências já 

cadastradas do Roteiro, Trâmite e Órgão, sendo que somente é permitido incluir, substituir 

ou remover um Usuário Autorizador ou seu Substituto, caso seja a última data de vigência 

cadastrada. 

Clique no botão  para cadastrar uma nova data de vigência posterior à que está em 

vigor, permitindo assim planejar futuras substituições que venham a ocorrer, como também 

a remoção e inclusão de um novo aprovador. Caso já possua uma data de vigência posterior 

a que está em vigor, somente é permitido informar uma data posterior à última data de 

vigência cadastrada do Roteiro, Trâmite e Órgão que está sendo parametrizado. 

Exige aprovação dos usuários para Trâmites pendentes: Selecionando esta opção os 

Trâmites Pendentes serão Aprovados e quando desmarcado não haverá mais a necessidade 

de Aprovar um Trâmite Pendente, sendo que a inclusão, substituição ou remoção de um 

Aprovador não é mais permitida. 

  

Aprovadores 

  

Nesta tabela serão apresentados todos os usuários aprovadores cadastrados. 

Para incluir um novo Aprovador clique no botão  para chamar a funcionalidade Incluir 

Aprovador. 

Para efetuar a troca do Aprovador, clique no botão  para chamar a funcionalidade 

Efetuar Troca de Aprovador. 
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Para remover um Aprovador, clique no botão . 

  

Aprovadores Substitutos 

  

Nesta tabela serão apresentados todos os usuários aprovadores substitutos cadastrados. 

Para incluir um novo Aprovador Substituto clique no botão  para chamar a 

funcionalidade Incluir Aprovador Substituto. 

Para efetuar a troca do Aprovador, clique no botão  para chamar a funcionalidade 

Efetuar Troca de Aprovador Substituto. 

Para remover um Aprovador, clique no botão . 

  

  

Para salvar clique . 

Para excluir os dados clique . 

A exclusão da Parametrização somente poderá ser permitida caso seja a última Data de Vigência cadastrada do 

Roteiro, Trâmite e Órgão e os Aprovadores não possuam nenhum Trâmite Aprovado/Desaprovado. 

Para limpar os dados clique  . 

Para consultar os dados já cadastrados clique . 

Para copiar os dados clique . 

Para imprimir clique . 

  

  

Veja também 

• Aprovação de Trâmites 
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• Incluir Aprovador 

• Efetuar Troca de Aprovador 

• Incluir Aprovador Substituto 

• Efetuar Troca de Aprovador Substituto 
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Aprovação de Trâmites 

 
  

Para efetuar o registro das informações referentes a Aprovação de Trâmites, siga o caminho 

Cadastro/Trâmites/Aprovação de Trâmites. 

Nesta funcionalidade além do registro das aprovações de trâmites é possível realizar consultas 

dos trâmites. 

  

 

  

Aprovador: Selecione se o aprovador é Principal ou Substituto. 

Situação dos Trâmites: Selecione a situação dos trâmites, se são pendentes, aprovados ou 

desaprovados. 

Roteiro: Selecione o Roteiro. 

Trâmite: Selecione o Trâmite. 
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Ano da Requisição/Processo: Informe o ano de exercício da requisição que deseja exibir. 

Data Inicial: Informe a data inicial da requisição. 

Data Final: Informe a data final da requisição. 

Órgão: Informe o código de identificação do órgão responsável pela requisição/processo. 

Nº da Requisição/Processo: Informe o número da requisição/processo para efetuar uma 

consulta específica. 

Tabela 

Coluna X: Apenas para seleção. 

Coluna Modalidade: Depois de realizada a consulta conforme os argumentos informados 

no filtro e os dados já estarem na tabela, se clicar uma vez no nome da coluna Modalidade, 

os dados da grade serão reapresentados por Modalidade em ordem crescente. Após um 

novo clique no campo Modalidade, os dados serão reapresentados por Modalidade em 

ordem decrescente. 

Coluna Ano: Depois de realizada a consulta conforme os argumentos informados no filtro e 

os dados já estarem na tabela, se clicar uma vez no nome da coluna Ano, os dados da grade 

serão reapresentados por Ano em ordem crescente. Após um novo clique no campo Ano, os 

dados serão reapresentados por Ano em ordem decrescente. 

Coluna N° Processo: Depois de realizada a consulta conforme os argumentos informados 

no filtro e os dados já estarem na tabela, se clicar uma vez no nome da coluna Nº Processo, 

os dados da grade serão reapresentados por Nº Processo em ordem crescente. Após um 

novo clique no campo Nº Processo, os dados serão reapresentados por Nº Processo em 

ordem decrescente. 

Coluna N° Modalidade: Depois de realizada a consulta conforme os argumentos 

informados no filtro e os dados já estarem na tabela, se clicar uma vez no nome da coluna 

Nº Modalidade, os dados da grade serão reapresentados por Nº Modalidade em ordem 

crescente. Após um novo clique no campo Nº Modalidade, os dados serão reapresentados 

por Nº Modalidade em ordem decrescente. 

Coluna Órgão: Depois de realizada a consulta conforme os argumentos informados no 

filtro e os dados já estarem na tabela, se clicar uma vez no nome da coluna Órgão, os dados 
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da grade serão reapresentados por Órgão  em ordem crescente. Após um novo clique no 

campo Órgão, os dados serão reapresentados por Órgão  em ordem decrescente. 

Coluna Total da Cotação: Exibe o total da cotação. 

Coluna Objeto: Depois de realizada a consulta conforme os argumentos informados no 

filtro e os dados já estarem na tabela, se clicar uma vez no nome da coluna Objeto, os 

dados da grade serão reapresentados por Objeto em ordem crescente. Após um novo 

clique no campo Objeto, os dados serão reapresentados por Objeto em ordem decrescente. 

  

Para localizar um registro  

Para limpar os dados clique   

  

Veja também 

• Parametrização Aprovação de Trâmites 
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Suporte 
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Parâmetros do LC 

Parâmetros Gerais do Sistema 

 
  

Nesta janela, é possível configurar os parâmetros que regem a administração do sistema e 

as preferências do usuário. 

Guia Número Processo 
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Digitação do número de processo obrigatória: Marque esta opção para tornar obrigatório 

a digitação do número de processo no cadastro dos editais.   

Bloquear digitação do número de processo: Marque esta opção para bloquear a digitação 

do número de processo no cadastro dos editais. 

Essas opções são excludentes, ao marcar uma, a outra será automaticamente desmarcada, pois apenas uma delas 

poderá ser selecionada. 

  

Exercício Fiscal: Informe o ano do exercício fiscal. 

Processos: Informe o número processo. 

Requisição de Compras: Informe o número da requisição de compras. 

Guia Integração 
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Integração CMcetil 

Caminho: Selecione o caminho para integração com CMcetil. 

  

Permite vincular material de consumo e bem patrimonial na mesma autorização de 

compra 

Através das opções disponíveis, é possível definir se o sistema permitirá que seja 

efetuada a vinculação de materiais de consumo e bens patrimoniais na mesma 

autorização de compras. Cabe ressaltar que, este campo somente será habilitado 
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quando não houver indicação de integração entre os sistemas PRONIM® CM e 

PRONIM® LC. 

  

Integração ARcetil 

Caminho: Selecione o caminho para integração com ARcetil. Cabe ressaltar que para 

garantir o funcionamento da integração, é necessário que haja o mesmo usuário e 

senha cadastrados no PRONIM® LC e no PRONIM® AR. 

  

Integração Pregão Eletrônico 

Esta opção só estará disponível mediante licença de uso. 

Sistema Externo: Selecione o sistema externo que será integrado ao Pregão 

Eletrônico. 

URL PRONIM WS: Informe o endereço de acesso ao aplicativo externo do Pregão 

Eletrônico. 

Cabe ressaltar que, para que a integração com o aplicativo externo de Pregão Eletrônico 

seja executada de forma correta, será necessário realizar a configuração do Instalador 

Pregão Eletrônico. Para saber como proceder com a configuração clique aqui. 

  

Integração PRONIM CP 

Bloquear emissão de Autorização de Compras/Ordem de Serviço sem empenho 

emitido: Marque esta opção quando desejar bloquear a emissão de 

autorizações de compras e  ordens de serviço para pedidos de empenho os 

quais ainda não foi realizada a emissão do empenho no PRONIM CP, com o 

objetivo de evitar que os fornecedores realizem o faturamento e emissão de 

notas que não poderão ser digitadas por falta da emissão do empenho.    

Guia Máscara 
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Classificação 

Material de Consumo: Efetua a inclusão ou alteração da máscara das classificações 

que serão usadas no cadastramento dos produtos no sistema. 

Bens Patrimoniais: Efetua a inclusão ou alteração da máscara das classificações que 

serão usadas no cadastramento dos produtos no sistema. 

Obras e Serviços: Efetua a inclusão ou alteração da máscara das classificações que 

serão usadas no cadastramento dos produtos no sistema. 
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Órgão Solicitante 

Órgão/Unidade: Efetua a inclusão ou alteração da máscara dos órgãos ou unidades 

que serão usados no cadastramento dos produtos no sistema. 

  

Guia Gerais 
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Exercício Fiscal Padrão: Informe o ano do exercício fiscal. 

  

Periodicidade para compras por modalidade 

Considerar os últimos: Informe a quantidade de dias da periodicidade para 

compras. 

Dentro do Exercício Fiscal: Selecione esta opção para considerar os dias dentro do 

exercício fiscal. 

  

Código de novo produto 

A partir do último cadastrado: Com esta opção selecionada o sistema cadastrará 

um novo produto a partir do último código cadastrado. 

O primeiro livre: Com esta opção selecionada o sistema fará o cadastro de um novo 

produto a partir do primeiro código livre. 

Manual: Com esta opção selecionada o código para cadastro de novo produto será 

informado pelo usuário. 

  

Janela de consulta de fornecedor 

Nome fantasia: Selecione esta opção para efetuar a consulta de fornecedor a partir 

do nome fantasia. 

Razão social: Selecione esta opção para efetuar a consulta de fornecedor a partir da 

razão social. 

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: Selecione esta opção para efetuar a consulta de 

fornecedor a partir do número do CNPJ, CPF ou Documento Estrangeiro. 

  

Demais personalizações 

Utiliza Cotação Máxima: Selecione esta opção para ser sempre utilizada a cotação 

máxima nos cadastros. 
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Exige Certificado de Registro Cadastral: Selecione esta opção para que seja 

exigido o certificado de registro cadastral. 

Fechar formulário ao gravar: Com esta opção selecionada após efetuar a gravação 

de um cadastro, a funcionalidade correspondente será automaticamente fechada. 

Serão impactadas com esta opção as funcionalidades do módulo Processos que 

estão presentes na Fase Interna do Processo, Fase Externa do Processo e da 

Requisição. Com exceção das funcionalidades Habilitação, Proposta Comercial, 

Lances, Rateio da Proposta e Coleta de Preços. Ao lado desta opção tem um botão 

informativo. Ao posicionar o mouse em cima do botão, será apresentada a 

mensagem “Com este parâmetro marcado, após efetuar a gravação de um cadastro, 

a funcionalidade correspondente será automaticamente fechada. 

Imprime ao Gravar: Com esta opção selecionada, ao efetuar a gravação de um 

cadastro, o mesmo será automaticamente impresso. 

Não permitir materiais de finalidades diferentes: Com esta opção selecionada 

não será permitido o cadastro com materiais de diferentes finalidades. 

Exibir Porte da Empresa na etapa de Lances de Pregão: Com esta opção 

selecionada o sistema irá exibir o porte da empresa na etapa de Lances do Pregão. 

Ocultar o valor e % de referencia nos Lances do Pregão: Com esta opção 

selecionada o sistema não irá exibir o valor de referência do lote/item nos Lances do 

Pregão. 

Usa Controle Cronológico Numeração da Modalidade: Irá obrigar que o número 

da modalidade esteja em ordem cronológica com a data de gravação. 

  

Classificação de Proponentes em Processos 

Imprimir outros Classificados: Com esta opção marcada serão impressos outros 

classificados na classificação de proponentes. 

Nível de Classificação: Informe o nível de classificação dos proponentes em 

processos. Esta opção somente será habilitada se a opção "Imprimir outros 

Classificados" estiver marcada. 
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Controle de Usuário X Órgão Requisitante 

Utiliza o controle de vínculo do Usuário ao Órgão Requisitante: Marque esta 

opção para utilizar o controle do vínculo do usuário ao órgão requisitante. 

  

Controle de Mensagem da Classificação de Materiais 

Permitir a seleção de materiais de classificações diferentes: Com esta opção 

selecionada é possível a realização de requisições com itens de finalidades diferentes. 

  

Controle entre valor na Requisição e Coleta de Preços 

Permitir o controle do valor de cotação na requisição: Com esta opção 

selecionada será permitido o controle do valor de cotação na requisição. 

  

Controle de Gravação de Instrumento Contratual 

Permite a gravação de Instrumentos Contratuais sem Publicação (y): Marque 

esta opção para que o sistema passe a permitir a gravação de Instrumentos 

Contratuais sem publicação. 

Permite a gravação de Instrumentos Contratuais fora da vigência (w): Marque 

esta opção para que o sistema passe a permitir a gravação de Instrumentos 

Contratuais fora de vigência. 

  

Requisição de Contratação 

Apresentar o Saldo do Produto na Requisição: Marque esta opção para que o 

sistema  apresente o saldo do produto na digitação dos itens da requisição de 

contratação. 

Esse campo somente será habilitado para os clientes que possuírem integração do LC com o CM. 

  

Consistir Validade das Certidões 
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Regra de Validação: Selecione neste campo, a regra de validação a ser aplicada para 

consistir a validade das certidões. Abaixo é possível encontrar a descrição de cada 

opção disponível neste campo. 

Não se Aplica: Não haverá verificação da validação da certidão nas 

funcionalidades, sendo que o sistema permanecerá com o mesmo 

comportamento utilizado até então. 

Restritiva: Será exibida uma mensagem, e consequentemente não será 

permitida a gravação do referido Instrumento Contratual. 

Informativa: Será exibida uma mensagem, e consequentemente será 

permitida a gravação do referido Instrumento Contratual. 

Controle de Coleta de Preço 

Exige a fase de Coleta de preço na Formalização da Requisição: Marque esta 

opção quando desejar tornar a fase de coleta de preços obrigatória. 

Guia Gerais por Exercício 
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Exercício: Deve ser informado o ano do exercício para o cadastro. 

Usa Det. da Fonte de Recurso: Selecione nesta coluna se deseja utilizar o detalhamento da 

fonte de recurso. 

Máscara da Fonte de Recurso: Informa a máscara que será usada na fonte de recurso. 

Máscara do Det. da Fonte de Recurso: Informe a máscara do detalhamento da Fonte de 

Recurso. 
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Guia Modalidade por UG 

  

 

  

  

Código: Será exibido o código das unidades gestoras cadastradas no sistema. 

Unidade Gestora: Será exibida a descrição da unidade gestora, conforme cadastrada no 

sistema. 

Sequência de Numeração: Selecione o tipo da sequência de numeração. 
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Administração Direta: Significa que irá seguir a numeração da UG 0000 (Ou da 

Administração Direta configurada), que é entendida pelo CP como a administração 

da prefeitura. 

Administração Própria: Significa que a UG irá seguir uma numeração própria, 

independente das outras UGs. 

Numeração: Quando a Sequência de Numeração for Administração Própria, será habilitado 

o botão desta coluna. 

Este botão abrirá a funcionalidade de Numeração das Modalidades por Unidade Gestora. 

  

Guia Contrato por UG 

Subguia Contrato (1) 
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Código: Será exibido o código das unidades gestoras cadastradas no sistema. 

Unidade Gestora: Será exibida a descrição da unidade gestora, conforme cadastrada no 

sistema. 

Sequência de Numeração: Selecione o tipo da sequência de numeração. 

Administração Direta: Significa que irá seguir a numeração da UG 0000 (Ou da 

Administração Direta configurada), que é entendida pelo CP como a administração 

da prefeitura. 
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Administração Própria: Significa que a UG irá seguir uma numeração própria, 

independente das outras UGs. 

Subguia Carta Contrato (2) 

  

 

  

  

Código: Será exibido o código das unidades gestoras cadastradas no sistema. 
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Unidade Gestora: Será exibida a descrição da unidade gestora, conforme cadastrada no 

sistema. 

Sequência de Numeração: Selecione o tipo da sequência de numeração. 

Administração Direta: Significa que irá seguir a numeração da UG 0000 (Ou da 

Administração Direta configurada), que é entendida pelo CP como a administração 

da prefeitura. 

Administração Própria: Significa que a UG irá seguir uma numeração própria, 

independente das outras UGs. 

Subguia Aut. de Compras 
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Código: Será exibido o código das unidades gestoras cadastradas no sistema. 

Unidade Gestora: Será exibida a descrição da unidade gestora, conforme cadastrada no 

sistema. 

Sequência de Numeração: Selecione o tipo da sequência de numeração. 

Administração Direta: Significa que irá seguir a numeração da UG 0000 (Ou da 

Administração Direta configurada), que é entendida pelo CP como a administração 

da prefeitura. 
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Administração Própria: Significa que a UG irá seguir uma numeração própria, 

independente das outras UGs. 

Subguia Ordem de Serviço (3) 

  

 

  

  

Código: Será exibido o código das unidades gestoras cadastradas no sistema. 



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 208 

 

Unidade Gestora: Será exibida a descrição da unidade gestora, conforme cadastrada no 

sistema. 

Sequência de Numeração: Selecione o tipo da sequência de numeração. 

Administração Direta: Significa que irá seguir a numeração da UG 0000 (Ou da 

Administração Direta configurada), que é entendida pelo CP como a administração 

da prefeitura. 

Administração Própria: Significa que a UG irá seguir uma numeração própria, 

independente das outras UGs. 

Subguia Cessão de Uso (4) 
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Código: Será exibido o código das unidades gestoras cadastradas no sistema. 

Unidade Gestora: Será exibida a descrição da unidade gestora, conforme cadastrada no 

sistema. 

Sequência de Numeração: Selecione o tipo da sequência de numeração. 

Administração Direta: Significa que irá seguir a numeração da UG 0000 (Ou da 

Administração Direta configurada), que é entendida pelo CP como a administração 

da prefeitura. 
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Administração Própria: Significa que a UG irá seguir uma numeração própria, 

independente das outras UGs. 

Guia TCE-PR 

  

 

  

  

Permite a gravação com valores superiores a 25%: Selecione a parametrização para a 

permissão de gravação com valores superiores a 25%. Cabe ressaltar que caso seja 
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selecionada a opção "Não" e já existirem usuários autorizados vinculados à algum termo 

aditivo, ao selecionar a opção "Sim" será emitida mensagem advertindo que todos os 

usuários autorizados serão apagados na gravação. 

  

Tabela 

Esta tabela permite que sejam selecionados usuários que serão autorizados a gravar os 

termos aditivos com quantidades superiores a 25% quando o parâmetro estiver gravado 

como "Não". Cabe ressaltar que esta tabela somente será exibida quando o parâmetro 

"Não" estiver selecionado. 

  

UG: Informe nesta coluna, as UGs às quais pertentem os usuários a serem autorizados a 

gravar os termos aditivos com quantidades superiores a 25%. 

Descrição: Esta coluna é preenchida automaticamente com as descrições completas das 

UGs, de acordo com a coluna "UG". 

Código: Informe nesta coluna, os códigos dos usuários a serem autorizados a gravar os 

termos aditivos com quantidades superiores a 25%. 

Nome do Usuário: Esta coluna é preenchida automaticamente pelo sistema com os nomes 

dos usuários a serem autorizados a gravar os termos aditivos com quantidades superiores a 

25%. 

Guia TCE-RS 
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Utiliza Data de Corte para a Prestação de Contas do LicitaCon: Marque esta opção se 

caso desejar utilizar uma data posterior a data de início da obrigatoriedade de prestação de 

contas (02/05/2016) como parâmetro para geração dos arquivos  para envio ao TCE/RS. 

Data de Corte: Informe a data a ser utilizada como parâmetro para geração dos processos 

e arquivos para o LicitaCon. A data informada não poderá ser inferior a 02/05/2016. A 

função LicitaCon - TCE/RS irá relacionar os processos cuja data de publicação for maior 

igual a Data de Corte aqui informada.  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 213 

 

Guia TCE-SP 

  

 

  

Permitir a gravação da requisição de contratação sem as informações referente a 

obras:  Desmarque esta opção quando desejar que as requisições de contratação com 

finalidade de obras ou serviços de engenharia sejam gravadas mediante  a informação 

sobre o local da obra, latitude e longitude, regime de contratação e tipo da obra, exigidos 

pelo TCE/SP. Caso contrato, se desejar que essas informações não sejam obrigatórias para 

gravação da requisição, deixe essa opção marcada.   
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Para salvar clique . 

Para limpar os dados clique  . 

Para consultar os dados já cadastrados clique . 

  

  

Veja também 

• Aprovação de Trâmites 
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Entidade 

 
  

Através desta funcionalidade é feito o cadastro dos dados da Entidade, o qual é realizado após a 

instalação da base de dados "zerada", podendo ser alterado a qualquer momento. Ao acessar o 

sistema, caso não sejam localizados os dados referente ao país, estado e nome da entidade, a 

funcionalidade é apresentada automaticamente para preenchimento dos campos. 

  

 

  

Nome: Informe o nome da Entidade. 

Nome Reduzido: Informe o nome reduzido da Entidade. 

País: Informe ou selecione o país de localização da Entidade. 

UF: Informe ou selecione o estado de localização da Entidade. 

Município: Informe ou selecione o município de localização da Entidade. 

Bairro: Informe ou selecione o bairro de localização da Entidade. 
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Endereço: Informe o endereço de localização da Entidade. 

CEP: Informe o CEP de localização da Entidade. 

Número do Telefone: Informe o telefone de contato da Entidade. 

Número do Fax: Informe o número do fax da Entidade. 

Número do Telex: Informe o número do telex da Entidade. 

Endereço Internet: Informe o endereço eletrônico da Entidade 

  

Horário de Funcionamento 

Informe o horário de expediente (pela manhã e à tarde) da Entidade. 

  

Funcionamento aos Sábados 

Selecione "Sim" ou "Não" para indicar se há expediente na Entidade aos sábados. 

  

CNPJ: Informe o CNPJ da Entidade. 

Código do Município TCE: Informe o código de município de acordo com a definição do TCE. É 

possível obter uma planilha com os códigos definidos pelo TCE no seguinte endereço: 

http://www4.tce.sp.gov.br/audesp/coletor. Ao final da página é possível encontrar o anexo 

Planilha com os códigos dos órgãos para envio pelo Coletor. 

Campo de preenchimento obrigatório. 

Campo disponível somente para o estado de São Paulo, de preenchimento obrigatório, para fins de prestação de 

contas. 

  

  

Para salvar clique no botão . 

Para retornar as  informações conforme o banco de dados, caso tenha sido feita alguma 

alteração, porém desistiu-se da mesma, clique no botão . 

  

  

  

http://www4.tce.sp.gov.br/audesp/sites/audesp/files/downloads/orgaos-audesp-codigo-2016-04-28_0.xlsx
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Numeração das Modalidades por Unidade Gestora 

 
  

Permite efetuar o cadastramento da numeração das modalidades por Unidades Gestora. 

  

 

  

Exercício Fiscal: Informe o ano do exercício fiscal. 

  

Dispensáveis 

  

Dispensa por Limite: Informe o número da dispensa por limite. 

Justificativa: Informe o número da justificativa. 

Inexigibilidade: Informe o número da inexigibilidade. 

  

Modalidades para Licitatórios 

  

Convite: Informe o número do convite. 

Tomada de Preço: Informe o número da tomada de preço. 
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Concorrência: Informe o número da concorrência. 

Concurso: Informe o número do concurso. 

Leilão: Informe o número do leilão. 

Pregão: Informe o número do pregão. 

  

Para salvar clique . 

Para limpar os dados clique  . 

Para consultar os dados já cadastrados clique . 

  

Veja também 

• Parâmetros Gerais do Sistema 
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Parâmetros de Acesso a Unidade Gestora 

 
  

Permite vincular o acesso de usuários existentes às Unidades Gestoras. 

  

 

  

Grupos e Usuários 

  

Neste campo deve ser selecionado qual usuário será feito o relacionamento. 

  

Propriedades 

  

Código: Será exibido o código da unidade gestora. 

Unidade Gestora: Será exibida a descrição da unidade gestora. 
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: Nesta coluna deve ser selecionada as unidades gestoras que o usuário selecionado terá 

acesso. 

  

Para selecionar todas as unidades gestoras clique no botão  e para desmarcar 

todas clique no botão . 

  

  

Para salvar clique . 

Para limpar os dados clique  . 

  

Veja também 

• Parâmetros Gerais do Sistema 
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Estorno de Reserva 

 
  

Nesta funcionalidade é possível efetuar o estorno de reservas. Para cada opção de estorno 

selecionada, o sistema terá comportamentos diferentes. 

  

  

Estorno de reservas não utilizadas 

Esta opção é utilizada para estornar reserva de recurso, o qual não terão pedidos de empenho, 

pelo fato de não haver proponente que tenha realizado proposta para os itens vinculados à 

despesa. 

  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano do processo, cuja reserva de recurso será estornada. 
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Número do Processo: Informe ou selecione o número do processo, cuja reserva de recurso será 

estornada 

Data de Realização do Estorno: Informe a data de realização do estorno. Lembrando que esta 

será a data utilizada pelo PRONIM CP para gravação do movimento de estorno da reserva. 

  

  

Estorno de reservas de Pedidos de Empenhos Complementares 

Esta opção é utilizada nas situações onde foi realizada a exclusão de pedido de empenho 

complementar, porém a reserva ficou pendente. 

  

 

  

Tabela Processos 

Nesta tabela serão carregados os Pedidos de Empenhos Complementares, devendo ser 

selecionado o Pedido cuja reserva tenha que ser estornada. 
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Data de Realização do Estorno: Informe a data de realização do estorno. Lembrando que esta 

será a data utilizada pelo PRONIM CP para gravação do movimento de estorno da reserva. 

  

  

Estorno de reservas de Pedidos de Empenho de Registro de Preços excluídos 

Esta opção é utilizada, especificamente, para Processos de Registro de Preço, onde tenha sido 

realizado o Pedido de Empenho no PRONIM LC, com a respectiva reserva; gravado o Empenho 

no PRONIM CP; excluído o Pedido de Empenho no PRONIM LC e excluído o Empenho no 

PRONIM CPADM. Neste caso, a reserva de Pedido de Empenho fica sem vínculo, não sendo 

possível realizar o estorno pelo PRONIM LC ou PRONIM CP. 

  

 

  

Tabela Processos 
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Nesta tabela serão carregados todos os Pedidos de Empenho cuja Reserva de Recurso não 

possua vínculo com Pedido de Empenho, devendo ser selecionada a Reserva a ser estornada. 

Data de Realização do Estorno: Informe a data de realização do estorno. Lembrando que esta 

será a data utilizada pelo PRONIM CP para gravação do movimento de estorno da reserva. 

  

  

: Permite selecionar quais processos deseja efetuar o estorno. 

  

Para marcar todos os processos clique no botão  e para desmarcar todos clique 

no botão . 

  

Após selecionado os processos desejados clique no botão  para efetuar o estorno. 

Para limpar os dados clique  . 

  

  

  

Veja também 

• Ajuste de Quantidade de Itens 
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Ajuste de Quantidade de Itens 

 
  

 

  

Tipo de Processo: Selecione o tipo de processo do item. 

Ano do Processo: Informe o ano do exercício. 

Número do Processo: Informe o número do processo. 

  

Itens do Processo 

  

Lote: Informa o lote do item. 

Item: Informa o código do item. 

Descrição: Informa a descrição do item. 

Unid. Medida: Informa a sigla da unidade de medida. 

Qtde. Licitada: Mostra a quantidade de itens licitada. 

Qtde. Proposta: Mostra a quantidade de itens da proposta. 
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Ajuste dos Itens: 

  

Aplicação: Esta coluna ficará visível somente para quem utiliza o projeto AUDESP do estado de 

São Paulo, onde será permitido o carregamento de processos que utilizam código de aplicação 

com 7 posições. 
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Usuário X Órgão 

 
  

Esta funcionalidade é utilizada para liberar o acesso dos usuários aos órgãos. No cadastro de 

requisições, processos licitatórios e de afastamento o usuário conectado somente poderá 

informar órgãos aos quais ele possua acesso. 

Vale ressaltar que a função dispões de botões facilitadores na barra superior, a partir dos quais 

é possível realizar a cópia do acesso aos órgãos de um usuário para outro usuário, bem como 

realizar a cópia do acesso dos usuários aos órgãos de um exercício fiscal para outro, 

objetivando com isso agilitar a liberação de acesso.   

  

  

 

  

Usuário: Informe ou selecione o usuário para o qual deseja configurar o acesso. 
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Código: Exibe o código, conforme estrutura hierárquica, sob o qual o órgão encontra-se 

cadastrado. 

Tipo: Indica se o órgão é Sintético ou Analítico. 

Reduzido: Exibe o código interno (código reduzido) sob o qual o órgão encontra-se cadastrado 

no LC. 

Nome:  Exibe a descrição do órgão. 

Liberado: Ao dar um duplo clique no órgão que deseja liberar, essa coluna será alternada entre 

"Sim" e "Não". Informe "Sim" para liberar o acesso do usuário a esse órgão, e "Não" para 

bloquear. Importante ressaltar que ao dar um duplo clique em um órgão do tipo "Sintético", 

todos os órgão analíticos abaixo dele também receberão o mesmo valor, portanto, se caso 

desejar liberar ou bloquear o acesso em apenas um deles, é necessário dar um duplo clique no 

órgão "Analítico". 

  

Para salvar clique  

Para copiar os acessos de um usuário para outro  clique  

Para limpar os dados clique   

Para replicar os acessos dos usuários aos órgãos de um exercício para o outros clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Cópia de Parâmetros 

Através do botão   é possível replicar os parâmetros de liberação e bloqueio de um usuário 

para o outro. 
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Usuário: Informe ou selecione o usuário (origem) a partir do qual os acessos serão copiados 

para o usuário (destino) informado na tela Usuário X Órgão. 

  

Cópia de Usuário X Órgão 

Através do botão  é possível selecionar os usuários para os quais se deseja replicar os 

acessos aos órgãos de um ano para outro. Para isso, é necessário relacionar previamente os 

órgãos do exercício de origem  aos seus correspondentes no exercício de destino. O 

relacionamento poderá ser realizado através do botão . 

Vale ressaltar que, antes de realizar o relacionamento, é necessário que já tenha ocorrido a 

importação do cadastro do PRONIM CP já tenha ocorrido para o exercício de destino, caso 

contrário os sistema irá avisar que não existe nenhum órgão cadastrado para o exercício. 

A cópia será realizada somente para os usuários cujos órgãos de origem possuírem o 

devido relacionamento para outro órgão no exercício de destino. Para aqueles órgãos que 

estiverem ser relacionamento, a copia não é efetivada. 

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 230 

 

 

  

Exercício de Origem: Informa o exercício de origem, o sistema já sugere o exercício atual 

do LC. 

Exercício de Destino: Informa o exercício de destino, o sistema já sugere o exercício 

seguinte ao de origem. 

Seleção: Marque quais usuários deseja replicar os acessos de um exercício para o outro. 

 Clique como botão direito do mouse para utilizar o recurso "Marcar Todos" do menu. 

Código: Informa o código do usuário a ser copiado.   

Nome: Informa a descrição do usuário. 

Nome Completo: Informa o nome completo do usuário. 

Status: Indica a situação da cópia, podendo ser: 
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     Concluída:  O acesso a todos os órgãos do exercício de origem foi replicado para órgãos 

equivalentes no exercício de destino. 

     Com Pendências (Relacionamento): O acesso de apenas alguns órgãos do exercício de 

origem foi replicado para órgãos equivalentes no exercício de  destino, devido ausência de 

relacionamento. Para verificar quais órgãos de origem que não possuem relacionamento no 

exercício de destino, basta posicionar o ponteiro do mouse sobre o status. 

     Não realizado:  A cópia de acesso ainda não foi realizada. 

  

Para relacionar os órgão do exercício de origem ao de destino clique  . 

Relacionar Órgãos 

Ao abrir a tela, na primeira vez o próprio sistema irá sugestionar, para os órgãos que 

possuírem exatamente a mesma descrição no exercício de origem e de destino, o código do 

órgão correspondente no exercício de destino. Para os órgãos cuja descrição foi alterada de 

um exercício para o outro, o relacionamento deverá ser informado manualmente.   
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Exercício de Origem: Informa o exercício de origem, o sistema já sugere o exercício atual 

do LC. 

Exercício de Destino: Informa o exercício de destino, o sistema já sugere o exercício 

seguinte ao de origem. 

Código [Exercício de Origem]: Informa o código reduzido do órgão no exercício de 

origem. 

Órgão [Exercício de Origem]: Informa o nome do órgão no exercício de origem. 

Código [Exercício de Destino]: Informa o código reduzido do órgão no exercício de 

destino. 

Órgão [Exercício de Destino]: Informa o nome do órgão no exercício de destino. 
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Veja também 

• Parametrização da Atualização da estrutura orçamentária 
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Ajuste do Termo Aditivo 

 
  

Esta funcionalidade será apresentada na inicialização do sistema, quando for identificado 

inconsistência no registro de termos aditivos, que pode ter ocasionado a duplicação do registro 

ou inserção incorreta do número do termo. 

  

 

  

Nesta tela serão listados todos os termos com problemas, os quais poderão ser ajustados pelo 

usuário. Para os termos que efetivamente aparecem duplicados (registros exatamente iguais), 

deverá assinalar a opção para excluir. Após identificados todos os termos a serem excluídos, 

deverá clicar no botão Redefine nova Sequência ( ) para visualizar a nova numeração dos 

termos cujos números estavam incorretos e em seguida, clicar no botão Atualizar ( ), para 

confirmar o ajuste. 
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O sistema somente será iniciado quando realizado o ajuste de todos os termos. 

  

Quando o sistema identificar inconsistência no registro de termos aditivos, será apresentada a 

seguinte mensagem: 

  

 

  

Veja também 

• Relacionamento da Unidade Gestora 

• Relacionamento da Unidade Gestora Contrato 
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Relacionamento da Unidade Gestora 

 
  

Permite fazer o relacionamento de processos e requisições com as unidades gestoras. 

IMPORTANTE: Apenas será possível sair da funcionalidade quando todos os processos e requisições estiverem 

relacionados. 

  

 

  

Filtrar 

  

Requisição: Selecione esta opção para que as unidades gestoras sejam filtradas pelo número da 

requisição. 

Processo: Selecione esta opção para que as unidades gestoras sejam filtradas pelo número do 

processo. 
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Pesquisar por 

  

Processo: Selecione esta opção para pesquisar as unidades gestoras pelo número do processo. 

Modalidade: Selecione esta opção para pesquisar as unidades gestoras pelo número da 

modalidade. 

  

Ano: Deve ser informado o ano do processo. 

Número: Informe o número do processo. 

Situação: Selecione a situação atual do processo. 

Data: Informe a data de emissão do processo. 

De: Informe a data inicial para efetuar a pesquisa. 

Até: Informe a data final para efetuar a pesquisa. 

Órgão: Selecione o código do órgão. 

  

  

Veja também 

• Relacionamento da Unidade Gestora 
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Relacionamento da Unidade Gestora 

 
  

Permite vincular os contratos existentes às Unidades Gestoras. 

IMPORTANTE: Apenas será possível sair da funcionalidade quando todos os contratos estiverem relacionados. 

  

 

  

Instrumento Contratual: Selecione o tipo de instrumento contratual do contrato que será 

relacionado. 

  

Homologação 

  

Data Inicial: Informe uma data inicial para consultar os contratos por homologação. 

Data Final: Informe a data final da consulta. 

  

Fornecedor: Informe o código do fornecedor para listar os contratos. 

Contrato: Informe o número do contrato desejado. 
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Tipo de Contrato: Será informado o tipo do contrato localizado. 

Número: Será informado o número do contrato localizado. 

Fornecedor: Será informado o fornecedor responsável do contrato. 

Unidade Gestora: Permite selecionar a unidade gestora do contrato. 

  

  

Após relacionado os contratos as unidades gestoras, clique no botão . 

Para limpar os dados clique  . 

Para localizar clique . 

Para incluir, alterar ou excluir informações que serão utilizadas no relacionamento, clique no 

botão  para acessar o cadastro de UG. 

Para consultar os dados já cadastrados clique . 

  

  

Veja também 

• Relacionamento da Unidade Gestora 
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Reajuste de Contrato 

 
Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos percentuais de reajustes dos contratos. 

  

Esta função não esta disponível para o estado do Paraná, pois para esse estado os reajustes dos contratos ocorrem 

 através da gravação de um termo aditivo do tipo "Valor". 

No entanto, a função ficará disponível para contratos que possuírem reajustes que tenham ocorrido antes das 

alterações do TCE/PR, as quais determinaram que esta operação deverá ser através da gravação de um termos 

aditivos com operações que identifique o tipo de reajuste. 

  

 

  

Ano da Autorização: Informe o ano da autorização. 

Número da Autorização: Selecione o número da autorização. 

Número do Aditivo: Informa o número do Aditivo. 

Tipo de Contrato: Selecione o tipo de contrato. 

Ano: Informe o ano do reajuste de contrato. 

Número: Selecione o número do contrato. 

Fornecedor: Informa fornecedor. 



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 241 

 

Índice de Reajuste: Informe o índice de reajuste. 

Tipo: Selecione um dos tipos de índices. 

Itens: Selecione um dos itens de reajuste. 

Data do Reajuste: Informe a data de reajuste. 

Redimensionamento de Objeto: Informe o tipo de redimensionamento. 

1 25% - Compras, Obras e Serviços 

2 50% - Reformas 

Campo disponível somente para o estado do PR. 

Motivo: Descreva o motivo do reajuste de contrato. 

  

Para salvar clique  

Este botão não estará disponível para o estado do Paraná, onde não será mais possível a gravação de novos 

reajustes, sendo possível somente consultar e excluir os reajustes já existentes. 

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Módulo Processos 

Módulo Processos 

 
  

Através desse módulo possível efetuar o controle dos dados que envolvem os processos de 

compra, objetivando atender todas as exigências da Lei 8.666/93, desde o cadastro de 

processos até a emissão do pedido de empenho. 

Na tela de abertura existem guias dispostas horizontalmente e verticalmente que, quando 

clicadas, serão exibidas na tela principal com as respectivas opções e menu, e funcionalidades 

agrupadas dentro deles, o que facilita a navegação e também possibilita  a visualização geral de 

uma processo/requisição, bem como todas as fases desse processo/requisição e  os 

instrumentos contratuais decorrentes. 

  

 

  

Guia Menu Principal 
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Esta guia  possibilita o cadastro de requisições de contratação, compras diretas e  processos 

licitatórios através das funcionalidades existentes nos menus "Requisição", "Afastamento" e 

"Licitação" respectivamente. Além disso contempla os menus "Suporte" e "Ajuda". 

Para maiores detalhes, consulte o help das funcionalidades agrupadas dentro dos menus, as 

quais podem ser visualizadas através do botão  
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Guia Fases do Processo 

Esta guia possibilita a visualização das fases da requisição ou das fases do processo licitatório 

ou de afastamento, dependendo do tipo de pesquisa indicada na guia "Filtro".   

Se a pesquisa selecionada foi "Requisição", então serão apresentados os menus "Fases" e "Menu 

Auxiliar". 

Se a pesquisa selecionada foi "Processo", então serão apresentados os menus  "Fase Interna", 

"Fase Externa", "Menu Auxiliar", "Impressão". 

Para maiores detalhes, consulte o help das funcionalidades agrupadas dentro dos menus, as 

quais podem ser visualizadas através do botão  
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Guia Instrumento Contratual 

Esta guia possibilita, através do menu "Painel",  o registro dos instrumentos contratuais, sendo 

eles pedidos de empenhos,  contratos e aditivos, autorização de compras/ordem de serviço, 

bem como as suspensões e cancelamentos desses instrumentos. Além disso, nesta guia também 

é possível realizar a reservas de recursos e registro de certidões. 
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Através dos  menus "Pedido de Empenho", "Reserva de Recurso", "Contrato", "Autorizações", 

"Suspensão e Cancelamento" e "Certidão" é possível verificar se existem registros gravados para 

o processo licitatório em questão nas respectivas funções agrupadas dentro desses menus. 

Para maiores detalhes, consulte o help das funcionalidades agrupadas dentro dos menus, as 

quais podem ser visualizadas através do botão , lembrando que somente serão 

apresentadas as funcionalidades possíveis para o processo que foi selecionando, ou seja, que 

estiverem relacionadas. Para visualizar o qual é o processo clique nno botão  Informações, no 

canto direito superior. 
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Guia Filtro 

Nesta guia é possível informar filtros para pesquisar processos e/ou requisição já incluídas no 

sistema. 

Para maiores detalhes sobre essa guia, e os filtros disponíveis, clique aqui. 
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Guia Informações 

Nesta guia é possível visualizar informações sobre o processo/requisição, como data, objeto e 

outros detalhes pertinentes. 

Serve como um resumo para identificar o processo que foi selecionado, quando a guia "Grade" 

for inibida. 

Clique aqui, para maiores detalhes sobre essa guia. 
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Guia Grade 

O resultado da pesquisa realizada a partir da Guia Filtros é apresentado na grade superior, com 

as seguintes informações: 

• Favorito: Indica que o processo foi marcado como favorito, através da figura de uma estrala. 

Na guia "Filtros" é possível pesquisar somente os processos favoritos, agilizando a busca deles 

sem necessidade de informar os demais filtros a cada pesquisa. 

• Ano: Ano que o processo foi criado (composto por quatro dígitos. Exemplo: 2017); 

• Número: O número do processo. 

• Número: O número do processo. 

• Modalidade: Informa a modalidade de licitação do processo, conforme a lei 8666 e 10147.   

• Categoria: Informa a categoria do processo; 

• Objeto: Informa do que se trata o processo; 

• Situação: Situação em que se encontra o Processo, podendo ser: 

Aberta: processo que foi expedido, porém, não possui data de homologação; 

Concluída: processo que foi expedido e homologado. 

No caso de um processo possuir requisição vinculada,  na primeira coluna da grade aparecerá 

duas flechas azuis . 

Ao clicar em , os registros exibidos na grade serão referentes aos dados da requisição de 

contratação que deu origem ao processo. 

Ao clicar em , os registros exibidos na grade serão referentes aos dados do processo 

vinculado a requisição de contratação 
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Clique aqui, para maiores detalhes sobre essa guia. 

Barra de menu inferior 

Esta barra disponibiliza algumas informações, bem como alguns atalhos para acesso rápido a 

outras funções, conforme descrito abaixo. 

  

 

  

Unidade Gestora Padrão: Dê um duplo clique para abrir a função Parâmetro do Usuário e 

configurar uma unidade gestora padrão. 

Atalhos a outras funções : Dê um clique na engrenagem para abrir o menu rápido, através 

do qual é possível acessar de forma rápida algumas funções que são mais utilizadas no sistema, 

bem como realizar uma pesquisa pelo nome da função. 
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Exercício:  Este campo exibe o exercício que está sendo utilizado.   

Usuário Conectado : Exibe o código do usuário conectado. 

SQL Server : Ao posicionar o ponteiro do mouse sobre o ícone, exibe o nome do banco no 

SQL Server que está em uso. 

Versão do Sistema : Exibe a versão do PRONIM LC. 

Versão das Rotinas Internas : Exibe a versão das rotinas internas (Surotinas) utilizadas pelo 

PRONIM LC. Ao clicar sobre o ícone, são exibidas outras informações, como computador (nome 

da máquina), IP da máquina, domínio da rede, sistema operacional e respectiva versão.  

Data dos Executável : Exibe a data do PRONIM LC.  
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Módulo Processos 

 
  

Através desse módulo possível efetuar o controle dos dados que envolvem os processos de 

compra, objetivando atender todas as exigências da Lei 8.666/93, desde o cadastro de 

processos até a emissão do pedido de empenho. 

Na tela de abertura existem guias dispostas horizontalmente e verticalmente que, quando 

clicadas, serão exibidas na tela principal com as respectivas opções e menu, e funcionalidades 

agrupadas dentro deles, o que facilita a navegação e também possibilita  a visualização geral de 

uma processo/requisição, bem como todas as fases desse processo/requisição e  os 

instrumentos contratuais decorrentes. 

  

 

  

Guia Menu Principal 
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Esta guia  possibilita o cadastro de requisições de contratação, compras diretas e  processos 

licitatórios através das funcionalidades existentes nos menus "Requisição", "Afastamento" e 

"Licitação" respectivamente. Além disso contempla os menus "Suporte" e "Ajuda". 

Para maiores detalhes, consulte o help das funcionalidades agrupadas dentro dos menus, as 

quais podem ser visualizadas através do botão  
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Guia Fases do Processo 

Esta guia possibilita a visualização das fases da requisição ou das fases do processo licitatório 

ou de afastamento, dependendo do tipo de pesquisa indicada na guia "Filtro".   

Se a pesquisa selecionada foi "Requisição", então serão apresentados os menus "Fases" e "Menu 

Auxiliar". 

Se a pesquisa selecionada foi "Processo", então serão apresentados os menus  "Fase Interna", 

"Fase Externa", "Menu Auxiliar", "Impressão". 

Para maiores detalhes, consulte o help das funcionalidades agrupadas dentro dos menus, as 

quais podem ser visualizadas através do botão  
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Guia Instrumento Contratual 

Esta guia possibilita, através do menu "Painel",  o registro dos instrumentos contratuais, sendo 

eles pedidos de empenhos,  contratos e aditivos, autorização de compras/ordem de serviço, 

bem como as suspensões e cancelamentos desses instrumentos. Além disso, nesta guia também 

é possível realizar a reservas de recursos e registro de certidões. 
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Através dos  menus "Pedido de Empenho", "Reserva de Recurso", "Contrato", "Autorizações", 

"Suspensão e Cancelamento" e "Certidão" é possível verificar se existem registros gravados para 

o processo licitatório em questão nas respectivas funções agrupadas dentro desses menus. 

Para maiores detalhes, consulte o help das funcionalidades agrupadas dentro dos menus, as 

quais podem ser visualizadas através do botão , lembrando que somente serão 

apresentadas as funcionalidades possíveis para o processo que foi selecionando, ou seja, que 

estiverem relacionadas. Para visualizar o qual é o processo clique nno botão  Informações, no 

canto direito superior. 
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Guia Filtro 

Nesta guia é possível informar filtros para pesquisar processos e/ou requisição já incluídas no 

sistema. 

Para maiores detalhes sobre essa guia, e os filtros disponíveis, clique aqui. 
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Guia Informações 

Nesta guia é possível visualizar informações sobre o processo/requisição, como data, objeto e 

outros detalhes pertinentes. 

Serve como um resumo para identificar o processo que foi selecionado, quando a guia "Grade" 

for inibida. 

Clique aqui, para maiores detalhes sobre essa guia. 
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Guia Grade 

O resultado da pesquisa realizada a partir da Guia Filtros é apresentado na grade superior, com 

as seguintes informações: 

• Favorito: Indica que o processo foi marcado como favorito, através da figura de uma estrala. 

Na guia "Filtros" é possível pesquisar somente os processos favoritos, agilizando a busca deles 

sem necessidade de informar os demais filtros a cada pesquisa. 

• Ano: Ano que o processo foi criado (composto por quatro dígitos. Exemplo: 2017); 

• Número: O número do processo. 

• Número: O número do processo. 

• Modalidade: Informa a modalidade de licitação do processo, conforme a lei 8666 e 10147.   

• Categoria: Informa a categoria do processo; 

• Objeto: Informa do que se trata o processo; 

• Situação: Situação em que se encontra o Processo, podendo ser: 

Aberta: processo que foi expedido, porém, não possui data de homologação; 

Concluída: processo que foi expedido e homologado. 

No caso de um processo possuir requisição vinculada,  na primeira coluna da grade aparecerá 

duas flechas azuis . 

Ao clicar em , os registros exibidos na grade serão referentes aos dados da requisição de 

contratação que deu origem ao processo. 

Ao clicar em , os registros exibidos na grade serão referentes aos dados do processo 

vinculado a requisição de contratação 
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Clique aqui, para maiores detalhes sobre essa guia. 

Barra de menu inferior 

Esta barra disponibiliza algumas informações, bem como alguns atalhos para acesso rápido a 

outras funções, conforme descrito abaixo. 

  

 

  

Unidade Gestora Padrão: Dê um duplo clique para abrir a função Parâmetro do Usuário e 

configurar uma unidade gestora padrão. 

Atalhos a outras funções : Dê um clique na engrenagem para abrir o menu rápido, através 

do qual é possível acessar de forma rápida algumas funções que são mais utilizadas no sistema, 

bem como realizar uma pesquisa pelo nome da função. 
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Exercício:  Este campo exibe o exercício que está sendo utilizado.   

Usuário Conectado : Exibe o código do usuário conectado. 

SQL Server : Ao posicionar o ponteiro do mouse sobre o ícone, exibe o nome do banco no 

SQL Server que está em uso. 

Versão do Sistema : Exibe a versão do PRONIM LC. 

Versão das Rotinas Internas : Exibe a versão das rotinas internas (Surotinas) utilizadas pelo 

PRONIM LC. Ao clicar sobre o ícone, são exibidas outras informações, como computador (nome 

da máquina), IP da máquina, domínio da rede, sistema operacional e respectiva versão.  

Data dos Executável : Exibe a data do PRONIM LC.  
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Grade 

 
  

O resultado da busca de dados parametrizados é disposto na grade superior, a qual traz 

informações como: 

• Ano: Ano que o processo/modalidade foi criado (composto por quatro dígitos. Exemplo: 

2011); 

• Número: O número do processo/modalidade; 

• Modalidade: Informa a modalidade em que se encontra o processo; 

• Categoria: Informa a categoria do processo; 

• Objeto: Informa do que se trata o processo; 

• Situação: Situação em que se encontra o Processo, podendo ser: 

o Aberta: processo que foi expedido, porém, não possui data de homologação; 

o Concluído: processo que foi expedido e homologado. 

No caso de um processo possuir outros processos vinculados na grade aparecerá duas flechas 

azuis. 

  

 

  

  

Veja também 

• Módulo Processos 
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Informações 

 
  

Esta aba traz informações sobre o processo/requisição, como data, objeto e outros detalhes 

pertinentes. 

Serve como um resumo para o usuário visualizar com mais agilidade. 

  

  

 

  

Veja também 

• Módulo Processos 
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Parâmetro do Usuário 

 
  

Através dessa função, acessada através do atalho no menu inferior do Módulo Processo, é 

possível parametrizar uma unidade gestora padrão para o perfil do usuário, desde que ele tenha 

permissão de acesso a essa unidade gestora. Com isso, nas funções do módulo Processo, que 

requerem essa informação, ela será  automaticamente sugerida, conforme foi parametrizado. 

 Se caso desejar voltar a utilizar mais de uma unidade gestora, será necessário excluir a 

parametrização de unidade gestora padrão. 

  

 

  

  

Unidade Gestora: Informe ou selecione  a unidade gestora padrão para o usuário. 

  

Para gravar os dados, clique sobre o botão  

Para excluir os dados, clique sobre o botão   

Para limpar os dados, clique sobre o botão   
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Menu Principal 

Menu Principal 

 
  

Esta guia possibilita o cadastro de novas (os) requisições de contratação, afastamentos 

licitatórios de Dispensa por Limite, por Justificativa ou Inexigibilidade, e também licitações de 

Concorrência, Tomada de Preços, Convite, Concurso, Leilão e Pregão,  através das 

funcionalidades disponibilizadas nos grupos "Requisição", "Afastamento", "Licitação". 

Além disso, através do grupo "Suporte" é possível acessar algumas funcionalidades 

especificadas de cada estado, e através do grupo "Configurações" é possível acessar a função de 

parâmetros referentes a despesa e respectivo rateio entre os itens do editais.   
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Para efetuar um novo cadastro é necessário clicar no item escolhido. 

Veja também 

• Módulo Processos 

• Responsáveis por Licitação - TCE/MG 

• Pregão Eletrônico 
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Requisição 

Requisição de Contratação 

 
  

Permitir cadastro das requisições geradas pelos departamentos, com os itens e suas 

quantidades solicitadas, ou sem o registro das despesas, possibilitando a geração de um 

processo de compras através de seus dados. 

  

  

 

Ano da Requisição: É o ano em que a requisição está sendo incluída no sistema. O sistema 

apresenta automaticamente o ano do exercício fiscal em que a base se encontra; 
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o Almoxarifado: É o código do Almoxarifado caso a requisição tenha sido gerada 

através de um pedido de compras do produto PRONIM CM. Não sendo o caso, este 

campo deverá ficar em branco; 

o Pedido: É o número do pedido de compras, caso a requisição tenha sido gerada 

através de um Almoxarifado do produto PRONIM CM. Caso não seja o caso, este 

campo deverá ficar em branco. 

Unidade Gestora: Informe o código da unidade gestora da requisição. 

Almoxarifado: É o código do Almoxarifado caso a requisição tenha sido gerada através de um 

pedido de compras do produto PRONIM CM. Não sendo o caso, este campo deverá ficar em 

branco. 

Visível somente quando o LC estiver integrado com o CM. 

Número do Pedido: É o número do pedido de compras, caso a requisição tenha sido gerada 

através de um Almoxarifado do produto PRONIM CM. Caso não seja o caso, este campo deverá 

ficar em branco. 

Visível somente quando o LC estiver integrado com o CM. 

Nº da Requisição: Caso estejamos efetuando um registro de nova requisição, este número será 

gerado automaticamente pelo sistema. Caso deseje se consultar/alterar/imprimir uma 

requisição já cadastrada, basta informa seu número que a mesma será carregada. Note que ao 

lado deste campo existe um número. Este número é o corresponde á última requisição gravada 

no sistema para este exercício. 

Através do botão , é possível visualizar a requisição de contratação de origem, quando a 

requisição consultada foi copiada de outra e foi realizado o vinculo com a requisição de origem. 

  

  

Guia Situação 

  

Finalidade: Deverá ser selecionada uma finalidade, de acordo com o tipo da requisição que se 

está registrando. Caso a requisição seja de Compras, só aceitara produtos do tipo Material de 
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Consumo ou Bens Patrimoniais, caso de Serviço ou Obras, somente produtos do tipo Obras e 

Serviços. 

Desconto Sobre Tabela de Preços: Marque esta opção para indicar o desconto sobre tabela de 

preços. Cabe ressaltar que marcando esta opção, a guia "Tabela de Preços" será exibida no lugar 

da guia "Itens". Não é possível utilizar o desconto sobre tabela de preços quando existirem lotes 

informados para a requisição. 

Quando esta opção for utilizada, a opção "Gravar pedido no PRONIM CM" será desabilita, não 

permitindo que a mesma seja marcada. O campo "Gravar pedido no PRONIM CM" não fará 

integração com o PRONIM® CM mesmo que esteja parametrizada a integração entre 

PRONIM® LC e CM. 

Gravar pedido no PRONIM CM: Marque esta opção para que esta requisição seja gravada no 

PRONIM CM. Cabe ressaltar que ao marcar este campo, o campo "Almoxarifado será 

habilitado", e o campo "Desconto sobre Tabela de Preços" será desmarcado e ocultado. Se 

desmarcado, não havendo lotes/itens, o campo "Desconto sobre Tabela de Preços" será 

habilitado. 

Visível somente quando o LC estiver integrado com o CM. 

Validade da Proposta: Informar por qual prazo o fornecedor deve garantir aquele valor 

quando o mesmo enviar uma proposta comercial. 

Prazo de Execução: Informar qual é o prazo que o fornecedor deve entregar/executar o que 

está sendo contratado. 

Data da Requisição: Informar a data de quando foi confeccionada a requisição. 

Local de Entrega: Selecione o local para entrega. 

Órgão (s): Abaixo, temos uma matriz que será alimentada com o(s) órgão(s) solicitante(s) da 

requisição. Uma requisição pode ser efetuada por vários solicitantes. Um exemplo deste tipo de 

requisição é a de vale-transporte. A mesma pode ser demandada pelo Departamento de 

Recursos Humanos, porém irá onerar vários solicitantes. Caso seja esta situação, os campos 

abaixo; correspondentes da matriz deverão ser informados na mesma quantidade de 

solicitantes da requisição; 
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o Exercício: O exercício do solicitante será sempre o exercício fiscal no qual a base 

está parametrizada; 

o Código: É o código do solicitante, conforme LOA/PPA; 

o No. Requisição: Este campo pode ser utilizado para que seja informada uma 

requisição manual. Também é alimentado automaticamente, quando a requisição é 

proveniente do PRONIM CM; 

o No. Protocolo: Este campo pode ser utilizado para informarmos o número de 

protocolo com o qual a requisição esta tramitando. 

  

Guia Orçamento 

  

 

  

Despesa: Informe o(s) código(s) da(s) despesa(s) do(s) solicitante(s) informado(s). 

Fonte de Recurso: Quando não possuir uma fonte de recurso previamente definida, deve-se 

informar o código da origem do recurso; 
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Código de Aplicação: Informe o código de aplicação da despesa em questão. Na maioria das 

vezes, este código está atrelado ao código da despesa informado. 

Descrição: Será apresentada ao usuário, a descrição do solicitante da despesa selecionada; 

Valor do Bloqueio: O valor de bloqueio da dotação, é o valor estimado que futuramente irá 

onerar aquela despesa. Caso o PRONIM LC e o PRONIM CP estejam integrados, neste momento 

uma pesquisa de disponibilidade de dados será feita. Em não se havendo saldo disponível, a 

continuidade desta requisição não será possível. 

Observação: Caso a despesa não for informada, ao salvar a requisição o sistema irá exibir uma mensagem 

solicitando uma confirmação para gravar a requisição sem despesa. 

  

Guia Objeto 

  

 

  

Finalidade (Obj. Padrão): Pode-se utilizar este campo para um filtro mais detalhado de 

compras da mesma finalidade. Também é através deste que as requisições são agrupadas para 

contratação, permitindo maior controle do departamento de compras sob um possível 

fracionamento. 
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Descrição do Objeto: Informar a descrição da compra detalhando o melhor possível. Neste 

campo não deverá ser informado os itens, pois eles serão informados na guia item. 

Descrição Sucinta: Informar o resumo do objeto, porém com dados suficientes para identificar 

o que se trata a requisição durante as consultas; 

Cotação: Registrar o valor estimado da cotação total da aquisição/contratação. Este campo 

também permitirá ao comprador efetuar o correto enquadramento da requisição na 

modalidade de licitação. 

  

  

Guia Itens 

  

A guia Itens apresenta duas opções de visualização, que podem ser acessadas através dos 

botões  localizados abaixo da tela. 

A 1a opção de visualização, exibe os dados dos itens cadastrados, bem como as despesas 

vinculadas. 

Esta opção somente estará disponível no caso de haver despesas informadas para a 

requisição. 

Caso haver apenas uma despesa informada na requisição, esta será atribuída a todos os 

itens da requisição no momento da gravação. 

Caso haver mais de uma despesa informada, é necessário atribuí-las aos seus respectivos 

itens manualmente, realizando o rateio da quantidade do item para cada despesa. 
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A 2a opção de visualização, apresenta apenas os dados dos itens cadastrados. 
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A digitação de itens é feita através do botão . Para saber mais sobre esta função clique 

aqui. 

  

Guia Observações 

Para o estado de São Paulo, esta guia será apresentada como "Observação/Justificativa", para os demais estados 

chama-se apenas "Observação" 

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 278 

 

 

  

Observação: o referido campo permitirá o registro de informações relevantes as referidas 

requisições que poderão ser impressas através do formatador de documentos para subsidiar o 

gestor no momento da respectiva assinatura e aprovação. 

Justificativa: Informe a justificativa desta contratação, a qual será exportada para o edital 

quando a requisição for formalizada. 

Disponível somente para o estado de São Paulo. 

  

Guia Tabela de Preços 

Cabe ressaltar que este guia estará visível somente se a opção "Desconto sobre Tabela de 

Preços" na guia "Situação", estiver marcada. 
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Lote: Informe ou selecione através do botão , o lote a ser utilizado. 

Tabela de Preços: Informe ou selecione através do botão , a tabela de preços. Após 

informar a tabela de preços, o sistema automaticamente sugerirá a primeira vigência 

cadastrada no intervalo correspondente à data da requisição, e caso não haja vigência no 

intervalo, esta sugestão não será realizada, sendo necessária informá-la manualmente. Não 

é possível informar uma mesma tabela com vigências diferentes em um mesmo lote. 

Início da Vigência: Informe neste campo, a data de início da vigência. Cabe ressaltar que, 

caso a tabela de preços informada já possua vigência cadastrada, a mesma será carregada 

automaticamente neste campo quando o código da tabela de preços for informado. 

Fim da Vigência: Informe neste campo, a data final da vigência. Cabe ressaltar que, caso a 

tabela de preços informada já possua vigência cadastrada, a mesma será carregada 

automaticamente neste campo quando o código da tabela de preços for informado. 

Percentual: Informe neste campo, o percentual de referência para a tabela de preços. 
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Valor Estimado: Informe neste campo, o valor informativo do estimado a ser gasto com a 

tabela de preços. 

  

Tabelas de Preço 

Lote: Esta coluna apresenta os lotes que compõem a tabela de preços. 

Tabela: Esta coluna apresenta as tabelas de preços utilizadas. 

Descrição: Esta coluna apresenta as descrições dos lotes. 

Percentual: Esta coluna apresenta os percentuais de referência utilizados para as 

tabelas de preços. 

Valor Estimado: Esta coluna apresenta os valores informativos dos totais estimados 

à serem gastos com as tabelas de preços. 

  

Guia Aceitabilidade 

Cabe ressaltar que esta guia é exibida somente para o estado de Minas Gerais. 
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Critério de Aceitabilidade dos Preços: Informe neste campo, o critério de aceitabilidade 

dos preços. 

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Afastamento 
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Dispensa por Limite 

Dispensa por Limite - Processo Simples 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos processos que se enquadram nos casos em que o 

valor da compra ou serviço fica abaixo daquele sugerido como mínimo para a modalidade 

convite. 

  

Esta funcionalidade possui o recurso de gravação automatizada de todas as fases de um 

processo de dispensa, até a fase de Autorização de Compras/Ordem de Execução de Serviços, 

sendo muito utilizada pelos clientes devido a este recurso de gravação automatizada. 

  

Vale ressaltar que, caso seja informada a proposta, o sistema irá apresentar a tela "Ordenador 

de Despesa", e irá sugestionar os dados com base com base nos últimos processos de Dispensa 

por Limite gravados, desde que todos eles tenham as mesmas informações, e permitirá a 

alteração das informações, se assim for necessário, para então realizar a gravação da fase de 

Deliberação Superior. Para o estado do Rio de Janeiro, devido a prestação de contas,  é 

obrigatório informar todos os dados requeridos na tela  Ordenar de Despesas, já para o demais 

estados, os dados são opcionais. 

  

Observação 1: Para inclusão de novos processos de dispensa por limite não é necessário 

informar o código do processo, o código será gerado automaticamente pelo sistema, para isso 

basta teclar “TAB” no campo "Número do Processo" ou clique com o mouse no próximo campo. 

  

Observação 2: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" das finalidades do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem de 

advertência orientando sobre a configuração das finalidades, não permitindo o prosseguimento 

do processo até que as finalidades sejam configuradas. 
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Para configurar as finalidades, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Finalidade por Processo". 

  

Observação 3: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" dos tipos de licitação do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem 

de advertência orientando sobre a configuração dos tipos de licitação, não permitindo o 

prosseguimento do processo até que os tipos de licitação sejam configurados. 

Para configurar os tipos de licitação, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Tipo de Licitação". 

  

Observação 4: Para o estado de São Paulo, estará visível também o botão , permitindo que 

seja acessada a funcionalidade "Manutenção de Processo - AUDESP". Vale lembrar ainda que 

este botão ficará visível somente após o edital ter sido gravado, ou seja, durante a digitação de 

um novo edital, o botão não ficará visível. 

  

Observação 5: Para o estado de São Paulo, para que ocorra a correta prestação de contas ao 

Tribunal de Contas é obrigatório que seja informado o ano o mês e o número do processo 

administrativo que deu origem ao processo licitatório, sendo que no caso de existir mais de um 

processo administrativo, deve-se indicar qual é o principal, que por sua vez será enviado na 

prestação de contas. Na Dispensa por Limite (Processo Simples), esta informação será solicitada 

ao gravar o processo. 
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Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Unidade Gestora: Informe o código de identificação da unidade gestora do processo. 

Nº do Processo: É o número que se origina com a entrada do processo na entidade. Esse 

número será usado durante todas as fases do processo. 

Nº da Dispensa: O campo Número da Dispensa é preenchido automaticamente após o 

usuário ter preenchido o campo Número do Processo. 

Grava Autorização de Compras/Ordem de Execução de Serviços: Campo de seleção que 

determina se deverá ser gravada a autorização de compras/ordem de execução de serviços. 

Dispensa por Limite Eletrônica: Indica que o processo de compra foi realizado através de 

Dispensa Eletrônica. 
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informação disponível apenas para os clientes do estado do Rio Grande do Sul, para processos expedidos a partir 

de 2018. Essa identificação é utilizada na prestação de contas para separar as dispensas comuns das dispensas que 

utilizaram cotação eletrônica, devido diferentes regras aplicadas pelo TCE/RS para cada modalidade. 

  

  

Guia Situação 

  

Tipo de Licitação: Selecione o tipo de licitação a ser considerada. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os tipos de licitação estejam relacionados com as opções do TCE/SP.. Para tanto, deve-se seguir 

até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Tipo de Licitação", e após 

selecionar o tipo de licitação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do campo "Tipo de 

Licitação TCE/SP". 

Finalidade: Selecione a finalidade do processo. 

Compra: Toda aquisição remunerada de materiais de consumo ou bens patrimoniais 

para fornecimento de uma só vez ou parcelada. 

Serviço: Todo serviço (atividade) destinada a obter determinada utilidade de 

interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 

montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 

locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico - profissionais. 

Obra: Toda obra, construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 

realizada por execução direta ou indireta; 

Serviço de Engenharia: Todo serviço especializado onde serão aplicados os 

conhecimentos científicos, empíricos e certas habilitações específicas à criação de 

estruturas, dispositivos e processos que se utilizam para converter recursos naturais 

em formas adequadas ao atendimento das necessidades humanas. 

Concessão: Privilégio concedido pela União, os estados, Distrito Federal e os 

Municípios a uma empresa ou indivíduo para que explore, mediante contrato, 

serviços públicos ou recursos naturais cuja propriedade, segundo a Constituição, não 

pode ser privada. 

Para o estado de São Paulo, serão exibidas ainda as seguintes opções: 

Compras de TI: Toda aquisição referente à  TI. Cabe ressaltar que, caso a 

opção "Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 
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parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Compra", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Consumo" ou "Bens 

Patrimoniais". 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

Serviços de TI: Todo serviço referente à TI. Cabe ressaltar que, caso a opção 

"Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 

parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Serviço", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Obras e Serviços". 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

Regime de Contratação: Selecione o regime de contratação a ser considerado. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os regimes de contratação estejam relacionados com as opções da prestação de contas do 

TCE/SP. Para tanto, deve-se seguir até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade 

"Cadastros/Processo/Regime de Contratação", e após selecionar o regime de contratação cadastrado, relacioná-lo 

à respectiva opção do TCE/SP por meio do campo "Regime de Contratação do TCE/SP". 

Tipo de Garantia: O campo Tipo de Garantia deve ser preenchido pelo usuário com o tipo 

de garantia que será ou não exigido para a execução deste processo. 

Condição de Pagamento: O campo Condição de Pagamento será automaticamente 

preenchido, pois esta informação será carregada da requisição que originou o processo. 

Data de Expedição: O campo Data da Expedição deve ser preenchido com a data que o 

processo foi expedido. 

Data de Autorização: O campo Data da Autorização deve ser preenchido com a data que o 

processo foi autorizado. 

Data de Pagamento: O campo Data de Pagamento será automaticamente preenchido, pois 

esta informação será carregada da requisição que originou o processo. 

Local de Entrega: O campo Local da Entrega deve ser preenchido com o local onde o 

material deverá ser entregue ou o serviço deve ser executado. 
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Permite Subcontratação: Marque esta opção caso o processo permita que seja realizada 

subcontratação. 

Permite Inclusão de Consórcio de Empresas: Marque esta opção caso o processo permita 

que seja efetuada a inclusão de consórcio de empresas. 

LC 123/06: Informe se a licitação terá tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). 

Observação: Este campo é visível para todos os estados, porém de preenchimento obrigatório para os estados do 

Rio Grande do Sul,  Santa Catarina e São Paulo. 

Exclusivamente para Santa Catarina,  essa informação também será levada para os itens do edital do processo 

licitatório ou de afastamento, para fins de atendimento a prestação da contas ao TCE/SC, mas poderá ser alterada 

desde que respeite a seguinte regra: 

Para Licitações "Exclusivas", todos os itens  também deverão ser "Exclusivos". Licitações "Não Exclusivas" 

poderão conter itens   "Exclusivos" e "Não Exclusivos", ou somente  "Não Exclusivos", mas não poderão 

conter somente itens "Exclusivos". 

Sendo assim,  ao gravar o processo, o campo LC 123/06 será automaticamente ajustado para "Exclusivo", 

caso todos os itens forem informados como "Exclusivos". 

Especificação Obra: Selecione a opção na qual se enquadra esse processo, conforme a Tabela 

82 do leiaute de captura do e-sfinge, do TCE/SC.  Esse campo somente será exibido apenas 

quando a finalidade do processo for Obras ou Serviços de Engenharia.  

Visível somente para os clientes do estado de Santa Catarina, quando a finalidade do processo informada for Obras 

ou Serviço de Engenharia.  

Tipo Fornecimento: Selecione o tipo de fornecimento a ser utilizado, lembrando que o 

fornecimento por ser em sua integralidade, ou de forma parcelada. 

  

  

Guia Orçamentário 

  

Através dessa guia é possível informar as dotações orçamentarias que serão utilizadas para 

realizar a reserva e emissão do empenho, ou as contas extraorçamentárias dos recursos que 

serão executados fora do orçamento. 

Para digitar as informações utilize os botões . O primeiro botão habilita a visão 

de Despesas, e o segundo habilita a visão de Contas Extraorçamentárias.  
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Os dados da tabela serão exibidas de acordo com o tipo de informação selecionada 

(Despesa ou Conta).   

  

 

  

Para maiores informações sobre a Digitação das Despesas, clique aqui. 

Para maiores informações sobre a Digitação das Contas extraorçamentárias, clique aqui. 

  

Guia Objeto 
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Finalidade (Objeto Padrão): A finalidade serve para identificar a que se destina esse 

processo ex.: Aquisição de Material de Consumo, Serviço, etc. Este campo também é 

utilizado para o controle do fracionamento da despesa. 

Descrição do Objeto: É o Objeto da licitação. 

Descrição Sucinta: Permite o registro de um resumo do Objeto do processo, facilitando a 

identificação do processo nas consultas e relatórios. 

Cotação: É a cotação estimada para esse processo baseado em processos anteriores para 

ser uma referência de economicidade quando concluído o processo. 

Para o estado de São Paulo: Campo de preenchimento obrigatório. O valor informado neste campo corresponde 

ao Valor Estimado da Licitação, para  fins de prestação de contas. 

Prazo de Execução: Informe o prazo para execução. 

Ex.: Imediato. 

Característica do Objeto: Selecione a categoria do objeto pertencente ao processo. 

Este campo é apresentado somente para os estados do Rio Grande. 

Tipo Nível Julgamento TCE/RS: Selecione o tipo do nível de julgamento a ser considerado 

para o TCE/RS. 

Este campo é apresentado somente para o estado do Rio Grande do Sul. 
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AUDESP 

Quadro exibido somente para o estado de São Paulo. 

Objeto da Licitação: Selecione o objeto da licitação a ser considerado. Cabe 

ressaltar que este campo estará visível apenas para o estado de São Paulo, e seu 

preenchimento é obrigatório. 

Caso no campo "Finalidade" da guia "Situação" forem selecionadas as opções 

"Obras" ou "Serviço de Engenharia", este campo listará somente os objetos 

relacionados à obras e serviços de engenharia e implantação de aterro sanitário. Já se 

a opção selecionada for diferente das duas citadas anteriormente, este campo listará 

todos os objetos que sejam diferentes de obras e serviços de engenharia. 

  

Guia Itens 

  

A guia Itens apresenta duas opções de visualização, que podem ser acessadas por meio dos 

botões  localizados abaixo da tela. 

A 1ª opção de visualização, exibe os dados dos itens cadastrados, bem como as despesas 

vinculadas. 
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A 2ª opção de visualização, apresenta apenas os dados dos itens cadastrados. 
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A digitação de itens é feita através do botão . Para saber mais sobre esta função clique 

aqui. 

  

  

Guia Proposta 

  

 

  

Fornecedor: Selecione o código do fornecedor. 

Lote: Exibe o lote referente ao item para a proposta. 

Item: Exibe o número sequencial para do item. 

Descrição: Exibe a descrição do item. 

Quantidade: Informe a quantidade do item para a proposta. 

Unitário: Informe o valor unitário do item. 

Valor Total: Exibe o valor total do item, resultante da multiplicação entre a quantidade e o valor 

unitário. 

Vencedor: Selecione "S" (sim) caso o fornecedor seja vencedor e "N" caso não seja vencedor. 
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Marca: Informe a marca do item. 

% de BDI: Informe o percentual de BDI estimado. Este campo será habilitado somente quando a 

finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" ou "Serviço de Engenharia", sendo 

de preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

% de Encargos Sociais: Informe o percentual de Encargos Sociais estimado. Este campo será 

habilitado somente quando a finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" ou 

"Serviço de Engenharia", sendo de preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

Tipo de Orçamento: Selecione o tipo de orçamento, dentre as opções disponíveis. Este campo 

será habilitado somente quando a finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" 

ou "Serviço de Engenharia", sendo de preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

  

Guia Aceitabilidade 

  

Critério de Aceitabilidade dos Preços: Informe neste campo o critério utilizado para a 

aceitação dos preços. 

É obrigatório o preenchimento deste campo. 

  

Após o preenchimento das guias, ao salvar será apresentada a tabela abaixo, para a seleção 

dos órgãos solicitantes: 
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Exercício: Informe o ano de exercício vinculado ao edital. 

Código: Informe ou selecione, através do botão , o código do órgão vinculado ao 

edital. 

Nome do Órgão: Este campo será preenchido automaticamente ao selecionar o 

código do órgão. 

Nº Requisição: Informe o número da requisição vinculada ao edital. 

Nº Protocolo: Informe o número do protocolo vinculado ao edital. 

Ano Adm.: Informe o ano do Processo Administrativo. 

Obs.: Cabe ressaltar que este campo é de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, 

Paraná e São Paulo. 

Mês Adm.: Informe o mês do Processo Administrativo. 

Obs.: Cabe ressaltar que este campo é de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, 

Paraná  e São Paulo. 

Processo Administrativo: Informe o número do processo administrativo. 

Obs.: Cabe ressaltar que este campo é de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, 

Paraná  e São Paulo. 

Processo Adm. Principal: Selecione esta opção para definir o Processo 

Administrativo como Principal. 

Obs.: Este campo será visível somente para o estado do Espírito Santo, Paraná e  e São Paulo. Cabe 

ressaltar que é obrigatório definir somente um Processo Administrativo como Principal, dentre os 

Processos Administrativos vinculados ao edital. Caso tenha somente um Processo Administrativo, este 

campo será automaticamente selecionado. 

  

Guia Justificativa 
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Tipo de Fundamentação: Caso o processo não seja fundamentado nos incisos do artigo 24 da 

Lei 8666/93, devem ser informados o número de artigo, descrição do inciso e descrição da lei, 

nos quais o processo está fundamentado. 

  

Código da Fundamentação: Selecione neste campo, o código da fundamentação. 

Para o estado do Rio Grande do Sul: Campo de preenchimento obrigatório para a correta prestação de 

contas ao TCE/RS. 

Para o estado de São Paulo: Campo de preenchimento obrigatório para a correta prestação de contas ao 

TCE/SP. 

Descrição da Lei: Informe a descrição da lei. Cabe ressaltar que este campo ficará 

visível apenas quando for selecionada a opção "Outra" no campo "Código da 

Fundamentação". 

Observação: Campo visível somente para o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo. 

Número do Artigo: Informe o número do artigo, lembrando que este campo ficará 

visível apenas quando for selecionada a opção "Outra" no campo "Código da 

Fundamentação". 

Observação: Campo visível somente para o estado do Rio Grande do Sul  e São Paulo. 
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Descrição do Inciso: Informar a descrição do inciso de acordo com o artigo. Cabe 

ressaltar que este campo ficará visível apenas quando for selecionada a opção 

"Outra" no campo "Código da Fundamentação". 

Observação: Campo visível somente para o estado do Rio Grande do Sul  e São Paulo. 

  

Justificativa para Contratação: Este campo permite que seja informada uma justificativa 

para a contratação, e é apresentado somente para o estado de São Paulo. É importante 

lembrar ainda, que para a prestação de contas ao TCE/SP, é obrigatório que seja informada 

uma justificativa para contratação. 

Observação: Campo visível somente para o estado de São Paulo. 

  

Observação: Após o registro do edital, será exibido o formulário "Processo Administrativo 

Principal", para que seja realizado o vínculo com o processo administrativo que deu origem 

à dispensa. Para saber mais sobre o comportamento do formulário, clique aqui. 

  

  

Para gravar os dados clique sobre o botão , ou pressione as teclas (Alt+G). 

  

Cabe ressaltar que ao efetuar a gravação, o sistema realizará validações, as quais podem ser observadas abaixo: 

Unidade Gestora: Ao gerar autorizações de compra ou ordens de serviço, não será permitido que seja 

gravado apenas um documento que contenha itens/despesas ligadas à Unidades Gestoras diferentes, e 

cuja numeração destas, estiver definida como própria. 

Fornecedor: Gerará autorizações de compra ou ordens de execução de serviços por fornecedor. 

  

Quando houver integração entre os sistemas PRONIM CM e PRONIM LC, será gerada uma autorização de compras 

ou ordem de execução de serviços para cada tipo de item (Material de Consumo/Bens Patrimoniais/Ordem de 

Serviço). 

Quando não houver integração entre os sistemas PRONIM CM e PRONIM LC, será verificado em 

"Suporte/Parâmetros Gerais" do PRONIM LC, no campo "Permite vincular material de consumo e bem patrimonial 

na mesma autorização de compras", pertencente à guia "Integração". Esta paremetrização define a necessidade de 

gerar mais de uma autorização de compras para os itens informados. 

  

Para o estado de São Paulo: 

Ao gravar, se a proposta foi informada, o sistema já irá gravar  automaticamente o tipo de ajuste que deve ser 

utilizado para  processo, conforme  regras extraídas da Lei 8666, Art. 62, e valores atualizado pelo Decreto 

9.412 de 19/06/2018. 

Para processos de  Dispensa com finalidade  "Obras ou Serviços de Engenharia"  e  valor total  superior a 

R$ 330.000,00, o tipo de ajuste sugerido será Contrato. 

Para processos de  Dispensa com finalidade  "Compras ou Serviços"  e  valor total  superior a R$ 

176.000,00, o tipo de ajuste sugerido será Contrato. 
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Para os processos de Dispensa que não se enquadrarem nos tópicos acima, o tipo de ajuste sugerido será 

 Nota de Empenho. 

  

Atentar também para a observação 5 no início deste documento. 

  

Para limpar os dados clique sobre o botão  , ou pressione as teclas de atalho (ALT + L). 

Para consultar os dados já cadastrados clique sobre o botão . 

  

Veja também 

• Dispensa por Limite Processo Completo 
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Dispensa por Limite Processo Completo 

 
  

Esta funcionalidade tem como finalidade gravar/excluir/imprimir processos da modalidade 

Dispensa por Limite Completo. 

  

Observação 1: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" das finalidades do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem de 

advertência orientando sobre a configuração das finalidades, não permitindo o prosseguimento 

do processo até que as finalidades sejam configuradas. 

Para configurar as finalidades, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Finalidade por Processo". 

  

Observação 2: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" dos tipos de licitação do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem 

de advertência orientando sobre a configuração dos tipos de licitação, não permitindo o 

prosseguimento do processo até que os tipos de licitação sejam configurados. 

Para configurar os tipos de licitação, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Tipo de Licitação". 

  

Observação 3: Para o estado de São Paulo, estará visível também o botão , permitindo que 

seja acessada a funcionalidade "Manutenção de Processo - AUDESP". Vale lembrar ainda que 

este botão ficará visível somente após o edital ter sido gravado, ou seja, durante a digitação de 

um novo edital, o botão não ficará visível. 

  

Observação 4: Para o estado de São Paulo, para que ocorra a correta prestação de contas ao 

Tribunal de Contas é obrigatório que seja informado o ano o mês e o número do processo 

administrativo que deu origem ao processo licitatório, sendo que no caso de existir mais de um 
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processo administrativo, deve-se indicar qual é o principal, que por sua vez será enviado na 

prestação de contas. Na Dispensa por Limite (Processo Completo), a informação do processo 

administrativo deve ser informada ao preencher as informações do Órgão Solicitante. 

  

  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Unidade Gestora: Informe o código de identificação da unidade gestora do processo. 

Nº do Processo: É o número que se origina com a entrada do processo na entidade. Esse 

número será usado durante todas as fases do processo. 

Nº da Dispensa: O campo Número da Dispensa é preenchido automaticamente após o 

usuário ter preenchido o campo Número do Processo. 
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Dispensa por Limite Eletrônica: Indica que o processo de compra foi realizado através de 

Dispensa Eletrônica. 

informação disponível apenas para os clientes do estado do Rio Grande do Sul, para processos expedidos a partir 

de 2018. Essa identificação é utilizada na prestação de contas para separar as dispensas comuns das dispensas que 

utilizaram cotação eletrônica, devido diferentes regras aplicadas pelo TCE/RS para cada modalidade. 

  

  

Guia Situação 

  

Órgão Solicitante: Ao clicar neste botão, será apresentada a tabela abaixo, para a seleção 

dos órgãos solicitantes: 

  

 

  

Exercício: Informe o ano de exercício vinculado ao edital. 

Código: Informe ou selecione, através do botão , o código do órgão vinculado ao 

edital. 

Nome do Órgão: Este campo será preenchido automaticamente ao selecionar o 

código do órgão. 

Nº Requisição: Informe o número da requisição vinculada ao edital. 

Nº Protocolo: Informe o número do protocolo vinculado ao edital. 

Ano Adm.: Informe o ano do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande 

do Sul e São Paulo quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Mês Adm.: Informe o mês do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande 

do Sul e São Paulo quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 
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Processo Administrativo: Informe o número do processo administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande 

do Sul e São Paulo quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Adm. Principal: Selecione esta opção para definir o Processo 

Administrativo como Principal. 

Para os estados do Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo é obrigatório definir somente um 

Processo Administrativo como Principal, dentre os Processos Administrativos vinculados ao edital. Caso 

tenha somente um Processo Administrativo, este campo será automaticamente selecionado. 

  

Tipo de Licitação: O campo Tipo de Licitação deve ser preenchido pelo usuário de acordo 

com os Tipos que são definidos pela Lei 8.666/03, são eles: Menor Preço, Melhor Técnica, 

Técnica e Preços ou Maior Lance ou Oferta. O usuário deve selecionar o Tipo adequado ao 

processo. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os tipos de licitação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se seguir 

até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Tipo de Licitação", e após 

selecionar o tipo de licitação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do campo "Tipo de 

Licitação TCE/SP". 

Finalidade: O campo Finalidade será preenchido automaticamente, pois esta informação 

será carregada da requisição que originou o processo. 

Cláusula de Prorrogação: Selecione o código da cláusula de prorrogação. 

Regime de Contratação: No campo Regime de Contratação o usuário deve preencher com 

o Regime de Contratação que será utilizado neste processo de compra ou Contratação, 

exemplo: Global, Unitário. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os regimes de contratação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se 

seguir até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Regime de Contratação", e 

após selecionar o regime de contratação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do 

campo "Regime de Contratação do TCE/SP". 

Tipo de Garantia: Selecione o tipo de garantia aplicado para o processo. 

Condição de Pagamento: Este campo é de preenchimento automático, pois esta 

informação será carregada da requisição que originou o processo. 

Índice de Reajuste: O campo Índice de Reajuste será preenchido pelo usuário somente se 

no contrato for prevista a aplicação de algum índice de reajuste ou índice de atualização, 

caso contrário o campo pode permanecer em branco. 
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Índice de Atualização: O campo Índice de Atualização será preenchido pelo usuário 

somente se no contrato for prevista a aplicação de algum índice de reajuste ou índice de 

atualização, caso contrário o campo pode permanecer em branco. 

Data da Expedição: Informe a data da expedição. 

Local de Entrega: O campo Local de Entrega deverá ser preenchido pelo usuário com o 

local da entrega ou local de execução do serviço/obra. 

Permite Subcontratação: Marque esta opção caso o processo permita que seja realizada 

subcontratação. 

LC 123/06: Informe se a licitação terá tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). 

Observação: Este campo é visível para todos os estados, porém de preenchimento obrigatório para os estados do 

Rio Grande do Sul,  Santa Catarina e São Paulo. 

Exclusivamente para Santa Catarina,  essa informação também será levada para os itens do edital do processo 

licitatório ou de afastamento, para fins de atendimento a prestação da contas ao TCE/SC, mas poderá ser alterada 

desde que respeite a seguinte regra: 

Para Licitações "Exclusivas", todos os itens  também deverão ser "Exclusivos". Licitações "Não Exclusivas" 

poderão conter itens   "Exclusivos" e "Não Exclusivos", ou somente  "Não Exclusivos", mas não poderão 

conter somente itens "Exclusivos". 

Sendo assim,  ao gravar o processo, o campo LC 123/06 será automaticamente ajustado para "Exclusivo", 

caso todos os itens forem informados como "Exclusivos". 

Especificação Obra: Selecione a opção na qual se enquadra esse processo, conforme a Tabela 

82 do leiaute de captura do e-sfinge, do TCE/SC.  Esse campo somente será exibido apenas 

quando a finalidade do processo for Obras ou Serviços de Engenharia.  

Visível somente para os clientes do estado de Santa Catarina, quando a finalidade do processo informada for Obras 

ou Serviço de Engenharia.  

Permite Inclusão de Consórcio de Empresas: Marque esta opção caso o processo permita 

que seja efetuada a inclusão de consórcio de empresas. 

Tipo Fornecimento: Selecione o tipo de fornecimento a ser utilizado, lembrando que o 

fornecimento por ser em sua integralidade, ou de forma parcelada. 

Visível somente quando a finalidade do processo for Compra. 

  

  

Guia Orçamentário 
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Através dessa guia é possível informar as dotações orçamentarias que serão utilizadas para 

realizar a reserva e emissão do empenho, ou as contas extraorçamentárias dos recursos que 

serão executados fora do orçamento. 

Para digitar as informações utilize os botões . O primeiro botão habilita a visão 

de Despesas, e o segundo habilita a visão de Contas Extraorçamentárias.  

Os dados da tabela serão exibidas de acordo com o tipo de informação selecionada 

(Despesa ou Conta).   

  

  

 

  

Para maiores informações sobre a Digitação das Despesas, clique aqui. 

Para maiores informações sobre a Digitação das Contas extraorçamentárias, clique aqui. 

  

Guia Objeto 
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Finalidade (Objeto Padrão): A finalidade serve para identificar a que se destina esse 

processo ex.: Aquisição de Material de Consumo, Serviço, etc. Este campo também é 

utilizado para o controle do fracionamento da despesa. 

Descrição do Objeto: É o Objeto da licitação. 

Descrição Sucinta: Permite o registro de um resumo do Objeto do processo, facilitando a 

identificação do processo nas consultas e relatórios. 

Cotação: É a cotação estimada para esse processo baseado em processos anteriores para 

ser uma referência de economicidade quando concluído o processo. 

Para o estado de São Paulo: Campo de preenchimento obrigatório. O valor informado neste campo corresponde 

ao Valor Estimado da Licitação, para  fins de prestação de contas. 

Prazo de Execução: Informe o prazo para execução. 

Ex.: Imediato. 

Característica do Objeto: Selecione a categoria do objeto pertencente ao processo. 

Este campo é apresentado somente para os estados do Rio Grande do Sul. 

Tipo Nível Julgamento TCE/RS: Selecione o tipo do nível de julgamento a ser considerado 

para o TCE/RS. 

Este campo é apresentado somente para o estado do Rio Grande do Sul. 
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AUDESP 

Quadro exibido somente para o estado de São Paulo. 

Objeto da Licitação: Selecione o objeto da licitação a ser considerado. Cabe 

ressaltar que este campo estará visível apenas para o estado de São Paulo, e seu 

preenchimento é obrigatório. 

Caso no campo "Finalidade" da guia "Situação" forem selecionadas as opções 

"Obras" ou "Serviço de Engenharia", este campo listará somente os objetos 

relacionados à obras e serviços de engenharia e implantação de aterro sanitário. Já se 

a opção selecionada for diferente das duas citadas anteriormente, este campo listará 

todos os objetos que sejam diferentes de obras e serviços de engenharia. 

  

  

Guia Itens 

  

A guia Itens apresenta duas opções de visualização, que podem ser acessadas através dos 

botões  localizados abaixo da tela. 

A 1a opção de visualização, exibe os dados dos itens cadastrados, bem como as despesas 

vinculadas. 
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A 2a opção de visualização, apresenta apenas os dados dos itens cadastrados. 
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A digitação de itens é feita através do botão . Para saber mais sobre esta função clique 

aqui. 

  

  

Guia Proposta 

  

 

  

Fornecedor: Selecione o código do fornecedor. 

Lote: Selecione o código do item. 

Número do Item: Selecione o número do item. 

Quantidade: Informe a quantidade. 

Valor Unitário: Informe o valor unitário. 

Valor Total Item: Informe o valor total. 

Validade da Proposta: Informe a validade da proposta. Na caixa de seleção ao lado selecione 

Mês ou Ano. 

Prazo de Entrega/Execução: Informe o prazo de entrega/execução. Na caixa de seleção ao 

lado selecione Mês ou Ano. 
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Validade da Proposta: Informe a validade da proposta. Na caixa de seleção ao lado informe a 

se a quantidade informada é em Mês ou Ano. 

Total da Proposta: Informe o valor total da proposta. 

Marca: Informe a marca do item. 

Vencedor: Informe se esta cadastro é o vencedor. 

% de BDI: Informe o percentual de BDI estimado. Este campo será habilitado somente quando a 

finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" ou "Serviço de Engenharia", sendo 

de preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

% de Encargos Sociais: Informe o percentual de Encargos Sociais estimado. Este campo será 

habilitado somente quando a finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" ou 

"Serviço de Engenharia", sendo de preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

Tipo de Orçamento: Selecione o tipo de orçamento, dentre as opções disponíveis. Este campo 

será habilitado somente quando a finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" 

ou "Serviço de Engenharia", sendo de preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

  

  

Guia Aceitabilidade 

  

Critério de Aceitabilidade dos Preços: Informe neste campo o critério que foi usado para a 

aceitação dos valores. 

  

Guia Justificativa 
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Tipo de Fundamentação 

Caso o processo não seja fundamentado nos incisos do artigo 24 da Lei 8666/93, devem ser 

informados o número de artigo, descrição do inciso e descrição da lei, nos quais o processo está 

fundamentado. 

  

Código da Fundamentação: Selecione neste campo, o código da fundamentação. 

Para o estado do Rio Grande do Sul: Campo de preenchimento obrigatório para a correta prestação de 

contas ao TCE/RS. 

Para o estado de São Paulo: Campo de preenchimento obrigatório para a correta prestação de contas ao 

TCE/SP. 

Descrição da Lei: Informe a descrição da lei. Cabe ressaltar que este campo ficará 

visível apenas quando for selecionada a opção "Outra" no campo "Código da 

Fundamentação". 

Observação: Campo visível somente para o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo. 

Número do Artigo: Informe o número do artigo, lembrando que este campo ficará 

visível apenas quando for selecionada a opção "Outra" no campo "Código da 

Fundamentação". 

Observação: Campo visível somente para o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo. 
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Descrição do Inciso: Informar a descrição do inciso de acordo com o artigo. Cabe 

ressaltar que este campo ficará visível apenas quando for selecionada a opção 

"Outra" no campo "Código da Fundamentação". 

Observação: Campo visível somente para o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo. 

  

Justificativa para Contratação: Este campo permite que seja informada uma justificativa 

para a contratação, e é apresentado somente para o estado de São Paulo. É importante 

lembrar ainda, que para a prestação de contas ao TCE/SP, é obrigatório que seja informada 

uma justificativa para contratação. 

Observação: Campo visível somente para o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo. 

  

Para salvar clique  

  

Para o estado de São Paulo: 

Ao gravar, se a proposta foi informada, o sistema já irá gravar  automaticamente o tipo de ajuste que deve ser 

utilizado para  processo, conforme  regras extraídas da Lei 8666, Art. 62, e valores atualizado pelo Decreto 

9.412 de 19/06/2018. 

Para processos de  Dispensa com finalidade  "Obras ou Serviços de Engenharia"  e  valor total  superior a 

R$ 330.000,00, o tipo de ajuste sugerido será Contrato. 

Para processos de  Dispensa com finalidade  "Compras ou Serviços"  e  valor total  superior a R$ 

176.000,00, o tipo de ajuste sugerido será Contrato. 

Para os processos de Dispensa que não se enquadrarem nos tópicos acima, o tipo de ajuste sugerido será 

 Nota de Empenho. 

  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Pregão - Edital 
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Dispensa por Justificativa 

 
  

Esta função permite realizar a contratação direta, dispensando a licitação, para os casos 

previstos  artigo 24 da Lei 8.666/93. 

  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Unidade Gestora: Informe o código de identificação da unidade gestora do processo. 
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Nº do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário com o 

número do Processo.  

Nº da Justificativa: O campo Número da Justificativa (modalidade) será preenchido 

automaticamente após o usuário ter preenchido o campo Número do Processo. 

Guia Justificativa 

 

  

Escolha: Informe a justificativa da escolha. 

Preço: Informe a justificativa do preço. 

Data da Justificativa: Informe a data da justificativa. 

Licitação realizada por Consórcio Público: Este campo, quando marcado, indica que a 

licitação corresponde à um Consórcio Público. Cabe ressaltar que esta informação é utilizada 

apenas para Prestação de Contas, e o campo estará visível apenas quando não houver 

integração entre o PRONIM®  LC  e o PRONIM®  CP. 

Campo disponível apenas para o estado de Minas Gerais. 
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Tipo de Fundamentação 

Caso o processo não seja fundamentado nos artigos 24 e 25 da Lei 8666/93, devem ser 

informados o número de artigo, descrição do inciso e descrição da lei, nos quais o processo está 

fundamentado. 

Código da Fundamentação: Selecione neste campo, o código da fundamentação. 

Para o estado do Rio Grande do Sul: Campo de preenchimento obrigatório para a correta prestação de 

contas ao TCE/RS. 

Para o estado de São Paulo: Campo de preenchimento obrigatório para a correta prestação de contas ao 

TCE/SP. 

Descrição da Lei: Informe a descrição da lei. Cabe ressaltar que este campo ficará 

visível apenas quando for selecionada a opção "Outra" no campo "Código da 

Fundamentação". 

Observação: Campo visível somente para o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo 

Número do Artigo: Informe o número do artigo, lembrando que este campo ficará 

visível apenas quando for selecionada a opção "Outra" no campo "Código da 

Fundamentação". 

Observação: Campo visível somente para o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo 

Descrição do Inciso: Informar a descrição do inciso de acordo com o artigo. Cabe 

ressaltar que este campo ficará visível apenas quando for selecionada a opção 

"Outra" no campo "Código da Fundamentação". 

Observação: Campo visível somente para o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo 

  

Dados do Processo/Contrato de Origem 

Quando o processo de afastamento for fundamentado no Inciso XI do artigo 24 da Lei 

8666/93,o qual permite realizar a contratação direta do saldo remanescente nos casos de 

rescisão contratual, será necessário informar o processo e o contrato que deu origem a essa 

dispensa justificada, para que seja possível realizar a contratação com o fornecedor classificado 

como segundo colocado, ou demais  fornecedores participantes que possuam proposta válida e 

estejam devidamente habilitados.  

Ano  Processo: Informe o ano do processo que deu origem a essa dispensa por 

justificativa. 

UG  Processo: Informe a Unidade Gestora do processo de origem. 
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Número do  Processo: Informe o número do processo que deu origem a essa 

dispensa por justificativa. 

Ano Contrato: Informe o ano do contrato que deu origem a essa dispensa por 

justificativa.  

UG Contrato: Informe a Unidade Gestora do contrato de origem. Quando a UG 

informado no processo de Dispensa não for do tipo Administração Direta, a UG do 

contrato de origem deverá ser a mesma do processo.  

Número Contrato:  Informe o número do contrato deu origem a essa dispensa por 

justificativa.  

Mapa Comparativo: Clique neste botão caso desejar ver o mapa comparativo de 

preços do processo de origem e consultar a classificação dos fornecedores.  

  

Vale ressaltar que, ao informar o processo e o contrato de origem, o sistema irá sugestionar 

automaticamente  algumas informações para a dispensa, desde que o contrato de origem 

informado seja do mesmo exercício do novo processo.   

As informações que serão copiadas do processo/contrato de origem são: 

-  Órgão Solicitante: Será copiado do contrato de origem. Na ausência desta 

informação no contrato, será copiado do processo de origem. 

- Finalidade: Será copiado do processo de origem.  

- Clausula de Prorrogação: Será copiado do processo de origem. 

- Tipo de Licitação: Será copiado do processo de origem. 

- Regime de Contratação: Será copiado do processo de origem. 

- Tipo de Garantia: Será copiado do processo de origem. 

- Condição de Pagamento: Será copiado do processo de origem. 

- Índice de Reajuste: Será copiado do processo de origem. 

- Índice de Atualização: Será copiado do processo de origem. 

- Local de Entrega: Será copiado do processo de origem. 

- Descrição do Objeto: Será copiado do processo de origem. 
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- Despesas: Serão copiadas do contrato de origem. Na ausência desta informação no 

contrato, serão copiadas do processo de origem. 

- Lote: Será copiado do Contrato de Origem. e permanecerá com o mesmo número 

para manter a integridade das informações de origem.   

- Itens:  Serão sugeridos todos os itens do contrato de origem e seus respectivos 

quantitativos, mas será necessário realizar o ajuste dessas informações para gravar 

 apenas os itens e quantidades que de fato serão contratados com o outro 

fornecedor.  

- Item x Despesa: O relacionamento entre itens x despesas será copiado do contrato 

de origem. Na ausência desta informação no contrato, será copiado do processo de 

origem. 

Além dessas informações, os documentos obrigatórios, da fase Documentação 

Obrigatória, também  serão sugestionados com base no processo de origem.  

Justificativa para Contratação 

Este campo permite que seja informada uma justificativa para a contratação, e é 

apresentado somente para o estado de São Paulo. É importante lembrar ainda, que para a 

prestação de contas ao TCE/SP, é obrigatório que seja informada uma justificativa para 

contratação. 

Observação: Campo visível somente para o estado de São Paulo 

  

Guia Situação 
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Órgão Solicitante: Ao clicar neste botão, será apresentada a tabela abaixo, para a seleção 

dos órgãos solicitantes: 

  

 

  

Exercício: Informe o ano de exercício vinculado ao edital. 

Código: Informe ou selecione, através do botão , o código do órgão vinculado ao 

edital. 

Nome do Órgão: Este campo será preenchido automaticamente ao selecionar o 

código do órgão. 

Nº Requisição: Informe o número da requisição vinculada ao edital. 
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Nº Protocolo: Informe o número do protocolo vinculado ao edital. 

Ano Adm.: Informe o ano do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Mês Adm.: Informe o mês do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Administrativo: Informe o número do processo administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Adm. Principal: Selecione esta opção para definir o Processo 

Administrativo como Principal. 

É obrigatório definir somente um Processo Administrativo como Principal, dentre os Processos 

Administrativos vinculados ao edital. Caso tenha somente um Processo Administrativo, este campo será 

automaticamente selecionado. 

Finalidade: Informe a finalidade do processo. Quando o processo for originado a partir de 

uma requisição, esta informação será carregada da requisição. 

Cláusula de Prorrogação: Selecione o código da cláusula de prorrogação. 

É visível somente para os clientes dos estados do Paraná e Minas Gerais.  

Tipo de Licitação: O campo Tipo de Licitação deve ser preenchido pelo usuário de acordo 

com os Tipos que são definidos pela Lei 8.666/03, são eles: Menor Preço, Melhor Técnica, 

Técnica e Preços ou Maior Lance ou Oferta. O usuário deve selecionar o Tipo adequado ao 

processo. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os tipos de licitação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se seguir 

até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Tipo de Licitação", e após 

selecionar o tipo de licitação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do campo "Tipo de 

Licitação TCE/SP". 

Regime de Contratação: No campo Regime de Contratação o usuário deve preencher com 

o Regime de Contratação que será utilizado neste processo de compra ou Contratação, 

exemplo: Global, Unitário. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os regimes de contratação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se 

seguir até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Regime de Contratação", e 

após selecionar o regime de contratação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do 

campo "Regime de Contratação do TCE/SP". 
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Tipo de Garantia: Selecione o tipo de garantia aplicado para o processo. 

Condição de Pagamento: Este campo é de preenchimento automático, pois esta 

informação será carregada da requisição que originou o processo. 

Índice de Reajuste: O campo Índice de Reajuste será preenchido pelo usuário somente se 

no contrato for prevista a aplicação de algum índice de reajuste ou índice de atualização, 

caso contrário o campo pode permanecer em branco. 

Índice de Atualização: O campo Índice de Atualização será preenchido pelo usuário 

somente se no contrato for prevista a aplicação de algum índice de reajuste ou índice de 

atualização, caso contrário o campo pode permanecer em branco. 

Local de Entrega: O campo Local de Entrega deverá ser preenchido pelo usuário com o 

local da entrega ou local de execução do serviço/obra. 

Descrição da Situação: O campo Descrição da Situação deve ser preenchido pelo usuário 

com a os motivos que originaram esse processo. 

Permite Subcontratação: Marque esta opção caso o processo permita que seja realizada 

subcontratação. 

Permite Inclusão de Consórcio de Empresas: Marque esta opção caso o processo permita 

que seja efetuada a inclusão de consórcio de empresas. 

LC 123/06: Informe se a licitação terá tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). 

Observação: Este campo é visível para todos os estados, porém de preenchimento obrigatório para os estados do 

Rio Grande do Sul,  Santa Catarina e São Paulo. 

Exclusivamente para Santa Catarina,  essa informação também será levada para os itens do edital do processo 

licitatório ou de afastamento, para fins de atendimento a prestação da contas ao TCE/SC, mas poderá ser alterada 

desde que respeite a seguinte regra: 

Para Licitações "Exclusivas", todos os itens  também deverão ser "Exclusivos". Licitações "Não Exclusivas" 

poderão conter itens  "Exclusivos" e "Não Exclusivos", ou somente  "Não Exclusivos", mas não poderão 

conter somente itens "Exclusivos". 

Sendo assim,  ao gravar o processo, o campo LC 123/06 será automaticamente ajustado para "Exclusivo", 

caso todos os itens forem informados como "Exclusivos". 

Especificação Obra: Selecione a opção na qual se enquadra esse processo, conforme a Tabela 

82 do leiaute de captura do e-sfinge, do TCE/SC.  Esse campo somente será exibido apenas 

quando a finalidade do processo for Obras ou Serviços de Engenharia.  

Visível somente para os clientes do estado de Santa Catarina, quando a finalidade do processo informada for Obras 

ou Serviço de Engenharia.  
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Tipo Fornecimento: Selecione o tipo de fornecimento a ser utilizado, lembrando que o 

fornecimento por ser em sua integralidade, ou de forma parcelada. 

Visível somente quando a finalidade do processo for Compra. 

Guia Orçamentário 

Através dessa guia é possível informar as dotações orçamentarias que serão utilizadas para 

realizar a reserva e emissão do empenho, ou as contas extraorçamentárias dos recursos que 

serão executados fora do orçamento. 

Para digitar as informações utilize os botões . O primeiro botão habilita a visão 

de Despesas, e o segundo habilita a visão de Contas Extraorçamentárias.  

Os dados da tabela serão exibidas de acordo com o tipo de informação selecionada 

(Despesa ou Conta).   
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Para maiores informações sobre a Digitação das Despesas, clique aqui. 

Para maiores informações sobre a Digitação das Contas extraorçamentárias, clique aqui. 

Guia Objeto 

  

 

  

Finalidade (Objeto Padrão): A finalidade serve para identificar a que se destina esse 

processo ex.: Aquisição de Material de Consumo, Serviço, etc. Este campo também é 

utilizado para o controle do fracionamento da despesa. 

Descrição do Objeto: Informe a descrição do objeto da licitação. 

Descrição Sucinta: Permite o registro de um resumo do Objeto do processo, facilitando a 

identificação do processo nas consultas e relatórios. 

Cotação: É a cotação estimada para esse processo baseado em processos anteriores para 

ser uma referência de economicidade quando concluído o processo. 
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Para o estado de São Paulo: Campo de preenchimento obrigatório. O valor informado neste campo corresponde 

ao Valor Estimado da Licitação, para  fins de prestação de contas. 

Prazo de Execução: Informe o prazo para execução. 

Ex.: Imediato. 

Característica do Objeto Selecione a categoria do objeto pertencente ao processo. 

Este campo é apresentado somente para os estados do Rio Grande do Sul 

Tipo Nível Julgamento TCE/RS: Selecione o tipo do nível de julgamento a ser considerado 

para o TCE/RS. 

Este campo é apresentado somente para o estado do Rio Grande do Sul. 

  

AUDESP 

Quadro exibido somente para o estado de São Paulo. 

Objeto da Licitação: Selecione o objeto da licitação a ser considerado. Cabe 

ressaltar que este campo estará visível apenas para o estado de São Paulo, e seu 

preenchimento é obrigatório. 

Caso no campo "Finalidade" da guia "Situação" forem selecionadas as opções 

"Obras" ou "Serviço de Engenharia", este campo listará somente os objetos 

relacionados à obras e serviços de engenharia e implantação de aterro sanitário. Já se 

a opção selecionada for diferente das duas citadas anteriormente, este campo listará 

todos os objetos que sejam diferentes de obras e serviços de engenharia. 

  

Guia Itens 

A guia Itens apresenta duas opções de visualização, que podem ser acessadas através dos 

botões  localizados abaixo da tela. 

A 1a opção de visualização, exibe os dados dos itens cadastrados, bem como as despesas 

vinculadas. 
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A 2a opção de visualização, apresenta apenas os dados dos itens cadastrados. 
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A digitação de itens é feita através do botão . Para saber mais sobre esta função clique 

aqui. 

Guia Proposta 

  

 

  

Fornecedor: Selecione o código do fornecedor. 

Lote: Selecione o código do item. 

Número do Item: Selecione o número do item. 

Quantidade: Informe a quantidade. 

Valor Unitário: Informe o valor unitário. 

Valor Total: Informe o valor total. 
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Validade da Proposta: Informe a validade da proposta. Na caixa de seleção ao lado informe se 

a quantidade informada é em Mês ou Ano. 

Prazo de Entrega/Execução: Informe o prazo para entrega/execução. Na caixa de seleção ao 

lado informe a se a quantidade informada é em Mês ou Ano. 

Total da Proposta: Informe o valor total da proposta. 

Marca: Informe a marca do item. 

Vencedor: Informe se este fornecedor é o vencedor. 

% de BDI: Informe o percentual de BDI estimado. Este campo será habilitado somente quando a 

finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" ou "Serviço de Engenharia", sendo 

de preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

% de Encargos Sociais: Informe o percentual de Encargos Sociais estimado. Este campo será 

habilitado somente quando a finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" ou 

"Serviço de Engenharia", sendo de preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

Tipo de Orçamento: Selecione o tipo de orçamento, dentre as opções disponíveis. Este campo 

será habilitado somente quando a finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" 

ou "Serviço de Engenharia", sendo de preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

Guia Aceitabilidade 

Esta guia será visível somente para os clientes do estado do  Minas Gerais. 

Critério de Aceitabilidade dos Preços: Informe neste campo o critério utilizado para a 

aceitação dos preços. 

Não é obrigatório o preenchimento deste campo. 

  

Para salvar clique  
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Para o estado de São Paulo: 

Ao gravar, se a proposta foi informada, o sistema já irá gravar  automaticamente o tipo de ajuste que deve ser 

utilizado para  processo, conforme  regras extraídas da Lei 8666, Art. 62, e valores atualizado pelo Decreto 

9.412 de 19/06/2018. 

Para processos de  Dispensa com finalidade  "Obras ou Serviços de Engenharia"  e  valor total  superior a 

R$ 330.000,00, o tipo de ajuste sugerido será Contrato. 

Para processos de  Dispensa com finalidade  "Compras ou Serviços"  e  valor total  superior a R$ 

176.000,00, o tipo de ajuste sugerido será Contrato. 

Para os processos de Dispensa que não se enquadrarem nos tópicos acima, o tipo de ajuste sugerido será 

 Nota de Empenho. 

  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Tomada de Preços 
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Justificativa de Inexigibilidade 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos processos que se enquadram nos casos especiais 

que estão relacionados no artigo 25 da Lei 8.666/93. 

  

Observação 1: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" das finalidades do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem de 

advertência orientando sobre a configuração das finalidades, não permitindo o prosseguimento 

do processo até que as finalidades sejam configuradas. 

Para configurar as finalidades, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Finalidade por Processo". 

  

Observação 2: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" dos tipos de licitação do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem 

de advertência orientando sobre a configuração dos tipos de licitação, não permitindo o 

prosseguimento do processo até que os tipos de licitação sejam configurados. 

Para configurar os tipos de licitação, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Tipo de Licitação". 
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Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Unidade Gestora: Informe o código de identificação da unidade gestora do processo. 

Número do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário 

com o número do Processo. 

Número da Inexigibilidade: O campo Número da Inexigibilidade (modalidade) será 

preenchido automaticamente após o usuário ter preenchido o campo Número do Processo. 

  

Guia Situação 

  

Órgão Solicitante: Ao clicar neste botão, será apresentada a tabela abaixo, para a seleção 

dos órgãos solicitantes: 
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Exercício: Informe o ano de exercício vinculado ao edital. 

Código: Informe ou selecione, através do botão , o código do órgão vinculado ao 

edital. 

Nome do Órgão: Este campo será preenchido automaticamente ao selecionar o 

código do órgão. 

Nº Requisição: Informe o número da requisição vinculada ao edital. 

Nº Protocolo: Informe o número do protocolo vinculado ao edital. 

Ano Adm.: Informe o ano do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Mês Adm.: Informe o mês do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Administrativo: Informe o número do processo administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Adm. Principal: Selecione esta opção para definir o Processo 

Administrativo como Principal. 

É obrigatório definir somente um Processo Administrativo como Principal, dentre os Processos 

Administrativos vinculados ao edital. Caso tenha somente um Processo Administrativo, este campo será 

automaticamente selecionado. 

  

Natureza da Inexigibilidade: Informe uma das opções válidas para determinar a Natureza 

do processo que se deseja cadastrar. 
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Inexigibilidade: Escola esta opção quando desejar cadastrar um processo de 

inexigibilidade.  

Chamamento Publico/Credenciamento: Escolha esta opção quando desejar 

cadastrar um processo de chamamento público no qual haverá credenciamento dos 

interessados. 

Chamamento: Escolha esta opção quando desejar cadastrar um processo de 

chamamento, que se enquadre por exemplo, na Lei 11.947/2009. 

Carona: Escolha esta opção quando desejar cadastrar um processo realizado através 

de carona em processo licitatório de outro órgão, com base no Decreto   7892/2013. 

     

Tipo de Licitação: O campo Tipo de Licitação deve ser preenchido pelo usuário de acordo 

com os Tipos que são definidos pela Lei 8.666/03, são eles: Menor Preço, Melhor Técnica, 

Técnica e Preços ou Maior Lance ou Oferta. O usuário deve selecionar o Tipo adequado ao 

processo. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os tipos de licitação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se seguir 

até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Tipo de Licitação", e após 

selecionar o tipo de licitação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do campo "Tipo de 

Licitação TCE/SP". 

Finalidade: O campo Finalidade será preenchido automaticamente, pois esta informação 

será carregada da requisição que originou o processo. 

Regime de Contratação: No campo Regime de Contratação o usuário deve preencher com 

o Regime de Contratação que será utilizado neste processo de compra ou Contratação, 

exemplo: Global, Unitário. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os regimes de contratação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se 

seguir até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Regime de Contratação", e 

após selecionar o regime de contratação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do 

campo "Regime de Contratação do TCE/SP". 

Tipo de Garantia: Selecione o tipo de garantia aplicado para o processo. 

Condição de Pagamento: Este campo é de preenchimento automático, pois esta 

informação será carregada da requisição que originou o processo. 
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Índice de Reajuste: O campo Índice de Reajuste será preenchido pelo usuário somente se 

no contrato for prevista a aplicação de algum índice de reajuste ou índice de atualização, 

caso contrário o campo pode permanecer em branco. 

Índice de Atualização: O campo Índice de Atualização será preenchido pelo usuário 

somente se no contrato for prevista a aplicação de algum índice de reajuste ou índice de 

atualização, caso contrário o campo pode permanecer em branco. 

Local de Entrega: O campo Local de Entrega deverá ser preenchido pelo usuário com o 

local da entrega ou local de execução do serviço/obra. 

Descrição da Situação: O campo Descrição da Situação deve ser preenchido pelo usuário 

com a os motivos que originaram esse processo. 

LC 123/06: Informe se a licitação terá tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). 

Observação: Este campo é visível para todos os estados, porém de preenchimento obrigatório para os estados do 

Rio Grande do Sul,  Santa Catarina e São Paulo. 

Exclusivamente para Santa Catarina,  essa informação também será levada para os itens do edital do processo 

licitatório ou de afastamento, para fins de atendimento a prestação da contas ao TCE/SC, mas poderá ser alterada 

desde que respeite a seguinte regra: 

Para Licitações "Exclusivas", todos os itens  também deverão ser "Exclusivos". Licitações "Não Exclusivas" 

poderão conter itens   "Exclusivos" e "Não Exclusivos", ou somente  "Não Exclusivos", mas não poderão 

conter somente itens "Exclusivos". 

Sendo assim,  ao gravar o processo, o campo LC 123/06 será automaticamente ajustado para "Exclusivo", 

caso todos os itens forem informados como "Exclusivos". 

  

Tipo de Fornecimento: Informe se o fornecimento será integral ou parcelado.  

Visível  quando a finalidade  for "Compras". 

Data de Início da Vigência: Neste campo deverá ser informada a data de início da vigência 

do credenciamento.  

Visível  quando a opção "Natureza da Inexigibilidade for "Credenciamento/Chamamento". 

Data Final da Vigência: Neste campo deverá ser informada a data final da vigência do 

credenciamento.  

Visível  quando a opção "Natureza da Inexigibilidade for "Credenciamento/Chamamento". 

Recebe Inscrição: Informe se o credenciamento poderá receber inscrições. 

Visível  quando a opção "Natureza da Inexigibilidade for "Credenciamento/Chamamento". 

Data de Inicio da Inscrição: Informe a data de início para recebimento da inscrição dos 

credenciados.   

Visível  quando a opção "Natureza da Inexigibilidade for "Credenciamento/Chamamento". 
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Data Final da Inscrição: Informe a data término do recebimento da inscrição dos 

credenciados.   

Visível  quando a opção "Natureza da Inexigibilidade for "Credenciamento/Chamamento". 

  

Guia Orçamento 

  

Através dessa guia é possível informar as dotações orçamentarias que serão utilizadas para 

realizar a reserva e emissão do empenho, ou as contas extraorçamentárias dos recursos que 

serão executados fora do orçamento. 

Para digitar as informações utilize os botões . O primeiro botão habilita a visão 

de Despesas, e o segundo habilita a visão de Contas Extraorçamentárias.  

Os dados da tabela serão exibidas de acordo com o tipo de informação selecionada 

(Despesa ou Conta).   

  

  

 

  

Para maiores informações sobre a Digitação das Despesas, clique aqui. 
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Para maiores informações sobre a Digitação das Contas extraorçamentárias, clique aqui. 

  

Guia Objeto 

  

 

  

Finalidade (Objeto Padrão): A finalidade serve para identificar a que se destina esse 

processo ex.: Aquisição de Material de Consumo, Serviço, etc. Este campo também é 

utilizado para o controle do fracionamento da despesa. 

Descrição do Objeto: É o Objeto da licitação. 

Descrição Sucinta: Permite o registro de um resumo do Objeto do processo, facilitando a 

identificação do processo nas consultas e relatórios. 

Cotação: É a cotação estimada para esse processo baseado em processos anteriores para 

ser uma referência de economicidade quando concluído o processo. 

Para o estado de São Paulo: Campo de preenchimento obrigatório. O valor informado neste campo corresponde 

ao Valor Estimado da Licitação, para  fins de prestação de contas. 

Prazo de Execução: Informe o prazo para execução. 

Ex.: Imediato. 

Característica do Objeto: Selecione a categoria do objeto pertencente ao processo. 
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Este campo é apresentado somente para os estados do Rio Grande do Sul. 

  

AUDESP 

Quadro exibido somente para o estado de São Paulo. 

Objeto da Licitação: Selecione o objeto da licitação a ser considerado. Cabe 

ressaltar que este campo estará visível apenas para o estado de São Paulo, e seu 

preenchimento é obrigatório. 

Caso no campo "Finalidade" da guia "Situação" forem selecionadas as opções 

"Obras" ou "Serviço de Engenharia", este campo listará somente os objetos 

relacionados à obras e serviços de engenharia e implantação de aterro sanitário. Já se 

a opção selecionada for diferente das duas citadas anteriormente, este campo listará 

todos os objetos que sejam diferentes de obras e serviços de engenharia. 

  

Guia Itens 

  

A guia Itens apresenta duas opções de visualização, que podem ser acessadas através dos 

botões  localizados abaixo da tela. 

A 1a opção de visualização, exibe os dados dos itens cadastrados, bem como as despesas 

vinculadas. 
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A 2a opção de visualização, apresenta apenas os dados dos itens cadastrados. 
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A digitação de itens é feita através do botão . Para saber mais sobre esta função clique 

aqui. 

  

Guia Executor 

Esta guia não ficará visível para o estado do Paraná quando o campo “Natureza da Licitação 

Credenciamento/Chamamento” for selecionado, impossibilitando a digitação da proposta dos 

fornecedores nesta funcionalidade, para que a mesma seja realizada através da funcionalidade 

“Proposta Comercial”. 

  

 

  

Fornecedor: Selecione o código do fornecedor. 

Lote: Selecione o código do lote. 

Número do Item: Informe o número do item. 

Validade da Proposta: Informe a validade da proposta. No campo ao lado selecione o tipo do 

valor informado para a validade, Mês ou Ano. 



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 337 

 

Quantidade: Informe a quantidade de itens. 

Prazo de Entrega/Execução: Informe o prazo para a entrega. No campo ao lado selecione o 

tipo do valor informado para a validade, Mês ou Ano. 

Valor Unitário: Informe o valor total do item. 

Valor Total: Informa o valor total dos itens. 

% de BDI: Informe o percentual de BDI estimado. Este campo será habilitado somente quando a 

finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" ou "Serviço de Engenharia", sendo 

de preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

% de Encargos Sociais: Informe o percentual de Encargos Sociais estimado. Este campo será 

habilitado somente quando a finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" ou 

"Serviço de Engenharia", sendo de preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

Tipo de Orçamento: Selecione o tipo de orçamento, dentre as opções disponíveis. Este campo 

será habilitado somente quando a finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" 

ou "Serviço de Engenharia", sendo de preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

  

  

Guia Justificativa 
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Escolha: Informe a justificativa da escolha. 

Preço: Informe a justificativa do preço. 

Data da Justificativa: Informe a data da justificativa. 

  

Tipo de Fundamentação 

Caso o processo não seja fundamentado no caput ou incisos do artigo 25 da Lei 8666/93, 

devem ser informados o número de artigo, descrição do inciso e descrição da lei, nos quais o 

processo está fundamentado.   

  

Código da Fundamentação: Selecione neste campo, o código da fundamentação. 

Para os editais de Inexigibilidade, este campo será visível somente quando for 

selecionada a opção "Inexigibilidade"  no campo "Natureza da Inexigibilidade". 

Para o estado do Rio Grande do Sul: Campo de preenchimento obrigatório para a correta prestação de 

contas ao TCE/RS. 

Para o estado de São Paulo: Campo de preenchimento obrigatório para a correta prestação de contas ao 

TCE/SP. 
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Descrição da Lei: Informe a descrição da lei. Cabe ressaltar que este campo ficará 

visível apenas quando for selecionada a opção "Outra" no campo "Código da 

Fundamentação". 

Observação: Campo visível somente para o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo 

Número do Artigo: Informe o número do artigo, lembrando que este campo ficará 

visível apenas quando for selecionada a opção "Outra" no campo "Código da 

Fundamentação". 

Observação: Campo visível somente para o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo 

Descrição do Inciso: Informar a descrição do inciso de acordo com o artigo. Cabe 

ressaltar que este campo ficará visível apenas quando for selecionada a opção 

"Outra" no campo "Código da Fundamentação". 

Observação: Campo visível somente para o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo 

  

Justificativa para Contratação 

Este campo permite que seja informada uma justificativa para a contratação, e é 

apresentado somente para o estado de São Paulo. É importante lembrar ainda, que para a 

prestação de contas ao TCE/SP, é obrigatório que seja informada uma justificativa para 

contratação. 

Observação: Campo visível somente para o estado de São Paulo 

  

  

Guia Aceitabilidade 

  

Critério de Aceitabilidade dos Preços: Informe neste campo o critério utilizado para a 

aceitação dos preços. 

Não é obrigatório o preenchimento deste campo. 

  

Guia Origem da Carona 

  

Guia visível para todos os estados. É visível somente quando a opção "Carona" estiver 

selecionada no campo "Natureza da Inexigibilidade". 
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Tipo de Atuação:  Selecione o tipo de atuação do órgão ou entidade no processo licitatório 

realizado pelo outro órgão, conforme definição abaixo: 

  

Não participante/Aderente:  Quando o órgão ou entidade da administração 

pública, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os 

requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços.  

Participante: Quando o órgão ou entidade da administração pública participa dos 

procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro 

de preços do órgão gerenciador.   

Observação: Campo obrigatório para o estado do Rio Grande do Sul quando a opção "Carona" estiver selecionada 

no campo "Natureza da Inexigibilidade". 

                      Na Manutenção de Processos - AUDESP, esse campo passa a ser obrigatório, pois irá determinar a 

geração ou não do arquivo de Licitação.  

Órgão Gerenciador:  Informe ou selecione o CNPJ do órgão ou entidade da administração 

pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e 

gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente.   
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Observação: Campo obrigatório para o estado do Rio Grande do Sul quando a opção "Carona" estiver 

selecionada no campo "Natureza da Inexigibilidade". 

                      Campo obrigatório para o estado de Minas Gerais quando a opção "Carona" estiver selecionada no 

campo "Natureza da Inexigibilidade", para que seja possível enviar o campo contDecLicitaca do  arquivo 

CONTRATOS  conforme os tipos que o TCE/MG definiu no leiaute, onde que os valores desse campo são diferentes 

quando a licitação realizada por outro órgão ou quando a  licitação realizada por outro ente da federação. 

  

Demais  informações conceituais sobre órgão participante, órgão não participante e órgão 

gerenciador, podem ser consultadas no  DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013.  

  

Licitação Original: Informe o número da licitação original seguido do ano da licitação original 

e do tipo da licitação. O ano deve ser informado no formato AAAA (Ex.: 2015) 

Observação: Os campos "Número da Licitação" e "Ano da Licitação" são obrigatórios para o estado do Rio Grande 

do Sul quando a opção "Carona" estiver selecionada no campo "Natureza da Inexigibilidade". O campo Tipo da 

Licitação é obrigatório para Minas Gerais, se o número da licitação for informado. 

  

Valor da Licitação Original: Informe o valor integral da licitação original, independentemente 

de qual seja o valor que a  entidade  participante fará sua aquisição.  Para os processos com tipo 

de atuação "Participante". 

Observação: Informação obrigatória somente para São Paulo. O  Valor Estimado da Licitação será igualado ao 

Valor da Licitação Original, pois será utilizado para determinar a apresentação dos ajustes e execuções decorrentes 

dessa carona, para que também sejam transmitidos ao AUDESP, caso a licitação tenha se enquadrado nos limites 

de remessa vigentes na data de homologação.   

  

Data de Homologação: Informe a data na qual o órgão gerenciador fez a homologação da 

licitação.  

Observação: Informação obrigatória somente para São Paulo. Esta data será utilizada para determinar a 

apresentação dos ajustes e execuções decorrentes dessa carona para que também sejam transmitidos, caso a 

licitação tenha se enquadrado nos limites de remessa vigentes nessa época. 

  

Adesão: Informe o número do documento de adesão seguido da data em que a adesão foi 

autorizada. A data deve ser informada no formato DD/MM/AAAA (Ex.: 01/01/2015), lembrando 

que a data não pode ser menos que a data da justificativa.  

Observação: Os campos "Número da Adesão" e "Data de Autorização da Adesão" são obrigatórios para o estado 

do Rio Grande do Sul quando a opção "Carona" estiver selecionada no campo "Natureza da Inexigibilidade". 
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Ata de Registro de Preços: Informe o número da ata de registro de preços seguido da data da 

referida ata. A data deve ser informada no formato DD/MM/AAAA (Ex.: 01/01/2015), lembrando 

que a data da ata não pode ser maior que a data da justificativa. 

Observação: Os campos "Número da Ata" e "Data da Ata" são obrigatórios para o estado do Rio Grande do Sul 

quando a opção "Carona" estiver selecionada no campo "Natureza da Inexigibilidade". 

  

Para salvar clique  

  

Para o estado de São Paulo: 

Ao gravar, se a proposta foi informada, o sistema já irá gravar  automaticamente o tipo de ajuste que deve ser 

utilizado para  processo, conforme  regras extraídas da Lei 8666, Art. 62, e valores atualizado pelo Decreto 

9.412 de 19/06/2018. 

Para processos de  Inexigibilidade com finalidade  "Obras ou Serviços de Engenharia"  e  valor total 

 superior a R$ 330.000,00, o tipo de ajuste sugerido será Contrato. 

Para processos de  Inexigibilidade com finalidade  "Compras ou Serviços"  e  valor total  superior a R$ 

176.000,00, o tipo de ajuste sugerido será Contrato. 

Para os processos de Inexigibilidade que não se enquadrarem nos tópicos acima, o tipo de ajuste sugerido 

será  Nota de Empenho. 

  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

Veja também 

• Dispensa por Justificativa 
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Licitação 
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Concorrência  

Concorrência - Edital 

 
  

Efetua a inclusão, alteração, impressão ou exclusão dos processos de Concorrência para 

inscrição no Sistema de Registro de Preços conforme artigo 15 da Lei 8.666/93, 

regulamentado pelo decreto nº 2.743 de 21/08/98. 

A licitação para inclusão no Sistema de Registro de Preços será realizada na modalidade 

Concorrência, do tipo menor preço, na forma da Lei 8.666/93. 

  

Observação 1: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" das finalidades do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem de 

advertência orientando sobre a configuração das finalidades, não permitindo o prosseguimento 

do processo até que as finalidades sejam configuradas. 

Para configurar as finalidades, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Finalidade por Processo". 

  

Observação 2: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" dos tipos de licitação do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem 

de advertência orientando sobre a configuração dos tipos de licitação, não permitindo o 

prosseguimento do processo até que os tipos de licitação sejam configurados. 

Para configurar os tipos de licitação, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Tipo de Licitação". 

  

Observação 3: Para o estado de São Paulo, para que ocorra a correta prestação de contas ao 

Tribunal de Contas é obrigatório que seja informado o ano o mês e o número do processo 

administrativo que deu origem ao processo licitatório, sendo que no caso de existir mais de um 

processo administrativo, deve-se indicar qual é o principal, que por sua vez será enviado na 
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prestação de contas. Na Concorrência, a informação do processo administrativo deve ser 

informada ao preencher as informações do Órgão Solicitante. 

  

  

 

  

  

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 
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Unidade Gestora: Informe o código da unidade gestora do processo. 

Nº do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário com o 

número do Processo. 

Nº da Concorrência: Informe o número da concorrência correspondente. 

  

  

Guia Processo 

  

Órgão Solicitante: Ao clicar neste botão, será apresentada a tabela abaixo, para a seleção 

dos órgãos solicitantes: 

  

 

  

Exercício: Informe o ano de exercício vinculado ao edital. 

Código: Informe ou selecione, através do botão , o código do órgão vinculado ao 

edital. 

Nome do Órgão: Este campo será preenchido automaticamente ao selecionar o 

código do órgão. 

Nº Requisição: Informe o número da requisição vinculada ao edital. 

Nº Protocolo: Informe o número do protocolo vinculado ao edital. 

Ano Adm.: Informe o ano do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Mês Adm.: Informe o mês do Processo Administrativo. 
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Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Administrativo: Informe o número do processo administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Adm. Principal: Selecione esta opção para definir o Processo 

Administrativo como Principal. 

Para os estados do Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo é obrigatório definir somente um 

Processo Administrativo como Principal, dentre os Processos Administrativos vinculados ao edital. Caso 

tenha somente um Processo Administrativo, este campo será automaticamente selecionado. 

  

Finalidade: Selecione a finalidade do processo. 

Compra: Toda aquisição remunerada de materiais de consumo ou bens patrimoniais 

para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 

Serviço: Todo serviço (atividade) destinada a obter determinada utilidade de 

interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 

montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 

locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico - profissionais. 

Obra: Toda obra, construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 

realizada por execução direta ou indireta; 

Serviço de Engenharia: Todo serviço especializado onde serão aplicados os 

conhecimentos científicos, empíricos e certas habilitações específicas à criação de 

estruturas, dispositivos e processos que se utilizam para converter recursos naturais 

em formas adequadas ao atendimento das necessidades humanas. 

Concessão: Privilégio concedido pela União, os estados, Distrito Federal e os 

Municípios a uma empresa ou indivíduo para que explore, mediante contrato, 

serviços públicos ou recursos naturais cuja propriedade, segundo a Constituição, não 

pode ser privada. 

Para o estado de São Paulo, serão exibidas ainda as seguintes opções: 

Compras de TI: Toda aquisição referente à  TI. Cabe ressaltar que, caso a 

opção "Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 
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parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Compra", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Consumo" ou "Bens 

Patrimoniais". 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

Serviços de TI: Todo serviço referente à TI. Cabe ressaltar que, caso a opção 

"Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 

parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Serviço", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Obras e Serviços". 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

Tipo de Licitação: O campo Tipo de Licitação deve ser preenchido pelo usuário de acordo 

com os Tipos que são definidos pela Lei 8.666/03, são eles: Menor Preço, Melhor Técnica, 

Técnica e Preços ou Maior Lance ou Oferta. O usuário deve selecionar o Tipo adequado ao 

processo. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os tipos de licitação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se seguir 

até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Tipo de Licitação", e após 

selecionar o tipo de licitação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do campo "Tipo de 

Licitação TCE/SP". 

Regime de Contratação: No campo Regime de Contratação o usuário deve preencher com 

o Regime de Contratação que será utilizado neste processo de compra ou Contratação, 

exemplo: Global, Unitário. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os regimes de contratação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se 

seguir até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Regime de Contratação", e 

após selecionar o regime de contratação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do 

campo "Regime de Contratação do TCE/SP". 

Condição de Pagamento: Este campo é de preenchimento automático, pois esta 

informação será carregada da requisição que originou o processo. 
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Especificação Obra: Selecione a opção na qual se enquadra esse processo, conforme a Tabela 

82 do leiaute de captura do e-sfinge, do TCE/SC.  Esse campo somente será exibido apenas 

quando a finalidade do processo for Obras ou Serviços de Engenharia.  

Visível somente para os clientes do estado de Santa Catarina, quando a finalidade do processo informada for Obras 

ou Serviço de Engenharia.  

Capital Mínimo: Informe o capital mínimo disponibilizado para o processo. 

Garantia: Informe o código da garantia. 

Tipo de Garantia: Selecione o tipo de garantia aplicado para o processo. 

Índice de Reajuste: O campo Índice de Reajuste será preenchido pelo usuário somente se 

no contrato for prevista a aplicação de algum índice de reajuste ou índice de atualização, 

caso contrário o campo pode permanecer em branco. 

Índice de Atualização: O campo Índice de Atualização será preenchido pelo usuário 

somente se no contrato for prevista a aplicação de algum índice de reajuste ou índice de 

atualização, caso contrário o campo pode permanecer em branco. 

Critério p/ Julgamento: Informe qual o critério para julgamento adotado. 

Valor p/ Compra do Edital: Informe o valor atribuído para a compra do Edital. Cabe 

ressaltar que o preenchimento deste campo se faz obrigatório para o estado do Rio de 

Janeiro. 

Local de Entrega: O campo Local de Entrega deverá ser preenchido pelo usuário com o 

local da entrega ou local de execução do serviço/obra. 

Permite Subcontratação: Marque esta opção caso o edital permita subcontratações. A 

subcontratação é quando a parte contratada delega parte da obra/serviço a terceiros ao 

contrato, para que executem em seu nome. A subcontratação não isenta a parte contratada 

de suas responsabilidades e só é possível se autorizada no contrato. 

Permite Inclusão de Consórcio de Empresas: Marque esta opção para permitir a inclusão 

de consórcio de empresas na licitação. 

Tipo de Fornecimento: Selecione neste campo, o tipo de fornecimento (que pode ser 

integral ou parcelado). 

Para o estado do Rio Grande do Sul: Este campo é habilitado somente para as finalidades de "Compra" e 

"Compras e Outros Serviços", e para estas duas finalidades, possui preenchimento obrigatório. 

Para os demais estados: Este campo é habilitado somente para a finalidade de "Compra". 
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LC 123/06: Informe se a licitação terá tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). 

Observação: Este campo é visível para todos os estados, porém de preenchimento obrigatório para os estados do 

Rio Grande do Sul,  Santa Catarina e São Paulo. 

Exclusivamente para Santa Catarina,  essa informação também será levada para os itens do edital do processo 

licitatório ou de afastamento, para fins de atendimento a prestação da contas ao TCE/SC, mas poderá ser alterada 

desde que respeite a seguinte regra: 

Para Licitações "Exclusivas", todos os itens  também deverão ser "Exclusivos". Licitações "Não Exclusivas" 

poderão conter itens   "Exclusivos" e "Não Exclusivos", ou somente  "Não Exclusivos", mas não poderão 

conter somente itens "Exclusivos". 

Sendo assim,  ao gravar o processo, o campo LC 123/06 será automaticamente ajustado para "Exclusivo", 

caso todos os itens forem informados como "Exclusivos". 

  

  

Guia Prazo 

  

 

  

Data de Expedição: Informe a data de expedição. 

Data da Disponibilidade: Informe a data de disponibilidade. 

Manhã das: Informe um intervalo de horário de disponibilidade no período da manhã. 

Tarde das: Informe um intervalo de horário de disponibilidade do período da tarde. 

Pessoa de Contato: Informe o nome da pessoa de contato. 
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Solicitação da Informação 

De/a: Informe um intervalo de datas para solicitação da informação. 

Respostas às solicitações: Informe uma resposta às solicitações. 

Término do Recebimento da Proposta 

Data: Informe a data para término do recebimento da proposta. 

Horário: Informe um horário para término do recebimento da proposta. 

Validade da Proposta: Informe a quantidade de dias da validade da proposta. 

Prazo de Execução: Informe o prazo de execução. 

Abertura da Proposta 

Data: Informe uma data para abertura da proposta. 

Horário: Informe um horário para abertura da proposta. 

  

  

Guia Orçamento 

  

Através dessa guia é possível informar as dotações orçamentarias que serão utilizadas para 

realizar a reserva e emissão do empenho, ou as contas extraorçamentárias dos recursos que 

serão executados fora do orçamento. 

Para digitar as informações utilize os botões . O primeiro botão habilita a visão 

de Despesas, e o segundo habilita a visão de Contas Extraorçamentárias.  

Os dados da tabela serão exibidas de acordo com o tipo de informação selecionada 

(Despesa ou Conta).   
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Para maiores informações sobre a Digitação das Despesas, clique aqui. 

Para maiores informações sobre a Digitação das Contas extraorçamentárias, clique aqui. 

  

Guia Objeto 
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Finalidade (Objeto Padrão): A finalidade serve para identificar a que se destina esse 

processo ex.: Aquisição de Material de Consumo, Serviço, etc. Este campo também é 

utilizado para o controle do fracionamento da despesa. 

Descrição do Objeto: É o Objeto da licitação. 

Descrição Sucinta: Permite o registro de um resumo do Objeto do processo, facilitando a 

identificação do processo nas consultas e relatórios. 

Cotação: É a cotação estimada para esse processo baseado em processos anteriores para 

ser uma referência de economicidade quando concluído o processo. 

Para o estado de São Paulo: Campo de preenchimento obrigatório. O valor informado neste campo corresponde 

ao Valor Estimado da Licitação, para  fins de prestação de contas. 

Característica do Objeto: Selecione a categoria do objeto pertencente ao processo. 

Este campo é apresentado somente para os estados do Rio Grande do Sul. 

  

AUDESP 

Quadro exibido somente para o estado de São Paulo. 
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Objeto da Licitação: Selecione o objeto da licitação a ser considerado. Cabe 

ressaltar que este campo estará visível apenas para o estado de São Paulo, e seu 

preenchimento é obrigatório. 

Caso no campo "Finalidade" da guia "Situação" forem selecionadas as opções 

"Obras" ou "Serviço de Engenharia", este campo listará somente os objetos 

relacionados à obras e serviços de engenharia e implantação de aterro sanitário. Já se 

a opção selecionada for diferente das duas citadas anteriormente, este campo listará 

todos os objetos que sejam diferentes de obras e serviços de engenharia. 

  

  

Guia Itens - Demais estados 

  

A guia Itens apresenta duas opções de visualização, que podem ser acessadas através dos 

botões  localizados abaixo da tela. 

A 1a opção de visualização, exibe os dados dos itens cadastrados, bem como as despesas 

vinculadas. 
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A 2a opção de visualização, apresenta apenas os dados dos itens cadastrados. 

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 356 

 

 

  

  

A digitação de itens é feita através do botão . Para saber mais sobre esta função clique 

aqui. 

  

  

Guia Justificativa 

  

Justificativa para Contratação: Este campo permite que seja informada uma justificativa para 

a contratação, e é apresentado somente para o estado de São Paulo. É importante lembrar 

ainda, que para a prestação de contas ao TCE/SP, é obrigatório que seja informada uma 

justificativa para contratação. 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

  

Para salvar clique  
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Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Edital de Concorrência - Registro de Preços 
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Edital de Concorrência - Registro de Preços 

 
  

Efetua a inclusão, alteração, impressão ou exclusão dos processos de Concorrência para 

inscrição no Sistema de Registro de Preços conforme artigo 15 da Lei 8.666/93, regulamentado 

pelo decreto nº 2.743 de 21/08/98. 

A licitação para inclusão no Sistema de Registro de Preços será realizada na modalidade 

Concorrência, do tipo menor preço, na forma da Lei 8.666/93. 

Para efetuar o registro das informações referentes à Concorrência – Registro de Preço siga o 

caminho Processos/Menu Principal/Requisição/Edital de Concorrência - Registro de Preços. 

  

Observação 1: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" das finalidades do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem de 

advertência orientando sobre a configuração das finalidades, não permitindo o prosseguimento 

do processo até que as finalidades sejam configuradas. 

Para configurar as finalidades, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Finalidade por Processo". 

  

Observação 2: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" dos tipos de licitação do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem 

de advertência orientando sobre a configuração dos tipos de licitação, não permitindo o 

prosseguimento do processo até que os tipos de licitação sejam configurados. 

Para configurar os tipos de licitação, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Tipo de Licitação". 

  

Observação 3: Para o estado de São Paulo, para que ocorra a correta prestação de contas ao 

Tribunal de Contas é obrigatório que seja informado o ano o mês e o número do processo 

administrativo que deu origem ao processo licitatório, sendo que no caso de existir mais de um 

processo administrativo, deve-se indicar qual é o principal, que por sua vez será enviado na 
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prestação de contas. Na Concorrência, a informação do processo administrativo deve ser 

informada ao preencher as informações do Órgão Solicitante. 

  

 

  

  

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz como 

padrão o ano corrente. 

Unidade Gestora: Informe o código de identificação da unidade gestora do processo. 

Nº do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário com o 

número do Processo. 
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Nº da Concorrência: Informe o número da concorrência correspondente. 

Desconto sobre Tabela de Preço: Marque esta opção para os processos que forem 

utilizados "Desconto sobre Tabela de Preço". Ao marcar esta opção a "Guia Tabela de 

Preço" ficará visível e a "Guia Itens" ficará invisível. Caso existam lotes/itens vinculados ao 

processo deverão ser excluídos, desta forma será feito um questionamento se deseja excluir 

ou não. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, não será possível marcar esta opção, visto que o TCE/RS não prevê a utilização 

de Desconto sobre Tabela de Preço para a modalidade Concorrência. 

  

  

Guia Processo 

  

Órgão Solicitante: Ao clicar neste botão, será apresentada a tabela abaixo, para a seleção 

dos órgãos solicitantes: 

  

 

  

Exercício: Informe o ano de exercício vinculado ao edital. 

Código: Informe ou selecione, através do botão , o código do órgão vinculado ao 

edital. 

Nome do Órgão: Este campo será preenchido automaticamente ao selecionar o 

código do órgão. 

Nº Requisição: Informe o número da requisição vinculada ao edital. 

Nº Protocolo: Informe o número do protocolo vinculado ao edital. 

Ano Adm.: Informe o ano do Processo Administrativo. 
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Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina e São 

Paulo quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Mês Adm.: Informe o mês do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina e São 

Paulo quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Administrativo: Informe o número do processo administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina e São 

Paulo quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Adm. Principal: Selecione esta opção para definir o Processo 

Administrativo como Principal. 

Para os estados do Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo é obrigatório definir somente um 

Processo Administrativo como Principal, dentre os Processos Administrativos vinculados ao edital. Caso 

tenha somente um Processo Administrativo, este campo será automaticamente selecionado. 

  

  

Finalidade: Selecione a finalidade do processo. 

Compra: Toda aquisição remunerada de materiais de consumo ou bens patrimoniais 

para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 

Serviço: Todo serviço (atividade) destinada a obter determinada utilidade de 

interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 

montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 

locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico - profissionais. 

Obra: Toda obra, construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 

realizada por execução direta ou indireta; 

Serviço de Engenharia: Todo serviço especializado onde serão aplicados os 

conhecimentos científicos, empíricos e certas habilitações específicas à criação de 

estruturas, dispositivos e processos que se utilizam para converter recursos naturais 

em formas adequadas ao atendimento das necessidades humanas. 

Concessão: Privilégio concedido pela União, os estados, Distrito Federal e os 

Municípios a uma empresa ou indivíduo para que explore, mediante contrato, 
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serviços públicos ou recursos naturais cuja propriedade, segundo a Constituição, não 

pode ser privada. 

Para o estado de São Paulo, serão exibidas ainda as seguintes opções: 

Compras de TI: Toda aquisição referente à  TI. Cabe ressaltar que, caso a 

opção "Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 

parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Compra", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Consumo" ou "Bens 

Patrimoniais". 

Visível somente para o estado de  São Paulo. 

Serviços de TI: Todo serviço referente à TI. Cabe ressaltar que, caso a opção 

"Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 

parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Serviço", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Obras e Serviços". 

Visível somente para o estado de  São Paulo. 

Tipo de Licitação: O campo Tipo de Licitação deve ser preenchido de acordo com os Tipos 

que são definidos pela Lei 8.666/03, são eles: Menor Preço, Melhor Técnica, Técnica e Preços 

ou Maior Lance ou Oferta. Deve ser selecionado o Tipo adequado ao processo. 

Para o estado de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, se o campo "Desconto sobre Tabela de Preço" estiver marcado, 

o tipo de licitação informado deverá ser correspondente ao Tipo de Licitação TCE "Menor Preço". 

Para o estado do Paraná, se o campo "Desconto sobre Tabela de Preço" estiver marcado, o tipo de licitação 

informado deverá ser correspondente ao Tipo de Licitação TCE "Menor Preço - Lote" ou "Menor Preço - Item". 

  

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os tipos de licitação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se seguir 

até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Tipo de Licitação", e após 

selecionar o tipo de licitação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do campo "Tipo de 

Licitação TCE/SP". 

Regime de Contratação: No campo Regime de Contratação o usuário deve preencher com 

o Regime de Contratação que será utilizado neste processo de compra ou Contratação, 

exemplo: Global, Unitário. 
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Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os regimes de contratação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se 

seguir até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Regime de Contratação", e 

após selecionar o regime de contratação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do 

campo "Regime de Contratação do TCE/SP". 

Condição de Pagamento: Este campo é de preenchimento automático, pois esta 

informação será carregada da requisição que originou o processo. 

Especificação Obra: Selecione a opção na qual se enquadra esse processo, conforme a Tabela 

82 do leiaute de captura do e-sfinge, do TCE/SC.  Esse campo somente será exibido apenas 

quando a finalidade do processo for Obras ou Serviços de Engenharia.  

Visível somente para os clientes do estado de Santa Catarina, quando a finalidade do processo informada for Obras 

ou Serviço de Engenharia.  

Capital Mínimo: Informe o capital mínimo disponibilizado para o processo. 

Garantia: Informe o código da garantia. 

Tipo de Garantia: Selecione o tipo de garantia aplicado para o processo. 

Índice de Reajuste: O campo Índice de Reajuste será preenchido pelo usuário somente se 

no contrato for prevista a aplicação de algum índice de reajuste ou índice de atualização, 

caso contrário o campo pode permanecer em branco. 

Índice de Atualização: O campo Índice de Atualização será preenchido pelo usuário 

somente se no contrato for prevista a aplicação de algum índice de reajuste ou índice de 

atualização, caso contrário o campo pode permanecer em branco. 

Critério p/ Julgamento: Informe qual o critério para julgamento adotado. 

Valor p/ Compra do Edital: Informe o valor atribuído para a compra do Edital. Cabe 

ressaltar que o preenchimento deste campo se faz obrigatório para o estado do Rio de 

Janeiro. 

Cláusula de Prorrogação: Informe o código correspondente para a cláusula de 

prorrogação. 

Local de Entrega: O campo Local de Entrega deverá ser preenchido pelo usuário com o 

local da entrega ou local de execução do serviço/obra. 

Permite Subcontratação: Marque esta opção caso o edital permita subcontratações. A 

subcontratação é quando a parte contratada delega parte da obra/serviço a terceiros ao 
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contrato, para que executem em seu nome. A subcontratação não isenta a parte contratada 

de suas responsabilidades e só é possível se autorizada no contrato. 

Permite Inclusão de Consórcio de Empresas: Marque esta opção para permitir a inclusão 

de consórcio de empresas na licitação. 

Tipo de Fornecimento: Selecione neste campo, o tipo de fornecimento (que pode ser 

integral ou parcelado). 

Para o estado do Rio Grande do Sul: Este campo é habilitado somente para as finalidades de "Compra" e 

"Compras e Outros Serviços", e para estas duas finalidades, possui preenchimento obrigatório. 

Para os demais estados: Este campo é habilitado somente para a finalidade de "Compra". 

LC 123/06: Informe se a licitação terá tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). 

Observação: Este campo é visível para todos os estados, porém de preenchimento obrigatório para os estados do 

Rio Grande do Sul,  Santa Catarina e São Paulo. 

Exclusivamente para Santa Catarina,  essa informação também será levada para os itens do edital do processo 

licitatório ou de afastamento, para fins de atendimento a prestação da contas ao TCE/SC, mas poderá ser alterada 

desde que respeite a seguinte regra: 

Para Licitações "Exclusivas", todos os itens  também deverão ser "Exclusivos". Licitações "Não Exclusivas" 

poderão conter itens   "Exclusivos" e "Não Exclusivos", ou somente  "Não Exclusivos", mas não poderão 

conter somente itens "Exclusivos". 

Sendo assim,  ao gravar o processo, o campo LC 123/06 será automaticamente ajustado para "Exclusivo", 

caso todos os itens forem informados como "Exclusivos". 

Tipo Fornecimento: Selecione o tipo de fornecimento a ser utilizado, lembrando que o 

fornecimento por ser em sua integralidade, ou de forma parcelada. 

  

  

Guia Prazo 
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Expedição e Disponibilidade 

Data de Expedição: Informe a data de Expedição do edital de concorrência. 

Data da Disponibilidade: Informe a data da Disponibilidade do edital de concorrência. 

Manhã das: às: Informe o horário inicial e final de disponibilidade matutina. 

Tarde das: às: Informe o horário inicial e final de disponibilidade vespertina. 

Pessoa de Contato: Informe o nome da pessoa de contato. 

  

Solicitação da Informação 

De: à: Informe a responsabilidade da informação do requerente ao destinatário. 

Resposta às Solicitações: Informe a resposta às solicitações. 

  

Término do Recebimento da Proposta 

Data: Informe a data de término do recebimento da proposta. 

Horário: Informe o horário de término do recebimento da proposta. 
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Prazo de Validade e Execução 

Validade da Proposta: Informe o tempo de validade da proposta correspondente. 

Prazo de Execução: Informe o número de dias, meses ou anos de prazo para a execução da 

proposta. 

  

Abertura da Proposta 

Data: Informe a data da abertura da proposta. 

Horário: Informe o horário da abertura da proposta. 

  

  

Guia Objeto 
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Finalidade (Objeto Padrão): A finalidade serve para identificar a que se destina esse 

processo ex.: Aquisição de Material de Consumo, Serviço, etc. Este campo também é 

utilizado para o controle do fracionamento da despesa. 

Descrição do Objeto: É o Objeto da licitação. 

Descrição Sucinta: Permite o registro de um resumo do Objeto do processo, facilitando a 

identificação do processo nas consultas e relatórios. 

Cotação: É a cotação estimada para esse processo baseado em processos anteriores para 

ser uma referência de economicidade quando concluído o processo. 

Para o estado de São Paulo: Campo de preenchimento obrigatório. O valor informado neste campo corresponde 

ao Valor Estimado da Licitação, para  fins de prestação de contas. 

Característica do Objeto: Selecione a categoria do objeto pertencente ao processo. 

Este campo é apresentado somente para os estados do Rio Grande do Sul. 

Tipo Nível Julgamento TCE/RS: Selecione o tipo do nível de julgamento a ser considerado 

para o TCE/RS. 

Este campo é apresentado somente para o estado do Rio Grande do Sul. 

  

AUDESP 

Quadro exibido somente para o estado de São Paulo. 

Objeto da Licitação: Selecione o objeto da licitação a ser considerado. Cabe 

ressaltar que este campo estará visível apenas para o estado de São Paulo, e seu 

preenchimento é obrigatório. 

Caso no campo "Finalidade" da guia "Situação" forem selecionadas as opções 

"Obras" ou "Serviço de Engenharia", este campo listará somente os objetos 

relacionados à obras e serviços de engenharia e implantação de aterro sanitário. Já se 

a opção selecionada for diferente das duas citadas anteriormente, este campo listará 

todos os objetos que sejam diferentes de obras e serviços de engenharia. 

  

  

Guia Itens 

A guia Itens exibe os dados dos itens cadastrados, não sendo possível sua edição. 
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A digitação de itens é feita através do botão . Para saber mais sobre esta função, clique 

aqui. 

  

  

Guia Tabela de Preço 

Esta guia será habilitada quando for utilizado o Desconto sobre a Tabela de Preço. 
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Lote: Informe o lote que irá conter a tabela de preço. 

Tabela de Preço:  Informe ou selecione a tabela de preço. Caso a Tabela de Preço informada 

possua mais de uma vigência, a consulta será aberta para que seja informada a vigência 

desejada. Não é possível informar uma mesma tabela com vigências diferentes em um mesmo 

lote, somente para lotes diferentes. 

Início da Vigência: Neste campo é exibida a data de início da vigência, conforme tabela 

selecionada. Caso seja selecionada outra vigência para uma tabela já incluída, a tabela será 

atualizada com a vigência selecionada. 

Fim da Vigência: Neste campo é exibida a data final da vigência, conforme tabela selecionada. 

Percentual: Informe o percentual de referência para a tabela. 

Campo de preenchimento obrigatório para os estados de Minas Gerais e Paraná. 

Valor Estimado: Informe o valor estimado a ser gasto com a tabela de preço. 

Campo de preenchimento obrigatório para os estados de Minas Gerais e Paraná e Rio Grande do Sul. 
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Data de Referência: Informe a data de referência da tabela ou da cotação utilizada na 

composição dos valores estimados. Este campo será habilitado somente quando a 

finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" ou "Serviço de Engenharia" e a 

modalidade for diferente de "Concorrência e Concessão", sendo de preenchimento 

facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

% de BDI: Informe o percentual de BDI estimado. Este campo será habilitado somente 

quando a finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" ou "Serviço de 

Engenharia" e a modalidade for diferente de "Concorrência e Concessão", sendo de 

preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

% de Encargos Sociais: Informe o percentual de Encargos Sociais estimado. Este campo 

será habilitado somente quando a finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo 

"Obra" ou "Serviço de Engenharia" e a modalidade for diferente de "Concorrência e 

Concessão", sendo de preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

Código Fonte de Referência: Informe o código de referência da tabela utilizada na 

composição dos valores estimados. Este campo será habilitado somente quando a 

finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" ou "Serviço de Engenharia" e a 

modalidade for diferente de "Concorrência e Concessão", sendo de preenchimento 

facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

Descrição da Fonte de Referência: Selecione a descrição da fonte de referência dos valores 

estimados. Este campo será habilitado somente quando a finalidade do processo licitatório 

utilizada for do tipo "Obra" ou "Serviço de Engenharia" e a modalidade for diferente de 

"Concorrência e Concessão", sendo de preenchimento facultativo. 
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Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

  

Dados da Tabela "Tabelas de Preço" 

As colunas da tabela serão preenchidas de acordo com as informações inseridas acima. 

  

  

Guia Aceitabilidade 

  

Critério de Aceitabilidade dos Preços: Insira quais serão os critérios de aceitabilidade de 

preços. 

  

  

Guia Justificativa 

  

Justificativa para Contratação: Este campo permite que seja informada uma justificativa para 

a contratação, e é apresentado somente para o estado de São Paulo. É importante lembrar 

ainda, que para a prestação de contas ao TCE/SP, é obrigatório que seja informada uma 

justificativa para contratação. 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 
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• Dispensa por Justificativa 
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Edital de Concessão (Concorrência) 

 
  

Efetua a inclusão, alteração, impressão ou exclusão dos processos de Concorrência para 

inscrição no Sistema de Registro de Preços conforme artigo 15 da Lei 8.666/93, regulamentado 

pelo decreto nº 2.743 de 21/08/98. 

  

A licitação para inclusão no Sistema de Registro de Preços será realizada na modalidade 

Concorrência, do tipo menor preço, na forma da Lei 8.666/93. 

  

Observação 1: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" das finalidades do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem de 

advertência orientando sobre a configuração das finalidades, não permitindo o prosseguimento 

do processo até que as finalidades sejam configuradas. 

Para configurar as finalidades, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Finalidade por Processo". 

  

Observação 2: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" dos tipos de licitação do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem 

de advertência orientando sobre a configuração dos tipos de licitação, não permitindo o 

prosseguimento do processo até que os tipos de licitação sejam configurados. 

Para configurar os tipos de licitação, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Tipo de Licitação". 

  

Observação 3: Para o estado de São Paulo, para que ocorra a correta prestação de contas ao 

Tribunal de Contas é obrigatório que seja informado o ano o mês e o número do processo 

administrativo que deu origem ao processo licitatório, sendo que no caso de existir mais de um 

processo administrativo, deve-se indicar qual é o principal, que por sua vez será enviado na 
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prestação de contas. Na Concorrência, a informação do processo administrativo deve ser 

informada ao preencher as informações do Órgão Solicitante. 

  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Nº do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário com o 

número do Processo. 

Nº da Concorrência: O campo Número da Concorrência (modalidade) será preenchido 

automaticamente após o usuário ter preenchido o campo Número do Processo. 

  

  

Guia Processo 
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Órgão Solicitante: Ao clicar neste botão, será apresentada a tabela abaixo, para a seleção 

dos órgãos solicitantes: 

  

 

  

Exercício: Informe o ano de exercício vinculado ao edital. 

Código: Informe ou selecione, através do botão , o código do órgão vinculado ao 

edital. 

Nome do Órgão: Este campo será preenchido automaticamente ao selecionar o 

código do órgão. 

Nº Requisição: Informe o número da requisição vinculada ao edital. 

Nº Protocolo: Informe o número do protocolo vinculado ao edital. 

Ano Adm.: Informe o ano do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Mês Adm.: Informe o mês do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina  e São Paulo 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Administrativo: Informe o número do processo administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina  e São Paulo 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Adm. Principal: Selecione esta opção para definir o Processo 

Administrativo como Principal. 

Para os estados do Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo é obrigatório definir somente um 

Processo Administrativo como Principal, dentre os Processos Administrativos vinculados ao edital. Caso 

tenha somente um Processo Administrativo, este campo será automaticamente selecionado. 

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 376 

 

Finalidade: Selecione a finalidade do processo. 

Compra: Toda aquisição remunerada de materiais de consumo ou bens patrimoniais 

para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 

Serviço: Todo serviço (atividade) destinada a obter determinada utilidade de 

interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 

montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 

locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico - profissionais. 

Obra: Toda obra, construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 

realizada por execução direta ou indireta; 

Serviço de Engenharia: Todo serviço especializado onde serão aplicados os 

conhecimentos científicos, empíricos e certas habilitações específicas à criação de 

estruturas, dispositivos e processos que se utilizam para converter recursos naturais 

em formas adequadas ao atendimento das necessidades humanas. 

Concessão: Privilégio concedido pela União, os estados, Distrito Federal e os 

Municípios a uma empresa ou indivíduo para que explore, mediante contrato, 

serviços públicos ou recursos naturais cuja propriedade, segundo a Constituição, não 

pode ser privada. 

Para o estado de São Paulo, serão exibidas ainda as seguintes opções: 

Compras de TI: Toda aquisição referente à  TI. Cabe ressaltar que, caso a 

opção "Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 

parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Compra", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Consumo" ou "Bens 

Patrimoniais". 

Visível somente para o estado de  São Paulo. 

Serviços de TI: Todo serviço referente à TI. Cabe ressaltar que, caso a opção 

"Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 

parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 
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LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Serviço", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Obras e Serviços". 

Visível somente para o estado de  São Paulo. 

Valor para Compra do Edital: Informe o valor que foi atribuído para possibilitar a compra 

do edital. 

Tipo de Licitação: O campo Tipo de Licitação deve ser preenchido pelo usuário de acordo 

com os Tipos que são definidos pela Lei 8.666/03, são eles: Menor Preço, Melhor Técnica, 

Técnica e Preços ou Maior Lance ou Oferta. O usuário deve selecionar o Tipo adequado ao 

processo. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os tipos de licitação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se seguir 

até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Tipo de Licitação", e após 

selecionar o tipo de licitação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do campo "Tipo de 

Licitação TCE/SP". 

Capital Mínimo: Informe o capital mínimo exigido. 

Especificação Obra: Selecione a opção na qual se enquadra esse processo, conforme a Tabela 

82 do leiaute de captura do e-sfinge, do TCE/SC.  Esse campo somente será exibido apenas 

quando a finalidade do processo for Obras ou Serviços de Engenharia.  

Visível somente para os clientes do estado de Santa Catarina, quando a finalidade do processo informada for Obras 

ou Serviço de Engenharia.  

Tipo de Concessão: Selecione o tipo de concessão correspondente. 

Regime de Contratação: No campo Regime de Contratação o usuário deve preencher com 

o Regime de Contratação que será utilizado neste processo de compra ou Contratação, 

exemplo: Global, Unitário. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os regimes de contratação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se 

seguir até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Regime de Contratação", e 

após selecionar o regime de contratação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do 

campo "Regime de Contratação do TCE/SP". 

Condição de Pagamento: Selecione a condição de pagamento que será aplicada. 

Garantia: Informe a garantia vinculada ao processo. 

Tipo de Garantia: Selecione o tipo de garantia aplicado para o processo. 
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Índice de Reajuste: O campo Índice de Reajuste será preenchido pelo usuário somente se 

no contrato for prevista a aplicação de algum índice de reajuste ou índice de atualização, 

caso contrário o campo pode permanecer em branco. 

Índice de Atualização: O campo Índice de Atualização será preenchido pelo usuário 

somente se no contrato for prevista a aplicação de algum índice de reajuste ou índice de 

atualização, caso contrário o campo pode permanecer em branco. 

Critério para Julgamento: Informe o critério para o julgamento. 

Cláusula de Prorrogação: Selecione o código da cláusula de prorrogação. 

Local de Entrega: O campo Local de Entrega deverá ser preenchido pelo usuário com o 

local da entrega ou local de execução do serviço/obra. 

Permite Subcontratação: Marque esta opção caso o edital permita subcontratações. A 

subcontratação é quando a parte contratada delega parte da obra/serviço a terceiros ao 

contrato, para que executem em seu nome. A subcontratação não isenta a parte contratada 

de suas responsabilidades e só é possível se autorizada no contrato. 

Permite Inclusão de Consórcio de Empresas: Marque esta opção para permitir a inclusão 

de consórcio de empresas na licitação. 

LC 123/06: Informe se a licitação terá tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). 

Observação: Este campo é visível para todos os estados, porém de preenchimento obrigatório para os estados do 

Rio Grande do Sul,  Santa Catarina e São Paulo. 

Exclusivamente para Santa Catarina,  essa informação também será levada para os itens do edital do processo 

licitatório ou de afastamento, para fins de atendimento a prestação da contas ao TCE/SC, mas poderá ser alterada 

desde que respeite a seguinte regra: 

Para Licitações "Exclusivas", todos os itens  também deverão ser "Exclusivos". Licitações "Não Exclusivas" 

poderão conter itens   "Exclusivos" e "Não Exclusivos", ou somente  "Não Exclusivos", mas não poderão 

conter somente itens "Exclusivos". 

Sendo assim,  ao gravar o processo, o campo LC 123/06 será automaticamente ajustado para "Exclusivo", 

caso todos os itens forem informados como "Exclusivos". 

Tipo de Fornecimento: Selecione neste campo, o tipo de fornecimento (que pode ser 

integral ou parcelado). 

Para o estado do Rio Grande do Sul: Este campo é habilitado somente para as finalidades de "Compra" e 

"Compras e Outros Serviços", e para estas duas finalidades, possui preenchimento obrigatório. 

Para os demais estados: Este campo é habilitado somente para a finalidade de "Compra". 

  

Guia Prazos 
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Expedição e Disponibilidade 

  

Data de Expedição: Informe a data de expedição. 

Data da Disponibilidade: Informe a data de disponibilidade. 

Manhã das: Informe um intervalo de horário de disponibilidade no período da manhã. 

Tarde das: Informe um intervalo de horário de disponibilidade do período da tarde. 

Pessoa de Contato: Informe o nome da pessoa de contato. 

Solicitação da Informação 

De/a: Informe um intervalo de datas para solicitação da informação. 

Respostas às solicitações: Informe uma resposta às solicitações. 

  

Término do Recebimento da Proposta 

  

Data: Informe a data para término do recebimento da proposta. 

Horário: Informe um horário para término do recebimento da proposta. 

Validade da Proposta: Informe a quantidade de dias da validade da proposta. 
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Prazo de Execução: Informe o prazo de execução. 

  

Abertura da Proposta 

  

Data: Informe uma data para abertura da proposta. 

Horário: Informe um horário para abertura da proposta. 

  

  

Guia Orçamento 

  

Através dessa guia é possível informar as dotações orçamentarias que serão utilizadas para 

realizar a reserva e emissão do empenho, ou as contas extraorçamentárias dos recursos que 

serão executados fora do orçamento. 

Para digitar as informações utilize os botões . O primeiro botão habilita a visão 

de Despesas, e o segundo habilita a visão de Contas Extraorçamentárias.  

Os dados da tabela serão exibidas de acordo com o tipo de informação selecionada 

(Despesa ou Conta).   
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Para maiores informações sobre a Digitação das Despesas, clique aqui. 

Para maiores informações sobre a Digitação das Contas extraorçamentárias, clique aqui. 

  

Guia Receita 
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Conta: Informe o número da conta. 

Descrição: Informe uma descrição. 

Valor: Informe um valor. 

Observação: Informe uma observação. 

  

  

Guia Objeto 

  

  

 

  

  

Finalidade (Objeto Padrão): A finalidade serve para identificar a que se destina esse 

processo ex.: Aquisição de Material de Consumo, Serviço, etc. Este campo também é 

utilizado para o controle do fracionamento da despesa. 

Descrição do Objeto: É o Objeto da licitação. 

Descrição Sucinta: Permite o registro de um resumo do Objeto do processo, facilitando a 

identificação do processo nas consultas e relatórios. 
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Cotação: É a cotação estimada para esse processo baseado em processos anteriores para 

ser uma referência de economicidade quando concluído o processo. 

Para o estado de São Paulo: Campo de preenchimento obrigatório. O valor informado neste campo corresponde 

ao Valor Estimado da Licitação, para  fins de prestação de contas. 

Característica do Objeto: Selecione a categoria do objeto pertencente ao processo. 

Este campo é apresentado somente para os estados do Rio Grande do Sul. 

Tipo Nível Julgamento TCE/RS: Selecione o tipo do nível de julgamento a ser considerado 

para o TCE/RS. 

Este campo é apresentado somente para o estado do Rio Grande do Sul. 

  

AUDESP 

Quadro exibido somente para o estado de São Paulo. 

Objeto da Licitação: Selecione o objeto da licitação a ser considerado. Cabe 

ressaltar que este campo estará visível apenas para o estado de São Paulo, e seu 

preenchimento é obrigatório. 

Caso no campo "Finalidade" da guia "Situação" forem selecionadas as opções 

"Obras" ou "Serviço de Engenharia", este campo listará somente os objetos 

relacionados à obras e serviços de engenharia e implantação de aterro sanitário. Já se 

a opção selecionada for diferente das duas citadas anteriormente, este campo listará 

todos os objetos que sejam diferentes de obras e serviços de engenharia. 

  

  

Guia Itens 

  

A guia Itens apresenta duas opções de visualização, que podem ser acessadas através dos 

botões  localizados abaixo da tela. 

A 1a opção de visualização, exibe os dados dos itens cadastrados, bem como as despesas 

vinculadas. 
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A 2a opção de visualização, apresenta apenas os dados dos itens cadastrados. 
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A digitação de itens é feita através do botão . Para saber mais sobre esta função, clique 

aqui. 

  

  

Guia Itens da Concessão 

Nesta guia são exibidos os dados dos itens da concessão, conforme digitados, com exceção 

de alguns campos, que deverão ser preenchidos conforme abaixo. 

  

 

  

Lote: Informe o lote referente ao item que será concedido. 

Descrição do Lote: Informe a descrição do lote referente ao item que será concedido. 

Item: Informe um número sequencial para o item. 

Produto: Informe o produto que será concedido. 

Descrição: Exibe a descrição do produto informado. 

UM: Exibe a unidade de medida do produto informado. 

Quantidade: Informe a quantidade do produto que será concedida. 

Valor da Cotação: Informe o valor da cotação do item. 
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Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS. 

Data de Referência: Informe a data de referência da tabela ou da cotação utilizada na 

composição dos valores estimados. Este campo será habilitado somente quando a 

finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" ou "Serviço de Engenharia" 

sendo de preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

% de BDI: Informe o percentual de BDI estimado. Este campo será habilitado somente 

quando a finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" ou "Serviço de 

Engenharia" e a modalidade for diferente de "Concorrência e Concessão", sendo de 

preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

% de Encargos Sociais: Informe o percentual de Encargos Sociais estimado. Este campo 

será habilitado somente quando a finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo 

"Obra" ou "Serviço de Engenharia" e a modalidade for diferente de "Concorrência e 

Concessão", sendo de preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

Código Fonte de Referência: Informe o código de referência da tabela utilizada na 

composição dos valores estimados. Este campo será habilitado somente quando a 

finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" ou "Serviço de Engenharia" e a 

modalidade for diferente de "Concorrência e Concessão", sendo de preenchimento 

facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

Descrição da Fonte de Referência: Selecione a descrição da fonte de referência dos valores 

estimados. Este campo será habilitado somente quando a finalidade do processo licitatório 

utilizada for do tipo "Obra" ou "Serviço de Engenharia" e a modalidade for diferente de 

"Concorrência e Concessão", sendo de preenchimento facultativo. 
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Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

  

  

  

  

Guia Dados da Concessão 

  

 

  

Prazo da Concessão: Informe o prazo de concessão. 

Meta: Informe a meta. 

Direitos e Obrigações do Concedente: Informe os direitos e obrigações do concedente. 

Direitos e Obrigações do Concedido: Informe os direitos e obrigações do concedido. 

  

Guia Aceitabilidade 

  

Critério de Aceitabilidade dos Preços: Informe neste campo o critério utilizado para a 

aceitação dos preços. 

Não é obrigatório o preenchimento deste campo. 
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Guia Justificativa 

  

Justificativa para Contratação: Este campo permite que seja informada uma justificativa para 

a contratação, e é apresentado somente para o estado de São Paulo. É importante lembrar 

ainda, que para a prestação de contas ao TCE/SP, é obrigatório que seja informada uma 

justificativa para contratação. 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

  

  

Para salvar clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Edital de Alienação de Bens - Concorrência 
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Edital de Alienação de Bens - Concorrência 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos processos licitatórios, modalidade alienação de 

bens - concorrência. 

Uma licitação de alienação de bens, para ser enquadrada na modalidade Concorrência ou ainda 

Tomada de Preços, deverá estar em conformidade com os artigos 17, 18 e 19 da lei de 

licitações. 

  

Observação 1: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" das finalidades do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem de 

advertência orientando sobre a configuração das finalidades, não permitindo o prosseguimento 

do processo até que as finalidades sejam configuradas. 

Para configurar as finalidades, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Finalidade por Processo". 

  

Observação 2: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" dos tipos de licitação do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem 

de advertência orientando sobre a configuração dos tipos de licitação, não permitindo o 

prosseguimento do processo até que os tipos de licitação sejam configurados. 

Para configurar os tipos de licitação, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Tipo de Licitação". 

  

Observação 3: Para o estado de São Paulo, para que ocorra a correta prestação de contas ao 

Tribunal de Contas é obrigatório que seja informado o ano o mês e o número do processo 

administrativo que deu origem ao processo licitatório, sendo que no caso de existir mais de um 

processo administrativo, deve-se indicar qual é o principal, que por sua vez será enviado na 
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prestação de contas. Na Concorrência, a informação do processo administrativo deve ser 

informada ao preencher as informações do Órgão Solicitante. 

  

  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Unidade Gestora: Informe o código de identificação da unidade gestora do processo. 

Nº do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário com o 

número do Processo. 

Nº da Concorrência: O campo Número da Concorrência (modalidade) será preenchido 

automaticamente após o usuário ter preenchido o campo Número do Processo. 
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Guia Processo 

  

Órgão Solicitante: Ao clicar neste botão, será apresentada a tabela abaixo, para a seleção 

dos órgãos solicitantes: 

  

 

  

Exercício: Informe o ano de exercício vinculado ao edital. 

Código: Informe ou selecione, através do botão , o código do órgão vinculado ao 

edital. 

Nome do Órgão: Este campo será preenchido automaticamente ao selecionar o 

código do órgão. 

Nº Requisição: Informe o número da requisição vinculada ao edital. 

Nº Protocolo: Informe o número do protocolo vinculado ao edital. 

Ano Adm.: Informe o ano do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Mês Adm.: Informe o mês do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Administrativo: Informe o número do processo administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Adm. Principal: Selecione esta opção para definir o Processo 

Administrativo como Principal. 
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Para os estados do Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo é obrigatório definir somente um 

Processo Administrativo como Principal, dentre os Processos Administrativos vinculados ao edital. Caso 

tenha somente um Processo Administrativo, este campo será automaticamente selecionado. 

  

Condição de Pagamento: Informe a condição de pagamento a ser aplicada. 

Tipo de Licitação: Campo de preenchimento automático. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os tipos de licitação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se seguir 

até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Tipo de Licitação", e após 

selecionar o tipo de licitação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do campo "Tipo de 

Licitação TCE/SP". 

Capital Mínimo: Inform 

Finalidade: Selecione a finalidade do processo. 

Compra: Toda aquisição remunerada de materiais de consumo ou bens patrimoniais 

para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 

Serviço: Todo serviço (atividade) destinada a obter determinada utilidade de 

interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 

montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 

locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico - profissionais. 

Obra: Toda obra, construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 

realizada por execução direta ou indireta; 

Serviço de Engenharia: Todo serviço especializado onde serão aplicados os 

conhecimentos científicos, empíricos e certas habilitações específicas à criação de 

estruturas, dispositivos e processos que se utilizam para converter recursos naturais 

em formas adequadas ao atendimento das necessidades humanas. 

Concessão: Privilégio concedido pela União, os estados, Distrito Federal e os 

Municípios a uma empresa ou indivíduo para que explore, mediante contrato, 

serviços públicos ou recursos naturais cuja propriedade, segundo a Constituição, não 

pode ser privada. 

Para o estado de São Paulo, serão exibidas ainda as seguintes opções: 

Compras de TI: Toda aquisição referente à  TI. Cabe ressaltar que, caso a 

opção "Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 
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parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Compra", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Consumo" ou "Bens 

Patrimoniais". 

Serviços de TI: Todo serviço referente à TI. Cabe ressaltar que, caso a opção 

"Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 

parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Serviço", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Obras e Serviços". 

Regime de Execução: Selecione neste campo o Regime de Contratação cadastrado que tem 

o Regime de Contratação TCE-PR com os tipos Alienação de Bens Móveis e Alienação de 

Bens Imóveis. 

Este campo está disponível apenas para o estado do Paraná. 

Valor da Oferta Mínima: Informe o valor do lance mínimo. 

Valor do Recolhimento Prévio: Informe o valor que será previamente recolhido. 

Local de Entrega: Informe o local onde será realizada a entrega. 

Decreto de Homologação de Avaliação Prévia: Informe o Decreto de Homologação de 

Avaliação. 

Permite Subcontratação: Marque esta opção caso o edital permita subcontratações. A 

subcontratação é quando a parte contratada delega parte da obra/serviço a terceiros ao 

contrato, para que executem em seu nome. A subcontratação não isenta a parte contratada 

de suas responsabilidades e só é possível se autorizada no contrato. 

Permite Inclusão de Consórcio de Empresas: Marque esta opção para permitir a inclusão 

de consórcio de empresas na licitação. 

Tipo de Fornecimento: Selecione neste campo, o tipo de fornecimento (que pode ser 

integral ou parcelado). 

Para o estado do Rio Grande do Sul: Este campo é habilitado somente para as finalidades de "Compra" e 

"Compras e Outros Serviços", e para estas duas finalidades, possui preenchimento obrigatório. 
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Para os demais estados: Este campo é habilitado somente para a finalidade de "Compra". 

LC 123/06: Informe se a licitação terá tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). 

Observação: Este campo é visível para todos os estados, porém de preenchimento obrigatório para os estados do 

Rio Grande do Sul,  Santa Catarina e São Paulo. 

Exclusivamente para Santa Catarina,  essa informação também será levada para os itens do edital do processo 

licitatório ou de afastamento, para fins de atendimento a prestação da contas ao TCE/SC, mas poderá ser alterada 

desde que respeite a seguinte regra: 

Para Licitações "Exclusivas", todos os itens  também deverão ser "Exclusivos". Licitações "Não Exclusivas" 

poderão conter itens   "Exclusivos" e "Não Exclusivos", ou somente  "Não Exclusivos", mas não poderão 

conter somente itens "Exclusivos". 

Sendo assim,  ao gravar o processo, o campo LC 123/06 será automaticamente ajustado para "Exclusivo", 

caso todos os itens forem informados como "Exclusivos". 

Tipo Fornecimento: Selecione o tipo de fornecimento a ser utilizado, lembrando que o 

fornecimento por ser em sua integralidade, ou de forma parcelada. 

  

  

Guia Prazo 

  

 

  

Expedição e Disponibilidade 
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Data de Expedição: Informe a data de expedição. 

Data da Disponibilidade: Informe a data de disponibilidade. 

Manhã das: Informe um intervalo de horário de disponibilidade no período da manhã. 

Tarde das: Informe um intervalo de horário de disponibilidade do período da tarde. 

Pessoa de Contato: Informe o nome da pessoa de contato. 

  

Solicitação da Informação 

  

De/a: Informe um intervalo de datas para solicitação da informação. 

Respostas às solicitações: Informe uma resposta às solicitações. 

  

Realização da Alienação 

  

Data: Informe a data para realização da alienação. 

Horário: Informe um horário para realização da alienação. 

  

  

Guia Objeto 
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Finalidade (Objeto Padrão): A finalidade serve para identificar a que se destina esse 

processo ex.: Aquisição de Material de Consumo, Serviço, etc. Este campo também é 

utilizado para o controle do fracionamento da despesa. 

Descrição do Objeto: É o Objeto da licitação. 

Descrição Sucinta: Permite o registro de um resumo do Objeto do processo, facilitando a 

identificação do processo nas consultas e relatórios. 

Característica do Objeto: Selecione a categoria do objeto pertencente ao processo. 

Este campo é apresentado somente para os estados do Rio Grande do Sul. 

Tipo Nível Julgamento TCE/RS: Selecione o tipo do nível de julgamento a ser considerado 

para o TCE/RS. 

Este campo é apresentado somente para o estado do Rio Grande do Sul. 

  

AUDESP 

Quadro exibido somente para o estado de São Paulo. 
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Objeto da Licitação: Selecione o objeto da licitação a ser considerado. Cabe 

ressaltar que este campo estará visível apenas para o estado de São Paulo, e seu 

preenchimento é obrigatório. 

Caso no campo "Finalidade" da guia "Situação" forem selecionadas as opções 

"Obras" ou "Serviço de Engenharia", este campo listará somente os objetos 

relacionados à obras e serviços de engenharia e implantação de aterro sanitário. Já se 

a opção selecionada for diferente das duas citadas anteriormente, este campo listará 

todos os objetos que sejam diferentes de obras e serviços de engenharia. 

  

  

Guia Itens 

  

A guia Itens exibe os dados dos itens cadastrados, não sendo possível sua edição. 
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A digitação de itens é feita através do botão . Para saber mais sobre esta função, clique 

aqui. 

  

  

Guia Justificativa 

  

Justificativa para Contratação: Este campo permite que seja informada uma justificativa para 

a contratação, e é apresentado somente para o estado de São Paulo. É importante lembrar 

ainda, que para a prestação de contas ao TCE/SP, é obrigatório que seja informada uma 

justificativa para contratação. 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

  

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Concorrência - Edital 
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Tomada de Preços 

Tomada de Preços 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos processos que se enquadram nos casos em que 

o valor para compras ou serviços fica abaixo daquele tido como mínimo para a modalidade 

concorrência. 

Tomada de preço é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados 

ou que atenderem a todas as condições exigidas até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes a Tomada de Preços, siga o caminho 

Processos/Formalização dos Processos/Tomada de Preços/Edital. 

  

Observação 1: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" das finalidades do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem de 

advertência orientando sobre a configuração das finalidades, não permitindo o prosseguimento 

do processo até que as finalidades sejam configuradas. 

Para configurar as finalidades, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Finalidade por Processo". 

  

Observação 2: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" dos tipos de licitação do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem 

de advertência orientando sobre a configuração dos tipos de licitação, não permitindo o 

prosseguimento do processo até que os tipos de licitação sejam configurados. 

Para configurar os tipos de licitação, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Tipo de Licitação". 
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Observação 3: Para o estado de São Paulo, para que ocorra a correta prestação de contas ao 

Tribunal de Contas é obrigatório que seja informado o ano o mês e o número do processo 

administrativo que deu origem ao processo licitatório, sendo que no caso de existir mais de um 

processo administrativo, deve-se indicar qual é o principal, que por sua vez será enviado na 

prestação de contas. Na Tomada de Preços, a informação do processo administrativo deve ser 

informada ao preencher as informações do Órgão Solicitante. 

  

  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 
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Nº do Processo: Informe o número do processo. 

Nº da Tomada de Processo: Informe o número da tomada de processo. 

  

Guia Processo 

  

Órgão Solicitante: Ao clicar neste botão, será apresentada a tabela abaixo, para a seleção 

dos órgãos solicitantes: 

  

 

  

Exercício: Informe o ano de exercício vinculado ao edital. 

Código: Informe ou selecione, através do botão , o código do órgão vinculado ao 

edital. 

Nome do Órgão: Este campo será preenchido automaticamente ao selecionar o 

código do órgão. 

Nº Requisição: Informe o número da requisição vinculada ao edital. 

Nº Protocolo: Informe o número do protocolo vinculado ao edital. 

Ano Adm.: Informe o ano do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná,  Santa Catarina e São 

Paulo, quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Mês Adm.: Informe o mês do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná,  Santa Catarina e São 

Paulo, quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Administrativo: Informe o número do processo administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná,  Santa Catarina e São 

Paulo, quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 
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Processo Adm. Principal: Selecione esta opção para definir o Processo 

Administrativo como Principal. 

Para os estados do Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo é obrigatório definir somente um 

Processo Administrativo como Principal, dentre os Processos Administrativos vinculados ao edital. Caso 

tenha somente um Processo Administrativo, este campo será automaticamente selecionado. 

  

Tipo de Licitação: Informe o tipo de licitação. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os tipos de licitação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se seguir 

até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Tipo de Licitação", e após 

selecionar o tipo de licitação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do campo "Tipo de 

Licitação TCE/SP". 

  

Finalidade: Selecione a finalidade do processo. 

Compra: Toda aquisição remunerada de materiais de consumo ou bens patrimoniais 

para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 

Serviço: Todo serviço (atividade) destinada a obter determinada utilidade de 

interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 

montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 

locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico - profissionais. 

Obra: Toda obra, construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 

realizada por execução direta ou indireta; 

Serviço de Engenharia: Todo serviço especializado onde serão aplicados os 

conhecimentos científicos, empíricos e certas habilitações específicas à criação de 

estruturas, dispositivos e processos que se utilizam para converter recursos naturais 

em formas adequadas ao atendimento das necessidades humanas. 

Concessão: Privilégio concedido pela União, os estados, Distrito Federal e os 

Municípios a uma empresa ou indivíduo para que explore, mediante contrato, 

serviços públicos ou recursos naturais cuja propriedade, segundo a Constituição, não 

pode ser privada. 

Para o estado de São Paulo, serão exibidas ainda as seguintes opções: 

Compras de TI: Toda aquisição referente à  TI. Cabe ressaltar que, caso a 

opção "Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 
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parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Compra", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Consumo" ou "Bens 

Patrimoniais". 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

Serviços de TI: Todo serviço referente à TI. Cabe ressaltar que, caso a opção 

"Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 

parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Serviço", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Obras e Serviços". 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

Regime de Contratação: Informe o regime de contratação. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os regimes de contratação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se 

seguir até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Regime de Contratação", e 

após selecionar o regime de contratação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do 

campo "Regime de Contratação do TCE/SP". 

Especificação Obra: Selecione a opção na qual se enquadra esse processo, conforme a Tabela 

82 do leiaute de captura do e-sfinge, do TCE/SC.  Esse campo somente será exibido apenas 

quando a finalidade do processo for Obras ou Serviços de Engenharia.  

Visível somente para os clientes do estado de Santa Catarina, quando a finalidade do processo informada for Obras 

ou Serviço de Engenharia.  

Capital Mínimo: Informe o valor do capital mínimo. 

Condição de Pagamento: Selecione a condição de pagamento. 

Garantia: Informe a garantia. 

Tipo de Garantia: Selecione o tipo de garantia. 

Índice de Reajuste: Selecione o índice de reajuste. 

Índice de Atualização: Selecione o índice de atualização. 

Critério p/ Julgamento: Informe o critério para julgamento. 

Cláusula de Prorrogação: Informe o código da cláusula de prorrogação. 



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 404 

 

Valor p/ Compra do Edital: Informe o valor atribuído para a compra do Edital. Cabe 

ressaltar que o preenchimento deste campo se faz obrigatório para o estado do Rio de 

Janeiro. 

Local de Entrega: Selecione o local de entrega. 

Permite Subcontratação: Marque esta opção caso o edital permita subcontratações. A 

subcontratação é quando a parte contratada delega parte da obra/serviço a terceiros ao 

contrato, para que executem em seu nome. A subcontratação não isenta a parte contratada 

de suas responsabilidades e só é possível se autorizada no contrato. 

Permite Inclusão de Consórcio de Empresas: Marque esta opção para permitir a inclusão 

de consórcio de empresas na licitação. 

LC 123/06: Informe se a licitação terá tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). 

Observação: Este campo é visível para todos os estados, porém de preenchimento obrigatório para os estados do 

Rio Grande do Sul,  Santa Catarina e São Paulo. 

Exclusivamente para Santa Catarina,  essa informação também será levada para os itens do edital do processo 

licitatório ou de afastamento, para fins de atendimento a prestação da contas ao TCE/SC, mas poderá ser alterada 

desde que respeite a seguinte regra: 

Para Licitações "Exclusivas", todos os itens  também deverão ser "Exclusivos". Licitações "Não Exclusivas" 

poderão conter itens   "Exclusivos" e "Não Exclusivos", ou somente  "Não Exclusivos", mas não poderão 

conter somente itens "Exclusivos". 

Sendo assim,  ao gravar o processo, o campo LC 123/06 será automaticamente ajustado para "Exclusivo", 

caso todos os itens forem informados como "Exclusivos". 

Tipo de Fornecimento: Selecione neste campo, o tipo de fornecimento (que pode ser 

integral ou parcelado). 

Para o estado do Rio Grande do Sul: Este campo é habilitado somente para as finalidades de "Compra" e 

"Compras e Outros Serviços", e para estas duas finalidades, possui preenchimento obrigatório. 

Para os demais estados: Este campo é habilitado somente para a finalidade de "Compra". 

  

Guia Prazo 
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Expedição e Disponibilidade 

  

Data de Expedição: Informe a data de expedição. 

Data da Disponibilidade: Informe a data de disponibilidade. 

Manhã das: Informe um intervalo de horário de disponibilidade no período da manhã. 

Tarde das: Informe um intervalo de horário de disponibilidade do período da tarde. 

Pessoa de Contato: Informe o nome da pessoa de contato. 

Solicitação da Informação 

De/a: Informe um intervalo de datas para solicitação da informação. 

Respostas às solicitações: Informe uma resposta às solicitações. 

  

Término do Recebimento da Proposta 

  

Data: Informe a data para término do recebimento da proposta. 

Horário: Informe um horário para término do recebimento da proposta. 

Validade da Proposta: Informe a quantidade de dias da validade da proposta. 
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Prazo de Execução: Informe o prazo de execução. 

  

Abertura da Proposta 

  

Data: Informe uma data para abertura da proposta. 

Horário: Informe um horário para abertura da proposta. 

  

Guia Orçamento 

  

Através dessa guia é possível informar as dotações orçamentarias que serão utilizadas para 

realizar a reserva e emissão do empenho, ou as contas extraorçamentárias dos recursos que 

serão executados fora do orçamento. 

Para digitar as informações utilize os botões . O primeiro botão habilita a visão 

de Despesas, e o segundo habilita a visão de Contas Extraorçamentárias.  

Os dados da tabela serão exibidas de acordo com o tipo de informação selecionada 

(Despesa ou Conta).   
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Para maiores informações sobre a Digitação das Despesas, clique aqui. 

Para maiores informações sobre a Digitação das Contas extraorçamentárias, clique aqui. 

  

Guia Objeto 
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Finalidade (Objeto Padrão): A finalidade serve para identificar a que se destina esse 

processo ex.: Aquisição de Material de Consumo, Serviço, etc. Este campo também é 

utilizado para o controle do fracionamento da despesa. 

Descrição do Objeto: É o Objeto da licitação. 

Descrição Sucinta: Permite o registro de um resumo do Objeto do processo, facilitando a 

identificação do processo nas consultas e relatórios. 

Cotação: É a cotação estimada para esse processo baseado em processos anteriores para 

ser uma referência de economicidade quando concluído o processo. 

Para o estado de São Paulo: Campo de preenchimento obrigatório. O valor informado neste campo corresponde 

ao Valor Estimado da Licitação, para  fins de prestação de contas. 

Característica do Objeto: Selecione a categoria do objeto pertencente ao processo. 

Este campo é apresentado somente para os estados do Rio Grande do Sul. 

Tipo Nível Julgamento TCE/RS: Selecione o tipo do nível de julgamento a ser considerado 

para o TCE/RS. 

Este campo é apresentado somente para o estado do Rio Grande do Sul. 
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AUDESP 

Quadro exibido somente para o estado de São Paulo. 

Objeto da Licitação: Selecione o objeto da licitação a ser considerado. Cabe 

ressaltar que este campo estará visível apenas para o estado de São Paulo, e seu 

preenchimento é obrigatório. 

Caso no campo "Finalidade" da guia "Situação" forem selecionadas as opções 

"Obras" ou "Serviço de Engenharia", este campo listará somente os objetos 

relacionados à obras e serviços de engenharia e implantação de aterro sanitário. Já se 

a opção selecionada for diferente das duas citadas anteriormente, este campo listará 

todos os objetos que sejam diferentes de obras e serviços de engenharia. 

  

  

Guia Itens - Demais estados 

  

A guia Itens apresenta duas opções de visualização, que podem ser acessadas através dos 

botões  localizados abaixo da tela. 

A 1a opção de visualização, exibe os dados dos itens cadastrados, bem como as despesas 

vinculadas. 
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A 2a opção de visualização, apresenta apenas os dados dos itens cadastrados. 
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A digitação de itens é feita através do botão . Para saber mais sobre esta função clique 

aqui. 

  

  

Guia Justificativa 

  

Justificativa para Contratação: Este campo permite que seja informada uma justificativa 

para a contratação, e é apresentado somente para o estado de São Paulo. É importante 

lembrar ainda, que para a prestação de contas ao TCE/SP, é obrigatório que seja informada 

uma justificativa para contratação. 

Este campo é apresentado somente para o estado de São Paulo. 

  

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 412 

 

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Documentação Obrigatória 
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Edital de Alienação de Bens -  Tomada de Preço 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos processos licitatórios, modalidade alienação de 

bens - tomada de preço. 

  

Observação 1: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" das finalidades do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem de 

advertência orientando sobre a configuração das finalidades, não permitindo o prosseguimento 

do processo até que as finalidades sejam configuradas. 

Para configurar as finalidades, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Finalidade por Processo". 

  

Observação 2: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" dos tipos de licitação do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem 

de advertência orientando sobre a configuração dos tipos de licitação, não permitindo o 

prosseguimento do processo até que os tipos de licitação sejam configurados. 

Para configurar os tipos de licitação, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Tipo de Licitação". 

  

Observação 3: Para o estado de São Paulo, para que ocorra a correta prestação de contas ao 

Tribunal de Contas é obrigatório que seja informado o ano o mês e o número do processo 

administrativo que deu origem ao processo licitatório, sendo que no caso de existir mais de um 

processo administrativo, deve-se indicar qual é o principal, que por sua vez será enviado na 

prestação de contas. Na Tomada de Preços, a informação do processo administrativo deve ser 

informada ao preencher as informações do Órgão Solicitante. 

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 414 

 

 

  

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Nº do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário com o 

número do Processo. 

Nº da Tomada de Preço: O campo Número da tomada de preço (modalidade) será 

preenchido automaticamente após o usuário ter preenchido o campo Número do Processo. 

  

Guia Processo 

  

Órgão Solicitante: Ao clicar neste botão, será apresentada a tabela abaixo, para a seleção 

dos órgãos solicitantes: 
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Exercício: Informe o ano de exercício vinculado ao edital. 

Código: Informe ou selecione, através do botão , o código do órgão vinculado ao 

edital. 

Nome do Órgão: Este campo será preenchido automaticamente ao selecionar o 

código do órgão. 

Nº Requisição: Informe o número da requisição vinculada ao edital. 

Nº Protocolo: Informe o número do protocolo vinculado ao edital. 

Ano Adm.: Informe o ano do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Mês Adm.: Informe o mês do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Administrativo: Informe o número do processo administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Adm. Principal: Selecione esta opção para definir o Processo 

Administrativo como Principal. 

Para os estados do Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo é obrigatório definir somente um 

Processo Administrativo como Principal, dentre os Processos Administrativos vinculados ao edital. Caso 

tenha somente um Processo Administrativo, este campo será automaticamente selecionado. 

  

Condição de Pagamento: Informe a condição de pagamento a ser aplicada. 

Tipo de Licitação: Campo de preenchimento automático. 

Para o estado de São Paulo: 
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É necessário que os tipos de licitação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se seguir 

até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Tipo de Licitação", e após 

selecionar o tipo de licitação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do campo "Tipo de 

Licitação TCE/SP". 

Finalidade: Selecione a finalidade do processo. 

Compra: Toda aquisição remunerada de materiais de consumo ou bens patrimoniais 

para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 

Serviço: Todo serviço (atividade) destinada a obter determinada utilidade de 

interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 

montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 

locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico - profissionais. 

Obra: Toda obra, construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 

realizada por execução direta ou indireta; 

Serviço de Engenharia: Todo serviço especializado onde serão aplicados os 

conhecimentos científicos, empíricos e certas habilitações específicas à criação de 

estruturas, dispositivos e processos que se utilizam para converter recursos naturais 

em formas adequadas ao atendimento das necessidades humanas. 

Concessão: Privilégio concedido pela União, os estados, Distrito Federal e os 

Municípios a uma empresa ou indivíduo para que explore, mediante contrato, 

serviços públicos ou recursos naturais cuja propriedade, segundo a Constituição, não 

pode ser privada. 

Para o estado de São Paulo, serão exibidas ainda as seguintes opções: 

Compras de TI: Toda aquisição referente à  TI. Cabe ressaltar que, caso a 

opção "Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 

parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Compra", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Consumo" ou "Bens 

Patrimoniais". 

Visível somente para o estado de São Paulo. 
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Serviços de TI: Todo serviço referente à TI. Cabe ressaltar que, caso a opção 

"Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 

parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Serviço", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Obras e Serviços". 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

Regime de Execução: Selecione neste campo o Regime de Contratação cadastrado que tem 

o Regime de Contratação TCE-PR com os tipos Alienação de Bens Móveis e Alienação de 

Bens Imóveis. 

Este campo é disponível apenas para o estado do Paraná. 

Valor da Oferta Mínima: Informe o valor do lance mínimo. 

Valor do Recolhimento Prévio: Informe o valor que será previamente recolhido. 

Local de Entrega: Informe o local onde será realizada a entrega. 

Decreto de Homologação de Avaliação Prévia: Informe o Decreto de Homologação de 

Avaliação. 

Permite Subcontratação: Marque esta opção caso o edital permita subcontratações. A 

subcontratação é quando a parte contratada delega parte da obra/serviço a terceiros ao 

contrato, para que executem em seu nome. A subcontratação não isenta a parte contratada 

de suas responsabilidades e só é possível se autorizada no contrato. 

Permite Inclusão de Consórcio de Empresas: Marque esta opção para permitir a inclusão 

de consórcio de empresas na licitação. 

LC 123/06: Informe se a licitação terá tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). 

Observação: Este campo é visível para todos os estados, porém de preenchimento obrigatório para os estados do 

Rio Grande do Sul,  Santa Catarina e São Paulo. 

Exclusivamente para Santa Catarina,  essa informação também será levada para os itens do edital do processo 

licitatório ou de afastamento, para fins de atendimento a prestação da contas ao TCE/SC, mas poderá ser alterada 

desde que respeite a seguinte regra: 

Para Licitações "Exclusivas", todos os itens  também deverão ser "Exclusivos". Licitações "Não Exclusivas" 

poderão conter itens   "Exclusivos" e "Não Exclusivos", ou somente  "Não Exclusivos", mas não poderão 

conter somente itens "Exclusivos". 

Sendo assim,  ao gravar o processo, o campo LC 123/06 será automaticamente ajustado para "Exclusivo", 

caso todos os itens forem informados como "Exclusivos". 
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Guia Prazo 

  

 

  

Expedição e Disponibilidade 

  

Data de Expedição: Informe a data de expedição. 

Data da Disponibilidade: Informe a data de disponibilidade. 

Manhã das: Informe um intervalo de horário de disponibilidade no período da manhã. 

Tarde das: Informe um intervalo de horário de disponibilidade do período da tarde. 

Pessoa de Contato: Informe o nome da pessoa de contato. 

  

Solicitação da Informação 
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De/a: Informe um intervalo de datas para solicitação da informação. 

Respostas às solicitações: Informe uma resposta às solicitações. 

  

Realização da Alienação 

  

Data: Informe a data para realização da alienação. 

Horário: Informe um horário para realização da alienação. 

  

Guia Objeto 

  

 

  

Finalidade (Objeto Padrão): A finalidade serve para identificar a que se destina esse 

processo ex.: Aquisição de Material de Consumo, Serviço, etc. Este campo também é 

utilizado para o controle do fracionamento da despesa. 
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Descrição Detalhada do Objeto: É o Objeto da licitação. 

Descrição Sucinta do Objeto: Permite o registro de um resumo do Objeto do processo, 

facilitando a identificação do processo nas consultas e relatórios. 

Cotação: É a cotação estimada para esse processo baseado em processos anteriores para 

ser uma referência de economicidade quando concluído o processo. 

Para o estado de São Paulo: Campo de preenchimento obrigatório. O valor informado neste campo corresponde 

ao Valor Estimado da Licitação, para  fins de prestação de contas. 

Característica do Objeto: Selecione a categoria do objeto pertencente ao processo. 

Este campo é apresentado somente para os estados do Rio Grande do Sul. 

  

AUDESP 

Quadro exibido somente para o estado de São Paulo. 

Objeto da Licitação: Selecione o objeto da licitação a ser considerado. Cabe 

ressaltar que este campo estará visível apenas para o estado de São Paulo, e seu 

preenchimento é obrigatório. 

Caso no campo "Finalidade" da guia "Situação" forem selecionadas as opções 

"Obras" ou "Serviço de Engenharia", este campo listará somente os objetos 

relacionados à obras e serviços de engenharia e implantação de aterro sanitário. Já se 

a opção selecionada for diferente das duas citadas anteriormente, este campo listará 

todos os objetos que sejam diferentes de obras e serviços de engenharia. 

  

  

Guia Itens 

  

A guia Itens exibe os dados dos itens cadastrados, não sendo possível sua edição. 
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A digitação de itens é feita através do botão . Para saber mais sobre esta função, clique 

aqui. 

  

  

Guia Justificativa 

  

Justificativa para Contratação: Este campo permite que seja informada uma justificativa 

para a contratação, e é apresentado somente para o estado de São Paulo. É importante 

lembrar ainda, que para a prestação de contas ao TCE/SP, é obrigatório que seja informada 

uma justificativa para contratação. 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  
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Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

Veja também 

• Tomada de Preços 
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Convite 

Instrumento do Convite 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos processos que se enquadram nos casos em que o 

valor da compra, serviço, obra ou serviço de engenharia fica abaixo daquele sugerido como 

mínimo para a modalidade tomada de preço. 

  

Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 

cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo e 3 (três) pela unidade 

administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 

estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu 

interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 

  

Observação 1: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" das finalidades do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem de 

advertência orientando sobre a configuração das finalidades, não permitindo o prosseguimento 

do processo até que as finalidades sejam configuradas. 

Para configurar as finalidades, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Finalidade por Processo". 

  

Observação 2: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" dos tipos de licitação do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem 

de advertência orientando sobre a configuração dos tipos de licitação, não permitindo o 

prosseguimento do processo até que os tipos de licitação sejam configurados. 

Para configurar os tipos de licitação, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Tipo de Licitação". 
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Observação 3: Para o estado de São Paulo, para que ocorra a correta prestação de contas ao 

Tribunal de Contas é obrigatório que seja informado o ano o mês e o número do processo 

administrativo que deu origem ao processo licitatório, sendo que no caso de existir mais de um 

processo administrativo, deve-se indicar qual é o principal, que por sua vez será enviado na 

prestação de contas. No Convite, a informação do processo administrativo deve ser informada 

ao preencher as informações do Órgão Solicitante. 

  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Unidade Gestora: Informe o código de identificação da unidade gestora do processo. 



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 425 

 

Nº do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário com o 

número do Processo. 

Nº do Convite: Informe o número do convite correspondente. 

  

Guia Processo 

  

Órgão Solicitante: Ao clicar neste botão, será apresentada a tabela abaixo, para a seleção 

dos órgãos solicitantes: 

  

 

  

Exercício: Informe o ano de exercício vinculado ao edital. 

Código: Informe ou selecione, através do botão , o código do órgão vinculado ao 

edital. 

Nome do Órgão: Este campo será preenchido automaticamente ao selecionar o 

código do órgão. 

Nº Requisição: Informe o número da requisição vinculada ao edital. 

Nº Protocolo: Informe o número do protocolo vinculado ao edital. 

Ano Adm.: Informe o ano do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Mês Adm.: Informe o mês do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Administrativo: Informe o número do processo administrativo. 
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Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Adm. Principal: Selecione esta opção para definir o Processo 

Administrativo como Principal. 

Para os estados do Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo é obrigatório definir somente um 

Processo Administrativo como Principal, dentre os Processos Administrativos vinculados ao edital. Caso 

tenha somente um Processo Administrativo, este campo será automaticamente selecionado. 

  

Tipo de Licitação: Selecione o código do tipo de licitação. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os tipos de licitação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se seguir 

até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Tipo de Licitação", e após 

selecionar o tipo de licitação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do campo "Tipo de 

Licitação TCE/SP". 

  

Finalidade: Selecione a finalidade do processo. 

Compra: Toda aquisição remunerada de materiais de consumo ou bens patrimoniais 

para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 

Serviço: Todo serviço (atividade) destinada a obter determinada utilidade de 

interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 

montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 

locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico - profissionais. 

Obra: Toda obra, construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 

realizada por execução direta ou indireta; 

Serviço de Engenharia: Todo serviço especializado onde serão aplicados os 

conhecimentos científicos, empíricos e certas habilitações específicas à criação de 

estruturas, dispositivos e processos que se utilizam para converter recursos naturais 

em formas adequadas ao atendimento das necessidades humanas. 

Concessão: Privilégio concedido pela União, os estados, Distrito Federal e os 

Municípios a uma empresa ou indivíduo para que explore, mediante contrato, 

serviços públicos ou recursos naturais cuja propriedade, segundo a Constituição, não 

pode ser privada. 

Para o estado de São Paulo, serão exibidas ainda as seguintes opções: 
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Compras de TI: Toda aquisição referente à  TI. Cabe ressaltar que, caso a 

opção "Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 

parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Compra", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Consumo" ou "Bens 

Patrimoniais". 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

Serviços de TI: Todo serviço referente à TI. Cabe ressaltar que, caso a opção 

"Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 

parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Serviço", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Obras e Serviços". 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

Regime de Contrato: Selecione o código do regime de contrato. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os regimes de contratação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se 

seguir até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Regime de Contratação", e 

após selecionar o regime de contratação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do 

campo "Regime de Contratação do TCE/SP". 

Condição de Pagamento: Selecione o código da condição de pagamento. 

Especificação Obra: Selecione a opção na qual se enquadra esse processo, conforme a Tabela 

82 do leiaute de captura do e-sfinge, do TCE/SC.  Esse campo somente será exibido apenas 

quando a finalidade do processo for Obras ou Serviços de Engenharia.  

Visível somente para os clientes do estado de Santa Catarina, quando a finalidade do processo informada for Obras 

ou Serviço de Engenharia.  

Capital Mínimo: Informe o valor do capital mínimo. 

Garantia: Informe a garantia. 

Tipo de Garantia: Selecione o tipo de garantia. 

Índice de Reajuste: Selecione o índice de reajuste. 

Índice de Atualização: Selecione o índice de atualização. 

Critério p/ Julgamento: Informe o critério para julgamento. 
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Valor p/ Compra do Edital:  Informe o valor atribuído para a compra do Edital. Cabe 

ressaltar que o preenchimento deste campo se faz obrigatório para o estado do Rio de 

Janeiro. 

Cláusula de Prorrogação: Selecione o código da cláusula de prorrogação. 

Local de Entrega: Selecione o local da entrega. 

Permite Subcontratação: Marque esta opção caso o edital permita subcontratações. A 

subcontratação é quando a parte contratada delega parte da obra/serviço a terceiros ao 

contrato, para que executem em seu nome. A subcontratação não isenta a parte contratada 

de suas responsabilidades e só é possível se autorizada no contrato. 

Permite Inclusão de Consórcio de Empresas: Marque esta opção para permitir a inclusão 

de consórcio de empresas na licitação. 

Tipo de Fornecimento: Selecione neste campo, o tipo de fornecimento (que pode ser 

integral ou parcelado). 

Para o estado do Rio Grande do Sul: Este campo é habilitado somente para as finalidades de "Compra" e 

"Compras e Outros Serviços", e para estas duas finalidades, possui preenchimento obrigatório. 

Para os demais estados: Este campo é habilitado somente para a finalidade de "Compra". 

LC 123/06: Informe se a licitação terá tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). 

Observação: Este campo é visível para todos os estados, porém de preenchimento obrigatório para os estados do 

Rio Grande do Sul,  Santa Catarina e São Paulo. 

Exclusivamente para Santa Catarina,  essa informação também será levada para os itens do edital do processo 

licitatório ou de afastamento, para fins de atendimento a prestação da contas ao TCE/SC, mas poderá ser alterada 

desde que respeite a seguinte regra: 

Para Licitações "Exclusivas", todos os itens  também deverão ser "Exclusivos". Licitações "Não Exclusivas" 

poderão conter itens   "Exclusivos" e "Não Exclusivos", ou somente  "Não Exclusivos", mas não poderão 

conter somente itens "Exclusivos". 

Sendo assim,  ao gravar o processo, o campo LC 123/06 será automaticamente ajustado para "Exclusivo", 

caso todos os itens forem informados como "Exclusivos". 

Tipo de Fornecimento: Selecione neste campo, o tipo de fornecimento (que pode ser 

integral ou parcelado). 

Para o estado do Rio Grande do Sul: Este campo é habilitado somente para as finalidades de "Compra" e 

"Compras e Outros Serviços", e para estas duas finalidades, possui preenchimento obrigatório. 

Para os demais estados: Este campo é habilitado somente para a finalidade de "Compra". 

  

Guia Prazo 
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Expedição e Disponibilidade 

  

Data de Expedição: Informe a data de expedição. 

Data da Disponibilidade: Informe a data de disponibilidade. 

Manhã das: Informe um intervalo de horário de disponibilidade no período da manhã. 

Tarde das: Informe um intervalo de horário de disponibilidade do período da tarde. 

Pessoa de Contato: Informe o nome da pessoa de contato. 

  

Solicitação da Informação 

  

De/a: Informe um intervalo de datas para solicitação da informação. 

Respostas às solicitações: Informe uma resposta às solicitações. 

  

Término do Recebimento da Proposta 

  

Data: Informe a data para término do recebimento da proposta. 



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 430 

 

Horário: Informe um horário para término do recebimento da proposta. 

Validade da Proposta: Informe a quantidade de dias da validade da proposta. 

Prazo de Execução: Informe o prazo de execução. 

  

Abertura da Proposta 

  

Data: Informe uma data para abertura da proposta. 

Horário: Informe um horário para abertura da proposta. 

  

Guia Orçamento 

  

Através dessa guia é possível informar as dotações orçamentarias que serão utilizadas para 

realizar a reserva e emissão do empenho, ou as contas extraorçamentárias dos recursos que 

serão executados fora do orçamento. 

Para digitar as informações utilize os botões . O primeiro botão habilita a visão 

de Despesas, e o segundo habilita a visão de Contas Extraorçamentárias.  

Os dados da tabela serão exibidas de acordo com o tipo de informação selecionada 

(Despesa ou Conta).   
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Para maiores informações sobre a Digitação das Despesas, clique aqui. 

Para maiores informações sobre a Digitação das Contas extraorçamentárias, clique aqui. 

  

Guia Objeto 
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Finalidade (Objeto Padrão): A finalidade serve para identificar a que se destina esse 

processo ex.: Aquisição de Material de Consumo, Serviço, etc. Este campo também é 

utilizado para o controle do fracionamento da despesa. 

Descrição do Objeto: É o Objeto da licitação. 

Descrição Sucinta: Permite o registro de um resumo do Objeto do processo, facilitando a 

identificação do processo nas consultas e relatórios. 

Cotação: É a cotação estimada para esse processo baseado em processos anteriores para 

ser uma referência de economicidade quando concluído o processo. 

Para o estado de São Paulo: Campo de preenchimento obrigatório. O valor informado neste campo corresponde 

ao Valor Estimado da Licitação, para  fins de prestação de contas. 

Característica do Objeto: Selecione a categoria do objeto pertencente ao processo. 

Este campo é apresentado somente para os estados do Rio Grande do Sul. 

Tipo Nível Julgamento TCE/RS: Selecione o tipo do nível de julgamento a ser considerado 

para o TCE/RS. 

Este campo é apresentado somente para o estado do Rio Grande do Sul. 
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AUDESP 

Quadro exibido somente para o estado de São Paulo. 

Objeto da Licitação: Selecione o objeto da licitação a ser considerado. Cabe 

ressaltar que este campo estará visível apenas para o estado de São Paulo, e seu 

preenchimento é obrigatório. 

Caso no campo "Finalidade" da guia "Situação" forem selecionadas as opções 

"Obras" ou "Serviço de Engenharia", este campo listará somente os objetos 

relacionados à obras e serviços de engenharia e implantação de aterro sanitário. Já se 

a opção selecionada for diferente das duas citadas anteriormente, este campo listará 

todos os objetos que sejam diferentes de obras e serviços de engenharia. 

  

Guia Itens 

A guia Itens apresenta duas opções de visualização, que podem ser acessadas através dos 

botões  localizados abaixo da tela. 

A 1a opção de visualização, exibe os dados dos itens cadastrados, bem como as despesas 

vinculadas. 
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A 2a opção de visualização, apresenta apenas os dados dos itens cadastrados. 

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 435 

 

 

  

  

A digitação de itens é feita através do botão . Para saber mais sobre esta função clique 

aqui. 

  

  

Guia Justificativa 

  

Justificativa para Contratação: Este campo permite que seja informada uma justificativa 

para a contratação, e é apresentado somente para o estado de São Paulo. É importante 

lembrar ainda, que para a prestação de contas ao TCE/SP, é obrigatório que seja informada 

uma justificativa para contratação. 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

  

Para salvar clique  
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Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

  

Veja também 

• Edital de Concorrência - Registro de Preços 
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Regulamento Geral (Concurso) 

 
  

Efetua o registro do regulamento do processo licitatório modalidade concurso. 

Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho 

técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos 

vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com 

antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

  

Observação 1: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" das finalidades do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem de 

advertência orientando sobre a configuração das finalidades, não permitindo o prosseguimento 

do processo até que as finalidades sejam configuradas. 

Para configurar as finalidades, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Finalidade por Processo". 

  

Observação 2: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" dos tipos de licitação do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem 

de advertência orientando sobre a configuração dos tipos de licitação, não permitindo o 

prosseguimento do processo até que os tipos de licitação sejam configurados. 

Para configurar os tipos de licitação, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Tipo de Licitação". 

  

Observação 3: Para o estado de São Paulo, para que ocorra a correta prestação de contas ao 

Tribunal de Contas é obrigatório que seja informado o ano o mês e o número do processo 

administrativo que deu origem ao processo licitatório, sendo que no caso de existir mais de um 

processo administrativo, deve-se indicar qual é o principal, que por sua vez será enviado na 

prestação de contas. No Concurso, a informação do processo administrativo deve ser informada 

ao preencher as informações do Órgão Solicitante. 
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Ano do Processo: Informe o ano do processo. 

Unidade Gestora: Informe o código de identificação da unidade gestora do processo. 

Nº do Processo: Selecione o número do processo. 

Nº do Concurso: Selecione o número do concurso. 

  

Guia Processo 

  

Órgão Solicitante: Ao clicar neste botão, será apresentada a tabela abaixo, para a seleção 

dos órgãos solicitantes: 
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Exercício: Informe o ano de exercício vinculado ao edital. 

Código: Informe ou selecione, através do botão , o código do órgão vinculado ao 

edital. 

Nome do Órgão: Este campo será preenchido automaticamente ao selecionar o 

código do órgão. 

Nº Requisição: Informe o número da requisição vinculada ao edital. 

Nº Protocolo: Informe o número do protocolo vinculado ao edital. 

Ano Adm.: Informe o ano do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Mês Adm.: Informe o mês do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Administrativo: Informe o número do processo administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Adm. Principal: Selecione esta opção para definir o Processo 

Administrativo como Principal. 

Para os estados do Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo é obrigatório definir somente um 

Processo Administrativo como Principal, dentre os Processos Administrativos vinculados ao edital. Caso 

tenha somente um Processo Administrativo, este campo será automaticamente selecionado. 

  

Finalidade: Selecione a finalidade do processo. 

Compra: Toda aquisição remunerada de materiais de consumo ou bens patrimoniais 

para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 
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Serviço: Todo serviço (atividade) destinada a obter determinada utilidade de 

interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 

montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 

locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico - profissionais. 

Obra: Toda obra, construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 

realizada por execução direta ou indireta; 

Serviço de Engenharia: Todo serviço especializado onde serão aplicados os 

conhecimentos científicos, empíricos e certas habilitações específicas à criação de 

estruturas, dispositivos e processos que se utilizam para converter recursos naturais 

em formas adequadas ao atendimento das necessidades humanas. 

Concessão: Privilégio concedido pela União, os estados, Distrito Federal e os 

Municípios a uma empresa ou indivíduo para que explore, mediante contrato, 

serviços públicos ou recursos naturais cuja propriedade, segundo a Constituição, não 

pode ser privada. 

Para o estado de São Paulo, serão exibidas ainda as seguintes opções: 

Compras de TI: Toda aquisição referente à  TI. Cabe ressaltar que, caso a 

opção "Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 

parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Compra", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Consumo" ou "Bens 

Patrimoniais". 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

Serviços de TI: Todo serviço referente à TI. Cabe ressaltar que, caso a opção 

"Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 

parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Serviço", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Obras e Serviços". 
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Visível somente para o estado de São Paulo. 

Regime de Contratação: Informe o Regime de Contratação que será utilizado neste 

processo de compra ou Contratação, exemplo: Global, Unitário. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os regimes de contratação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se 

seguir até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Regime de Contratação", e 

após selecionar o regime de contratação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do 

campo "Regime de Contratação do TCE/SP". 

Cláusula de Prorrogação: Selecione a cláusula de prorrogação. 

Valor p/ Compras do Regulamento: Informe o valor para compras no regulamento. 

Critério do Pagamento: Selecione o critério de pagamento. 

Capital Mínimo: Informe o valor do capital mínimo. 

Índice de Reajuste: Selecione o índice de reajuste. 

Índice de Atualização: Selecione o índice de atualização. 

Critério p/ Julgamento: Informe o critério para julgamento. 

Local de Entrega: Selecione o local de entrega. 

Permite Subcontratação: Marque esta opção caso o edital permita subcontratações. A 

subcontratação é quando a parte contratada delega parte da obra/serviço a terceiros ao 

contrato, para que executem em seu nome. A subcontratação não isenta a parte contratada 

de suas responsabilidades e só é possível se autorizada no contrato. 

Permite Inclusão de Consórcio de Empresas: Marque esta opção para permitir a inclusão 

de consórcio de empresas na licitação. 

Tipo de Fornecimento: Selecione neste campo, o tipo de fornecimento (que pode ser 

integral ou parcelado). 

Para o estado do Rio Grande do Sul: Este campo é habilitado somente para as finalidades de "Compra" e 

"Compras e Outros Serviços", e para estas duas finalidades, possui preenchimento obrigatório. 

Para os demais estados: Este campo é habilitado somente para a finalidade de "Compra". 

LC 123/06: Informe se a licitação terá tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). 

Observação: Este campo é visível para todos os estados, porém de preenchimento obrigatório para os estados do 

Rio Grande do Sul,  Santa Catarina e São Paulo. 

Exclusivamente para Santa Catarina,  essa informação também será levada para os itens do edital do processo 

licitatório ou de afastamento, para fins de atendimento a prestação da contas ao TCE/SC, mas poderá ser alterada 

desde que respeite a seguinte regra: 
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Para Licitações "Exclusivas", todos os itens  também deverão ser "Exclusivos". Licitações "Não Exclusivas" 

poderão conter itens   "Exclusivos" e "Não Exclusivos", ou somente  "Não Exclusivos", mas não poderão 

conter somente itens "Exclusivos". 

Sendo assim,  ao gravar o processo, o campo LC 123/06 será automaticamente ajustado para "Exclusivo", 

caso todos os itens forem informados como "Exclusivos". 

  

Tipo Fornecimento: Selecione o tipo de fornecimento a ser utilizado, lembrando que o 

fornecimento por ser em sua integralidade, ou de forma parcelada. 

  

  

Guia Prazos 

  

 

  

Data de Expedição: Informe a data de expedição. 

Data da Disponibilidade: Informe a data de disponibilidade. 

Manhã das: Informe um intervalo de horário de disponibilidade no período da manhã. 

Tarde das: Informe um intervalo de horário de disponibilidade do período da tarde. 

Pessoa de Contato: Informe o nome da pessoa de contato. 

Solicitação da Informação 

De/a: Informe um intervalo de datas para solicitação da informação. 
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Respostas às solicitações: Informe uma resposta às solicitações. 

Término do Recebimento da Proposta 

Data: Informe a data para término do recebimento da proposta. 

Horário: Informe um horário para término do recebimento da proposta. 

Prazo de Execução: Informe o prazo de execução. 

Julgamento do Concurso 

Data: Informe uma data para abertura da proposta. 

Horário: Informe um horário para abertura da proposta. 

  

Guia Orçamento 

  

Através dessa guia é possível informar as dotações orçamentarias que serão utilizadas para 

realizar a reserva e emissão do empenho, ou as contas extraorçamentárias dos recursos que 

serão executados fora do orçamento. 

Para digitar as informações utilize os botões . O primeiro botão habilita a visão 

de Despesas, e o segundo habilita a visão de Contas Extraorçamentárias.  

Os dados da tabela serão exibidas de acordo com o tipo de informação selecionada 

(Despesa ou Conta).   
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Para maiores informações sobre a Digitação das Despesas, clique aqui. 

Para maiores informações sobre a Digitação das Contas extraorçamentárias, clique aqui. 

  

Guia Trabalho 
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Finalidade (Trabalho Padrão): Selecione a funcionalidade. 

Descrição do Trabalho: Informe a descrição do trabalho. 

Descrição Sucinta: Informe a descrição sucinta. 

Característica do Objeto: Selecione a categoria do objeto pertencente ao processo. 

Este campo é apresentado somente para os estados do Rio Grande do Sul. 

Para o estado do Rio Grande do Sul: Campo de preenchimento obrigatório. 

  

AUDESP 

Quadro exibido somente para o estado de São Paulo. 

Objeto da Licitação: Selecione o objeto da licitação a ser considerado. Cabe 

ressaltar que este campo estará visível apenas para o estado de São Paulo, e seu 

preenchimento é obrigatório. 

Caso no campo "Finalidade" da guia "Situação" forem selecionadas as opções 

"Obras" ou "Serviço de Engenharia", este campo listará somente os objetos 

relacionados à obras e serviços de engenharia e implantação de aterro sanitário. Já se 

a opção selecionada for diferente das duas citadas anteriormente, este campo listará 

todos os objetos que sejam diferentes de obras e serviços de engenharia. 
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Guia Itens 

  

A guia Itens apresenta duas opções de visualização, que podem ser acessadas através dos 

botões  localizados abaixo da tela. 

A 1a opção de visualização, exibe os dados dos itens cadastrados, bem como as despesas 

vinculadas. 

  

 

  

  

A 2a opção de visualização, apresenta apenas os dados dos itens cadastrados. 
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A digitação de itens é feita através do botão . Para saber mais sobre esta função clique 

aqui. 

  

  

Guia Aceitabilidade 
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Critério de Aceitabilidade dos Preços: Informe neste campo o critério utilizado para a 

aceitação dos preços. 

Não é obrigatório o preenchimento deste campo. 

  

  

Guia Justificativa 

  

Justificativa para Contratação 

Este campo permite que seja informada uma justificativa para a contratação, e é 

apresentado somente para o estado de São Paulo. É importante lembrar ainda, que para a 

prestação de contas ao TCE/SP, é obrigatório que seja informada uma justificativa para 

contratação. 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Veja também 

• Leilão - Edital 
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Leilão  - Edital 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos processos licitatórios, modalidade leilão. 

Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens 

móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou 

penhorados, ou para alienação de bens imóveis prevista no artigo19 da Lei 8.666/93, a 

quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 

  

Observação 1: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" das finalidades do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem de 

advertência orientando sobre a configuração das finalidades, não permitindo o prosseguimento 

do processo até que as finalidades sejam configuradas. 

Para configurar as finalidades, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Finalidade por Processo". 

  

Observação 2: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" dos tipos de licitação do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem 

de advertência orientando sobre a configuração dos tipos de licitação, não permitindo o 

prosseguimento do processo até que os tipos de licitação sejam configurados. 

Para configurar os tipos de licitação, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Tipo de Licitação". 

  

Observação 3: Para o estado de São Paulo, para que ocorra a correta prestação de contas ao 

Tribunal de Contas é obrigatório que seja informado o ano o mês e o número do processo 

administrativo que deu origem ao processo licitatório, sendo que no caso de existir mais de um 

processo administrativo, deve-se indicar qual é o principal, que por sua vez será enviado na 
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prestação de contas. No Leilão, a informação do processo administrativo deve ser informada ao 

preencher as informações do Órgão Solicitante. 

  

  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Unidade Gestora: Informe o código de identificação da unidade gestora do processo. 

Nº do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário com o 

número do Processo. 

Nº do Leilão: O campo Número do Leilão (modalidade) será preenchido automaticamente 

após o usuário ter preenchido o campo Número do Processo. 
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Guia Processo 

  

Órgão Solicitante: Ao clicar neste botão, será apresentada a tabela abaixo, para a seleção 

dos órgãos solicitantes: 

  

 

  

Exercício: Informe o ano de exercício vinculado ao edital. 

Código: Informe ou selecione, através do botão , o código do órgão vinculado ao 

edital. 

Nome do Órgão: Este campo será preenchido automaticamente ao selecionar o 

código do órgão. 

Nº Requisição: Informe o número da requisição vinculada ao edital. 

Nº Protocolo: Informe o número do protocolo vinculado ao edital. 

Ano Adm.: Informe o ano do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Mês Adm.: Informe o mês do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Administrativo: Informe o número do processo administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Adm. Principal: Selecione esta opção para definir o Processo 

Administrativo como Principal. 
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Para os estados do Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo é obrigatório definir somente um 

Processo Administrativo como Principal, dentre os Processos Administrativos vinculados ao edital. Caso 

tenha somente um Processo Administrativo, este campo será automaticamente selecionado. 

  

Tipo de Licitação: Campo de preenchimento automático. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os tipos de licitação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se seguir 

até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Tipo de Licitação", e após 

selecionar o tipo de licitação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do campo "Tipo de 

Licitação TCE/SP". 

  

Finalidade: Selecione a finalidade do processo. 

Compra: Toda aquisição remunerada de materiais de consumo ou bens patrimoniais 

para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 

Serviço: Todo serviço (atividade) destinada a obter determinada utilidade de 

interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 

montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 

locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico - profissionais. 

Obra: Toda obra, construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 

realizada por execução direta ou indireta; 

Serviço de Engenharia: Todo serviço especializado onde serão aplicados os 

conhecimentos científicos, empíricos e certas habilitações específicas à criação de 

estruturas, dispositivos e processos que se utilizam para converter recursos naturais 

em formas adequadas ao atendimento das necessidades humanas. 

Concessão: Privilégio concedido pela União, os estados, Distrito Federal e os 

Municípios a uma empresa ou indivíduo para que explore, mediante contrato, 

serviços públicos ou recursos naturais cuja propriedade, segundo a Constituição, não 

pode ser privada. 

Para o estado de São Paulo, serão exibidas ainda as seguintes opções: 

Lance Mínimo: Informe o valor do lance mínimo. 

Local de Entrega: Informe o local onde será realizada a entrega. 

Decreto de Homologação de Avaliação: Informe o Decreto de Homologação de Avaliação. 

Regime de Contratação: Selecione o Regime de Contratação correspondente. 
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Permite Subcontratação: Marque esta opção caso o edital permita subcontratações. A 

subcontratação é quando a parte contratada delega parte da obra/serviço a terceiros ao 

contrato, para que executem em seu nome. A subcontratação não isenta a parte contratada 

de suas responsabilidades e só é possível se autorizada no contrato. 

Permite Inclusão de Consórcio de Empresas: Marque esta opção para permitir a inclusão 

de consórcio de empresas na licitação. 

Tipo de Fornecimento: Selecione neste campo, o tipo de fornecimento (que pode ser 

integral ou parcelado). 

Para o estado do Rio Grande do Sul: Este campo é habilitado somente para as finalidades de "Compra" e 

"Compras e Outros Serviços", e para estas duas finalidades, possui preenchimento obrigatório. 

Para os demais estados: Este campo é habilitado somente para a finalidade de "Compra". 

LC 123/06: Informe se a licitação terá tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). 

Observação: Este campo é visível para todos os estados, porém de preenchimento obrigatório para os estados do 

Rio Grande do Sul,  Santa Catarina e São Paulo. 

Exclusivamente para Santa Catarina,  essa informação também será levada para os itens do edital do processo 

licitatório ou de afastamento, para fins de atendimento a prestação da contas ao TCE/SC, mas poderá ser alterada 

desde que respeite a seguinte regra: 

Para Licitações "Exclusivas", todos os itens  também deverão ser "Exclusivos". Licitações "Não Exclusivas" 

poderão conter itens   "Exclusivos" e "Não Exclusivos", ou somente  "Não Exclusivos", mas não poderão 

conter somente itens "Exclusivos". 

Sendo assim,  ao gravar o processo, o campo LC 123/06 será automaticamente ajustado para "Exclusivo", 

caso todos os itens forem informados como "Exclusivos". 

  

  

Guia Prazos 
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Data de Expedição: Informe a data de expedição. 

Data da Disponibilidade: Informe a data de disponibilidade. 

Manhã das: Informe um intervalo de horário de disponibilidade no período da manhã. 

Tarde das: Informe um intervalo de horário de disponibilidade do período da tarde. 

Pessoa de Contato: Informe o nome da pessoa de contato. 

Solicitação da Informação 

De/a: Informe um intervalo de datas para solicitação da informação. 

Respostas às solicitações: Informe uma resposta às solicitações. 

Realização do Leilão 

Data: Informe a data para realização do leilão. 

Horário: Informe um horário para realização do leilão 
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Guia Lote 

  

 

  

Finalidade: Selecione uma finalidade. 

Descrição Detalhada do Lote: Informe a descrição detalhada do lote. 

Descrição Sucinta do Lote: Informe a descrição sucinta do lote. 

Característica do Objeto: Selecione a categoria do objeto pertencente ao processo. 

Este campo é apresentado somente para os estados do Rio Grande do Sul. 

Tipo Nível Julgamento TCE/RS: Selecione o tipo do nível de julgamento a ser considerado 

para o TCE/RS. 

Este campo é apresentado somente para o estado do Rio Grande do Sul. 

  

AUDESP 
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Quadro exibido somente para o estado de São Paulo. 

Objeto da Licitação: Selecione o objeto da licitação a ser considerado. Cabe 

ressaltar que este campo estará visível apenas para o estado de São Paulo, e seu 

preenchimento é obrigatório. 

Caso no campo "Finalidade" da guia "Situação" forem selecionadas as opções 

"Obras" ou "Serviço de Engenharia", este campo listará somente os objetos 

relacionados à obras e serviços de engenharia e implantação de aterro sanitário. Já se 

a opção selecionada for diferente das duas citadas anteriormente, este campo listará 

todos os objetos que sejam diferentes de obras e serviços de engenharia. 

  

  

Guia Itens 

A guia Itens exibe os dados dos itens cadastrados, não sendo possível sua edição. 
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A digitação de itens é feita através do botão . Para saber mais sobre esta função, clique 

aqui. 

  

  

Guia Aceitabilidade 

  

Critério de Aceitabilidade dos Preços: Informe neste campo o critério utilizado para a 

aceitação dos preços. 

Não é obrigatório o preenchimento deste campo. 

  

  

Guia Justificativa 

  

 

  

Justificativa para Contratação 



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 459 

 

Este campo permite que seja informada uma justificativa para a contratação, e é 

apresentado somente para o estado de São Paulo. É importante lembrar ainda, que para a 

prestação de contas ao TCE/SP, é obrigatório que seja informada uma justificativa para 

contratação. 

Visível somente para São Paulo. 

  

  

Para salvar clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Instrumento do Convite 
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Pregão 

Pregão - Edital 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos processos licitatórios, modalidade pregão. 

Pregão é a modalidade que possibilita o incremento da competitividade e ampliação das 

oportunidades de participação nas licitações. O pregão caracteriza-se por inverter as fases de 

um processo licitatório comum regido pela Lei 8.666/93, ou seja, primeiro ocorre a abertura das 

propostas das licitantes e depois é procedido o julgamento da habilitação dos mesmos. O 

pregão é regido pela Lei Federal Brasileira nº 10.520/2002. 

Para efetuar o registro das informações referentes ao Pregão, siga o caminho Processos/Menu 

Principal/Licitação/Pregão. 

Ao cadastrar um processo modalidade Pregão e selecionar a opção Lance por Lote, o sistema 

não permite o cadastramento do Lote "Zero". 

  

Observação 1: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" das finalidades do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem de 

advertência orientando sobre a configuração das finalidades, não permitindo o prosseguimento 

do processo até que as finalidades sejam configuradas. 

Para configurar as finalidades, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Finalidade por Processo". 

  

Observação 2: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" dos tipos de licitação do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem 

de advertência orientando sobre a configuração dos tipos de licitação, não permitindo o 

prosseguimento do processo até que os tipos de licitação sejam configurados. 

Para configurar os tipos de licitação, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Tipo de Licitação". 
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Observação 3: Para o estado de São Paulo, para que ocorra a correta prestação de contas ao 

Tribunal de Contas é obrigatório que seja informado o ano o mês e o número do processo 

administrativo que deu origem ao processo licitatório, sendo que no caso de existir mais de um 

processo administrativo, deve-se indicar qual é o principal, que por sua vez será enviado na 

prestação de contas. No Pregão, a informação do processo administrativo deve ser informada 

ao preencher as informações do Órgão Solicitante. 

  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 
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Unidade Gestora: Informe o código de identificação da unidade gestora do processo. 

Nº do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário com o 

número do Processo. 

Nº do Pregão: Informe o número do pregão correspondente. 

  

Guia Processo 

  

Órgão Solicitante: Ao clicar neste botão, será apresentada a tabela abaixo, para a seleção 

dos órgãos solicitantes: 

  

 

  

Exercício: Informe o ano de exercício vinculado ao edital. 

Código: Informe ou selecione, através do botão , o código do órgão vinculado ao 

edital. 

Nome do Órgão: Este campo será preenchido automaticamente ao selecionar o 

código do órgão. 

Nº Requisição: Informe o número da requisição vinculada ao edital. 

Nº Protocolo: Informe o número do protocolo vinculado ao edital. 

Ano Adm.: Informe o ano do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, 

 quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Mês Adm.: Informe o mês do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, 

 quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 
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Processo Administrativo: Informe o número do processo administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, 

 quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Adm. Principal: Selecione esta opção para definir o Processo 

Administrativo como Principal. 

Para os estados do Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo é obrigatório definir somente um 

Processo Administrativo como Principal, dentre os Processos Administrativos vinculados ao edital. Caso 

tenha somente um Processo Administrativo, este campo será automaticamente selecionado. 

  

Pregão Eletrônico: Marque esta opção caso o processo seja referente a Pregão Eletrônico. 

Cabe ressaltar que este campo está disponível apenas para os estados de Santa Catarina, 

Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, e tem apenas função informativa no edital, 

exceto se for adquirida licença para uso do Pregão Eletrônico com integração a um 

aplicativo externo. 

Finalidade: Selecione a finalidade do processo. 

Compra: Toda aquisição remunerada de materiais de consumo ou bens patrimoniais 

para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 

Serviço: Todo serviço (atividade) destinada a obter determinada utilidade de 

interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 

montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 

locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico - profissionais. 

Obra: Toda obra, construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 

realizada por execução direta ou indireta; 

Serviço de Engenharia: Todo serviço especializado onde serão aplicados os 

conhecimentos científicos, empíricos e certas habilitações específicas à criação de 

estruturas, dispositivos e processos que se utilizam para converter recursos naturais 

em formas adequadas ao atendimento das necessidades humanas. 

Concessão: Privilégio concedido pela União, os estados, Distrito Federal e os 

Municípios a uma empresa ou indivíduo para que explore, mediante contrato, 
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serviços públicos ou recursos naturais cuja propriedade, segundo a Constituição, não 

pode ser privada. 

Para o estado de São Paulo, serão exibidas ainda as seguintes opções: 

Compras de TI: Toda aquisição referente à  TI. Cabe ressaltar que, caso a 

opção "Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 

parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Compra", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Consumo" ou "Bens 

Patrimoniais". 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

Serviços de TI: Todo serviço referente à TI. Cabe ressaltar que, caso a opção 

"Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 

parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Serviço", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Obras e Serviços". 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

Tipo de Licitação: O campo Tipo de Licitação deve ser preenchido pelo usuário de acordo 

com os Tipos que são definidos pela Lei 8.666/03, são eles: Menor Preço, Melhor Técnica, 

Técnica e Preços ou Maior Lance ou Oferta. O usuário deve selecionar o Tipo adequado ao 

processo. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os tipos de licitação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se seguir 

até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Tipo de Licitação", e após 

selecionar o tipo de licitação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do campo "Tipo de 

Licitação TCE/SP". 

Regime de Contratação: No campo Regime de Contratação o usuário deve preencher com 

o Regime de Contratação que será utilizado neste processo de compra ou Contratação, 

exemplo: Global, Unitário. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os regimes de contratação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se 

seguir até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Regime de Contratação", e 
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após selecionar o regime de contratação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do 

campo "Regime de Contratação do TCE/SP". 

Condição de Pagamento: Este campo é de preenchimento automático, pois esta 

informação será carregada da requisição que originou o processo. 

Forma: Informe a Forma do processo licitatório. 

Especificação Obra: Selecione a opção na qual se enquadra esse processo, conforme a Tabela 

82 do leiaute de captura do e-sfinge, do TCE/SC.  Esse campo somente será exibido apenas 

quando a finalidade do processo for Obras ou Serviços de Engenharia.  

Visível somente para os clientes do estado de Santa Catarina, quando a finalidade do processo informada for Obras 

ou Serviço de Engenharia.  

Capital Mínimo: Informe o capital mínimo disponibilizado para o processo. 

Garantia: Informe o código da garantia. 

Tipo de Garantia: Selecione o tipo de garantia aplicado para o processo. 

Índice de Reajuste: O campo Índice de Reajuste será preenchido pelo usuário somente se 

no contrato for prevista a aplicação de algum índice de reajuste ou índice de atualização, 

caso contrário o campo pode permanecer em branco. 

Índice de Atualização: O campo Índice de Atualização será preenchido pelo usuário 

somente se no contrato for prevista a aplicação de algum índice de reajuste ou índice de 

atualização, caso contrário o campo pode permanecer em branco. 

Critério p/ Julgamento: Informe qual o critério para julgamento adotado. 

Valor p/ Compra do Edital: Informe o valor atribuído para a compra do Edital. Cabe 

ressaltar que o preenchimento deste campo se faz obrigatório para o estado do Rio de 

Janeiro. 

Cláusula de Prorrogação: Selecione o código da cláusula de prorrogação. 

Local de Entrega: O campo Local de Entrega deverá ser preenchido pelo usuário com o 

local da entrega ou local de execução do serviço/obra. 

Permite Subcontratação: Marque esta opção caso o edital permita subcontratações. A 

subcontratação é quando a parte contratada delega parte da obra/serviço a terceiros ao 

contrato, para que executem em seu nome. A subcontratação não isenta a parte contratada 

de suas responsabilidades e só é possível se autorizada no contrato. 
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Permite Inclusão de Consórcio de Empresas: Marque esta opção para permitir a inclusão 

de consórcio de empresas na licitação. 

Orçamento Sigiloso: Marque esta opção quando a pesquisa orçamentária e o preço de 

referência, elaborados na fase interna do pregão, não foram divulgados. 

Esta informação é exclusiva para o estado do Rio Grande do Sul, para fins de prestação de contas, e aplicável 

para os processos de Pregão, quando utilizado o tipo de licitação Menor Preço.  

LC 123/06: Informe se a licitação terá tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). 

Observação: Este campo é visível para todos os estados, porém de preenchimento obrigatório para os estados do 

Rio Grande do Sul,  Santa Catarina e São Paulo. 

Exclusivamente para Santa Catarina,  essa informação também será levada para os itens do edital do processo 

licitatório ou de afastamento, para fins de atendimento a prestação da contas ao TCE/SC, mas poderá ser alterada 

desde que respeite a seguinte regra: 

Para Licitações "Exclusivas", todos os itens  também deverão ser "Exclusivos". Licitações "Não Exclusivas" 

poderão conter itens   "Exclusivos" e "Não Exclusivos", ou somente  "Não Exclusivos", mas não poderão 

conter somente itens "Exclusivos". 

Sendo assim,  ao gravar o processo, o campo LC 123/06 será automaticamente ajustado para "Exclusivo", 

caso todos os itens forem informados como "Exclusivos". 

Tipo de Fornecimento: Selecione neste campo, o tipo de fornecimento (que pode ser 

integral ou parcelado). 

Para o estado do Rio Grande do Sul: Este campo é habilitado somente para as finalidades de "Compra" e 

"Compras e Outros Serviços", e para estas duas finalidades, possui preenchimento obrigatório. 

Para os demais estados: Este campo é habilitado somente para a finalidade de "Compra". 

  

  

Guia Prazo 
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Expedição e Disponibilidade 

Data de Expedição: Informe a data de expedição. 

Data da Disponibilidade: Informe a data de disponibilidade. 

Manhã das: Informe um intervalo de horário de disponibilidade no período da manhã. 

Tarde das: Informe um intervalo de horário de disponibilidade do período da tarde. 

Pessoa de Contato: Informe o nome da pessoa de contato. 

Solicitação da Informação 

De/a: Informe um intervalo de datas para solicitação da informação. 

Respostas às solicitações: Informe uma resposta às solicitações. 

  

Etapa de Envio das Propostas 

Data: Informe a data de envio das propostas. Este campo só é visível para a modalidade 

Pregão. Cabe ressaltar que esta data  deverá ser maior ou igual a data informada no campo 

referente à data abertura da proposta; menor ou igual a data informada no campo referente 
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à data etapa de lances; e caso o campo não seja preenchido, automaticamente o sistema 

assumirá a data informada no campo referente à data de abertura da proposta. 

Horário: Informe o horário de envio das propostas. Este campo só é visível para a 

modalidade Pregão. Cabe ressaltar que o preenchimento deste campo é obrigatório caso 

tenha sido inserida uma data válida no campo referente à data de envio das propostas. 

  

Término do Recebimento da Proposta 

Data: Informe a data para término do recebimento da proposta. 

Horário: Informe um horário para término do recebimento da proposta. 

  

Prazo de Validade e Execução 

Validade da Proposta: Informe a quantidade de dias da validade da proposta. 

Prazo de Execução: Informe o prazo de execução. 

  

Abertura da Proposta 

Data: Informe uma data para abertura da proposta. 

Horário: Informe um horário para abertura da proposta. 

  

Etapa de Lances 

Data: Informe uma data para etapa de lances. Este campo só é visível para a modalidade 

Pregão. Cabe ressaltar que esta data deverá ser maior ou igual a data informada no campo 

referente à data abertura da proposta; menor ou igual a data informada no campo referente 

à data de envio das propostas; e caso o campo não seja preenchido, automaticamente o 

sistema assumirá a data informada no campo referente à data de abertura da proposta. 

Horário: Informe um horário para etapa de lances. Este campo só é visível para a 

modalidade Pregão. Cabe ressaltar que o preenchimento deste campo é obrigatório caso 

tenha sido inserida uma data válida no campo referente à data de etapa de lances. O 

horário deverá ser maior que o horário informado no campo referente ao horário de envio 
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das propostas, caso os campos referentes à data de etapa de lances e data de envio das 

propostas forem iguais. 

  

Guia Orçamento 

  

Através dessa guia é possível informar as dotações orçamentarias que serão utilizadas para 

realizar a reserva e emissão do empenho, ou as contas extraorçamentárias dos recursos que 

serão executados fora do orçamento. 

Para digitar as informações utilize os botões . O primeiro botão habilita a visão 

de Despesas, e o segundo habilita a visão de Contas Extraorçamentárias.  

Os dados da tabela serão exibidas de acordo com o tipo de informação selecionada 

(Despesa ou Conta).   

  

 

  

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 470 

 

Para maiores informações sobre a Digitação das Despesas, clique aqui. 

Para maiores informações sobre a Digitação das Contas extraorçamentárias, clique aqui. 

  

Guia Objeto 

  

 

  

Finalidade (Objeto Padrão): A finalidade serve para identificar a que se destina esse 

processo ex.: Aquisição de Material de Consumo, Serviço, etc. Este campo também é 

utilizado para o controle do fracionamento da despesa. 

Descrição do Objeto: É o objeto da licitação. 

Descrição Sucinta: Permite o registro de um resumo do Objeto do processo, facilitando a 

identificação do processo nas consultas e relatórios. 

Cotação: É a cotação estimada para esse processo baseado em processos anteriores para 

ser uma referência de economicidade quando concluído o processo. 

Para o estado de São Paulo: Campo de preenchimento obrigatório. O valor informado neste campo corresponde 

ao Valor Estimado da Licitação, para  fins de prestação de contas. 

Característica do Objeto: Selecione a categoria do objeto pertencente ao processo. 
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Este campo é apresentado somente para os estados do Rio Grande do Sul. 

  

AUDESP 

Quadro exibido somente para o estado de São Paulo. 

Objeto da Licitação: Selecione o objeto da licitação a ser considerado. Cabe 

ressaltar que este campo estará visível apenas para o estado de São Paulo, e seu 

preenchimento é obrigatório. 

Caso no campo "Finalidade" da guia "Situação" forem selecionadas as opções 

"Obras" ou "Serviço de Engenharia", este campo listará somente os objetos 

relacionados à obras e serviços de engenharia e implantação de aterro sanitário. Já se 

a opção selecionada for diferente das duas citadas anteriormente, este campo listará 

todos os objetos que sejam diferentes de obras e serviços de engenharia. 

  

  

Guia Itens 

  

A guia Itens apresenta duas opções de visualização, que podem ser acessadas através dos 

botões  localizados abaixo da tela. 

A 1a opção de visualização, exibe os dados dos itens cadastrados, bem como as despesas 

vinculadas. 
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A 2a opção de visualização, apresenta apenas os dados dos itens cadastrados. 
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A digitação de itens é feita através do botão . Para saber mais sobre esta função clique 

aqui. 

  

  

Guia Justificativa 

  

Justificativa para Contratação: Este campo permite que seja informada uma justificativa 

para a contratação, e é apresentado somente para o estado de São Paulo. É importante 

lembrar ainda, que para a prestação de contas ao TCE/SP, é obrigatório que seja informada 

uma justificativa para contratação. 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

  

Para salvar clique  
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Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Leilão - Edital 

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 475 

 

 

Edital de Pregão - Registro de Preços 

 
  

Observação 1: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" das finalidades do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem de 

advertência orientando sobre a configuração das finalidades, não permitindo o prosseguimento 

do processo até que as finalidades sejam configuradas. 

Para configurar as finalidades, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Finalidade por Processo". 

  

Observação 2: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" dos tipos de licitação do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem 

de advertência orientando sobre a configuração dos tipos de licitação, não permitindo o 

prosseguimento do processo até que os tipos de licitação sejam configurados. 

Para configurar os tipos de licitação, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Tipo de Licitação". 

  

Observação 3: Para o estado de São Paulo, para que ocorra a correta prestação de contas ao 

Tribunal de Contas é obrigatório que seja informado o ano o mês e o número do processo 

administrativo que deu origem ao processo licitatório, sendo que no caso de existir mais de um 

processo administrativo, deve-se indicar qual é o principal, que por sua vez será enviado na 

prestação de contas. No Pregão, a informação do processo administrativo deve ser informada 

ao preencher as informações do Órgão Solicitante. 
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Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Unidade Gestora: Informe o código de identificação da unidade gestora do processo. 

Nº do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário com o 

número do Processo. 

Nº do Pregão: Informe o número do pregão correspondente. 

Desconto sobre Tabela de Preço: Marque esta opção para os processos que forem 

utilizados "Desconto sobre Tabela de Preço". Cabe ressaltar, que ao marcar esta opção a 

"Guia Tabela de Preço" ficará visível e a "Guia Itens" ficará invisível. Caso existam lotes/itens 
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vinculados ao processo deverão ser excluídos, desta forma será feito um questionamento se 

deseja excluir ou não. 

  

Guia Processo 

  

Órgão Solicitante: Ao clicar neste botão, será apresentada a tabela abaixo, para a seleção 

dos órgãos solicitantes: 

  

 

  

Exercício: Informe o ano de exercício vinculado ao edital. 

Código: Informe ou selecione, através do botão , o código do órgão vinculado ao 

edital. 

Nome do Órgão: Este campo será preenchido automaticamente ao selecionar o 

código do órgão. 

Nº Requisição: Informe o número da requisição vinculada ao edital. 

Nº Protocolo: Informe o número do protocolo vinculado ao edital. 

Ano Adm.: Informe o ano do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Mês Adm.: Informe o mês do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Administrativo: Informe o número do processo administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 
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Processo Adm. Principal: Selecione esta opção para definir o Processo 

Administrativo como Principal. 

Para os estados do Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo é obrigatório definir somente um 

Processo Administrativo como Principal, dentre os Processos Administrativos vinculados ao edital. Caso 

tenha somente um Processo Administrativo, este campo será automaticamente selecionado. 

  

Pregão Eletrônico: Marque esta opção caso o processo seja referente a Pregão Eletrônico. 

Cabe ressaltar que este campo está disponível apenas para os estados de Santa Catarina, 

Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, e tem apenas função informativa no edital, 

exceto se for adquirida licença para uso do Pregão Eletrônico com integração a um 

aplicativo externo. 

Tipo de Licitação: O campo Tipo de Licitação deve ser preenchido pelo usuário de acordo 

com os Tipos que são definidos pela Lei 8.666/03, são eles: Menor Preço, Melhor Técnica, 

Técnica e Preços ou Maior Lance ou Oferta. O usuário deve selecionar o Tipo adequado ao 

processo. Cabe ressaltar que para o estado de Minas Gerais, se o campo "Desconto sobre 

Tabela de Preço" estiver marcado, o tipo de licitação informado deverá ser correspondente 

ao Tipo de Licitação TCE "Menor Preço". Para o estado do Paraná, se o campo "Desconto 

sobre Tabela de Preço" estiver marcado, o tipo de licitação informado deverá ser 

correspondente ao Tipo de Licitação TCE "Menor Preço - Lote" ou "Menor Preço - Item". 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os tipos de licitação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se seguir 

até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Tipo de Licitação", e após 

selecionar o tipo de licitação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do campo "Tipo de 

Licitação TCE/SP". 

  

Finalidade: Selecione a finalidade do processo. 

Compra: Toda aquisição remunerada de materiais de consumo ou bens patrimoniais 

para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 

Serviço: Todo serviço (atividade) destinada a obter determinada utilidade de 

interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 

montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 

locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico - profissionais. 
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Obra: Toda obra, construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 

realizada por execução direta ou indireta; 

Serviço de Engenharia: Todo serviço especializado onde serão aplicados os 

conhecimentos científicos, empíricos e certas habilitações específicas à criação de 

estruturas, dispositivos e processos que se utilizam para converter recursos naturais 

em formas adequadas ao atendimento das necessidades humanas. 

Concessão: Privilégio concedido pela União, os estados, Distrito Federal e os 

Municípios a uma empresa ou indivíduo para que explore, mediante contrato, 

serviços públicos ou recursos naturais cuja propriedade, segundo a Constituição, não 

pode ser privada. 

Para o estado de São Paulo, serão exibidas ainda as seguintes opções: 

Compras de TI: Toda aquisição referente à  TI. Cabe ressaltar que, caso a 

opção "Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 

parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Compra", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Consumo" ou "Bens 

Patrimoniais". 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

Serviços de TI: Todo serviço referente à TI. Cabe ressaltar que, caso a opção 

"Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 

parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Serviço", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Obras e Serviços". 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

Regime de Contratação: No campo Regime de Contratação o usuário deve preencher com 

o Regime de Contratação que será utilizado neste processo de compra ou Contratação, 

exemplo: Global, Unitário. 

Para o estado de São Paulo: 
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É necessário que os regimes de contratação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se 

seguir até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Regime de Contratação", e 

após selecionar o regime de contratação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do 

campo "Regime de Contratação do TCE/SP". 

Condição de Pagamento: Este campo é de preenchimento automático, pois esta 

informação será carregada da requisição que originou o processo. 

Forma: Informe a Forma do processo licitatório. 

Especificação Obra: Selecione a opção na qual se enquadra esse processo, conforme a Tabela 

82 do leiaute de captura do e-sfinge, do TCE/SC.  Esse campo somente será exibido apenas 

quando a finalidade do processo for Obras ou Serviços de Engenharia.  

Visível somente para os clientes do estado de Santa Catarina, quando a finalidade do processo informada for Obras 

ou Serviço de Engenharia.  

Capital Mínimo: Informe o capital mínimo disponibilizado para o processo. 

Garantia: Informe o código da garantia. 

Tipo de Garantia: Selecione o tipo de garantia aplicado para o processo. 

Índice de Reajuste: O campo Índice de Reajuste será preenchido pelo usuário somente se 

no contrato for prevista a aplicação de algum índice de reajuste ou índice de atualização, 

caso contrário o campo pode permanecer em branco. 

Índice de Atualização: O campo Índice de Atualização será preenchido pelo usuário 

somente se no contrato for prevista a aplicação de algum índice de reajuste ou índice de 

atualização, caso contrário o campo pode permanecer em branco. 

Critério p/ Julgamento: Informe qual o critério para julgamento adotado. 

Valor p/ Compra do Edital: Informe o valor atribuído para a compra do Edital. 

Cláusula de Prorrogação: Selecione o código da cláusula de prorrogação. Cabe ressaltar 

que o preenchimento deste campo se faz obrigatório para o estado do Rio de Janeiro. 

Local de Entrega: O campo Local de Entrega deverá ser preenchido pelo usuário com o 

local da entrega ou local de execução do serviço/obra. 

Permite Subcontratação: Marque esta opção caso o edital permita subcontratações. A 

subcontratação é quando a parte contratada delega parte da obra/serviço a terceiros ao 

contrato, para que executem em seu nome. A subcontratação não isenta a parte contratada 

de suas responsabilidades e só é possível se autorizada no contrato. 
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Permite Inclusão de Consórcio de Empresas: Marque esta opção para permitir a inclusão 

de consórcio de empresas na licitação. 

Orçamento Sigiloso: Marque esta opção quando a pesquisa orçamentária e o preço de 

referência, elaborados na fase interna do pregão, não foram divulgados. 

Esta informação é exclusiva para o estado do Rio Grande do Sul, para fins de prestação de contas, e aplicável 

para os processos de Pregão, quando utilizado o tipo de licitação Menor Preço. 

LC 123/06: Informe se a licitação terá tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). 

Observação: Este campo é visível para todos os estados, porém de preenchimento obrigatório para os estados do 

Rio Grande do Sul,  Santa Catarina e São Paulo. 

Exclusivamente para Santa Catarina,  essa informação também será levada para os itens do edital do processo 

licitatório ou de afastamento, para fins de atendimento a prestação da contas ao TCE/SC, mas poderá ser alterada 

desde que respeite a seguinte regra: 

Para Licitações "Exclusivas", todos os itens  também deverão ser "Exclusivos". Licitações "Não Exclusivas" 

poderão conter itens   "Exclusivos" e "Não Exclusivos", ou somente  "Não Exclusivos", mas não poderão 

conter somente itens "Exclusivos". 

Sendo assim,  ao gravar o processo, o campo LC 123/06 será automaticamente ajustado para "Exclusivo", 

caso todos os itens forem informados como "Exclusivos". 

Tipo de Fornecimento: Selecione neste campo, o tipo de fornecimento (que pode ser 

integral ou parcelado). 

Para o estado do Rio Grande do Sul: Este campo é habilitado somente para as finalidades de "Compra" e 

"Compras e Outros Serviços", e para estas duas finalidades, possui preenchimento obrigatório. 

Para os demais estados: Este campo é habilitado somente para a finalidade de "Compra". 

  

  

Guia Prazo 
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Expedição e Disponibilidade 

Data de Expedição: Informe a data de expedição. 

Data da Disponibilidade: Informe a data de disponibilidade. 

Manhã das: Informe um intervalo de horário de disponibilidade no período da manhã. 

Tarde das: Informe um intervalo de horário de disponibilidade do período da tarde. 

Pessoa de Contato: Informe o nome da pessoa de contato. 

Solicitação da Informação 

De/a: Informe um intervalo de datas para solicitação da informação. 

Respostas às Solicitações: Informe uma resposta às solicitações. 
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Etapa de Envio das Propostas 

Data: Informe a data de envio das propostas. Este campo só é visível para a modalidade 

Pregão. Cabe ressaltar que esta data  deverá ser maior ou igual a data informada no campo 

referente à data abertura da proposta; menor ou igual a data informada no campo referente 

à data etapa de lances; e caso o campo não seja preenchido, automaticamente o sistema 

assumirá a data informada no campo referente à data de abertura da proposta. 

Horário: Informe o horário de envio das propostas. Este campo só é visível para a 

modalidade Pregão. Cabe ressaltar que o preenchimento deste campo é obrigatório caso 

tenha sido inserida uma data válida no campo referente à data de envio das propostas. 

  

Término do Recebimento da Proposta 

Data: Informe a data para término do recebimento da proposta. 

Horário: Informe um horário para término do recebimento da proposta. 

  

Prazo de Validade e Execução 

Validade da Proposta: Informe a quantidade de dias da validade da proposta. 

Prazo de Execução: Informe o prazo de execução. 

  

Abertura da Proposta 

Data: Informe uma data para abertura da proposta. 

Horário: Informe um horário para abertura da proposta. 

  

Etapa de Lances 

Data: Informe uma data para etapa de lances. Este campo só é visível para a modalidade 

Pregão. Cabe ressaltar que esta data deverá ser maior ou igual a data informada no campo 

referente à data abertura da proposta; menor ou igual a data informada no campo referente 

à data de envio das propostas; e caso o campo não seja preenchido, automaticamente o 

sistema assumirá a data informada no campo referente à data de abertura da proposta. 
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Horário: Informe um horário para etapa de lances. Este campo só é visível para a 

modalidade Pregão. Cabe ressaltar que o preenchimento deste campo é obrigatório caso 

tenha sido inserida uma data válida no campo referente à data de etapa de lances. O 

horário deverá ser maior que o horário informado no campo referente ao horário de envio 

das propostas, caso os campos referentes à data de etapa de lances e data de envio das 

propostas forem iguais. 

  

Guia Objeto 
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Finalidade (Objeto Padrão): A finalidade serve para identificar a que se destina esse 

processo ex.: Aquisição de Material de Consumo, Serviço, etc. Este campo também é 

utilizado para o controle do fracionamento da despesa. 

Descrição do Objeto: É o objeto da licitação. 

Descrição Sucinta: Permite o registro de um resumo do Objeto do processo, facilitando a 

identificação do processo nas consultas e relatórios. 

Cotação: É a cotação estimada para esse processo baseado em processos anteriores para 

ser uma referência de economicidade quando concluído o processo. 

Para o estado de São Paulo: Campo de preenchimento obrigatório. O valor informado neste campo corresponde 

ao Valor Estimado da Licitação, para  fins de prestação de contas. 

Característica do Objeto: Selecione a categoria do objeto pertencente ao processo. 

Este campo é apresentado somente para os estados do Rio Grande do Sul. 

  

AUDESP 

Quadro exibido somente para o estado de São Paulo. 

Objeto da Licitação: Selecione o objeto da licitação a ser considerado. Cabe 

ressaltar que este campo estará visível apenas para o estado de São Paulo, e seu 

preenchimento é obrigatório. 

Caso no campo "Finalidade" da guia "Situação" forem selecionadas as opções 

"Obras" ou "Serviço de Engenharia", este campo listará somente os objetos 

relacionados à obras e serviços de engenharia e implantação de aterro sanitário. Já se 

a opção selecionada for diferente das duas citadas anteriormente, este campo listará 

todos os objetos que sejam diferentes de obras e serviços de engenharia. 

  

Guia Itens 

  

A guia Itens exibe os dados dos itens cadastrados, não sendo possível sua edição. 
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A digitação de itens é feita através do botão . Para saber mais sobre esta função, clique 

aqui. 

  

  

Guia Tabela de Preço 
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Lote: Informe o lote que irá conter a tabela de preço. 

Limite Lance: Informe qual o limite mínimo da diferença entre os lances para o lote. Cabe 

ressaltar que este campo será habilitado apensa quando o campo forma estiver com a opção 

"Por Lote". 

Tabela de Preço:  Informe ou selecione a tabela de preço. Caso a Tabela de Preço informada 

possua mais de uma vigência, a consulta será aberta para que seja informada a vigência 

desejada. Não é possível informar uma mesma tabela com vigências diferentes em um mesmo 

lote, somente para lotes diferentes. 

Início da Vigência: Neste campo é exibida a data de início da vigência, conforme tabela 

selecionada. Caso seja selecionada outra vigência para uma tabela já incluída, a tabela será 

atualizada com a vigência selecionada. 

Fim da Vigência: Neste campo é exibida a data final da vigência, conforme tabela selecionada. 
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Percentual: Informe o percentual de referência para a tabela. Cabe ressaltar que este campo é 

de preenchimento obrigatório para os estados de Minas Gerais e Paraná. 

Valor Estimado: Informe o valor estimado a ser gasto com a tabela de preço. Cabe ressaltar 

que este campo é de preenchimento obrigatório para os estados de Minas Gerais e Paraná. 

Data de Referência: Informe a data de referência da tabela ou da cotação utilizada na 

composição dos valores estimados. Este campo será habilitado somente quando a 

finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" ou "Serviço de Engenharia" e a 

modalidade for diferente de "Concorrência e Concessão", sendo de preenchimento 

facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

% de BDI: Informe o percentual de BDI estimado. Este campo será habilitado somente 

quando a finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" ou "Serviço de 

Engenharia" e a modalidade for diferente de "Concorrência e Concessão", sendo de 

preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

% de Encargos Sociais: Informe o percentual de Encargos Sociais estimado. Este campo 

será habilitado somente quando a finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo 

"Obra" ou "Serviço de Engenharia" e a modalidade for diferente de "Concorrência e 

Concessão", sendo de preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

Código Fonte de Referência: Informe o código de referência da tabela utilizada na 

composição dos valores estimados. Este campo será habilitado somente quando a 

finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" ou "Serviço de Engenharia" e a 

modalidade for diferente de "Concorrência e Concessão", sendo de preenchimento 

facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 
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Descrição da Fonte de Referência: Selecione a descrição da fonte de referência dos valores 

estimados. Este campo será habilitado somente quando a finalidade do processo licitatório 

utilizada for do tipo "Obra" ou "Serviço de Engenharia" e a modalidade for diferente de 

"Concorrência e Concessão", sendo de preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

  

Tabelas de Preços 

As colunas da tabela serão preenchidas de acordo com as informações inseridas acima. 

  

  

Guia Aceitabilidade 

  

Critério de Aceitabilidade dos Preços: Insira quais serão os critérios de aceitabilidade de 

preços. 

  

  

Guia Justificativa 

  

Justificativa para Contratação: Este campo permite que seja informada uma justificativa para 

a contratação, e é apresentado somente para o estado de São Paulo. É importante lembrar 

ainda, que para a prestação de contas ao TCE/SP, é obrigatório que seja informada uma 

justificativa para contratação. 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  
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Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Pregão - Edital 
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Suporte 

Visualiza Relatórios 

 
  

Funcionalidade para a visualização de relatórios. 

  

 

  

  

Para selecionar o documento, clique no botão . 

Para excluir o relatório selecionado, clique no botão . 

Para imprimir o relatório, clique no botão . 

Para localizar determinada palavra ou expressão, clique no botão . 

Para localizar a próxima palavra ou expressão, clique no botão . 

Para exportar o arquivo para texto, clique no botão . 



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 492 

 

Para exportar o relatório para HTML clique no botão . 

Para exportar o relatório para OpenOffice.org clique no botão . 

Para exportar o relatório para um arquivo do Microsoft Word clique no botão . 

Para exportar o relatório para PDF clique no botão . 

Para mudar o modo do texto, clique no botão . 

Para visualizar o arquivo em Crystal Reports, clique no botão . 
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Responsáveis por Licitação - TCE/MG 

 
  

Esta funcionalidade foi desenvolvida no sistema, para tornar possível vincular processos, tipos 

de responsabilidade e integrantes. 

Estes editais terão vários Tipos de Responsabilidades cadastrados, onde para cada uma poderá 

ser vinculado um ou mais integrantes. 

A função LeituraProcessoEspecificoBotao poderá ser utilizada como base para montar o 

comando SQL de pesquisa. 

Existe uma funcionalidade chamada Parecer Jurídico (Fases do Processo (para processos de 

afastamento)/Fase Interna/Parecer Jurídico). Se esta fase não estiver cadastrada, na 

funcionalidade de Responsáveis, o tipo de responsabilidade Parecer Jurídico ficará desabilitado 

e apresentará a descrição Parecer Jurídico (Parecer não cadastrado). O tipo de responsabilidade 

apenas será habilitado quando houver um Parecer Jurídico cadastrado. 
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Pesquisa por: Selecione entre as opções Processo ou Modalidade para delimitar a sua pesquisa. 

Processo: Neste campo a pesquisa utiliza-se de processos já existentes no sistema. 

Modalidade: Este campo é habilitado quando o filtro a ser utilizado é o de 

modalidade. Na barra de rolagem pode ser escolhido o tipo de modalidade em que 

se encontra o processo. 

• Todas; 

• Dispensa por limite; 

• Dispensa por justificativa; 

• Inexigibilidade; 

• Concorrência; 

• Tomada de preços; 

• Convite; 

• Concurso; 

• Leilão; 
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• Pregão. 

Ano: Informe o ano do processo/modalidade que deseja pesquisar (composto por quatro 

dígitos. Exemplo: 2011). 

Número: Informe o número do Processo ou Modalidade a ser filtrada, ou, utilize a lupa para 

pesquisar um número de processo/modalidade. 

Situação: Informe a situação em que se encontra o Processo ou Modalidade, podendo ser: 

Todos: Contempla todos os status de processo/modalidade. 

Aberta: Contempla os processos ou modalidades que foram expedidos, porém, não 

possuem data de homologação. 

Concluída: Contempla os processos ou modalidades que foram expedidos e 

homologados. 

Deserta: Contempla os processos ou modalidades que foram expedidos mas se 

tornaram desertos. 

Frustrada: Contempla os processos ou modalidades que foram expedidos mas se 

tornaram frustrados. 

Revogadas: Contempla os processos ou modalidades que foram expedidos mas se 

tornaram revogados. 

Data: Selecione qual data será utilizada para filtrar o processo/modalidade podendo ser: 

Abertura: Considera a data de abertura do processo/modalidade. 

Expedição: Considera a data que foi expedida o processo/modalidade. 

Homologação: Considera a data que foi homologada o processo/modalidade. 

De: Parametrize um período de início para efetuar a busca dos processos a serem filtrados. 

Clicando no botão  é disposto um calendário facilitando a navegação. 

Até: Parametrize um período de término para efetuar a busca dos processos a serem filtrados. 

Clicando no botão  é disposto um calendário facilitando a navegação. 

Objeto:  Informe um elemento de pesquisa, podendo ser uma palavra chave. Exemplo: água. 

Órgão: Informe o órgão ou, utilizando a lupa , selecione a qual órgão pertence o 

processo/modalidade que deseja filtrar. 
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Caso queira limpar as funções e efetuar uma nova busca selecione o botão limpa . 

Caso queira realizar a consulta utilizando o filtro informado selecione o botão Consulta . 

  

Guia Processos: 

Após realizar a consulta a grade Processos é preenchida com os processos que estão 

cadastrados e satisfazem os filtros de pesquisa. 

Clicando duplamente em um processo desta grade a guia Responsáveis é habilitada. 

  

 

  

Guia Responsáveis: 

A guia Responsáveis é habilitada somente ao dar dois cliques com o mouse em um processo na 

guia Processos. Nesta guia é apresentada as informações de Processo, Modalidade e Objeto do 

processo selecionado. Também são exibidas duas tabelas: 
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Tipo de Responsabilidade: Nesta tabela são apresentados os tipos de responsabilidade os 

quais são possíveis vincular a um responsável. O cliente poderá nesta guia selecionar um Tipo 

de Responsabilidade e na grade Integrantes adicionar os integrantes que deseja vincular. 

Responsáveis: Nesta tabela é possível  vincular um integrante ao tipo de responsabilidade 

selecionado na tabela Tipo de Responsabilidade. Caso um processo já tenha integrantes 

vinculados aos tipos de responsabilidade os mesmos serão exibidos também nesta grade. 

Após preencher os dados dos responsáveis as informações podem ser salvas selecionando o 

botão Grava . 

Caso queira excluir todas as informações de responsáveis do processo selecione o botão Exclui 

. 
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Pregão Eletrônico 

 
  

Esta funcionalidade tem por objetivo realizar o envio de informações referentes a Editais de 

Pregão Eletrônico e Pregão Eletrônico Registro de Preço para o aplicativo externo de Pregão 

Eletrônico. 

Cabe ressaltar que esta função só está disponível mediante licença de uso. 

Para que a integração com o aplicativo externo de Pregão Eletrônico seja executada de forma 

correta, será necessário realizar a configuração do Instalador Pregão Eletrônico. Para saber 

como proceder com a configuração clique aqui. 

  

  

 

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 499 

 

  

Filtros 

Ao preencher estes campos é feito o filtro para pesquisa dos Editais de Pregão Eletrônico e 

Pregão Eletrônico Registro de Preço. 

  

Processo 

Ano do Processo: Informe o ano do processo para realizar o filtro. 

UG: Informe ou selecione uma Unidade Gestora para realizar o filtro. 

Nº do Processo:  Informe ou selecione o número do processo para realizar o filtro. 

Nº da Modalidade: Informe ou selecione o número da modalidade do processo para realizar o 

filtro. 

  

Períodos 

Período de Expedição: Informe a data inicial e final do período de expedição do edital. Cabe 

ressaltar que a data de expedição inicial não poderá ser maior que a data final, assim como a 

data final não poderá ser menor que a inicial. 

Período de Disponibilidade: Informe a data inicial e final de expedição do edital. Cabe ressaltar 

que a data inicial não poderá ser maior que a data final, da mesma forma que a data final não 

poderá ser menor que a data inicial. 

Período de Envio da Proposta: Informe a data inicial e final de envio da proposta. Cabe 

ressaltar que a data inicial não poderá ser maior que a data final, da mesma forma que a data 

final não poderá ser menor que a data inicial. 

Período de Abertura da Proposta: Informe a data inicial e final de abertura da proposta. Cabe 

ressaltar que a data inicial não poderá ser maior que a data final, da mesma forma que a data 

final não poderá ser menor que a data inicial. 

Período de Etapa de Lances: Informe a data inicial e final da etapa de lances. Cabe ressaltar 

que a data inicial não poderá ser maior que a data final, da mesma forma que a data final não 

poderá ser menor que a data inicial. 
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Período de Envio para Pregão Eletrônico: Informe a data inicial e final de envio de 

informações para o pregão eletrônico. Cabe ressaltar que a data inicial não poderá ser maior 

que a data final, da mesma forma que a data final não poderá ser menor que a data inicial. 

Período de Retorno do Pregão Eletrônico: Informe a data inicial e final de retorno de 

informações para o pregão eletrônico. Cabe ressaltar que a data inicial não poderá ser maior 

que a data final, da mesma forma que a data final não poderá ser menor que a data inicial. 

Envio: Selecione uma das opções para realizar o filtro conforme a situação do processo. 

Retorno: Selecione uma das opções para realizar o filtro conforme a situação do processo. 

  

Dados da Tabela Processos 

  

Campo de Seleção: Através deste campo de seleção é possível marcar e desmarcar os 

Processos de Pregão Eletrônico e Pregão Eletrônico Registro de Preço para envio das 

informações ao aplicativo externo do Pregão Eletrônico. Cabe ressaltar que para marcar ou 

desmarcar todos os itens desta tabela, basta clicar com o botão direito sobre este campo e 

serão apresentadas as opções "Marcar Todos" e "Desmarcar Todos". 

UG: Exibe a Unidade Gestora do Processo, conforme informado na Guia Filtro. 

Ano do Processo: Exibe o Ano do Processo, conforme informado na Guia Filtro. 

Nº do Processo: Exibe o número do Processo, conforme informado na Guia Filtro. 

Nº da Modalidade: Exibe o número da modalidade do Processo, conforme informado na Guia 

Filtro. 

Modalidade: Exibe a modalidade do processo, que neste caso será "Pregão". 

Categoria: Exibe a categoria do processo, podendo ser "Normal" ou "Registro de Preço". 

Objeto: Exibe a descrição do objeto do edital. 

Situação: Exibe a situação do processo, ou seja, se já foi enviado ou se está disponível para 

envio. 

  

Selecionados: Exibe a quantidade de processos selecionados no "Campo de Seleção". 

Total de Requisições: Exibe a quantidade total de requisições. 
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Legenda da Situação: Esta legenda auxilia na identificação da situação do processo, conforme 

abaixo. 

  

Situações de 
Envio   

Aguardando 

Envio 
Processos sem registro de fase externa e que não foram exportados. 

Enviado 
Processos enviados para o aplicativo externo de Pregão Eletrônico e que 
não tiveram retorno de erro, ou seja, forma efetivados no banco de 

dados do aplicativo externo de Pregão Eletrônico. 

Edital 
Alterado 

Processos enviados, porém após o envio tiveram o edital alterado pelo 
usuário. 

Erro de 
Envio 

Processos enviados para o aplicativo externo de Pregão Eletrônico, porém 

não tiveram a informação efetivada no banco de dados do aplicativo 
externo de Pregão Eletrônico devido a algum problema como: 

comunicação, falta de informação referente ao core ou outro problema. 

Enviando 
Processos que estão sendo enviados para o aplicativo externo de Pregão 

Eletrônico. Esta situação será visível somente durante o envio dos 
processos. 

Bloqueado Processos que passaram pela fase externa. 

Situações de 
Retorno   

Apto a 

Importar 
Processos que tiveram o edital para o aplicativo externo de Pregão 

Eletrônico e tiveram a etapa de lances encerrada. 

Importado 
Processos que tiveram o edital para o aplicativo externo de Pregão 

Eletrônico, tiveram a etapa de lances encerrada e foram importados para 

o PRONIM® LC. 

Erro de 
Importação 

Processos que tiveram requisição de importação porém não tiveram os 

dados importados em razão de algum problema. 

  

  

É possível consultar as informações referentes ao processo, com um duplo clique na linha do 

processo que deseja realizar a consulta. Para saber mais sobre as informações disponíveis, 

clique aqui. 
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Botão Consulta  : Através deste botão é realizada a pesquisa dos processos licitatórios 

conforme os filtros informados. 

Botão Envia Processo para Pregão Eletrônico  : Através deste botão é realizado o 

envio das informações referentes aos processos licitatórios para o aplicativo externo do 

Pregão Eletrônico. Cabe ressaltar que serão exportados somente os processos que 

possuírem registro de edital e de documentação obrigatória; os que tiverem assinalados 

com a opção "Pregão Eletrônico"; e os que não possuírem quaisquer registros da fase 

externa do processo. 

Importa Proposta de Lances : Através deste botão é realizada a importação das 

informações contidas no aplicativo externo de Pregão Eletrônico. Ao clicar neste botão será 

apresentada uma tela com as informações para efetivação da importação. Para saber mais 

sobre como proceder com a importação, clique aqui. 

Envia Informação de Fornecedor : Através deste botão é realizado o envio das 

informações referentes aos fornecedores, para o aplicativo externo de Pregão Eletrônico. 

Botão Limpa : Utilizado para limpar o conteúdo dos campos, não excluindo os dados do 

banco de dados. 
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Ajuda 

 
  

PRONIM® LC - Licitações e Contratos 

 
  

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 504 

 

Configurações 

Parâmetros de Obrigatoriedade da Despesa/Conta 

Extraorçamentária  

 
  

Esta função permite escolher em qual  fase do processo será obrigatório realizar o vínculo da despesa 

ou da conta extraorçamentária ao edital, bem como determinar se o rateio dos itens entre as 

despesas/contas será ou não obrigatório até a fase de homologação.  

Somente os usuários com privilégio de administrador terão acesso a esta função. 

  

 
  

Tipo de Processo: Exibe o tipo de processo ao qual a parametrização pode ser aplicada. 

Inicialmente a parametrização pode ser realizada apenas para  dois tipos de processos, e será 

aplicada a todas as modalidades pertencentes a cada um deles.  

Fase: Informe ou selecione uma das fases disponível para realização da parametrização, 

conforme segue: 

    Edital:  Informe essa fase caso desejar que as despesas sejam ser informadas no momento 

do cadastro do edital.   Nessa fase é possível optar entre obrigar   também a realização do 

rateio das despesas entre os itens, ou deixar o rateio opcional. Ela  poderá ser informada tanto 

para os processos licitatórios como para os processos de afastamento.  
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    Deliberação Superior: Esta fase esta disponível somente para os processos de afastamento, e 

permitirá que as despesas sejam informadas em qualquer fase antes dela. Para essa fase o rateio 

das despesas entre os itens sempre será obrigatório.  

    Homologação: Esta fase esta disponível somente para os processos licitatórios, e permitirá 

que as despesas sejam informadas em qualquer fase antes dela. Para essa fase o rateio das 

despesas entre os itens sempre será obrigatório. 

Descrição da Fase: Exibe a descrição da fase selecionada.   

Rateio de Itens Obrigatório: Informe "Sim", caso queira obrigar que o rateio dos itens entre as 

despesas também seja realizado até a fase informada, ou informe "Não", caso o rateio possa 

 ser realizado até a fase de homologação.  

  

Veja também 

• Dotação Orçamentaria / Conta Extraorçamentária 
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Fases do Processo 
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Fase Interna 

Dispensa por Limite - Processo Simples 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos processos que se enquadram nos casos em que o 

valor da compra ou serviço fica abaixo daquele sugerido como mínimo para a modalidade 

convite. 

  

Esta funcionalidade possui o recurso de gravação automatizada de todas as fases de um 

processo de dispensa, até a fase de Autorização de Compras/Ordem de Execução de Serviços, 

sendo muito utilizada pelos clientes devido a este recurso de gravação automatizada. 

  

Vale ressaltar que, caso seja informada a proposta, o sistema irá apresentar a tela "Ordenador 

de Despesa", e irá sugestionar os dados com base com base nos últimos processos de Dispensa 

por Limite gravados, desde que todos eles tenham as mesmas informações, e permitirá a 

alteração das informações, se assim for necessário, para então realizar a gravação da fase de 

Deliberação Superior. Para o estado do Rio de Janeiro, devido a prestação de contas,  é 

obrigatório informar todos os dados requeridos na tela  Ordenar de Despesas, já para o demais 

estados, os dados são opcionais. 

  

Observação 1: Para inclusão de novos processos de dispensa por limite não é necessário 

informar o código do processo, o código será gerado automaticamente pelo sistema, para isso 

basta teclar “TAB” no campo "Número do Processo" ou clique com o mouse no próximo campo. 

  

Observação 2: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" das finalidades do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem de 

advertência orientando sobre a configuração das finalidades, não permitindo o prosseguimento 

do processo até que as finalidades sejam configuradas. 
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Para configurar as finalidades, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Finalidade por Processo". 

  

Observação 3: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" dos tipos de licitação do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem 

de advertência orientando sobre a configuração dos tipos de licitação, não permitindo o 

prosseguimento do processo até que os tipos de licitação sejam configurados. 

Para configurar os tipos de licitação, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Tipo de Licitação". 

  

Observação 4: Para o estado de São Paulo, estará visível também o botão , permitindo que 

seja acessada a funcionalidade "Manutenção de Processo - AUDESP". Vale lembrar ainda que 

este botão ficará visível somente após o edital ter sido gravado, ou seja, durante a digitação de 

um novo edital, o botão não ficará visível. 

  

Observação 5: Para o estado de São Paulo, para que ocorra a correta prestação de contas ao 

Tribunal de Contas é obrigatório que seja informado o ano o mês e o número do processo 

administrativo que deu origem ao processo licitatório, sendo que no caso de existir mais de um 

processo administrativo, deve-se indicar qual é o principal, que por sua vez será enviado na 

prestação de contas. Na Dispensa por Limite (Processo Simples), esta informação será solicitada 

ao gravar o processo. 

  

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 509 

 

 

  

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Unidade Gestora: Informe o código de identificação da unidade gestora do processo. 

Nº do Processo: É o número que se origina com a entrada do processo na entidade. Esse 

número será usado durante todas as fases do processo. 

Nº da Dispensa: O campo Número da Dispensa é preenchido automaticamente após o 

usuário ter preenchido o campo Número do Processo. 

Grava Autorização de Compras/Ordem de Execução de Serviços: Campo de seleção que 

determina se deverá ser gravada a autorização de compras/ordem de execução de serviços. 

Dispensa por Limite Eletrônica: Indica que o processo de compra foi realizado através de 

Dispensa Eletrônica. 
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informação disponível apenas para os clientes do estado do Rio Grande do Sul, para processos expedidos a partir 

de 2018. Essa identificação é utilizada na prestação de contas para separar as dispensas comuns das dispensas que 

utilizaram cotação eletrônica, devido diferentes regras aplicadas pelo TCE/RS para cada modalidade. 

  

  

Guia Situação 

  

Tipo de Licitação: Selecione o tipo de licitação a ser considerada. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os tipos de licitação estejam relacionados com as opções do TCE/SP.. Para tanto, deve-se seguir 

até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Tipo de Licitação", e após 

selecionar o tipo de licitação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do campo "Tipo de 

Licitação TCE/SP". 

Finalidade: Selecione a finalidade do processo. 

Compra: Toda aquisição remunerada de materiais de consumo ou bens patrimoniais 

para fornecimento de uma só vez ou parcelada. 

Serviço: Todo serviço (atividade) destinada a obter determinada utilidade de 

interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 

montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 

locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico - profissionais. 

Obra: Toda obra, construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 

realizada por execução direta ou indireta; 

Serviço de Engenharia: Todo serviço especializado onde serão aplicados os 

conhecimentos científicos, empíricos e certas habilitações específicas à criação de 

estruturas, dispositivos e processos que se utilizam para converter recursos naturais 

em formas adequadas ao atendimento das necessidades humanas. 

Concessão: Privilégio concedido pela União, os estados, Distrito Federal e os 

Municípios a uma empresa ou indivíduo para que explore, mediante contrato, 

serviços públicos ou recursos naturais cuja propriedade, segundo a Constituição, não 

pode ser privada. 

Para o estado de São Paulo, serão exibidas ainda as seguintes opções: 

Compras de TI: Toda aquisição referente à  TI. Cabe ressaltar que, caso a 

opção "Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 
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parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Compra", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Consumo" ou "Bens 

Patrimoniais". 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

Serviços de TI: Todo serviço referente à TI. Cabe ressaltar que, caso a opção 

"Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 

parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Serviço", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Obras e Serviços". 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

Regime de Contratação: Selecione o regime de contratação a ser considerado. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os regimes de contratação estejam relacionados com as opções da prestação de contas do 

TCE/SP. Para tanto, deve-se seguir até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade 

"Cadastros/Processo/Regime de Contratação", e após selecionar o regime de contratação cadastrado, relacioná-lo 

à respectiva opção do TCE/SP por meio do campo "Regime de Contratação do TCE/SP". 

Tipo de Garantia: O campo Tipo de Garantia deve ser preenchido pelo usuário com o tipo 

de garantia que será ou não exigido para a execução deste processo. 

Condição de Pagamento: O campo Condição de Pagamento será automaticamente 

preenchido, pois esta informação será carregada da requisição que originou o processo. 

Data de Expedição: O campo Data da Expedição deve ser preenchido com a data que o 

processo foi expedido. 

Data de Autorização: O campo Data da Autorização deve ser preenchido com a data que o 

processo foi autorizado. 

Data de Pagamento: O campo Data de Pagamento será automaticamente preenchido, pois 

esta informação será carregada da requisição que originou o processo. 

Local de Entrega: O campo Local da Entrega deve ser preenchido com o local onde o 

material deverá ser entregue ou o serviço deve ser executado. 
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Permite Subcontratação: Marque esta opção caso o processo permita que seja realizada 

subcontratação. 

Permite Inclusão de Consórcio de Empresas: Marque esta opção caso o processo permita 

que seja efetuada a inclusão de consórcio de empresas. 

LC 123/06: Informe se a licitação terá tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). 

Observação: Este campo é visível para todos os estados, porém de preenchimento obrigatório para os estados do 

Rio Grande do Sul,  Santa Catarina e São Paulo. 

Exclusivamente para Santa Catarina,  essa informação também será levada para os itens do edital do processo 

licitatório ou de afastamento, para fins de atendimento a prestação da contas ao TCE/SC, mas poderá ser alterada 

desde que respeite a seguinte regra: 

Para Licitações "Exclusivas", todos os itens  também deverão ser "Exclusivos". Licitações "Não Exclusivas" 

poderão conter itens   "Exclusivos" e "Não Exclusivos", ou somente  "Não Exclusivos", mas não poderão 

conter somente itens "Exclusivos". 

Sendo assim,  ao gravar o processo, o campo LC 123/06 será automaticamente ajustado para "Exclusivo", 

caso todos os itens forem informados como "Exclusivos". 

Especificação Obra: Selecione a opção na qual se enquadra esse processo, conforme a Tabela 

82 do leiaute de captura do e-sfinge, do TCE/SC.  Esse campo somente será exibido apenas 

quando a finalidade do processo for Obras ou Serviços de Engenharia.  

Visível somente para os clientes do estado de Santa Catarina, quando a finalidade do processo informada for Obras 

ou Serviço de Engenharia.  

Tipo Fornecimento: Selecione o tipo de fornecimento a ser utilizado, lembrando que o 

fornecimento por ser em sua integralidade, ou de forma parcelada. 

  

  

Guia Orçamentário 

  

Através dessa guia é possível informar as dotações orçamentarias que serão utilizadas para 

realizar a reserva e emissão do empenho, ou as contas extraorçamentárias dos recursos que 

serão executados fora do orçamento. 

Para digitar as informações utilize os botões . O primeiro botão habilita a visão 

de Despesas, e o segundo habilita a visão de Contas Extraorçamentárias.  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 513 

 

Os dados da tabela serão exibidas de acordo com o tipo de informação selecionada 

(Despesa ou Conta).   

  

 

  

Para maiores informações sobre a Digitação das Despesas, clique aqui. 

Para maiores informações sobre a Digitação das Contas extraorçamentárias, clique aqui. 

  

Guia Objeto 
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Finalidade (Objeto Padrão): A finalidade serve para identificar a que se destina esse 

processo ex.: Aquisição de Material de Consumo, Serviço, etc. Este campo também é 

utilizado para o controle do fracionamento da despesa. 

Descrição do Objeto: É o Objeto da licitação. 

Descrição Sucinta: Permite o registro de um resumo do Objeto do processo, facilitando a 

identificação do processo nas consultas e relatórios. 

Cotação: É a cotação estimada para esse processo baseado em processos anteriores para 

ser uma referência de economicidade quando concluído o processo. 

Para o estado de São Paulo: Campo de preenchimento obrigatório. O valor informado neste campo corresponde 

ao Valor Estimado da Licitação, para  fins de prestação de contas. 

Prazo de Execução: Informe o prazo para execução. 

Ex.: Imediato. 

Característica do Objeto: Selecione a categoria do objeto pertencente ao processo. 

Este campo é apresentado somente para os estados do Rio Grande. 

Tipo Nível Julgamento TCE/RS: Selecione o tipo do nível de julgamento a ser considerado 

para o TCE/RS. 

Este campo é apresentado somente para o estado do Rio Grande do Sul. 
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AUDESP 

Quadro exibido somente para o estado de São Paulo. 

Objeto da Licitação: Selecione o objeto da licitação a ser considerado. Cabe 

ressaltar que este campo estará visível apenas para o estado de São Paulo, e seu 

preenchimento é obrigatório. 

Caso no campo "Finalidade" da guia "Situação" forem selecionadas as opções 

"Obras" ou "Serviço de Engenharia", este campo listará somente os objetos 

relacionados à obras e serviços de engenharia e implantação de aterro sanitário. Já se 

a opção selecionada for diferente das duas citadas anteriormente, este campo listará 

todos os objetos que sejam diferentes de obras e serviços de engenharia. 

  

Guia Itens 

  

A guia Itens apresenta duas opções de visualização, que podem ser acessadas por meio dos 

botões  localizados abaixo da tela. 

A 1ª opção de visualização, exibe os dados dos itens cadastrados, bem como as despesas 

vinculadas. 
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A 2ª opção de visualização, apresenta apenas os dados dos itens cadastrados. 
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A digitação de itens é feita através do botão . Para saber mais sobre esta função clique 

aqui. 

  

  

Guia Proposta 

  

 

  

Fornecedor: Selecione o código do fornecedor. 

Lote: Exibe o lote referente ao item para a proposta. 

Item: Exibe o número sequencial para do item. 

Descrição: Exibe a descrição do item. 

Quantidade: Informe a quantidade do item para a proposta. 

Unitário: Informe o valor unitário do item. 

Valor Total: Exibe o valor total do item, resultante da multiplicação entre a quantidade e o valor 

unitário. 

Vencedor: Selecione "S" (sim) caso o fornecedor seja vencedor e "N" caso não seja vencedor. 
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Marca: Informe a marca do item. 

% de BDI: Informe o percentual de BDI estimado. Este campo será habilitado somente quando a 

finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" ou "Serviço de Engenharia", sendo 

de preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

% de Encargos Sociais: Informe o percentual de Encargos Sociais estimado. Este campo será 

habilitado somente quando a finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" ou 

"Serviço de Engenharia", sendo de preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

Tipo de Orçamento: Selecione o tipo de orçamento, dentre as opções disponíveis. Este campo 

será habilitado somente quando a finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" 

ou "Serviço de Engenharia", sendo de preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

  

Guia Aceitabilidade 

  

Critério de Aceitabilidade dos Preços: Informe neste campo o critério utilizado para a 

aceitação dos preços. 

É obrigatório o preenchimento deste campo. 

  

Após o preenchimento das guias, ao salvar será apresentada a tabela abaixo, para a seleção 

dos órgãos solicitantes: 
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Exercício: Informe o ano de exercício vinculado ao edital. 

Código: Informe ou selecione, através do botão , o código do órgão vinculado ao 

edital. 

Nome do Órgão: Este campo será preenchido automaticamente ao selecionar o 

código do órgão. 

Nº Requisição: Informe o número da requisição vinculada ao edital. 

Nº Protocolo: Informe o número do protocolo vinculado ao edital. 

Ano Adm.: Informe o ano do Processo Administrativo. 

Obs.: Cabe ressaltar que este campo é de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, 

Paraná e São Paulo. 

Mês Adm.: Informe o mês do Processo Administrativo. 

Obs.: Cabe ressaltar que este campo é de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, 

Paraná  e São Paulo. 

Processo Administrativo: Informe o número do processo administrativo. 

Obs.: Cabe ressaltar que este campo é de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, 

Paraná  e São Paulo. 

Processo Adm. Principal: Selecione esta opção para definir o Processo 

Administrativo como Principal. 

Obs.: Este campo será visível somente para o estado do Espírito Santo, Paraná e  e São Paulo. Cabe 

ressaltar que é obrigatório definir somente um Processo Administrativo como Principal, dentre os 

Processos Administrativos vinculados ao edital. Caso tenha somente um Processo Administrativo, este 

campo será automaticamente selecionado. 

  

Guia Justificativa 
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Tipo de Fundamentação: Caso o processo não seja fundamentado nos incisos do artigo 24 da 

Lei 8666/93, devem ser informados o número de artigo, descrição do inciso e descrição da lei, 

nos quais o processo está fundamentado. 

  

Código da Fundamentação: Selecione neste campo, o código da fundamentação. 

Para o estado do Rio Grande do Sul: Campo de preenchimento obrigatório para a correta prestação de 

contas ao TCE/RS. 

Para o estado de São Paulo: Campo de preenchimento obrigatório para a correta prestação de contas ao 

TCE/SP. 

Descrição da Lei: Informe a descrição da lei. Cabe ressaltar que este campo ficará 

visível apenas quando for selecionada a opção "Outra" no campo "Código da 

Fundamentação". 

Observação: Campo visível somente para o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo. 

Número do Artigo: Informe o número do artigo, lembrando que este campo ficará 

visível apenas quando for selecionada a opção "Outra" no campo "Código da 

Fundamentação". 

Observação: Campo visível somente para o estado do Rio Grande do Sul  e São Paulo. 



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 521 

 

Descrição do Inciso: Informar a descrição do inciso de acordo com o artigo. Cabe 

ressaltar que este campo ficará visível apenas quando for selecionada a opção 

"Outra" no campo "Código da Fundamentação". 

Observação: Campo visível somente para o estado do Rio Grande do Sul  e São Paulo. 

  

Justificativa para Contratação: Este campo permite que seja informada uma justificativa 

para a contratação, e é apresentado somente para o estado de São Paulo. É importante 

lembrar ainda, que para a prestação de contas ao TCE/SP, é obrigatório que seja informada 

uma justificativa para contratação. 

Observação: Campo visível somente para o estado de São Paulo. 

  

Observação: Após o registro do edital, será exibido o formulário "Processo Administrativo 

Principal", para que seja realizado o vínculo com o processo administrativo que deu origem 

à dispensa. Para saber mais sobre o comportamento do formulário, clique aqui. 

  

  

Para gravar os dados clique sobre o botão , ou pressione as teclas (Alt+G). 

  

Cabe ressaltar que ao efetuar a gravação, o sistema realizará validações, as quais podem ser observadas abaixo: 

Unidade Gestora: Ao gerar autorizações de compra ou ordens de serviço, não será permitido que seja 

gravado apenas um documento que contenha itens/despesas ligadas à Unidades Gestoras diferentes, e 

cuja numeração destas, estiver definida como própria. 

Fornecedor: Gerará autorizações de compra ou ordens de execução de serviços por fornecedor. 

  

Quando houver integração entre os sistemas PRONIM CM e PRONIM LC, será gerada uma autorização de compras 

ou ordem de execução de serviços para cada tipo de item (Material de Consumo/Bens Patrimoniais/Ordem de 

Serviço). 

Quando não houver integração entre os sistemas PRONIM CM e PRONIM LC, será verificado em 

"Suporte/Parâmetros Gerais" do PRONIM LC, no campo "Permite vincular material de consumo e bem patrimonial 

na mesma autorização de compras", pertencente à guia "Integração". Esta paremetrização define a necessidade de 

gerar mais de uma autorização de compras para os itens informados. 

  

Para o estado de São Paulo: 

Ao gravar, se a proposta foi informada, o sistema já irá gravar  automaticamente o tipo de ajuste que deve ser 

utilizado para  processo, conforme  regras extraídas da Lei 8666, Art. 62, e valores atualizado pelo Decreto 

9.412 de 19/06/2018. 

Para processos de  Dispensa com finalidade  "Obras ou Serviços de Engenharia"  e  valor total  superior a 

R$ 330.000,00, o tipo de ajuste sugerido será Contrato. 

Para processos de  Dispensa com finalidade  "Compras ou Serviços"  e  valor total  superior a R$ 

176.000,00, o tipo de ajuste sugerido será Contrato. 
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Para os processos de Dispensa que não se enquadrarem nos tópicos acima, o tipo de ajuste sugerido será 

 Nota de Empenho. 

  

Atentar também para a observação 5 no início deste documento. 

  

Para limpar os dados clique sobre o botão  , ou pressione as teclas de atalho (ALT + L). 

Para consultar os dados já cadastrados clique sobre o botão . 

  

Veja também 

• Dispensa por Limite Processo Completo 
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Dispensa por Limite Processo Completo 

 
  

Esta funcionalidade tem como finalidade gravar/excluir/imprimir processos da modalidade 

Dispensa por Limite Completo. 

  

Observação 1: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" das finalidades do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem de 

advertência orientando sobre a configuração das finalidades, não permitindo o prosseguimento 

do processo até que as finalidades sejam configuradas. 

Para configurar as finalidades, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Finalidade por Processo". 

  

Observação 2: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" dos tipos de licitação do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem 

de advertência orientando sobre a configuração dos tipos de licitação, não permitindo o 

prosseguimento do processo até que os tipos de licitação sejam configurados. 

Para configurar os tipos de licitação, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Tipo de Licitação". 

  

Observação 3: Para o estado de São Paulo, estará visível também o botão , permitindo que 

seja acessada a funcionalidade "Manutenção de Processo - AUDESP". Vale lembrar ainda que 

este botão ficará visível somente após o edital ter sido gravado, ou seja, durante a digitação de 

um novo edital, o botão não ficará visível. 

  

Observação 4: Para o estado de São Paulo, para que ocorra a correta prestação de contas ao 

Tribunal de Contas é obrigatório que seja informado o ano o mês e o número do processo 

administrativo que deu origem ao processo licitatório, sendo que no caso de existir mais de um 
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processo administrativo, deve-se indicar qual é o principal, que por sua vez será enviado na 

prestação de contas. Na Dispensa por Limite (Processo Completo), a informação do processo 

administrativo deve ser informada ao preencher as informações do Órgão Solicitante. 

  

  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Unidade Gestora: Informe o código de identificação da unidade gestora do processo. 

Nº do Processo: É o número que se origina com a entrada do processo na entidade. Esse 

número será usado durante todas as fases do processo. 

Nº da Dispensa: O campo Número da Dispensa é preenchido automaticamente após o 

usuário ter preenchido o campo Número do Processo. 
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Dispensa por Limite Eletrônica: Indica que o processo de compra foi realizado através de 

Dispensa Eletrônica. 

informação disponível apenas para os clientes do estado do Rio Grande do Sul, para processos expedidos a partir 

de 2018. Essa identificação é utilizada na prestação de contas para separar as dispensas comuns das dispensas que 

utilizaram cotação eletrônica, devido diferentes regras aplicadas pelo TCE/RS para cada modalidade. 

  

  

Guia Situação 

  

Órgão Solicitante: Ao clicar neste botão, será apresentada a tabela abaixo, para a seleção 

dos órgãos solicitantes: 

  

 

  

Exercício: Informe o ano de exercício vinculado ao edital. 

Código: Informe ou selecione, através do botão , o código do órgão vinculado ao 

edital. 

Nome do Órgão: Este campo será preenchido automaticamente ao selecionar o 

código do órgão. 

Nº Requisição: Informe o número da requisição vinculada ao edital. 

Nº Protocolo: Informe o número do protocolo vinculado ao edital. 

Ano Adm.: Informe o ano do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande 

do Sul e São Paulo quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Mês Adm.: Informe o mês do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande 

do Sul e São Paulo quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 
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Processo Administrativo: Informe o número do processo administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande 

do Sul e São Paulo quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Adm. Principal: Selecione esta opção para definir o Processo 

Administrativo como Principal. 

Para os estados do Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo é obrigatório definir somente um 

Processo Administrativo como Principal, dentre os Processos Administrativos vinculados ao edital. Caso 

tenha somente um Processo Administrativo, este campo será automaticamente selecionado. 

  

Tipo de Licitação: O campo Tipo de Licitação deve ser preenchido pelo usuário de acordo 

com os Tipos que são definidos pela Lei 8.666/03, são eles: Menor Preço, Melhor Técnica, 

Técnica e Preços ou Maior Lance ou Oferta. O usuário deve selecionar o Tipo adequado ao 

processo. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os tipos de licitação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se seguir 

até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Tipo de Licitação", e após 

selecionar o tipo de licitação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do campo "Tipo de 

Licitação TCE/SP". 

Finalidade: O campo Finalidade será preenchido automaticamente, pois esta informação 

será carregada da requisição que originou o processo. 

Cláusula de Prorrogação: Selecione o código da cláusula de prorrogação. 

Regime de Contratação: No campo Regime de Contratação o usuário deve preencher com 

o Regime de Contratação que será utilizado neste processo de compra ou Contratação, 

exemplo: Global, Unitário. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os regimes de contratação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se 

seguir até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Regime de Contratação", e 

após selecionar o regime de contratação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do 

campo "Regime de Contratação do TCE/SP". 

Tipo de Garantia: Selecione o tipo de garantia aplicado para o processo. 

Condição de Pagamento: Este campo é de preenchimento automático, pois esta 

informação será carregada da requisição que originou o processo. 

Índice de Reajuste: O campo Índice de Reajuste será preenchido pelo usuário somente se 

no contrato for prevista a aplicação de algum índice de reajuste ou índice de atualização, 

caso contrário o campo pode permanecer em branco. 
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Índice de Atualização: O campo Índice de Atualização será preenchido pelo usuário 

somente se no contrato for prevista a aplicação de algum índice de reajuste ou índice de 

atualização, caso contrário o campo pode permanecer em branco. 

Data da Expedição: Informe a data da expedição. 

Local de Entrega: O campo Local de Entrega deverá ser preenchido pelo usuário com o 

local da entrega ou local de execução do serviço/obra. 

Permite Subcontratação: Marque esta opção caso o processo permita que seja realizada 

subcontratação. 

LC 123/06: Informe se a licitação terá tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). 

Observação: Este campo é visível para todos os estados, porém de preenchimento obrigatório para os estados do 

Rio Grande do Sul,  Santa Catarina e São Paulo. 

Exclusivamente para Santa Catarina,  essa informação também será levada para os itens do edital do processo 

licitatório ou de afastamento, para fins de atendimento a prestação da contas ao TCE/SC, mas poderá ser alterada 

desde que respeite a seguinte regra: 

Para Licitações "Exclusivas", todos os itens  também deverão ser "Exclusivos". Licitações "Não Exclusivas" 

poderão conter itens   "Exclusivos" e "Não Exclusivos", ou somente  "Não Exclusivos", mas não poderão 

conter somente itens "Exclusivos". 

Sendo assim,  ao gravar o processo, o campo LC 123/06 será automaticamente ajustado para "Exclusivo", 

caso todos os itens forem informados como "Exclusivos". 

Especificação Obra: Selecione a opção na qual se enquadra esse processo, conforme a Tabela 

82 do leiaute de captura do e-sfinge, do TCE/SC.  Esse campo somente será exibido apenas 

quando a finalidade do processo for Obras ou Serviços de Engenharia.  

Visível somente para os clientes do estado de Santa Catarina, quando a finalidade do processo informada for Obras 

ou Serviço de Engenharia.  

Permite Inclusão de Consórcio de Empresas: Marque esta opção caso o processo permita 

que seja efetuada a inclusão de consórcio de empresas. 

Tipo Fornecimento: Selecione o tipo de fornecimento a ser utilizado, lembrando que o 

fornecimento por ser em sua integralidade, ou de forma parcelada. 

Visível somente quando a finalidade do processo for Compra. 

  

  

Guia Orçamentário 
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Através dessa guia é possível informar as dotações orçamentarias que serão utilizadas para 

realizar a reserva e emissão do empenho, ou as contas extraorçamentárias dos recursos que 

serão executados fora do orçamento. 

Para digitar as informações utilize os botões . O primeiro botão habilita a visão 

de Despesas, e o segundo habilita a visão de Contas Extraorçamentárias.  

Os dados da tabela serão exibidas de acordo com o tipo de informação selecionada 

(Despesa ou Conta).   

  

  

 

  

Para maiores informações sobre a Digitação das Despesas, clique aqui. 

Para maiores informações sobre a Digitação das Contas extraorçamentárias, clique aqui. 

  

Guia Objeto 
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Finalidade (Objeto Padrão): A finalidade serve para identificar a que se destina esse 

processo ex.: Aquisição de Material de Consumo, Serviço, etc. Este campo também é 

utilizado para o controle do fracionamento da despesa. 

Descrição do Objeto: É o Objeto da licitação. 

Descrição Sucinta: Permite o registro de um resumo do Objeto do processo, facilitando a 

identificação do processo nas consultas e relatórios. 

Cotação: É a cotação estimada para esse processo baseado em processos anteriores para 

ser uma referência de economicidade quando concluído o processo. 

Para o estado de São Paulo: Campo de preenchimento obrigatório. O valor informado neste campo corresponde 

ao Valor Estimado da Licitação, para  fins de prestação de contas. 

Prazo de Execução: Informe o prazo para execução. 

Ex.: Imediato. 

Característica do Objeto: Selecione a categoria do objeto pertencente ao processo. 

Este campo é apresentado somente para os estados do Rio Grande do Sul. 

Tipo Nível Julgamento TCE/RS: Selecione o tipo do nível de julgamento a ser considerado 

para o TCE/RS. 

Este campo é apresentado somente para o estado do Rio Grande do Sul. 
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AUDESP 

Quadro exibido somente para o estado de São Paulo. 

Objeto da Licitação: Selecione o objeto da licitação a ser considerado. Cabe 

ressaltar que este campo estará visível apenas para o estado de São Paulo, e seu 

preenchimento é obrigatório. 

Caso no campo "Finalidade" da guia "Situação" forem selecionadas as opções 

"Obras" ou "Serviço de Engenharia", este campo listará somente os objetos 

relacionados à obras e serviços de engenharia e implantação de aterro sanitário. Já se 

a opção selecionada for diferente das duas citadas anteriormente, este campo listará 

todos os objetos que sejam diferentes de obras e serviços de engenharia. 

  

  

Guia Itens 

  

A guia Itens apresenta duas opções de visualização, que podem ser acessadas através dos 

botões  localizados abaixo da tela. 

A 1a opção de visualização, exibe os dados dos itens cadastrados, bem como as despesas 

vinculadas. 

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 531 

 

 

  

A 2a opção de visualização, apresenta apenas os dados dos itens cadastrados. 
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A digitação de itens é feita através do botão . Para saber mais sobre esta função clique 

aqui. 

  

  

Guia Proposta 

  

 

  

Fornecedor: Selecione o código do fornecedor. 

Lote: Selecione o código do item. 

Número do Item: Selecione o número do item. 

Quantidade: Informe a quantidade. 

Valor Unitário: Informe o valor unitário. 

Valor Total Item: Informe o valor total. 

Validade da Proposta: Informe a validade da proposta. Na caixa de seleção ao lado selecione 

Mês ou Ano. 

Prazo de Entrega/Execução: Informe o prazo de entrega/execução. Na caixa de seleção ao 

lado selecione Mês ou Ano. 
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Validade da Proposta: Informe a validade da proposta. Na caixa de seleção ao lado informe a 

se a quantidade informada é em Mês ou Ano. 

Total da Proposta: Informe o valor total da proposta. 

Marca: Informe a marca do item. 

Vencedor: Informe se esta cadastro é o vencedor. 

% de BDI: Informe o percentual de BDI estimado. Este campo será habilitado somente quando a 

finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" ou "Serviço de Engenharia", sendo 

de preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

% de Encargos Sociais: Informe o percentual de Encargos Sociais estimado. Este campo será 

habilitado somente quando a finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" ou 

"Serviço de Engenharia", sendo de preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

Tipo de Orçamento: Selecione o tipo de orçamento, dentre as opções disponíveis. Este campo 

será habilitado somente quando a finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" 

ou "Serviço de Engenharia", sendo de preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

  

  

Guia Aceitabilidade 

  

Critério de Aceitabilidade dos Preços: Informe neste campo o critério que foi usado para a 

aceitação dos valores. 

  

Guia Justificativa 
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Tipo de Fundamentação 

Caso o processo não seja fundamentado nos incisos do artigo 24 da Lei 8666/93, devem ser 

informados o número de artigo, descrição do inciso e descrição da lei, nos quais o processo está 

fundamentado. 

  

Código da Fundamentação: Selecione neste campo, o código da fundamentação. 

Para o estado do Rio Grande do Sul: Campo de preenchimento obrigatório para a correta prestação de 

contas ao TCE/RS. 

Para o estado de São Paulo: Campo de preenchimento obrigatório para a correta prestação de contas ao 

TCE/SP. 

Descrição da Lei: Informe a descrição da lei. Cabe ressaltar que este campo ficará 

visível apenas quando for selecionada a opção "Outra" no campo "Código da 

Fundamentação". 

Observação: Campo visível somente para o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo. 

Número do Artigo: Informe o número do artigo, lembrando que este campo ficará 

visível apenas quando for selecionada a opção "Outra" no campo "Código da 

Fundamentação". 

Observação: Campo visível somente para o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo. 
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Descrição do Inciso: Informar a descrição do inciso de acordo com o artigo. Cabe 

ressaltar que este campo ficará visível apenas quando for selecionada a opção 

"Outra" no campo "Código da Fundamentação". 

Observação: Campo visível somente para o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo. 

  

Justificativa para Contratação: Este campo permite que seja informada uma justificativa 

para a contratação, e é apresentado somente para o estado de São Paulo. É importante 

lembrar ainda, que para a prestação de contas ao TCE/SP, é obrigatório que seja informada 

uma justificativa para contratação. 

Observação: Campo visível somente para o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo. 

  

Para salvar clique  

  

Para o estado de São Paulo: 

Ao gravar, se a proposta foi informada, o sistema já irá gravar  automaticamente o tipo de ajuste que deve ser 

utilizado para  processo, conforme  regras extraídas da Lei 8666, Art. 62, e valores atualizado pelo Decreto 

9.412 de 19/06/2018. 

Para processos de  Dispensa com finalidade  "Obras ou Serviços de Engenharia"  e  valor total  superior a 

R$ 330.000,00, o tipo de ajuste sugerido será Contrato. 

Para processos de  Dispensa com finalidade  "Compras ou Serviços"  e  valor total  superior a R$ 

176.000,00, o tipo de ajuste sugerido será Contrato. 

Para os processos de Dispensa que não se enquadrarem nos tópicos acima, o tipo de ajuste sugerido será 

 Nota de Empenho. 

  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Pregão - Edital 
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Pregão - Edital 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos processos licitatórios, modalidade pregão. 

Pregão é a modalidade que possibilita o incremento da competitividade e ampliação das 

oportunidades de participação nas licitações. O pregão caracteriza-se por inverter as fases de 

um processo licitatório comum regido pela Lei 8.666/93, ou seja, primeiro ocorre a abertura das 

propostas das licitantes e depois é procedido o julgamento da habilitação dos mesmos. O 

pregão é regido pela Lei Federal Brasileira nº 10.520/2002. 

Para efetuar o registro das informações referentes ao Pregão, siga o caminho Processos/Menu 

Principal/Licitação/Pregão. 

Ao cadastrar um processo modalidade Pregão e selecionar a opção Lance por Lote, o sistema 

não permite o cadastramento do Lote "Zero". 

  

Observação 1: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" das finalidades do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem de 

advertência orientando sobre a configuração das finalidades, não permitindo o prosseguimento 

do processo até que as finalidades sejam configuradas. 

Para configurar as finalidades, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Finalidade por Processo". 

  

Observação 2: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" dos tipos de licitação do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem 

de advertência orientando sobre a configuração dos tipos de licitação, não permitindo o 

prosseguimento do processo até que os tipos de licitação sejam configurados. 

Para configurar os tipos de licitação, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Tipo de Licitação". 
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Observação 3: Para o estado de São Paulo, para que ocorra a correta prestação de contas ao 

Tribunal de Contas é obrigatório que seja informado o ano o mês e o número do processo 

administrativo que deu origem ao processo licitatório, sendo que no caso de existir mais de um 

processo administrativo, deve-se indicar qual é o principal, que por sua vez será enviado na 

prestação de contas. No Pregão, a informação do processo administrativo deve ser informada 

ao preencher as informações do Órgão Solicitante. 

  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 
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Unidade Gestora: Informe o código de identificação da unidade gestora do processo. 

Nº do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário com o 

número do Processo. 

Nº do Pregão: Informe o número do pregão correspondente. 

  

Guia Processo 

  

Órgão Solicitante: Ao clicar neste botão, será apresentada a tabela abaixo, para a seleção 

dos órgãos solicitantes: 

  

 

  

Exercício: Informe o ano de exercício vinculado ao edital. 

Código: Informe ou selecione, através do botão , o código do órgão vinculado ao 

edital. 

Nome do Órgão: Este campo será preenchido automaticamente ao selecionar o 

código do órgão. 

Nº Requisição: Informe o número da requisição vinculada ao edital. 

Nº Protocolo: Informe o número do protocolo vinculado ao edital. 

Ano Adm.: Informe o ano do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, 

 quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Mês Adm.: Informe o mês do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, 

 quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 
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Processo Administrativo: Informe o número do processo administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, 

 quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Adm. Principal: Selecione esta opção para definir o Processo 

Administrativo como Principal. 

Para os estados do Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo é obrigatório definir somente um 

Processo Administrativo como Principal, dentre os Processos Administrativos vinculados ao edital. Caso 

tenha somente um Processo Administrativo, este campo será automaticamente selecionado. 

  

Pregão Eletrônico: Marque esta opção caso o processo seja referente a Pregão Eletrônico. 

Cabe ressaltar que este campo está disponível apenas para os estados de Santa Catarina, 

Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, e tem apenas função informativa no edital, 

exceto se for adquirida licença para uso do Pregão Eletrônico com integração a um 

aplicativo externo. 

Finalidade: Selecione a finalidade do processo. 

Compra: Toda aquisição remunerada de materiais de consumo ou bens patrimoniais 

para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 

Serviço: Todo serviço (atividade) destinada a obter determinada utilidade de 

interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 

montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 

locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico - profissionais. 

Obra: Toda obra, construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 

realizada por execução direta ou indireta; 

Serviço de Engenharia: Todo serviço especializado onde serão aplicados os 

conhecimentos científicos, empíricos e certas habilitações específicas à criação de 

estruturas, dispositivos e processos que se utilizam para converter recursos naturais 

em formas adequadas ao atendimento das necessidades humanas. 

Concessão: Privilégio concedido pela União, os estados, Distrito Federal e os 

Municípios a uma empresa ou indivíduo para que explore, mediante contrato, 
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serviços públicos ou recursos naturais cuja propriedade, segundo a Constituição, não 

pode ser privada. 

Para o estado de São Paulo, serão exibidas ainda as seguintes opções: 

Compras de TI: Toda aquisição referente à  TI. Cabe ressaltar que, caso a 

opção "Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 

parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Compra", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Consumo" ou "Bens 

Patrimoniais". 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

Serviços de TI: Todo serviço referente à TI. Cabe ressaltar que, caso a opção 

"Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 

parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Serviço", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Obras e Serviços". 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

Tipo de Licitação: O campo Tipo de Licitação deve ser preenchido pelo usuário de acordo 

com os Tipos que são definidos pela Lei 8.666/03, são eles: Menor Preço, Melhor Técnica, 

Técnica e Preços ou Maior Lance ou Oferta. O usuário deve selecionar o Tipo adequado ao 

processo. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os tipos de licitação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se seguir 

até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Tipo de Licitação", e após 

selecionar o tipo de licitação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do campo "Tipo de 

Licitação TCE/SP". 

Regime de Contratação: No campo Regime de Contratação o usuário deve preencher com 

o Regime de Contratação que será utilizado neste processo de compra ou Contratação, 

exemplo: Global, Unitário. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os regimes de contratação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se 

seguir até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Regime de Contratação", e 
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após selecionar o regime de contratação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do 

campo "Regime de Contratação do TCE/SP". 

Condição de Pagamento: Este campo é de preenchimento automático, pois esta 

informação será carregada da requisição que originou o processo. 

Forma: Informe a Forma do processo licitatório. 

Especificação Obra: Selecione a opção na qual se enquadra esse processo, conforme a Tabela 

82 do leiaute de captura do e-sfinge, do TCE/SC.  Esse campo somente será exibido apenas 

quando a finalidade do processo for Obras ou Serviços de Engenharia.  

Visível somente para os clientes do estado de Santa Catarina, quando a finalidade do processo informada for Obras 

ou Serviço de Engenharia.  

Capital Mínimo: Informe o capital mínimo disponibilizado para o processo. 

Garantia: Informe o código da garantia. 

Tipo de Garantia: Selecione o tipo de garantia aplicado para o processo. 

Índice de Reajuste: O campo Índice de Reajuste será preenchido pelo usuário somente se 

no contrato for prevista a aplicação de algum índice de reajuste ou índice de atualização, 

caso contrário o campo pode permanecer em branco. 

Índice de Atualização: O campo Índice de Atualização será preenchido pelo usuário 

somente se no contrato for prevista a aplicação de algum índice de reajuste ou índice de 

atualização, caso contrário o campo pode permanecer em branco. 

Critério p/ Julgamento: Informe qual o critério para julgamento adotado. 

Valor p/ Compra do Edital: Informe o valor atribuído para a compra do Edital. Cabe 

ressaltar que o preenchimento deste campo se faz obrigatório para o estado do Rio de 

Janeiro. 

Cláusula de Prorrogação: Selecione o código da cláusula de prorrogação. 

Local de Entrega: O campo Local de Entrega deverá ser preenchido pelo usuário com o 

local da entrega ou local de execução do serviço/obra. 

Permite Subcontratação: Marque esta opção caso o edital permita subcontratações. A 

subcontratação é quando a parte contratada delega parte da obra/serviço a terceiros ao 

contrato, para que executem em seu nome. A subcontratação não isenta a parte contratada 

de suas responsabilidades e só é possível se autorizada no contrato. 
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Permite Inclusão de Consórcio de Empresas: Marque esta opção para permitir a inclusão 

de consórcio de empresas na licitação. 

Orçamento Sigiloso: Marque esta opção quando a pesquisa orçamentária e o preço de 

referência, elaborados na fase interna do pregão, não foram divulgados. 

Esta informação é exclusiva para o estado do Rio Grande do Sul, para fins de prestação de contas, e aplicável 

para os processos de Pregão, quando utilizado o tipo de licitação Menor Preço.  

LC 123/06: Informe se a licitação terá tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). 

Observação: Este campo é visível para todos os estados, porém de preenchimento obrigatório para os estados do 

Rio Grande do Sul,  Santa Catarina e São Paulo. 

Exclusivamente para Santa Catarina,  essa informação também será levada para os itens do edital do processo 

licitatório ou de afastamento, para fins de atendimento a prestação da contas ao TCE/SC, mas poderá ser alterada 

desde que respeite a seguinte regra: 

Para Licitações "Exclusivas", todos os itens  também deverão ser "Exclusivos". Licitações "Não Exclusivas" 

poderão conter itens   "Exclusivos" e "Não Exclusivos", ou somente  "Não Exclusivos", mas não poderão 

conter somente itens "Exclusivos". 

Sendo assim,  ao gravar o processo, o campo LC 123/06 será automaticamente ajustado para "Exclusivo", 

caso todos os itens forem informados como "Exclusivos". 

Tipo de Fornecimento: Selecione neste campo, o tipo de fornecimento (que pode ser 

integral ou parcelado). 

Para o estado do Rio Grande do Sul: Este campo é habilitado somente para as finalidades de "Compra" e 

"Compras e Outros Serviços", e para estas duas finalidades, possui preenchimento obrigatório. 

Para os demais estados: Este campo é habilitado somente para a finalidade de "Compra". 

  

  

Guia Prazo 
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Expedição e Disponibilidade 

Data de Expedição: Informe a data de expedição. 

Data da Disponibilidade: Informe a data de disponibilidade. 

Manhã das: Informe um intervalo de horário de disponibilidade no período da manhã. 

Tarde das: Informe um intervalo de horário de disponibilidade do período da tarde. 

Pessoa de Contato: Informe o nome da pessoa de contato. 

Solicitação da Informação 

De/a: Informe um intervalo de datas para solicitação da informação. 

Respostas às solicitações: Informe uma resposta às solicitações. 

  

Etapa de Envio das Propostas 

Data: Informe a data de envio das propostas. Este campo só é visível para a modalidade 

Pregão. Cabe ressaltar que esta data  deverá ser maior ou igual a data informada no campo 

referente à data abertura da proposta; menor ou igual a data informada no campo referente 
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à data etapa de lances; e caso o campo não seja preenchido, automaticamente o sistema 

assumirá a data informada no campo referente à data de abertura da proposta. 

Horário: Informe o horário de envio das propostas. Este campo só é visível para a 

modalidade Pregão. Cabe ressaltar que o preenchimento deste campo é obrigatório caso 

tenha sido inserida uma data válida no campo referente à data de envio das propostas. 

  

Término do Recebimento da Proposta 

Data: Informe a data para término do recebimento da proposta. 

Horário: Informe um horário para término do recebimento da proposta. 

  

Prazo de Validade e Execução 

Validade da Proposta: Informe a quantidade de dias da validade da proposta. 

Prazo de Execução: Informe o prazo de execução. 

  

Abertura da Proposta 

Data: Informe uma data para abertura da proposta. 

Horário: Informe um horário para abertura da proposta. 

  

Etapa de Lances 

Data: Informe uma data para etapa de lances. Este campo só é visível para a modalidade 

Pregão. Cabe ressaltar que esta data deverá ser maior ou igual a data informada no campo 

referente à data abertura da proposta; menor ou igual a data informada no campo referente 

à data de envio das propostas; e caso o campo não seja preenchido, automaticamente o 

sistema assumirá a data informada no campo referente à data de abertura da proposta. 

Horário: Informe um horário para etapa de lances. Este campo só é visível para a 

modalidade Pregão. Cabe ressaltar que o preenchimento deste campo é obrigatório caso 

tenha sido inserida uma data válida no campo referente à data de etapa de lances. O 

horário deverá ser maior que o horário informado no campo referente ao horário de envio 
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das propostas, caso os campos referentes à data de etapa de lances e data de envio das 

propostas forem iguais. 

  

Guia Orçamento 

  

Através dessa guia é possível informar as dotações orçamentarias que serão utilizadas para 

realizar a reserva e emissão do empenho, ou as contas extraorçamentárias dos recursos que 

serão executados fora do orçamento. 

Para digitar as informações utilize os botões . O primeiro botão habilita a visão 

de Despesas, e o segundo habilita a visão de Contas Extraorçamentárias.  

Os dados da tabela serão exibidas de acordo com o tipo de informação selecionada 

(Despesa ou Conta).   
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Para maiores informações sobre a Digitação das Despesas, clique aqui. 

Para maiores informações sobre a Digitação das Contas extraorçamentárias, clique aqui. 

  

Guia Objeto 

  

 

  

Finalidade (Objeto Padrão): A finalidade serve para identificar a que se destina esse 

processo ex.: Aquisição de Material de Consumo, Serviço, etc. Este campo também é 

utilizado para o controle do fracionamento da despesa. 

Descrição do Objeto: É o objeto da licitação. 

Descrição Sucinta: Permite o registro de um resumo do Objeto do processo, facilitando a 

identificação do processo nas consultas e relatórios. 

Cotação: É a cotação estimada para esse processo baseado em processos anteriores para 

ser uma referência de economicidade quando concluído o processo. 

Para o estado de São Paulo: Campo de preenchimento obrigatório. O valor informado neste campo corresponde 

ao Valor Estimado da Licitação, para  fins de prestação de contas. 

Característica do Objeto: Selecione a categoria do objeto pertencente ao processo. 
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Este campo é apresentado somente para os estados do Rio Grande do Sul. 

  

AUDESP 

Quadro exibido somente para o estado de São Paulo. 

Objeto da Licitação: Selecione o objeto da licitação a ser considerado. Cabe 

ressaltar que este campo estará visível apenas para o estado de São Paulo, e seu 

preenchimento é obrigatório. 

Caso no campo "Finalidade" da guia "Situação" forem selecionadas as opções 

"Obras" ou "Serviço de Engenharia", este campo listará somente os objetos 

relacionados à obras e serviços de engenharia e implantação de aterro sanitário. Já se 

a opção selecionada for diferente das duas citadas anteriormente, este campo listará 

todos os objetos que sejam diferentes de obras e serviços de engenharia. 

  

  

Guia Itens 

  

A guia Itens apresenta duas opções de visualização, que podem ser acessadas através dos 

botões  localizados abaixo da tela. 

A 1a opção de visualização, exibe os dados dos itens cadastrados, bem como as despesas 

vinculadas. 
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A 2a opção de visualização, apresenta apenas os dados dos itens cadastrados. 
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A digitação de itens é feita através do botão . Para saber mais sobre esta função clique 

aqui. 

  

  

Guia Justificativa 

  

Justificativa para Contratação: Este campo permite que seja informada uma justificativa 

para a contratação, e é apresentado somente para o estado de São Paulo. É importante 

lembrar ainda, que para a prestação de contas ao TCE/SP, é obrigatório que seja informada 

uma justificativa para contratação. 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

  

Para salvar clique  
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Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Leilão - Edital 
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Leilão  - Edital 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos processos licitatórios, modalidade leilão. 

Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens 

móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou 

penhorados, ou para alienação de bens imóveis prevista no artigo19 da Lei 8.666/93, a 

quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 

  

Observação 1: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" das finalidades do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem de 

advertência orientando sobre a configuração das finalidades, não permitindo o prosseguimento 

do processo até que as finalidades sejam configuradas. 

Para configurar as finalidades, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Finalidade por Processo". 

  

Observação 2: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" dos tipos de licitação do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem 

de advertência orientando sobre a configuração dos tipos de licitação, não permitindo o 

prosseguimento do processo até que os tipos de licitação sejam configurados. 

Para configurar os tipos de licitação, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Tipo de Licitação". 

  

Observação 3: Para o estado de São Paulo, para que ocorra a correta prestação de contas ao 

Tribunal de Contas é obrigatório que seja informado o ano o mês e o número do processo 

administrativo que deu origem ao processo licitatório, sendo que no caso de existir mais de um 

processo administrativo, deve-se indicar qual é o principal, que por sua vez será enviado na 

prestação de contas. No Leilão, a informação do processo administrativo deve ser informada ao 

preencher as informações do Órgão Solicitante. 
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Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Unidade Gestora: Informe o código de identificação da unidade gestora do processo. 

Nº do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário com o 

número do Processo. 

Nº do Leilão: O campo Número do Leilão (modalidade) será preenchido automaticamente 

após o usuário ter preenchido o campo Número do Processo. 

  

Guia Processo 
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Órgão Solicitante: Ao clicar neste botão, será apresentada a tabela abaixo, para a seleção 

dos órgãos solicitantes: 

  

 

  

Exercício: Informe o ano de exercício vinculado ao edital. 

Código: Informe ou selecione, através do botão , o código do órgão vinculado ao 

edital. 

Nome do Órgão: Este campo será preenchido automaticamente ao selecionar o 

código do órgão. 

Nº Requisição: Informe o número da requisição vinculada ao edital. 

Nº Protocolo: Informe o número do protocolo vinculado ao edital. 

Ano Adm.: Informe o ano do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Mês Adm.: Informe o mês do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Administrativo: Informe o número do processo administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Adm. Principal: Selecione esta opção para definir o Processo 

Administrativo como Principal. 

Para os estados do Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo é obrigatório definir somente um 

Processo Administrativo como Principal, dentre os Processos Administrativos vinculados ao edital. Caso 

tenha somente um Processo Administrativo, este campo será automaticamente selecionado. 
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Tipo de Licitação: Campo de preenchimento automático. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os tipos de licitação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se seguir 

até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Tipo de Licitação", e após 

selecionar o tipo de licitação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do campo "Tipo de 

Licitação TCE/SP". 

  

Finalidade: Selecione a finalidade do processo. 

Compra: Toda aquisição remunerada de materiais de consumo ou bens patrimoniais 

para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 

Serviço: Todo serviço (atividade) destinada a obter determinada utilidade de 

interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 

montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 

locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico - profissionais. 

Obra: Toda obra, construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 

realizada por execução direta ou indireta; 

Serviço de Engenharia: Todo serviço especializado onde serão aplicados os 

conhecimentos científicos, empíricos e certas habilitações específicas à criação de 

estruturas, dispositivos e processos que se utilizam para converter recursos naturais 

em formas adequadas ao atendimento das necessidades humanas. 

Concessão: Privilégio concedido pela União, os estados, Distrito Federal e os 

Municípios a uma empresa ou indivíduo para que explore, mediante contrato, 

serviços públicos ou recursos naturais cuja propriedade, segundo a Constituição, não 

pode ser privada. 

Para o estado de São Paulo, serão exibidas ainda as seguintes opções: 

Lance Mínimo: Informe o valor do lance mínimo. 

Local de Entrega: Informe o local onde será realizada a entrega. 

Decreto de Homologação de Avaliação: Informe o Decreto de Homologação de Avaliação. 

Regime de Contratação: Selecione o Regime de Contratação correspondente. 

Permite Subcontratação: Marque esta opção caso o edital permita subcontratações. A 

subcontratação é quando a parte contratada delega parte da obra/serviço a terceiros ao 
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contrato, para que executem em seu nome. A subcontratação não isenta a parte contratada 

de suas responsabilidades e só é possível se autorizada no contrato. 

Permite Inclusão de Consórcio de Empresas: Marque esta opção para permitir a inclusão 

de consórcio de empresas na licitação. 

Tipo de Fornecimento: Selecione neste campo, o tipo de fornecimento (que pode ser 

integral ou parcelado). 

Para o estado do Rio Grande do Sul: Este campo é habilitado somente para as finalidades de "Compra" e 

"Compras e Outros Serviços", e para estas duas finalidades, possui preenchimento obrigatório. 

Para os demais estados: Este campo é habilitado somente para a finalidade de "Compra". 

LC 123/06: Informe se a licitação terá tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). 

Observação: Este campo é visível para todos os estados, porém de preenchimento obrigatório para os estados do 

Rio Grande do Sul,  Santa Catarina e São Paulo. 

Exclusivamente para Santa Catarina,  essa informação também será levada para os itens do edital do processo 

licitatório ou de afastamento, para fins de atendimento a prestação da contas ao TCE/SC, mas poderá ser alterada 

desde que respeite a seguinte regra: 

Para Licitações "Exclusivas", todos os itens  também deverão ser "Exclusivos". Licitações "Não Exclusivas" 

poderão conter itens   "Exclusivos" e "Não Exclusivos", ou somente  "Não Exclusivos", mas não poderão 

conter somente itens "Exclusivos". 

Sendo assim,  ao gravar o processo, o campo LC 123/06 será automaticamente ajustado para "Exclusivo", 

caso todos os itens forem informados como "Exclusivos". 

  

  

Guia Prazos 
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Data de Expedição: Informe a data de expedição. 

Data da Disponibilidade: Informe a data de disponibilidade. 

Manhã das: Informe um intervalo de horário de disponibilidade no período da manhã. 

Tarde das: Informe um intervalo de horário de disponibilidade do período da tarde. 

Pessoa de Contato: Informe o nome da pessoa de contato. 

Solicitação da Informação 

De/a: Informe um intervalo de datas para solicitação da informação. 

Respostas às solicitações: Informe uma resposta às solicitações. 

Realização do Leilão 

Data: Informe a data para realização do leilão. 

Horário: Informe um horário para realização do leilão 
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Guia Lote 

  

 

  

Finalidade: Selecione uma finalidade. 

Descrição Detalhada do Lote: Informe a descrição detalhada do lote. 

Descrição Sucinta do Lote: Informe a descrição sucinta do lote. 

Característica do Objeto: Selecione a categoria do objeto pertencente ao processo. 

Este campo é apresentado somente para os estados do Rio Grande do Sul. 

Tipo Nível Julgamento TCE/RS: Selecione o tipo do nível de julgamento a ser considerado 

para o TCE/RS. 

Este campo é apresentado somente para o estado do Rio Grande do Sul. 

  

AUDESP 
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Quadro exibido somente para o estado de São Paulo. 

Objeto da Licitação: Selecione o objeto da licitação a ser considerado. Cabe 

ressaltar que este campo estará visível apenas para o estado de São Paulo, e seu 

preenchimento é obrigatório. 

Caso no campo "Finalidade" da guia "Situação" forem selecionadas as opções 

"Obras" ou "Serviço de Engenharia", este campo listará somente os objetos 

relacionados à obras e serviços de engenharia e implantação de aterro sanitário. Já se 

a opção selecionada for diferente das duas citadas anteriormente, este campo listará 

todos os objetos que sejam diferentes de obras e serviços de engenharia. 

  

  

Guia Itens 

A guia Itens exibe os dados dos itens cadastrados, não sendo possível sua edição. 
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A digitação de itens é feita através do botão . Para saber mais sobre esta função, clique 

aqui. 

  

  

Guia Aceitabilidade 

  

Critério de Aceitabilidade dos Preços: Informe neste campo o critério utilizado para a 

aceitação dos preços. 

Não é obrigatório o preenchimento deste campo. 

  

  

Guia Justificativa 

  

 

  

Justificativa para Contratação 
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Este campo permite que seja informada uma justificativa para a contratação, e é 

apresentado somente para o estado de São Paulo. É importante lembrar ainda, que para a 

prestação de contas ao TCE/SP, é obrigatório que seja informada uma justificativa para 

contratação. 

Visível somente para São Paulo. 

  

  

Para salvar clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Instrumento do Convite 
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Instrumento do Convite 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos processos que se enquadram nos casos em que o 

valor da compra, serviço, obra ou serviço de engenharia fica abaixo daquele sugerido como 

mínimo para a modalidade tomada de preço. 

  

Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 

cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo e 3 (três) pela unidade 

administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 

estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu 

interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 

  

Observação 1: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" das finalidades do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem de 

advertência orientando sobre a configuração das finalidades, não permitindo o prosseguimento 

do processo até que as finalidades sejam configuradas. 

Para configurar as finalidades, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Finalidade por Processo". 

  

Observação 2: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" dos tipos de licitação do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem 

de advertência orientando sobre a configuração dos tipos de licitação, não permitindo o 

prosseguimento do processo até que os tipos de licitação sejam configurados. 

Para configurar os tipos de licitação, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Tipo de Licitação". 
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Observação 3: Para o estado de São Paulo, para que ocorra a correta prestação de contas ao 

Tribunal de Contas é obrigatório que seja informado o ano o mês e o número do processo 

administrativo que deu origem ao processo licitatório, sendo que no caso de existir mais de um 

processo administrativo, deve-se indicar qual é o principal, que por sua vez será enviado na 

prestação de contas. No Convite, a informação do processo administrativo deve ser informada 

ao preencher as informações do Órgão Solicitante. 

  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Unidade Gestora: Informe o código de identificação da unidade gestora do processo. 
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Nº do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário com o 

número do Processo. 

Nº do Convite: Informe o número do convite correspondente. 

  

Guia Processo 

  

Órgão Solicitante: Ao clicar neste botão, será apresentada a tabela abaixo, para a seleção 

dos órgãos solicitantes: 

  

 

  

Exercício: Informe o ano de exercício vinculado ao edital. 

Código: Informe ou selecione, através do botão , o código do órgão vinculado ao 

edital. 

Nome do Órgão: Este campo será preenchido automaticamente ao selecionar o 

código do órgão. 

Nº Requisição: Informe o número da requisição vinculada ao edital. 

Nº Protocolo: Informe o número do protocolo vinculado ao edital. 

Ano Adm.: Informe o ano do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Mês Adm.: Informe o mês do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Administrativo: Informe o número do processo administrativo. 
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Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Adm. Principal: Selecione esta opção para definir o Processo 

Administrativo como Principal. 

Para os estados do Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo é obrigatório definir somente um 

Processo Administrativo como Principal, dentre os Processos Administrativos vinculados ao edital. Caso 

tenha somente um Processo Administrativo, este campo será automaticamente selecionado. 

  

Tipo de Licitação: Selecione o código do tipo de licitação. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os tipos de licitação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se seguir 

até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Tipo de Licitação", e após 

selecionar o tipo de licitação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do campo "Tipo de 

Licitação TCE/SP". 

  

Finalidade: Selecione a finalidade do processo. 

Compra: Toda aquisição remunerada de materiais de consumo ou bens patrimoniais 

para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 

Serviço: Todo serviço (atividade) destinada a obter determinada utilidade de 

interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 

montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 

locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico - profissionais. 

Obra: Toda obra, construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 

realizada por execução direta ou indireta; 

Serviço de Engenharia: Todo serviço especializado onde serão aplicados os 

conhecimentos científicos, empíricos e certas habilitações específicas à criação de 

estruturas, dispositivos e processos que se utilizam para converter recursos naturais 

em formas adequadas ao atendimento das necessidades humanas. 

Concessão: Privilégio concedido pela União, os estados, Distrito Federal e os 

Municípios a uma empresa ou indivíduo para que explore, mediante contrato, 

serviços públicos ou recursos naturais cuja propriedade, segundo a Constituição, não 

pode ser privada. 

Para o estado de São Paulo, serão exibidas ainda as seguintes opções: 
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Compras de TI: Toda aquisição referente à  TI. Cabe ressaltar que, caso a 

opção "Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 

parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Compra", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Consumo" ou "Bens 

Patrimoniais". 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

Serviços de TI: Todo serviço referente à TI. Cabe ressaltar que, caso a opção 

"Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 

parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Serviço", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Obras e Serviços". 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

Regime de Contrato: Selecione o código do regime de contrato. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os regimes de contratação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se 

seguir até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Regime de Contratação", e 

após selecionar o regime de contratação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do 

campo "Regime de Contratação do TCE/SP". 

Condição de Pagamento: Selecione o código da condição de pagamento. 

Especificação Obra: Selecione a opção na qual se enquadra esse processo, conforme a Tabela 

82 do leiaute de captura do e-sfinge, do TCE/SC.  Esse campo somente será exibido apenas 

quando a finalidade do processo for Obras ou Serviços de Engenharia.  

Visível somente para os clientes do estado de Santa Catarina, quando a finalidade do processo informada for Obras 

ou Serviço de Engenharia.  

Capital Mínimo: Informe o valor do capital mínimo. 

Garantia: Informe a garantia. 

Tipo de Garantia: Selecione o tipo de garantia. 

Índice de Reajuste: Selecione o índice de reajuste. 

Índice de Atualização: Selecione o índice de atualização. 

Critério p/ Julgamento: Informe o critério para julgamento. 
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Valor p/ Compra do Edital:  Informe o valor atribuído para a compra do Edital. Cabe 

ressaltar que o preenchimento deste campo se faz obrigatório para o estado do Rio de 

Janeiro. 

Cláusula de Prorrogação: Selecione o código da cláusula de prorrogação. 

Local de Entrega: Selecione o local da entrega. 

Permite Subcontratação: Marque esta opção caso o edital permita subcontratações. A 

subcontratação é quando a parte contratada delega parte da obra/serviço a terceiros ao 

contrato, para que executem em seu nome. A subcontratação não isenta a parte contratada 

de suas responsabilidades e só é possível se autorizada no contrato. 

Permite Inclusão de Consórcio de Empresas: Marque esta opção para permitir a inclusão 

de consórcio de empresas na licitação. 

Tipo de Fornecimento: Selecione neste campo, o tipo de fornecimento (que pode ser 

integral ou parcelado). 

Para o estado do Rio Grande do Sul: Este campo é habilitado somente para as finalidades de "Compra" e 

"Compras e Outros Serviços", e para estas duas finalidades, possui preenchimento obrigatório. 

Para os demais estados: Este campo é habilitado somente para a finalidade de "Compra". 

LC 123/06: Informe se a licitação terá tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). 

Observação: Este campo é visível para todos os estados, porém de preenchimento obrigatório para os estados do 

Rio Grande do Sul,  Santa Catarina e São Paulo. 

Exclusivamente para Santa Catarina,  essa informação também será levada para os itens do edital do processo 

licitatório ou de afastamento, para fins de atendimento a prestação da contas ao TCE/SC, mas poderá ser alterada 

desde que respeite a seguinte regra: 

Para Licitações "Exclusivas", todos os itens  também deverão ser "Exclusivos". Licitações "Não Exclusivas" 

poderão conter itens   "Exclusivos" e "Não Exclusivos", ou somente  "Não Exclusivos", mas não poderão 

conter somente itens "Exclusivos". 

Sendo assim,  ao gravar o processo, o campo LC 123/06 será automaticamente ajustado para "Exclusivo", 

caso todos os itens forem informados como "Exclusivos". 

Tipo de Fornecimento: Selecione neste campo, o tipo de fornecimento (que pode ser 

integral ou parcelado). 

Para o estado do Rio Grande do Sul: Este campo é habilitado somente para as finalidades de "Compra" e 

"Compras e Outros Serviços", e para estas duas finalidades, possui preenchimento obrigatório. 

Para os demais estados: Este campo é habilitado somente para a finalidade de "Compra". 

  

Guia Prazo 
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Expedição e Disponibilidade 

  

Data de Expedição: Informe a data de expedição. 

Data da Disponibilidade: Informe a data de disponibilidade. 

Manhã das: Informe um intervalo de horário de disponibilidade no período da manhã. 

Tarde das: Informe um intervalo de horário de disponibilidade do período da tarde. 

Pessoa de Contato: Informe o nome da pessoa de contato. 

  

Solicitação da Informação 

  

De/a: Informe um intervalo de datas para solicitação da informação. 

Respostas às solicitações: Informe uma resposta às solicitações. 

  

Término do Recebimento da Proposta 

  

Data: Informe a data para término do recebimento da proposta. 
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Horário: Informe um horário para término do recebimento da proposta. 

Validade da Proposta: Informe a quantidade de dias da validade da proposta. 

Prazo de Execução: Informe o prazo de execução. 

  

Abertura da Proposta 

  

Data: Informe uma data para abertura da proposta. 

Horário: Informe um horário para abertura da proposta. 

  

Guia Orçamento 

  

Através dessa guia é possível informar as dotações orçamentarias que serão utilizadas para 

realizar a reserva e emissão do empenho, ou as contas extraorçamentárias dos recursos que 

serão executados fora do orçamento. 

Para digitar as informações utilize os botões . O primeiro botão habilita a visão 

de Despesas, e o segundo habilita a visão de Contas Extraorçamentárias.  

Os dados da tabela serão exibidas de acordo com o tipo de informação selecionada 

(Despesa ou Conta).   
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Para maiores informações sobre a Digitação das Despesas, clique aqui. 

Para maiores informações sobre a Digitação das Contas extraorçamentárias, clique aqui. 

  

Guia Objeto 
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Finalidade (Objeto Padrão): A finalidade serve para identificar a que se destina esse 

processo ex.: Aquisição de Material de Consumo, Serviço, etc. Este campo também é 

utilizado para o controle do fracionamento da despesa. 

Descrição do Objeto: É o Objeto da licitação. 

Descrição Sucinta: Permite o registro de um resumo do Objeto do processo, facilitando a 

identificação do processo nas consultas e relatórios. 

Cotação: É a cotação estimada para esse processo baseado em processos anteriores para 

ser uma referência de economicidade quando concluído o processo. 

Para o estado de São Paulo: Campo de preenchimento obrigatório. O valor informado neste campo corresponde 

ao Valor Estimado da Licitação, para  fins de prestação de contas. 

Característica do Objeto: Selecione a categoria do objeto pertencente ao processo. 

Este campo é apresentado somente para os estados do Rio Grande do Sul. 

Tipo Nível Julgamento TCE/RS: Selecione o tipo do nível de julgamento a ser considerado 

para o TCE/RS. 

Este campo é apresentado somente para o estado do Rio Grande do Sul. 
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AUDESP 

Quadro exibido somente para o estado de São Paulo. 

Objeto da Licitação: Selecione o objeto da licitação a ser considerado. Cabe 

ressaltar que este campo estará visível apenas para o estado de São Paulo, e seu 

preenchimento é obrigatório. 

Caso no campo "Finalidade" da guia "Situação" forem selecionadas as opções 

"Obras" ou "Serviço de Engenharia", este campo listará somente os objetos 

relacionados à obras e serviços de engenharia e implantação de aterro sanitário. Já se 

a opção selecionada for diferente das duas citadas anteriormente, este campo listará 

todos os objetos que sejam diferentes de obras e serviços de engenharia. 

  

Guia Itens 

A guia Itens apresenta duas opções de visualização, que podem ser acessadas através dos 

botões  localizados abaixo da tela. 

A 1a opção de visualização, exibe os dados dos itens cadastrados, bem como as despesas 

vinculadas. 
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A 2a opção de visualização, apresenta apenas os dados dos itens cadastrados. 
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A digitação de itens é feita através do botão . Para saber mais sobre esta função clique 

aqui. 

  

  

Guia Justificativa 

  

Justificativa para Contratação: Este campo permite que seja informada uma justificativa 

para a contratação, e é apresentado somente para o estado de São Paulo. É importante 

lembrar ainda, que para a prestação de contas ao TCE/SP, é obrigatório que seja informada 

uma justificativa para contratação. 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

  

Para salvar clique  
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Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

  

Veja também 

• Edital de Concorrência - Registro de Preços 
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Edital de Concorrência - Registro de Preços 

 
  

Efetua a inclusão, alteração, impressão ou exclusão dos processos de Concorrência para 

inscrição no Sistema de Registro de Preços conforme artigo 15 da Lei 8.666/93, regulamentado 

pelo decreto nº 2.743 de 21/08/98. 

A licitação para inclusão no Sistema de Registro de Preços será realizada na modalidade 

Concorrência, do tipo menor preço, na forma da Lei 8.666/93. 

Para efetuar o registro das informações referentes à Concorrência – Registro de Preço siga o 

caminho Processos/Menu Principal/Requisição/Edital de Concorrência - Registro de Preços. 

  

Observação 1: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" das finalidades do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem de 

advertência orientando sobre a configuração das finalidades, não permitindo o prosseguimento 

do processo até que as finalidades sejam configuradas. 

Para configurar as finalidades, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Finalidade por Processo". 

  

Observação 2: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" dos tipos de licitação do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem 

de advertência orientando sobre a configuração dos tipos de licitação, não permitindo o 

prosseguimento do processo até que os tipos de licitação sejam configurados. 

Para configurar os tipos de licitação, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Tipo de Licitação". 

  

Observação 3: Para o estado de São Paulo, para que ocorra a correta prestação de contas ao 

Tribunal de Contas é obrigatório que seja informado o ano o mês e o número do processo 

administrativo que deu origem ao processo licitatório, sendo que no caso de existir mais de um 

processo administrativo, deve-se indicar qual é o principal, que por sua vez será enviado na 
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prestação de contas. Na Concorrência, a informação do processo administrativo deve ser 

informada ao preencher as informações do Órgão Solicitante. 

  

 

  

  

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz como 

padrão o ano corrente. 

Unidade Gestora: Informe o código de identificação da unidade gestora do processo. 

Nº do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário com o 

número do Processo. 
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Nº da Concorrência: Informe o número da concorrência correspondente. 

Desconto sobre Tabela de Preço: Marque esta opção para os processos que forem 

utilizados "Desconto sobre Tabela de Preço". Ao marcar esta opção a "Guia Tabela de 

Preço" ficará visível e a "Guia Itens" ficará invisível. Caso existam lotes/itens vinculados ao 

processo deverão ser excluídos, desta forma será feito um questionamento se deseja excluir 

ou não. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, não será possível marcar esta opção, visto que o TCE/RS não prevê a utilização 

de Desconto sobre Tabela de Preço para a modalidade Concorrência. 

  

  

Guia Processo 

  

Órgão Solicitante: Ao clicar neste botão, será apresentada a tabela abaixo, para a seleção 

dos órgãos solicitantes: 

  

 

  

Exercício: Informe o ano de exercício vinculado ao edital. 

Código: Informe ou selecione, através do botão , o código do órgão vinculado ao 

edital. 

Nome do Órgão: Este campo será preenchido automaticamente ao selecionar o 

código do órgão. 

Nº Requisição: Informe o número da requisição vinculada ao edital. 

Nº Protocolo: Informe o número do protocolo vinculado ao edital. 

Ano Adm.: Informe o ano do Processo Administrativo. 
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Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina e São 

Paulo quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Mês Adm.: Informe o mês do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina e São 

Paulo quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Administrativo: Informe o número do processo administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina e São 

Paulo quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Adm. Principal: Selecione esta opção para definir o Processo 

Administrativo como Principal. 

Para os estados do Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo é obrigatório definir somente um 

Processo Administrativo como Principal, dentre os Processos Administrativos vinculados ao edital. Caso 

tenha somente um Processo Administrativo, este campo será automaticamente selecionado. 

  

  

Finalidade: Selecione a finalidade do processo. 

Compra: Toda aquisição remunerada de materiais de consumo ou bens patrimoniais 

para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 

Serviço: Todo serviço (atividade) destinada a obter determinada utilidade de 

interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 

montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 

locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico - profissionais. 

Obra: Toda obra, construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 

realizada por execução direta ou indireta; 

Serviço de Engenharia: Todo serviço especializado onde serão aplicados os 

conhecimentos científicos, empíricos e certas habilitações específicas à criação de 

estruturas, dispositivos e processos que se utilizam para converter recursos naturais 

em formas adequadas ao atendimento das necessidades humanas. 

Concessão: Privilégio concedido pela União, os estados, Distrito Federal e os 

Municípios a uma empresa ou indivíduo para que explore, mediante contrato, 
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serviços públicos ou recursos naturais cuja propriedade, segundo a Constituição, não 

pode ser privada. 

Para o estado de São Paulo, serão exibidas ainda as seguintes opções: 

Compras de TI: Toda aquisição referente à  TI. Cabe ressaltar que, caso a 

opção "Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 

parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Compra", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Consumo" ou "Bens 

Patrimoniais". 

Visível somente para o estado de  São Paulo. 

Serviços de TI: Todo serviço referente à TI. Cabe ressaltar que, caso a opção 

"Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 

parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Serviço", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Obras e Serviços". 

Visível somente para o estado de  São Paulo. 

Tipo de Licitação: O campo Tipo de Licitação deve ser preenchido de acordo com os Tipos 

que são definidos pela Lei 8.666/03, são eles: Menor Preço, Melhor Técnica, Técnica e Preços 

ou Maior Lance ou Oferta. Deve ser selecionado o Tipo adequado ao processo. 

Para o estado de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, se o campo "Desconto sobre Tabela de Preço" estiver marcado, 

o tipo de licitação informado deverá ser correspondente ao Tipo de Licitação TCE "Menor Preço". 

Para o estado do Paraná, se o campo "Desconto sobre Tabela de Preço" estiver marcado, o tipo de licitação 

informado deverá ser correspondente ao Tipo de Licitação TCE "Menor Preço - Lote" ou "Menor Preço - Item". 

  

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os tipos de licitação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se seguir 

até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Tipo de Licitação", e após 

selecionar o tipo de licitação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do campo "Tipo de 

Licitação TCE/SP". 

Regime de Contratação: No campo Regime de Contratação o usuário deve preencher com 

o Regime de Contratação que será utilizado neste processo de compra ou Contratação, 

exemplo: Global, Unitário. 
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Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os regimes de contratação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se 

seguir até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Regime de Contratação", e 

após selecionar o regime de contratação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do 

campo "Regime de Contratação do TCE/SP". 

Condição de Pagamento: Este campo é de preenchimento automático, pois esta 

informação será carregada da requisição que originou o processo. 

Especificação Obra: Selecione a opção na qual se enquadra esse processo, conforme a Tabela 

82 do leiaute de captura do e-sfinge, do TCE/SC.  Esse campo somente será exibido apenas 

quando a finalidade do processo for Obras ou Serviços de Engenharia.  

Visível somente para os clientes do estado de Santa Catarina, quando a finalidade do processo informada for Obras 

ou Serviço de Engenharia.  

Capital Mínimo: Informe o capital mínimo disponibilizado para o processo. 

Garantia: Informe o código da garantia. 

Tipo de Garantia: Selecione o tipo de garantia aplicado para o processo. 

Índice de Reajuste: O campo Índice de Reajuste será preenchido pelo usuário somente se 

no contrato for prevista a aplicação de algum índice de reajuste ou índice de atualização, 

caso contrário o campo pode permanecer em branco. 

Índice de Atualização: O campo Índice de Atualização será preenchido pelo usuário 

somente se no contrato for prevista a aplicação de algum índice de reajuste ou índice de 

atualização, caso contrário o campo pode permanecer em branco. 

Critério p/ Julgamento: Informe qual o critério para julgamento adotado. 

Valor p/ Compra do Edital: Informe o valor atribuído para a compra do Edital. Cabe 

ressaltar que o preenchimento deste campo se faz obrigatório para o estado do Rio de 

Janeiro. 

Cláusula de Prorrogação: Informe o código correspondente para a cláusula de 

prorrogação. 

Local de Entrega: O campo Local de Entrega deverá ser preenchido pelo usuário com o 

local da entrega ou local de execução do serviço/obra. 

Permite Subcontratação: Marque esta opção caso o edital permita subcontratações. A 

subcontratação é quando a parte contratada delega parte da obra/serviço a terceiros ao 
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contrato, para que executem em seu nome. A subcontratação não isenta a parte contratada 

de suas responsabilidades e só é possível se autorizada no contrato. 

Permite Inclusão de Consórcio de Empresas: Marque esta opção para permitir a inclusão 

de consórcio de empresas na licitação. 

Tipo de Fornecimento: Selecione neste campo, o tipo de fornecimento (que pode ser 

integral ou parcelado). 

Para o estado do Rio Grande do Sul: Este campo é habilitado somente para as finalidades de "Compra" e 

"Compras e Outros Serviços", e para estas duas finalidades, possui preenchimento obrigatório. 

Para os demais estados: Este campo é habilitado somente para a finalidade de "Compra". 

LC 123/06: Informe se a licitação terá tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). 

Observação: Este campo é visível para todos os estados, porém de preenchimento obrigatório para os estados do 

Rio Grande do Sul,  Santa Catarina e São Paulo. 

Exclusivamente para Santa Catarina,  essa informação também será levada para os itens do edital do processo 

licitatório ou de afastamento, para fins de atendimento a prestação da contas ao TCE/SC, mas poderá ser alterada 

desde que respeite a seguinte regra: 

Para Licitações "Exclusivas", todos os itens  também deverão ser "Exclusivos". Licitações "Não Exclusivas" 

poderão conter itens   "Exclusivos" e "Não Exclusivos", ou somente  "Não Exclusivos", mas não poderão 

conter somente itens "Exclusivos". 

Sendo assim,  ao gravar o processo, o campo LC 123/06 será automaticamente ajustado para "Exclusivo", 

caso todos os itens forem informados como "Exclusivos". 

Tipo Fornecimento: Selecione o tipo de fornecimento a ser utilizado, lembrando que o 

fornecimento por ser em sua integralidade, ou de forma parcelada. 

  

  

Guia Prazo 
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Expedição e Disponibilidade 

Data de Expedição: Informe a data de Expedição do edital de concorrência. 

Data da Disponibilidade: Informe a data da Disponibilidade do edital de concorrência. 

Manhã das: às: Informe o horário inicial e final de disponibilidade matutina. 

Tarde das: às: Informe o horário inicial e final de disponibilidade vespertina. 

Pessoa de Contato: Informe o nome da pessoa de contato. 

  

Solicitação da Informação 

De: à: Informe a responsabilidade da informação do requerente ao destinatário. 

Resposta às Solicitações: Informe a resposta às solicitações. 

  

Término do Recebimento da Proposta 

Data: Informe a data de término do recebimento da proposta. 

Horário: Informe o horário de término do recebimento da proposta. 
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Prazo de Validade e Execução 

Validade da Proposta: Informe o tempo de validade da proposta correspondente. 

Prazo de Execução: Informe o número de dias, meses ou anos de prazo para a execução da 

proposta. 

  

Abertura da Proposta 

Data: Informe a data da abertura da proposta. 

Horário: Informe o horário da abertura da proposta. 

  

  

Guia Objeto 
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Finalidade (Objeto Padrão): A finalidade serve para identificar a que se destina esse 

processo ex.: Aquisição de Material de Consumo, Serviço, etc. Este campo também é 

utilizado para o controle do fracionamento da despesa. 

Descrição do Objeto: É o Objeto da licitação. 

Descrição Sucinta: Permite o registro de um resumo do Objeto do processo, facilitando a 

identificação do processo nas consultas e relatórios. 

Cotação: É a cotação estimada para esse processo baseado em processos anteriores para 

ser uma referência de economicidade quando concluído o processo. 

Para o estado de São Paulo: Campo de preenchimento obrigatório. O valor informado neste campo corresponde 

ao Valor Estimado da Licitação, para  fins de prestação de contas. 

Característica do Objeto: Selecione a categoria do objeto pertencente ao processo. 

Este campo é apresentado somente para os estados do Rio Grande do Sul. 

Tipo Nível Julgamento TCE/RS: Selecione o tipo do nível de julgamento a ser considerado 

para o TCE/RS. 

Este campo é apresentado somente para o estado do Rio Grande do Sul. 

  

AUDESP 

Quadro exibido somente para o estado de São Paulo. 

Objeto da Licitação: Selecione o objeto da licitação a ser considerado. Cabe 

ressaltar que este campo estará visível apenas para o estado de São Paulo, e seu 

preenchimento é obrigatório. 

Caso no campo "Finalidade" da guia "Situação" forem selecionadas as opções 

"Obras" ou "Serviço de Engenharia", este campo listará somente os objetos 

relacionados à obras e serviços de engenharia e implantação de aterro sanitário. Já se 

a opção selecionada for diferente das duas citadas anteriormente, este campo listará 

todos os objetos que sejam diferentes de obras e serviços de engenharia. 

  

  

Guia Itens 

A guia Itens exibe os dados dos itens cadastrados, não sendo possível sua edição. 
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A digitação de itens é feita através do botão . Para saber mais sobre esta função, clique 

aqui. 

  

  

Guia Tabela de Preço 

Esta guia será habilitada quando for utilizado o Desconto sobre a Tabela de Preço. 
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Lote: Informe o lote que irá conter a tabela de preço. 

Tabela de Preço:  Informe ou selecione a tabela de preço. Caso a Tabela de Preço informada 

possua mais de uma vigência, a consulta será aberta para que seja informada a vigência 

desejada. Não é possível informar uma mesma tabela com vigências diferentes em um mesmo 

lote, somente para lotes diferentes. 

Início da Vigência: Neste campo é exibida a data de início da vigência, conforme tabela 

selecionada. Caso seja selecionada outra vigência para uma tabela já incluída, a tabela será 

atualizada com a vigência selecionada. 

Fim da Vigência: Neste campo é exibida a data final da vigência, conforme tabela selecionada. 

Percentual: Informe o percentual de referência para a tabela. 

Campo de preenchimento obrigatório para os estados de Minas Gerais e Paraná. 

Valor Estimado: Informe o valor estimado a ser gasto com a tabela de preço. 

Campo de preenchimento obrigatório para os estados de Minas Gerais e Paraná e Rio Grande do Sul. 
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Data de Referência: Informe a data de referência da tabela ou da cotação utilizada na 

composição dos valores estimados. Este campo será habilitado somente quando a 

finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" ou "Serviço de Engenharia" e a 

modalidade for diferente de "Concorrência e Concessão", sendo de preenchimento 

facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

% de BDI: Informe o percentual de BDI estimado. Este campo será habilitado somente 

quando a finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" ou "Serviço de 

Engenharia" e a modalidade for diferente de "Concorrência e Concessão", sendo de 

preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

% de Encargos Sociais: Informe o percentual de Encargos Sociais estimado. Este campo 

será habilitado somente quando a finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo 

"Obra" ou "Serviço de Engenharia" e a modalidade for diferente de "Concorrência e 

Concessão", sendo de preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

Código Fonte de Referência: Informe o código de referência da tabela utilizada na 

composição dos valores estimados. Este campo será habilitado somente quando a 

finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" ou "Serviço de Engenharia" e a 

modalidade for diferente de "Concorrência e Concessão", sendo de preenchimento 

facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

Descrição da Fonte de Referência: Selecione a descrição da fonte de referência dos valores 

estimados. Este campo será habilitado somente quando a finalidade do processo licitatório 

utilizada for do tipo "Obra" ou "Serviço de Engenharia" e a modalidade for diferente de 

"Concorrência e Concessão", sendo de preenchimento facultativo. 
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Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

  

Dados da Tabela "Tabelas de Preço" 

As colunas da tabela serão preenchidas de acordo com as informações inseridas acima. 

  

  

Guia Aceitabilidade 

  

Critério de Aceitabilidade dos Preços: Insira quais serão os critérios de aceitabilidade de 

preços. 

  

  

Guia Justificativa 

  

Justificativa para Contratação: Este campo permite que seja informada uma justificativa para 

a contratação, e é apresentado somente para o estado de São Paulo. É importante lembrar 

ainda, que para a prestação de contas ao TCE/SP, é obrigatório que seja informada uma 

justificativa para contratação. 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 
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• Dispensa por Justificativa 
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Dispensa por Justificativa 

 
  

Esta função permite realizar a contratação direta, dispensando a licitação, para os casos 

previstos  artigo 24 da Lei 8.666/93. 

  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Unidade Gestora: Informe o código de identificação da unidade gestora do processo. 
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Nº do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário com o 

número do Processo.  

Nº da Justificativa: O campo Número da Justificativa (modalidade) será preenchido 

automaticamente após o usuário ter preenchido o campo Número do Processo. 

Guia Justificativa 

 

  

Escolha: Informe a justificativa da escolha. 

Preço: Informe a justificativa do preço. 

Data da Justificativa: Informe a data da justificativa. 

Licitação realizada por Consórcio Público: Este campo, quando marcado, indica que a 

licitação corresponde à um Consórcio Público. Cabe ressaltar que esta informação é utilizada 

apenas para Prestação de Contas, e o campo estará visível apenas quando não houver 

integração entre o PRONIM®  LC  e o PRONIM®  CP. 

Campo disponível apenas para o estado de Minas Gerais. 
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Tipo de Fundamentação 

Caso o processo não seja fundamentado nos artigos 24 e 25 da Lei 8666/93, devem ser 

informados o número de artigo, descrição do inciso e descrição da lei, nos quais o processo está 

fundamentado. 

Código da Fundamentação: Selecione neste campo, o código da fundamentação. 

Para o estado do Rio Grande do Sul: Campo de preenchimento obrigatório para a correta prestação de 

contas ao TCE/RS. 

Para o estado de São Paulo: Campo de preenchimento obrigatório para a correta prestação de contas ao 

TCE/SP. 

Descrição da Lei: Informe a descrição da lei. Cabe ressaltar que este campo ficará 

visível apenas quando for selecionada a opção "Outra" no campo "Código da 

Fundamentação". 

Observação: Campo visível somente para o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo 

Número do Artigo: Informe o número do artigo, lembrando que este campo ficará 

visível apenas quando for selecionada a opção "Outra" no campo "Código da 

Fundamentação". 

Observação: Campo visível somente para o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo 

Descrição do Inciso: Informar a descrição do inciso de acordo com o artigo. Cabe 

ressaltar que este campo ficará visível apenas quando for selecionada a opção 

"Outra" no campo "Código da Fundamentação". 

Observação: Campo visível somente para o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo 

  

Dados do Processo/Contrato de Origem 

Quando o processo de afastamento for fundamentado no Inciso XI do artigo 24 da Lei 

8666/93,o qual permite realizar a contratação direta do saldo remanescente nos casos de 

rescisão contratual, será necessário informar o processo e o contrato que deu origem a essa 

dispensa justificada, para que seja possível realizar a contratação com o fornecedor classificado 

como segundo colocado, ou demais  fornecedores participantes que possuam proposta válida e 

estejam devidamente habilitados.  

Ano  Processo: Informe o ano do processo que deu origem a essa dispensa por 

justificativa. 

UG  Processo: Informe a Unidade Gestora do processo de origem. 
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Número do  Processo: Informe o número do processo que deu origem a essa 

dispensa por justificativa. 

Ano Contrato: Informe o ano do contrato que deu origem a essa dispensa por 

justificativa.  

UG Contrato: Informe a Unidade Gestora do contrato de origem. Quando a UG 

informado no processo de Dispensa não for do tipo Administração Direta, a UG do 

contrato de origem deverá ser a mesma do processo.  

Número Contrato:  Informe o número do contrato deu origem a essa dispensa por 

justificativa.  

Mapa Comparativo: Clique neste botão caso desejar ver o mapa comparativo de 

preços do processo de origem e consultar a classificação dos fornecedores.  

  

Vale ressaltar que, ao informar o processo e o contrato de origem, o sistema irá sugestionar 

automaticamente  algumas informações para a dispensa, desde que o contrato de origem 

informado seja do mesmo exercício do novo processo.   

As informações que serão copiadas do processo/contrato de origem são: 

-  Órgão Solicitante: Será copiado do contrato de origem. Na ausência desta 

informação no contrato, será copiado do processo de origem. 

- Finalidade: Será copiado do processo de origem.  

- Clausula de Prorrogação: Será copiado do processo de origem. 

- Tipo de Licitação: Será copiado do processo de origem. 

- Regime de Contratação: Será copiado do processo de origem. 

- Tipo de Garantia: Será copiado do processo de origem. 

- Condição de Pagamento: Será copiado do processo de origem. 

- Índice de Reajuste: Será copiado do processo de origem. 

- Índice de Atualização: Será copiado do processo de origem. 

- Local de Entrega: Será copiado do processo de origem. 

- Descrição do Objeto: Será copiado do processo de origem. 
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- Despesas: Serão copiadas do contrato de origem. Na ausência desta informação no 

contrato, serão copiadas do processo de origem. 

- Lote: Será copiado do Contrato de Origem. e permanecerá com o mesmo número 

para manter a integridade das informações de origem.   

- Itens:  Serão sugeridos todos os itens do contrato de origem e seus respectivos 

quantitativos, mas será necessário realizar o ajuste dessas informações para gravar 

 apenas os itens e quantidades que de fato serão contratados com o outro 

fornecedor.  

- Item x Despesa: O relacionamento entre itens x despesas será copiado do contrato 

de origem. Na ausência desta informação no contrato, será copiado do processo de 

origem. 

Além dessas informações, os documentos obrigatórios, da fase Documentação 

Obrigatória, também  serão sugestionados com base no processo de origem.  

Justificativa para Contratação 

Este campo permite que seja informada uma justificativa para a contratação, e é 

apresentado somente para o estado de São Paulo. É importante lembrar ainda, que para a 

prestação de contas ao TCE/SP, é obrigatório que seja informada uma justificativa para 

contratação. 

Observação: Campo visível somente para o estado de São Paulo 

  

Guia Situação 
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Órgão Solicitante: Ao clicar neste botão, será apresentada a tabela abaixo, para a seleção 

dos órgãos solicitantes: 

  

 

  

Exercício: Informe o ano de exercício vinculado ao edital. 

Código: Informe ou selecione, através do botão , o código do órgão vinculado ao 

edital. 

Nome do Órgão: Este campo será preenchido automaticamente ao selecionar o 

código do órgão. 

Nº Requisição: Informe o número da requisição vinculada ao edital. 
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Nº Protocolo: Informe o número do protocolo vinculado ao edital. 

Ano Adm.: Informe o ano do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Mês Adm.: Informe o mês do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Administrativo: Informe o número do processo administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo 

quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Adm. Principal: Selecione esta opção para definir o Processo 

Administrativo como Principal. 

É obrigatório definir somente um Processo Administrativo como Principal, dentre os Processos 

Administrativos vinculados ao edital. Caso tenha somente um Processo Administrativo, este campo será 

automaticamente selecionado. 

Finalidade: Informe a finalidade do processo. Quando o processo for originado a partir de 

uma requisição, esta informação será carregada da requisição. 

Cláusula de Prorrogação: Selecione o código da cláusula de prorrogação. 

É visível somente para os clientes dos estados do Paraná e Minas Gerais.  

Tipo de Licitação: O campo Tipo de Licitação deve ser preenchido pelo usuário de acordo 

com os Tipos que são definidos pela Lei 8.666/03, são eles: Menor Preço, Melhor Técnica, 

Técnica e Preços ou Maior Lance ou Oferta. O usuário deve selecionar o Tipo adequado ao 

processo. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os tipos de licitação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se seguir 

até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Tipo de Licitação", e após 

selecionar o tipo de licitação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do campo "Tipo de 

Licitação TCE/SP". 

Regime de Contratação: No campo Regime de Contratação o usuário deve preencher com 

o Regime de Contratação que será utilizado neste processo de compra ou Contratação, 

exemplo: Global, Unitário. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os regimes de contratação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se 

seguir até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Regime de Contratação", e 

após selecionar o regime de contratação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do 

campo "Regime de Contratação do TCE/SP". 
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Tipo de Garantia: Selecione o tipo de garantia aplicado para o processo. 

Condição de Pagamento: Este campo é de preenchimento automático, pois esta 

informação será carregada da requisição que originou o processo. 

Índice de Reajuste: O campo Índice de Reajuste será preenchido pelo usuário somente se 

no contrato for prevista a aplicação de algum índice de reajuste ou índice de atualização, 

caso contrário o campo pode permanecer em branco. 

Índice de Atualização: O campo Índice de Atualização será preenchido pelo usuário 

somente se no contrato for prevista a aplicação de algum índice de reajuste ou índice de 

atualização, caso contrário o campo pode permanecer em branco. 

Local de Entrega: O campo Local de Entrega deverá ser preenchido pelo usuário com o 

local da entrega ou local de execução do serviço/obra. 

Descrição da Situação: O campo Descrição da Situação deve ser preenchido pelo usuário 

com a os motivos que originaram esse processo. 

Permite Subcontratação: Marque esta opção caso o processo permita que seja realizada 

subcontratação. 

Permite Inclusão de Consórcio de Empresas: Marque esta opção caso o processo permita 

que seja efetuada a inclusão de consórcio de empresas. 

LC 123/06: Informe se a licitação terá tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). 

Observação: Este campo é visível para todos os estados, porém de preenchimento obrigatório para os estados do 

Rio Grande do Sul,  Santa Catarina e São Paulo. 

Exclusivamente para Santa Catarina,  essa informação também será levada para os itens do edital do processo 

licitatório ou de afastamento, para fins de atendimento a prestação da contas ao TCE/SC, mas poderá ser alterada 

desde que respeite a seguinte regra: 

Para Licitações "Exclusivas", todos os itens  também deverão ser "Exclusivos". Licitações "Não Exclusivas" 

poderão conter itens  "Exclusivos" e "Não Exclusivos", ou somente  "Não Exclusivos", mas não poderão 

conter somente itens "Exclusivos". 

Sendo assim,  ao gravar o processo, o campo LC 123/06 será automaticamente ajustado para "Exclusivo", 

caso todos os itens forem informados como "Exclusivos". 

Especificação Obra: Selecione a opção na qual se enquadra esse processo, conforme a Tabela 

82 do leiaute de captura do e-sfinge, do TCE/SC.  Esse campo somente será exibido apenas 

quando a finalidade do processo for Obras ou Serviços de Engenharia.  

Visível somente para os clientes do estado de Santa Catarina, quando a finalidade do processo informada for Obras 

ou Serviço de Engenharia.  
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Tipo Fornecimento: Selecione o tipo de fornecimento a ser utilizado, lembrando que o 

fornecimento por ser em sua integralidade, ou de forma parcelada. 

Visível somente quando a finalidade do processo for Compra. 

Guia Orçamentário 

Através dessa guia é possível informar as dotações orçamentarias que serão utilizadas para 

realizar a reserva e emissão do empenho, ou as contas extraorçamentárias dos recursos que 

serão executados fora do orçamento. 

Para digitar as informações utilize os botões . O primeiro botão habilita a visão 

de Despesas, e o segundo habilita a visão de Contas Extraorçamentárias.  

Os dados da tabela serão exibidas de acordo com o tipo de informação selecionada 

(Despesa ou Conta).   
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Para maiores informações sobre a Digitação das Despesas, clique aqui. 

Para maiores informações sobre a Digitação das Contas extraorçamentárias, clique aqui. 

Guia Objeto 

  

 

  

Finalidade (Objeto Padrão): A finalidade serve para identificar a que se destina esse 

processo ex.: Aquisição de Material de Consumo, Serviço, etc. Este campo também é 

utilizado para o controle do fracionamento da despesa. 

Descrição do Objeto: Informe a descrição do objeto da licitação. 

Descrição Sucinta: Permite o registro de um resumo do Objeto do processo, facilitando a 

identificação do processo nas consultas e relatórios. 

Cotação: É a cotação estimada para esse processo baseado em processos anteriores para 

ser uma referência de economicidade quando concluído o processo. 
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Para o estado de São Paulo: Campo de preenchimento obrigatório. O valor informado neste campo corresponde 

ao Valor Estimado da Licitação, para  fins de prestação de contas. 

Prazo de Execução: Informe o prazo para execução. 

Ex.: Imediato. 

Característica do Objeto Selecione a categoria do objeto pertencente ao processo. 

Este campo é apresentado somente para os estados do Rio Grande do Sul 

Tipo Nível Julgamento TCE/RS: Selecione o tipo do nível de julgamento a ser considerado 

para o TCE/RS. 

Este campo é apresentado somente para o estado do Rio Grande do Sul. 

  

AUDESP 

Quadro exibido somente para o estado de São Paulo. 

Objeto da Licitação: Selecione o objeto da licitação a ser considerado. Cabe 

ressaltar que este campo estará visível apenas para o estado de São Paulo, e seu 

preenchimento é obrigatório. 

Caso no campo "Finalidade" da guia "Situação" forem selecionadas as opções 

"Obras" ou "Serviço de Engenharia", este campo listará somente os objetos 

relacionados à obras e serviços de engenharia e implantação de aterro sanitário. Já se 

a opção selecionada for diferente das duas citadas anteriormente, este campo listará 

todos os objetos que sejam diferentes de obras e serviços de engenharia. 

  

Guia Itens 

A guia Itens apresenta duas opções de visualização, que podem ser acessadas através dos 

botões  localizados abaixo da tela. 

A 1a opção de visualização, exibe os dados dos itens cadastrados, bem como as despesas 

vinculadas. 
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A 2a opção de visualização, apresenta apenas os dados dos itens cadastrados. 
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A digitação de itens é feita através do botão . Para saber mais sobre esta função clique 

aqui. 

Guia Proposta 

  

 

  

Fornecedor: Selecione o código do fornecedor. 

Lote: Selecione o código do item. 

Número do Item: Selecione o número do item. 

Quantidade: Informe a quantidade. 

Valor Unitário: Informe o valor unitário. 

Valor Total: Informe o valor total. 
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Validade da Proposta: Informe a validade da proposta. Na caixa de seleção ao lado informe se 

a quantidade informada é em Mês ou Ano. 

Prazo de Entrega/Execução: Informe o prazo para entrega/execução. Na caixa de seleção ao 

lado informe a se a quantidade informada é em Mês ou Ano. 

Total da Proposta: Informe o valor total da proposta. 

Marca: Informe a marca do item. 

Vencedor: Informe se este fornecedor é o vencedor. 

% de BDI: Informe o percentual de BDI estimado. Este campo será habilitado somente quando a 

finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" ou "Serviço de Engenharia", sendo 

de preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

% de Encargos Sociais: Informe o percentual de Encargos Sociais estimado. Este campo será 

habilitado somente quando a finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" ou 

"Serviço de Engenharia", sendo de preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

Tipo de Orçamento: Selecione o tipo de orçamento, dentre as opções disponíveis. Este campo 

será habilitado somente quando a finalidade do processo licitatório utilizada for do tipo "Obra" 

ou "Serviço de Engenharia", sendo de preenchimento facultativo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, este campo é de preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS, 

e será habilitado somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras e Serviços de 

Engenharia". 

Guia Aceitabilidade 

Esta guia será visível somente para os clientes do estado do  Minas Gerais. 

Critério de Aceitabilidade dos Preços: Informe neste campo o critério utilizado para a 

aceitação dos preços. 

Não é obrigatório o preenchimento deste campo. 

  

Para salvar clique  
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Para o estado de São Paulo: 

Ao gravar, se a proposta foi informada, o sistema já irá gravar  automaticamente o tipo de ajuste que deve ser 

utilizado para  processo, conforme  regras extraídas da Lei 8666, Art. 62, e valores atualizado pelo Decreto 

9.412 de 19/06/2018. 

Para processos de  Dispensa com finalidade  "Obras ou Serviços de Engenharia"  e  valor total  superior a 

R$ 330.000,00, o tipo de ajuste sugerido será Contrato. 

Para processos de  Dispensa com finalidade  "Compras ou Serviços"  e  valor total  superior a R$ 

176.000,00, o tipo de ajuste sugerido será Contrato. 

Para os processos de Dispensa que não se enquadrarem nos tópicos acima, o tipo de ajuste sugerido será 

 Nota de Empenho. 

  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Tomada de Preços 
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Tomada de Preços 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos processos que se enquadram nos casos em que 

o valor para compras ou serviços fica abaixo daquele tido como mínimo para a modalidade 

concorrência. 

Tomada de preço é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados 

ou que atenderem a todas as condições exigidas até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes a Tomada de Preços, siga o caminho 

Processos/Formalização dos Processos/Tomada de Preços/Edital. 

  

Observação 1: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" das finalidades do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem de 

advertência orientando sobre a configuração das finalidades, não permitindo o prosseguimento 

do processo até que as finalidades sejam configuradas. 

Para configurar as finalidades, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Finalidade por Processo". 

  

Observação 2: Para o estado do Rio Grande do Sul, ao entrar na funcionalidade, caso o 

"De/Para" dos tipos de licitação do TCE/RS não tenha sido configurado, será exibida mensagem 

de advertência orientando sobre a configuração dos tipos de licitação, não permitindo o 

prosseguimento do processo até que os tipos de licitação sejam configurados. 

Para configurar os tipos de licitação, basta seguir até a funcionalidade "Módulo 

Principal/Cadastros/Processo/Tipo de Licitação". 
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Observação 3: Para o estado de São Paulo, para que ocorra a correta prestação de contas ao 

Tribunal de Contas é obrigatório que seja informado o ano o mês e o número do processo 

administrativo que deu origem ao processo licitatório, sendo que no caso de existir mais de um 

processo administrativo, deve-se indicar qual é o principal, que por sua vez será enviado na 

prestação de contas. Na Tomada de Preços, a informação do processo administrativo deve ser 

informada ao preencher as informações do Órgão Solicitante. 

  

  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 
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Nº do Processo: Informe o número do processo. 

Nº da Tomada de Processo: Informe o número da tomada de processo. 

  

Guia Processo 

  

Órgão Solicitante: Ao clicar neste botão, será apresentada a tabela abaixo, para a seleção 

dos órgãos solicitantes: 

  

 

  

Exercício: Informe o ano de exercício vinculado ao edital. 

Código: Informe ou selecione, através do botão , o código do órgão vinculado ao 

edital. 

Nome do Órgão: Este campo será preenchido automaticamente ao selecionar o 

código do órgão. 

Nº Requisição: Informe o número da requisição vinculada ao edital. 

Nº Protocolo: Informe o número do protocolo vinculado ao edital. 

Ano Adm.: Informe o ano do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná,  Santa Catarina e São 

Paulo, quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Mês Adm.: Informe o mês do Processo Administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná,  Santa Catarina e São 

Paulo, quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 

Processo Administrativo: Informe o número do processo administrativo. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Espírito Santo, Paraná,  Santa Catarina e São 

Paulo, quando for marcado como Processo Administrativo Principal. 
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Processo Adm. Principal: Selecione esta opção para definir o Processo 

Administrativo como Principal. 

Para os estados do Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo é obrigatório definir somente um 

Processo Administrativo como Principal, dentre os Processos Administrativos vinculados ao edital. Caso 

tenha somente um Processo Administrativo, este campo será automaticamente selecionado. 

  

Tipo de Licitação: Informe o tipo de licitação. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os tipos de licitação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se seguir 

até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Tipo de Licitação", e após 

selecionar o tipo de licitação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do campo "Tipo de 

Licitação TCE/SP". 

  

Finalidade: Selecione a finalidade do processo. 

Compra: Toda aquisição remunerada de materiais de consumo ou bens patrimoniais 

para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 

Serviço: Todo serviço (atividade) destinada a obter determinada utilidade de 

interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 

montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 

locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico - profissionais. 

Obra: Toda obra, construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 

realizada por execução direta ou indireta; 

Serviço de Engenharia: Todo serviço especializado onde serão aplicados os 

conhecimentos científicos, empíricos e certas habilitações específicas à criação de 

estruturas, dispositivos e processos que se utilizam para converter recursos naturais 

em formas adequadas ao atendimento das necessidades humanas. 

Concessão: Privilégio concedido pela União, os estados, Distrito Federal e os 

Municípios a uma empresa ou indivíduo para que explore, mediante contrato, 

serviços públicos ou recursos naturais cuja propriedade, segundo a Constituição, não 

pode ser privada. 

Para o estado de São Paulo, serão exibidas ainda as seguintes opções: 

Compras de TI: Toda aquisição referente à  TI. Cabe ressaltar que, caso a 

opção "Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 
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parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Compra", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Consumo" ou "Bens 

Patrimoniais". 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

Serviços de TI: Todo serviço referente à TI. Cabe ressaltar que, caso a opção 

"Não permitir materiais de finalidades diferente" esteja marcada nos 

parâmetros gerais do sistema (Módulo Principal/Suporte/Parâmetros do 

LC/Parâmetros Gerais), ao selecionar esta opção o sistema se comportará da 

mesma forma como quando selecionada a finalidade "Serviço", permitindo 

que sejam selecionados somente produtos do tipo "Obras e Serviços". 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

Regime de Contratação: Informe o regime de contratação. 

Para o estado de São Paulo: 

É necessário que os regimes de contratação estejam relacionados com as opções do TCE/SP. Para tanto, deve-se 

seguir até o Módulo Principal do sistema, acessar a funcionalidade "Cadastros/Processo/Regime de Contratação", e 

após selecionar o regime de contratação cadastrado, relacioná-lo à respectiva opção do TCE/SP por meio do 

campo "Regime de Contratação do TCE/SP". 

Especificação Obra: Selecione a opção na qual se enquadra esse processo, conforme a Tabela 

82 do leiaute de captura do e-sfinge, do TCE/SC.  Esse campo somente será exibido apenas 

quando a finalidade do processo for Obras ou Serviços de Engenharia.  

Visível somente para os clientes do estado de Santa Catarina, quando a finalidade do processo informada for Obras 

ou Serviço de Engenharia.  

Capital Mínimo: Informe o valor do capital mínimo. 

Condição de Pagamento: Selecione a condição de pagamento. 

Garantia: Informe a garantia. 

Tipo de Garantia: Selecione o tipo de garantia. 

Índice de Reajuste: Selecione o índice de reajuste. 

Índice de Atualização: Selecione o índice de atualização. 

Critério p/ Julgamento: Informe o critério para julgamento. 

Cláusula de Prorrogação: Informe o código da cláusula de prorrogação. 
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Valor p/ Compra do Edital: Informe o valor atribuído para a compra do Edital. Cabe 

ressaltar que o preenchimento deste campo se faz obrigatório para o estado do Rio de 

Janeiro. 

Local de Entrega: Selecione o local de entrega. 

Permite Subcontratação: Marque esta opção caso o edital permita subcontratações. A 

subcontratação é quando a parte contratada delega parte da obra/serviço a terceiros ao 

contrato, para que executem em seu nome. A subcontratação não isenta a parte contratada 

de suas responsabilidades e só é possível se autorizada no contrato. 

Permite Inclusão de Consórcio de Empresas: Marque esta opção para permitir a inclusão 

de consórcio de empresas na licitação. 

LC 123/06: Informe se a licitação terá tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). 

Observação: Este campo é visível para todos os estados, porém de preenchimento obrigatório para os estados do 

Rio Grande do Sul,  Santa Catarina e São Paulo. 

Exclusivamente para Santa Catarina,  essa informação também será levada para os itens do edital do processo 

licitatório ou de afastamento, para fins de atendimento a prestação da contas ao TCE/SC, mas poderá ser alterada 

desde que respeite a seguinte regra: 

Para Licitações "Exclusivas", todos os itens  também deverão ser "Exclusivos". Licitações "Não Exclusivas" 

poderão conter itens   "Exclusivos" e "Não Exclusivos", ou somente  "Não Exclusivos", mas não poderão 

conter somente itens "Exclusivos". 

Sendo assim,  ao gravar o processo, o campo LC 123/06 será automaticamente ajustado para "Exclusivo", 

caso todos os itens forem informados como "Exclusivos". 

Tipo de Fornecimento: Selecione neste campo, o tipo de fornecimento (que pode ser 

integral ou parcelado). 

Para o estado do Rio Grande do Sul: Este campo é habilitado somente para as finalidades de "Compra" e 

"Compras e Outros Serviços", e para estas duas finalidades, possui preenchimento obrigatório. 

Para os demais estados: Este campo é habilitado somente para a finalidade de "Compra". 

  

Guia Prazo 
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Expedição e Disponibilidade 

  

Data de Expedição: Informe a data de expedição. 

Data da Disponibilidade: Informe a data de disponibilidade. 

Manhã das: Informe um intervalo de horário de disponibilidade no período da manhã. 

Tarde das: Informe um intervalo de horário de disponibilidade do período da tarde. 

Pessoa de Contato: Informe o nome da pessoa de contato. 

Solicitação da Informação 

De/a: Informe um intervalo de datas para solicitação da informação. 

Respostas às solicitações: Informe uma resposta às solicitações. 

  

Término do Recebimento da Proposta 

  

Data: Informe a data para término do recebimento da proposta. 

Horário: Informe um horário para término do recebimento da proposta. 

Validade da Proposta: Informe a quantidade de dias da validade da proposta. 
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Prazo de Execução: Informe o prazo de execução. 

  

Abertura da Proposta 

  

Data: Informe uma data para abertura da proposta. 

Horário: Informe um horário para abertura da proposta. 

  

Guia Orçamento 

  

Através dessa guia é possível informar as dotações orçamentarias que serão utilizadas para 

realizar a reserva e emissão do empenho, ou as contas extraorçamentárias dos recursos que 

serão executados fora do orçamento. 

Para digitar as informações utilize os botões . O primeiro botão habilita a visão 

de Despesas, e o segundo habilita a visão de Contas Extraorçamentárias.  

Os dados da tabela serão exibidas de acordo com o tipo de informação selecionada 

(Despesa ou Conta).   
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Para maiores informações sobre a Digitação das Despesas, clique aqui. 

Para maiores informações sobre a Digitação das Contas extraorçamentárias, clique aqui. 

  

Guia Objeto 
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Finalidade (Objeto Padrão): A finalidade serve para identificar a que se destina esse 

processo ex.: Aquisição de Material de Consumo, Serviço, etc. Este campo também é 

utilizado para o controle do fracionamento da despesa. 

Descrição do Objeto: É o Objeto da licitação. 

Descrição Sucinta: Permite o registro de um resumo do Objeto do processo, facilitando a 

identificação do processo nas consultas e relatórios. 

Cotação: É a cotação estimada para esse processo baseado em processos anteriores para 

ser uma referência de economicidade quando concluído o processo. 

Para o estado de São Paulo: Campo de preenchimento obrigatório. O valor informado neste campo corresponde 

ao Valor Estimado da Licitação, para  fins de prestação de contas. 

Característica do Objeto: Selecione a categoria do objeto pertencente ao processo. 

Este campo é apresentado somente para os estados do Rio Grande do Sul. 

Tipo Nível Julgamento TCE/RS: Selecione o tipo do nível de julgamento a ser considerado 

para o TCE/RS. 

Este campo é apresentado somente para o estado do Rio Grande do Sul. 
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AUDESP 

Quadro exibido somente para o estado de São Paulo. 

Objeto da Licitação: Selecione o objeto da licitação a ser considerado. Cabe 

ressaltar que este campo estará visível apenas para o estado de São Paulo, e seu 

preenchimento é obrigatório. 

Caso no campo "Finalidade" da guia "Situação" forem selecionadas as opções 

"Obras" ou "Serviço de Engenharia", este campo listará somente os objetos 

relacionados à obras e serviços de engenharia e implantação de aterro sanitário. Já se 

a opção selecionada for diferente das duas citadas anteriormente, este campo listará 

todos os objetos que sejam diferentes de obras e serviços de engenharia. 

  

  

Guia Itens - Demais estados 

  

A guia Itens apresenta duas opções de visualização, que podem ser acessadas através dos 

botões  localizados abaixo da tela. 

A 1a opção de visualização, exibe os dados dos itens cadastrados, bem como as despesas 

vinculadas. 
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A 2a opção de visualização, apresenta apenas os dados dos itens cadastrados. 
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A digitação de itens é feita através do botão . Para saber mais sobre esta função clique 

aqui. 

  

  

Guia Justificativa 

  

Justificativa para Contratação: Este campo permite que seja informada uma justificativa 

para a contratação, e é apresentado somente para o estado de São Paulo. É importante 

lembrar ainda, que para a prestação de contas ao TCE/SP, é obrigatório que seja informada 

uma justificativa para contratação. 

Este campo é apresentado somente para o estado de São Paulo. 
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Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Documentação Obrigatória 
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Documentação Obrigatória 

 
  

Esta funcionalidade tem como finalidade apontar os documentos necessários para a habilitação 

dos proponentes ao processo licitatório, sendo possível a gravação, alteração e impressão dos 

documentos. 

  

 

  

Ano do Processo: Neste campo será apresentado o ano do processo licitatório selecionado. 

Número do Processo: Neste campo será apresentado o número do processo licitatório 

selecionado. Para processos da modalidade de Inexigibilidade que possuam o campo “Natureza 

da Licitação Credenciamento/Chamamento” da guia “Situação” marcada e sendo o cliente do 
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estado Paraná, será exibida mensagem informativa “Atenção!”, sendo que não será desabilitado 

o botão de gravação. 

Número da Modalidade: Neste campo será apresentado o número da modalidade do processo 

licitatório selecionado. (Este campo não estará visível para as modalidades de Dispensa por 

Limite, Dispensa por Justificativa e Inexigibilidade). 

  

Para salvar clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

Veja também 

• Laudo de Análise Jurídica - Pregão 
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Laudo de Análise Jurídica - Pregão 

 

  
Esta funcionalidade permite ao usuário cadastrar o Laudo de Análise Jurídica - Pregão. 

 
  

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Número do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário 

com o número do Processo. 

Número da Modalidade: Informe o código da modalidade correspondente. 

Objeto Resumido: Resumo do parecer jurídico. 

Laudo: Conteúdo elaborado de apresentação do parecer jurídico. 

Nome: Nome do técnico responsável em apresentar o parecer jurídico. 

Nr. da Inscrição: Número correspondente a descrição. 
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Data: Data em que foi elaborado o parecer jurídico. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Laudo de Análise Jurídica - Convite 
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Laudo de Análise Jurídica - Convite 

 
  

Esta funcionalidade permite ao usuário cadastrar o Laudo de Análise Jurídica - Convite. 

  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Número do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário 

com o número do Processo. 

Número da Modalidade: Informe o código da modalidade correspondente. 

Objeto Resumido: Resumo do parecer jurídico. 

Laudo: Conteúdo elaborado de apresentação do parecer jurídico. 
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Nome: Nome do técnico responsável em apresentar o parecer jurídico. 

Nr. da Inscrição: Número correspondente a descrição. 

Data: Data em que foi elaborado o parecer jurídico. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

Veja também 

• Laudo de Análise Jurídica - Leilão 
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Laudo de Análise Jurídica - Leilão 

 
  

Esta funcionalidade permite ao usuário cadastrar o Laudo de Análise Jurídica - Convite. 

  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Número do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário 

com o número do Processo. 

Número da Modalidade: Informe o código da modalidade correspondente. 

Objeto Resumido: Resumo do parecer jurídico. 

Laudo: Conteúdo elaborado de apresentação do parecer jurídico. 

Nome: Nome do técnico responsável em apresentar o parecer jurídico. 

Nr. da Inscrição: Número correspondente a descrição. 
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Data: Data em que foi elaborado o parecer jurídico. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

Veja também 

• Laudo de Análise Jurídica - Concorrênica 
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Laudo de Análise Jurídica - Concorrência 

 
  

Esta funcionalidade permite ao usuário cadastrar o Laudo de Análise Jurídica - Concorrência. 

  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Número do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário 

com o número do Processo. 

Número da Modalidade: Informe o código da modalidade correspondente. 

Objeto Resumido: Resumo do parecer jurídico. 

Laudo: Conteúdo elaborado de apresentação do parecer jurídico. 

Nome: Nome do técnico responsável em apresentar o parecer jurídico. 

Nr. da Inscrição: Número correspondente a descrição. 
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Data: Data em que foi elaborado o parecer jurídico. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Laudo de Análise Jurídica - Tomada de Preços 
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Laudo de Análise Jurídica - Tomada de Preços 

 
  

Esta funcionalidade permite ao usuário cadastrar o Laudo de Análise Jurídica - Concorrência. 

  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Número do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário 

com o número do Processo. 

Número da Modalidade: Informe o código da modalidade correspondente. 

Objeto Resumido: Resumo do parecer jurídico. 

Laudo: Conteúdo elaborado de apresentação do parecer jurídico. 

Nome: Nome do técnico responsável em apresentar o parecer jurídico. 

Nr. da Inscrição: Número correspondente a descrição. 
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Data: Data em que foi elaborado o parecer jurídico. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Aviso de Licitação 
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Aviso de Licitação 

 
  

Emite um resumo do instrumento do convite que deverá ser enviado aos órgãos da imprensa 

escrita para publicação. 

Na modalidade convite o aviso só será emitido quando o recurso financeiro provir de convênio. 

Quando se tratar de recursos próprios será emitido o Edital de Convocação. 

  

 

  

Data: Informe a data. 

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz como 

padrão o ano corrente. 

Número do Processo: Informe o número do processo. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Veja também 

• Edital de Convocação 
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Edital de Convocação 

 
  

Emite um aviso convocando todos os fornecedores cadastrados que tenham interesse em 

participar do processo licitatório modalidade convite. O edital de convocação deverá conter um 

resumo do instrumento de convite. 

  

 

  

  

Data: Informe a data. 

Ano do Processo: Informe o ano do processo. 

Número do Processo: Selecione o número do processo. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 
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• Termo de Documentação 

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 635 

 

Termo de Documentação 

 
  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano do processo. 

Número do Processo: Informe o número do processo. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Solicitação de Reserva de Recurso 
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Solicitação de Reserva de Recurso 

 
  

  

 

  

Tipo de Processo: Informa o tipo do processo. 

Data: Informe a data da solicitação. 

Ano do Processo: Informe o ano do processo. 

Número do Processo: Selecione o número do processo. 

  

Para salvar clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Dispensa de Reserva de Recurso 
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Dispensa de Reserva de Recurso 

 
  

Emite um pedido de dispensa da reserva de recurso orçamentário, enviado a contabilidade, para 

que seja desbloqueado o saldo anteriormente reservado. 

  

 

  

Tipo de Processo: Informa o tipo do processo. 

Data: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz como padrão o ano 

corrente. 

Ano do Processo: Informe o ano do processo. 

Número do Processo: Selecione o número do processo. 

  

Para salvar clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Veja também 

• Recibo de Entrega 
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Deliberação Superior 

 
  

 

Visualização para todos os estados, exceto Rio de Janeiro. 

  

 

Visualização exclusiva para o Rio de Janeiro. 

  

  

Ano do Processo: Informa o ano do processo selecionado. 

Número do Processo: Informa o número do processo selecionado. 

Tipo de Encerramento: Selecione o tipo de encerramento da Deliberação 

(Aprovada/Desaprovada). 

Data de Deliberação: Informa a data da deliberação. 

Observação: Para o estado do Espirito Santo não será permitido gravar a Deliberação Superior, quando o processo 

possuir Unidade(s) Gestora(s)  que encontram-se fechadas no PRONIM CP na data informada.  Para os processos 
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que possuírem despesas informadas, são verificadas as Unidade(s) Gestora(s) atreladas a essas despesas. Para os 

processos que não possuem despesas, são verificadas as Unidade(s) Gestora(s) dos Órgãos informados no 

processo. 

Exclusão Automática de Pedido de Empenho e Autorização de Compra: Com esta opção 

selecionada o sistema efetua automaticamente o pedido de empenho e a autorização de 

compra. 

Ordenador de Despesas: Informe o código do ordenador, previamente cadastrado na 

função Ordenador de Despesa.   

Para deliberações cadastradas antes de 2017, será exibido apenas o nome, pois antes o código não era informado. 

Número da Inscrição: Informe o número da inscrição do ordenador informado. 

Função do Ordenador: Informe a função que o ordenador exerce. 

Ordenador Responsável: Informe o Responsável (ordenador de despesa) pela decisão da 

contratação direta, com dispensa ou inexigibilidade da licitação. 

Essa informação é visível somente para o estado do Rio de Janeiro, e é obrigatória para fins de prestação de contas 

ao TCE/RJ. 

Tipo do Ordenador: Informe o tipo do Ordenador Responsável.   

Essa informação é visível somente para o estado do Rio de Janeiro, e é obrigatória para fins de prestação de contas 

ao TCE/RJ. Conforme tabelas internas do SIGFIS, o tipo do Ordenador pode ser Principal ou Secundário. 

Ordenador Ratificador: Informe a autoridade superior que ratificou a decisão da 

contratação direta, com dispensa ou inexigibilidade, na forma do artigo 26 da Lei n.º 

8.666/93. 

Essa informação é visível somente para o estado do Rio de Janeiro, e é obrigatória para fins de prestação de contas 

ao TCE/RJ. 

Tipo do Ordenador: Informe o tipo do Ordenador Ratificador.   

Essa informação é visível somente para o estado do Rio de Janeiro, e é obrigatória para fins de prestação de contas 

ao TCE/RJ. Conforme tabelas internas do SIGFIS, o tipo do Ordenador pode ser Principal ou Secundário. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

Veja também 
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• Extrato da Justificativa 

• Ordenador de Despesa 
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Deliberação Superior - Inexigibilidade 

 
  

 

  

Ano do Processo: Informa o ano do processo selecionado. 

Número do Processo: Informa o número do processo selecionado. 

Tipo de Encerramento: Selecione o tipo de encerramento. 

Data de Deliberação: Informa a data da deliberação. 

Observação: Para o estado do Espirito Santo não será permitido gravar a Deliberação Superior, quando o processo 

possuir Unidade(s) Gestora(s)  que encontram-se fechadas no PRONIM CP na data informada.  Para os processos 

que possuírem despesas informadas, são verificadas as Unidade(s) Gestora(s) atreladas a essas despesas. Para os 

processos que não possuem despesas, são verificadas as Unidade(s) Gestora(s) dos Órgãos informados no 

processo. 

Exclusão Automática de Pedido de Empenho e Autorização de Compra: Com esta opção 

selecionada o sistema efetua automaticamente o pedido de empenho e a autorização de 

compra. 

Ordenador de Despesas: Informe o nome do ordenador.  

Função do Ordenador: Informe a função que o ordenador exerce. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  
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Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

Veja também 

• Deliberação Superior - Dispensa por Limite 

  

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 645 

 

Extrato da Justificativa 

 
  

 

  

Data: Informe a data que deseja efetuar a impressão do extrato. 

Ano do Processo: Informa o ano do processo selecionado. 

Número do Processo: Informa o número do processo selecionado. 

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

Veja também 

• Solicitação de Reserva de Recurso 
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Publicação - Processos de Afastamento e Licitatórios 

 
  

 

  

Processo: Exibe o número e o ano do processo selecionado. 

Modalidade: Exibe a modalidade do processo selecionado. 

  

Publicações 

Para o estado do Rio Grande do Sul será exibido o controle que 

permite a navegação por todas as publicações já realizadas. 

  

Diário Oficial da União: Busca o código do Diário Oficial da União, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "DOU - Diário Oficial da União", para fins de 

prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial do Estado: Busca o código do Órgão Oficial do Estado, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para os estados do Rio Grande do Sul e São Paulo este campo será exibido como "DOE - Diário Oficial do 

estado", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 
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Órgão Oficial: Busca o código do Órgão Oficial, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Diário Oficial do Município", para fins 

de prestação de contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "DOM - Diário Oficial do Município", para fins 

de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial Eletrônico: Busca o código do Órgão Oficial Eletrônico, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Internet", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Site da Administração Direta na Internet", para 

fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Jornal de Grande Circulação: Busca pelo código do Jornal de Grande circulação, 

exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Jornal", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Jornal de Grande Circulação Nacional", para 

fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Jornal Local: Busca pelo código do Jornal local, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Jornal", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Jornal de Grande Circulação 

Regional/Municipal", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 
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Mural Público: Busca pelo código do Mural Público, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Mural da Entidade", para fins de 

prestação de contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Data de publicação no quadro ou mural de 

acesso público ", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Diário da Justiça: Busca pelo código do Diário da Justiça, exibindo no resultado o 

nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

Diário da Assembléia: Busca pelo código do Diário da Assembléia, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

Diário Oficial Elet. do Trib. de Contas: Busca pelo código do Diário Oficial Eleitoral 

do Tribunal de Contas, exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

  

Outros Sites: Busca pelo código dos órgãos de publicação identificados como 

"Outros Sites", , exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 
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Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. 

  

DJE - Diário da Justiça Eletrônico: Busca o código do Diário da Justiça Eletrônico - 

DJE, exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Observação: Em relação as datas, as mesmas não podem ser menores do que a data de 

expedição do processo  e nem maiores que a data de abertura e julgamento do processo. A 

data de Publicação de uma Republicação não pode ser menor que a data de publicação ou 

republicação anterior. 

  

Para o estado do Rio Grande do Sul não será permitido alterar/excluir um Órgão que estiver na 

Publicação/Republicação imediatamente anterior. Também não será possível excluir uma Publicação/Republicação 

quando existir alguma posterior. 

  

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade "Anexos" 

(PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). Contendo um ou 

mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade "Anexos" será aberta exibindo os 

documentos anexados. 

Botão disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul, sendo obrigatório a anexação de pelo menos um 

documento para a publicação, conforme exigências do TCE/RS. 

  

Para salvar clique . Na gravação será consistido se pelo menos uma das informações de 

Órgão de Publicação tenha sido informada ou Quadro de Avisos, sendo importante não ter 

registros vazios. 

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Veja também 

• Publicação de Contratos 
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Dispensa por Limite - Publicação 

 
  

  

 

  

  

Processo: Exibe o número e o ano do processo selecionado. 

Modalidade: Exibe a modalidade do processo selecionado. 

  

Publicações 

Para o estado do Rio Grande do Sul será exibido o controle que 

permite a navegação por todas as publicações já realizadas. 

  

Diário Oficial da União: Busca o código do Diário Oficial da União, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "DOU - Diário Oficial da União", para fins de 

prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial do Estado: Busca o código do Órgão Oficial do Estado, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para os estados do Rio Grande do Sul e São Paulo este campo será exibido como "DOE - Diário Oficial do 

estado", para fins de prestação de contas. 
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Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial: Busca o código do Órgão Oficial, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Diário Oficial do Município", para fins 

de prestação de contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "DOM - Diário Oficial do Município", para fins 

de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial Eletrônico: Busca o código do Órgão Oficial Eletrônico, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Internet", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Site da Administração Direta na Internet", para 

fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Jornal de Grande Circulação: Busca pelo código do Jornal de Grande circulação, 

exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Jornal", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Jornal de Grande Circulação Nacional", para 

fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Jornal Local: Busca pelo código do Jornal local, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Jornal", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Jornal de Grande Circulação 

Regional/Municipal", para fins de prestação de contas. 
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Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Mural Público: Busca pelo código do Mural Público, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Mural da Entidade", para fins de 

prestação de contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Data de publicação no quadro ou mural de 

acesso público ", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Diário da Justiça: Busca pelo código do Diário da Justiça, exibindo no resultado o 

nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

Diário da Assembléia: Busca pelo código do Diário da Assembléia, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

Diário Oficial Elet. do Trib. de Contas: Busca pelo código do Diário Oficial Eleitoral 

do Tribunal de Contas, exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

Outros Sites: Busca pelo código dos órgãos de publicação identificados como 

"Outros Sites", , exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 
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Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. 

  

DJE - Diário da Justiça Eletrônico: Busca o código do Diário da Justiça Eletrônico - 

DJE, exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Observação: Em relação as datas, as mesmas não podem ser menores do que a data de 

expedição do processo  e nem maiores que a data de abertura e julgamento do processo. A 

data de Publicação de uma Republicação não pode ser menor que a data de publicação ou 

republicação anterior. 

  

Para o estado do Rio Grande do Sul não será permitido alterar/excluir um Órgão que estiver na 

Publicação/Republicação imediatamente anterior. Também não será possível excluir uma Publicação/Republicação 

quando existir alguma posterior. 

  

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade "Anexos" 

(PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). Contendo um ou 

mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade "Anexos" será aberta exibindo os 

documentos anexados. 

Botão disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul, sendo obrigatório a anexação de pelo menos um 

documento para a publicação, conforme exigências do TCE/RS. 

  

  

  

Para salvar clique . Na gravação será consistido se pelo menos uma das informações de 

Órgão de Publicação tenha sido informada ou Quadro de Avisos, sendo importante não ter 

registros vazios. 

Para excluir os dados clique  
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Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

Veja também 

• Publicação de Contratos 
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Dispensa por Justificativa - Publicação 

 
  

  

 

  

Processo: Exibe o número e o ano do processo selecionado. 

Modalidade: Exibe a modalidade do processo selecionado. 

  

Publicações 

Para o estado do Rio Grande do Sul será exibido o controle que 

permite a navegação por todas as publicações já realizadas. 

  

Diário Oficial da União: Busca o código do Diário Oficial da União, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "DOU - Diário Oficial da União", para fins de 

prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial do Estado: Busca o código do Órgão Oficial do Estado, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 
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Para os estados do Rio Grande do Sul e São Paulo este campo será exibido como "DOE - Diário Oficial do 

estado", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial: Busca o código do Órgão Oficial, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Diário Oficial do Município", para fins 

de prestação de contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "DOM - Diário Oficial do Município", para fins 

de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial Eletrônico: Busca o código do Órgão Oficial Eletrônico, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Internet", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Site da Administração Direta na Internet", para 

fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Jornal de Grande Circulação: Busca pelo código do Jornal de Grande circulação, 

exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Jornal", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Jornal de Grande Circulação Nacional", para 

fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Jornal Local: Busca pelo código do Jornal local, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Jornal", para fins de prestação de 

contas. 
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Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Jornal de Grande Circulação 

Regional/Municipal", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Mural Público: Busca pelo código do Mural Público, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Mural da Entidade", para fins de 

prestação de contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Data de publicação no quadro ou mural de 

acesso público ", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Diário da Justiça: Busca pelo código do Diário da Justiça, exibindo no resultado o 

nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

Diário da Assembléia: Busca pelo código do Diário da Assembléia, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

Diário Oficial Elet. do Trib. de Contas: Busca pelo código do Diário Oficial Eleitoral 

do Tribunal de Contas, exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 
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Outros Sites: Busca pelo código dos órgãos de publicação identificados como 

"Outros Sites", , exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. 

  

DJE - Diário da Justiça Eletrônico: Busca o código do Diário da Justiça Eletrônico - 

DJE, exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Observação: Em relação as datas, as mesmas não podem ser menores do que a data de 

expedição do processo  e nem maiores que a data de abertura e julgamento do processo. A 

data de Publicação de uma Republicação não pode ser menor que a data de publicação ou 

republicação anterior. 

  

Para o estado do Rio Grande do Sul não será permitido alterar/excluir um Órgão que estiver na 

Publicação/Republicação imediatamente anterior. Também não será possível excluir uma Publicação/Republicação 

quando existir alguma posterior. 

  

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade "Anexos" 

(PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). Contendo um ou 

mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade "Anexos" será aberta exibindo os 

documentos anexados. 

Botão disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul, sendo obrigatório a anexação de pelo menos um 

documento para a publicação, conforme exigências do TCE/RS. 
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Para salvar clique . Na gravação será consistido se pelo menos uma das informações de 

Órgão de Publicação tenha sido informada ou Quadro de Avisos, sendo importante não ter 

registros vazios. 

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

Veja também 

• Publicação de Contratos 
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Inexigibilidade - Publicação 

 
  

  

 

  

Processo: Exibe o número e o ano do processo selecionado. 

Modalidade: Exibe a modalidade do processo selecionado. 

  

Publicações 

Para o estado do Rio Grande do Sul será exibido o controle que 

permite a navegação por todas as publicações já realizadas. 

  

Diário Oficial da União: Busca o código do Diário Oficial da União, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "DOU - Diário Oficial da União", para fins de 

prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial do Estado: Busca o código do Órgão Oficial do Estado, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para os estados do Rio Grande do Sul e São Paulo este campo será exibido como "DOE - Diário Oficial do 

estado", para fins de prestação de contas. 
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Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial: Busca o código do Órgão Oficial, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Diário Oficial do Município", para fins 

de prestação de contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "DOM - Diário Oficial do Município", para fins 

de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial Eletrônico: Busca o código do Órgão Oficial Eletrônico, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Internet", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Site da Administração Direta na Internet", para 

fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Jornal de Grande Circulação: Busca pelo código do Jornal de Grande circulação, 

exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Jornal", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Jornal de Grande Circulação Nacional", para 

fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Jornal Local: Busca pelo código do Jornal local, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Jornal", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Jornal de Grande Circulação 

Regional/Municipal", para fins de prestação de contas. 



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 663 

 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Mural Público: Busca pelo código do Mural Público, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Mural da Entidade", para fins de 

prestação de contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Data de publicação no quadro ou mural de 

acesso público ", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Diário da Justiça: Busca pelo código do Diário da Justiça, exibindo no resultado o 

nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

Diário da Assembléia: Busca pelo código do Diário da Assembléia, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

Diário Oficial Elet. do Trib. de Contas: Busca pelo código do Diário Oficial Eleitoral 

do Tribunal de Contas, exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 
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Outros Sites: Busca pelo código dos órgãos de publicação identificados como 

"Outros Sites", , exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. 

  

DJE - Diário da Justiça Eletrônico: Busca o código do Diário da Justiça Eletrônico - 

DJE, exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Observação: Em relação as datas, as mesmas não podem ser menores do que a data de 

expedição do processo  e nem maiores que a data de abertura e julgamento do processo. A 

data de Publicação de uma Republicação não pode ser menor que a data de publicação ou 

republicação anterior. 

  

Para o estado do Rio Grande do Sul não será permitido alterar/excluir um Órgão que estiver na 

Publicação/Republicação imediatamente anterior. Também não será possível excluir uma Publicação/Republicação 

quando existir alguma posterior. 

  

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade "Anexos" 

(PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). Contendo um ou 

mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade "Anexos" será aberta exibindo os 

documentos anexados. 

Botão disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul, sendo obrigatório a anexação de pelo menos um 

documento para a publicação, conforme exigências do TCE/RS. 
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Para salvar clique . Na gravação será consistido se pelo menos uma das informações de 

Órgão de Publicação tenha sido informada ou Quadro de Avisos, sendo importante não ter 

registros vazios. 

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

Veja também 

• Publicação de Contratos 
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Concorrência - Publicação 

 
  

  

 

  

Processo: Exibe o número e o ano do processo selecionado. 

Modalidade: Exibe a modalidade do processo selecionado. 

  

Publicações 

Para o estado do Rio Grande do Sul será exibido o controle que 

permite a navegação por todas as publicações já realizadas. 

  

Diário Oficial da União: Busca o código do Diário Oficial da União, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "DOU - Diário Oficial da União", para fins de 

prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial do Estado: Busca o código do Órgão Oficial do Estado, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para os estados do Rio Grande do Sul e São Paulo este campo será exibido como "DOE - Diário Oficial do 

estado", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 
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Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial: Busca o código do Órgão Oficial, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Diário Oficial do Município", para fins 

de prestação de contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "DOM - Diário Oficial do Município", para fins 

de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial Eletrônico: Busca o código do Órgão Oficial Eletrônico, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Internet", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Site da Administração Direta na Internet", para 

fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Jornal de Grande Circulação: Busca pelo código do Jornal de Grande circulação, 

exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Jornal", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Jornal de Grande Circulação Nacional", para 

fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Jornal Local: Busca pelo código do Jornal local, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Jornal", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Jornal de Grande Circulação 

Regional/Municipal", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 668 

 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Mural Público: Busca pelo código do Mural Público, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Mural da Entidade", para fins de 

prestação de contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Data de publicação no quadro ou mural de 

acesso público ", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Diário da Justiça: Busca pelo código do Diário da Justiça, exibindo no resultado o 

nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

Diário da Assembléia: Busca pelo código do Diário da Assembléia, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

Diário Oficial Elet. do Trib. de Contas: Busca pelo código do Diário Oficial Eleitoral 

do Tribunal de Contas, exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

Outros Sites: Busca pelo código dos órgãos de publicação identificados como 

"Outros Sites", , exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 
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Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. 

  

DJE - Diário da Justiça Eletrônico: Busca o código do Diário da Justiça Eletrônico - 

DJE, exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Observação: Em relação as datas, as mesmas não podem ser menores do que a data de 

expedição do processo  e nem maiores que a data de abertura e julgamento do processo. A 

data de Publicação de uma Republicação não pode ser menor que a data de publicação ou 

republicação anterior. 

  

Para o estado do Rio Grande do Sul não será permitido alterar/excluir um Órgão que estiver na 

Publicação/Republicação imediatamente anterior. Também não será possível excluir uma Publicação/Republicação 

quando existir alguma posterior. 

  

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade "Anexos" 

(PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). Contendo um ou 

mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade "Anexos" será aberta exibindo os 

documentos anexados. 

Botão disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul, sendo obrigatório a anexação de pelo menos um 

documento para a publicação, conforme exigências do TCE/RS. 

  

  

  

Para salvar clique . Na gravação será consistido se pelo menos uma das informações de 

Órgão de Publicação tenha sido informada ou Quadro de Avisos, sendo importante não ter 

registros vazios. 

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   
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Para consultar os dados já cadastrados clique  

Veja também 

• Publicação de Contratos 

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 671 

 

Alienação de Bens - Concorrência - Publicação 

 
  

 

  

Processo: Exibe o número e o ano do processo selecionado. 

Modalidade: Exibe a modalidade do processo selecionado. 

  

Publicações 

Para o estado do Rio Grande do Sul será exibido o controle que 

permite a navegação por todas as publicações já realizadas. 

  

Diário Oficial da União: Busca o código do Diário Oficial da União, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Diário Oficial da União: Busca o código do Diário Oficial da União, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "DOU - Diário Oficial da União", para fins de 

prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 
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Órgão Oficial do Estado: Busca o código do Órgão Oficial do Estado, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para os estados do Rio Grande do Sul e São Paulo este campo será exibido como "DOE - Diário Oficial do 

estado", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial: Busca o código do Órgão Oficial, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Diário Oficial do Município", para fins 

de prestação de contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "DOM - Diário Oficial do Município", para fins 

de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial Eletrônico: Busca o código do Órgão Oficial Eletrônico, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Internet", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Site da Administração Direta na Internet", para 

fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Jornal de Grande Circulação: Busca pelo código do Jornal de Grande circulação, 

exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Jornal", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Jornal de Grande Circulação Nacional", para 

fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 
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Jornal Local: Busca pelo código do Jornal local, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Jornal", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Jornal de Grande Circulação 

Regional/Municipal", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Mural Público: Busca pelo código do Mural Público, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Mural da Entidade", para fins de 

prestação de contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Data de publicação no quadro ou mural de 

acesso público ", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Diário da Justiça: Busca pelo código do Diário da Justiça, exibindo no resultado o 

nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

Diário da Assembléia: Busca pelo código do Diário da Assembléia, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

Diário Oficial Elet. do Trib. de Contas: Busca pelo código do Diário Oficial Eleitoral 

do Tribunal de Contas, exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 
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Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

Outros Sites: Busca pelo código dos órgãos de publicação identificados como 

"Outros Sites", , exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. 

  

DJE - Diário da Justiça Eletrônico: Busca o código do Diário da Justiça Eletrônico - 

DJE, exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Observação: Em relação as datas, as mesmas não podem ser menores do que a data de 

expedição do processo  e nem maiores que a data de abertura e julgamento do processo. A 

data de Publicação de uma Republicação não pode ser menor que a data de publicação ou 

republicação anterior. 

  

Para o estado do Rio Grande do Sul não será permitido alterar/excluir um Órgão que estiver na 

Publicação/Republicação imediatamente anterior. Também não será possível excluir uma Publicação/Republicação 

quando existir alguma posterior. 

  

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade "Anexos" 

(PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). Contendo um ou 

mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade "Anexos" será aberta exibindo os 

documentos anexados. 

Botão disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul, sendo obrigatório a anexação de pelo menos um 

documento para a publicação, conforme exigências do TCE/RS. 
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Para salvar clique . Na gravação será consistido se pelo menos uma das informações de 

Órgão de Publicação tenha sido informada ou Quadro de Avisos, sendo importante não ter 

registros vazios. 

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

Veja também 

• Publicação de Contratos 
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Tomada de Preços - Publicação 

 
  

  

 

  

Processo: Exibe o número e o ano do processo selecionado. 

Modalidade: Exibe a modalidade do processo selecionado. 

  

Publicações 

Para o estado do Rio Grande do Sul será exibido o controle que 

permite a navegação por todas as publicações já realizadas. 

  

Diário Oficial da União: Busca o código do Diário Oficial da União, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "DOU - Diário Oficial da União", para fins de 

prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial do Estado: Busca o código do Órgão Oficial do Estado, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 
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Para os estados do Rio Grande do Sul e São Paulo este campo será exibido como "DOE - Diário Oficial do 

estado", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial: Busca o código do Órgão Oficial, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Diário Oficial do Município", para fins 

de prestação de contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "DOM - Diário Oficial do Município", para fins 

de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial Eletrônico: Busca o código do Órgão Oficial Eletrônico, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Internet", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Site da Administração Direta na Internet", para 

fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Jornal de Grande Circulação: Busca pelo código do Jornal de Grande circulação, 

exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Jornal", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Jornal de Grande Circulação Nacional", para 

fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Jornal Local: Busca pelo código do Jornal local, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Jornal", para fins de prestação de 

contas. 
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Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Jornal de Grande Circulação 

Regional/Municipal", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Mural Público: Busca pelo código do Mural Público, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Mural da Entidade", para fins de 

prestação de contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Data de publicação no quadro ou mural de 

acesso público ", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Diário da Justiça: Busca pelo código do Diário da Justiça, exibindo no resultado o 

nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

Diário da Assembléia: Busca pelo código do Diário da Assembléia, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

Diário Oficial Elet. do Trib. de Contas: Busca pelo código do Diário Oficial Eleitoral 

do Tribunal de Contas, exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 
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Diário Oficial da União: Busca o código do Diário Oficial da União, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "DOU - Diário Oficial da União", para fins de 

prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Outros Sites: Busca pelo código dos órgãos de publicação identificados como 

"Outros Sites", , exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. 

  

DJE - Diário da Justiça Eletrônico: Busca o código do Diário da Justiça Eletrônico - 

DJE, exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Observação: Em relação as datas, as mesmas não podem ser menores do que a data de 

expedição do processo  e nem maiores que a data de abertura e julgamento do processo. A 

data de Publicação de uma Republicação não pode ser menor que a data de publicação ou 

republicação anterior. 

  

Para o estado do Rio Grande do Sul não será permitido alterar/excluir um Órgão que estiver na 

Publicação/Republicação imediatamente anterior. Também não será possível excluir uma Publicação/Republicação 

quando existir alguma posterior. 

  

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade "Anexos" 

(PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). Contendo um ou 

mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade "Anexos" será aberta exibindo os 

documentos anexados. 



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 680 

 

Botão disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul, sendo obrigatório a anexação de pelo menos um 

documento para a publicação, conforme exigências do TCE/RS. 

  

  

Para salvar clique . Na gravação será consistido se pelo menos uma das informações de 

Órgão de Publicação tenha sido informada ou Quadro de Avisos, sendo importante não ter 

registros vazios. 

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

Veja também 

• Publicação de Contratos 
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Alienação de Bens - Tomada de Preços - Publicação 

 
  

  

 

  

Processo: Exibe o número e o ano do processo selecionado. 

Modalidade: Exibe a modalidade do processo selecionado. 

  

Publicações 

Para o estado do Rio Grande do Sul será exibido o controle que 

permite a navegação por todas as publicações já realizadas. 

  

Diário Oficial da União: Busca o código do Diário Oficial da União, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "DOU - Diário Oficial da União", para fins de 

prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial do Estado: Busca o código do Órgão Oficial do Estado, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para os estados do Rio Grande do Sul e São Paulo este campo será exibido como "DOE - Diário Oficial do 

estado", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 
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Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial: Busca o código do Órgão Oficial, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Diário Oficial do Município", para fins 

de prestação de contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "DOM - Diário Oficial do Município", para fins 

de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial Eletrônico: Busca o código do Órgão Oficial Eletrônico, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Internet", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Site da Administração Direta na Internet", para 

fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Jornal de Grande Circulação: Busca pelo código do Jornal de Grande circulação, 

exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Jornal", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Jornal de Grande Circulação Nacional", para 

fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Jornal Local: Busca pelo código do Jornal local, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Jornal", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Jornal de Grande Circulação 

Regional/Municipal", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 
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Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Mural Público: Busca pelo código do Mural Público, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Mural da Entidade", para fins de 

prestação de contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Data de publicação no quadro ou mural de 

acesso público ", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Diário da Justiça: Busca pelo código do Diário da Justiça, exibindo no resultado o 

nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

Diário da Assembléia: Busca pelo código do Diário da Assembléia, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

Diário Oficial Elet. do Trib. de Contas: Busca pelo código do Diário Oficial Eleitoral 

do Tribunal de Contas, exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

Outros Sites: Busca pelo código dos órgãos de publicação identificados como 

"Outros Sites", , exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 
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Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. 

  

DJE - Diário da Justiça Eletrônico: Busca o código do Diário da Justiça Eletrônico - 

DJE, exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Observação: Em relação as datas, as mesmas não podem ser menores do que a data de 

expedição do processo  e nem maiores que a data de abertura e julgamento do processo. A 

data de Publicação de uma Republicação não pode ser menor que a data de publicação ou 

republicação anterior. 

  

Para o estado do Rio Grande do Sul não será permitido alterar/excluir um Órgão que estiver na 

Publicação/Republicação imediatamente anterior. Também não será possível excluir uma Publicação/Republicação 

quando existir alguma posterior. 

  

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade "Anexos" 

(PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). Contendo um ou 

mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade "Anexos" será aberta exibindo os 

documentos anexados. 

Botão disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul, sendo obrigatório a anexação de pelo menos um 

documento para a publicação, conforme exigências do TCE/RS. 

  

  

  

Para salvar clique . Na gravação será consistido se pelo menos uma das informações de 

Órgão de Publicação tenha sido informada ou Quadro de Avisos, sendo importante não ter 

registros vazios. 

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   
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Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

Veja também 

• Publicação de Contratos 

  

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 686 

 

Convite - Publicação 

 
  

  

 

  

Processo: Exibe o número e o ano do processo selecionado. 

Modalidade: Exibe a modalidade do processo selecionado. 

  

Publicações 

Para o estado do Rio Grande do Sul será exibido o controle que 

permite a navegação por todas as publicações já realizadas. 

  

Diário Oficial da União: Busca o código do Diário Oficial da União, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "DOU - Diário Oficial da União", para fins de 

prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial do Estado: Busca o código do Órgão Oficial do Estado, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para os estados do Rio Grande do Sul e São Paulo este campo será exibido como "DOE - Diário Oficial do 

estado", para fins de prestação de contas. 
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Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial: Busca o código do Órgão Oficial, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Diário Oficial do Município", para fins 

de prestação de contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "DOM - Diário Oficial do Município", para fins 

de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial Eletrônico: Busca o código do Órgão Oficial Eletrônico, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Internet", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Site da Administração Direta na Internet", para 

fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Jornal de Grande Circulação: Busca pelo código do Jornal de Grande circulação, 

exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Jornal", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Jornal de Grande Circulação Nacional", para 

fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Jornal Local: Busca pelo código do Jornal local, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Jornal", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Jornal de Grande Circulação 

Regional/Municipal", para fins de prestação de contas. 
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Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Mural Público: Busca pelo código do Mural Público, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Mural da Entidade", para fins de 

prestação de contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Data de publicação no quadro ou mural de 

acesso público ", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Edital de Convocação: Insira a data da publicação do edital de Convocação. Este 

campo só ficará disponível para a Modalidade Convite. 

Relação de Convidados: Insira a data da publicação da Relação de Convidados. Este 

campo só ficará disponível para a Modalidade Convite. 

  

Diário da Justiça: Busca pelo código do Diário da Justiça, exibindo no resultado o 

nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

  

Diário da Assembléia: Busca pelo código do Diário da Assembléia, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

  

Diário Oficial Elet. do Trib. de Contas: Busca pelo código do Diário Oficial Eleitoral 

do Tribunal de Contas, exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 
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Outros Sites: Busca pelo código dos órgãos de publicação identificados como 

"Outros Sites", , exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. 

  

DJE - Diário da Justiça Eletrônico: Busca o código do Diário da Justiça Eletrônico - 

DJE, exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Observação: Em relação as datas, as mesmas não podem ser menores do que a data de 

expedição do processo  e nem maiores que a data de abertura e julgamento do processo. A 

data de Publicação de uma Republicação não pode ser menor que a data de publicação ou 

republicação anterior. 

  

Para o estado do Rio Grande do Sul não será permitido alterar/excluir um Órgão que estiver na 

Publicação/Republicação imediatamente anterior. Também não será possível excluir uma Publicação/Republicação 

quando existir alguma posterior. 

  

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade "Anexos" 

(PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). Contendo um ou 

mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade "Anexos" será aberta exibindo os 

documentos anexados. 

Botão disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul, sendo obrigatório a anexação de pelo menos um 

documento para a publicação, conforme exigências do TCE/RS. 
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Para salvar clique . Na gravação será consistido se pelo menos uma das informações de 

Órgão de Publicação tenha sido informada ou Quadro de Avisos, sendo importante não ter 

registros vazios. 

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

Veja também 

• Tomada de Preços 

• Publicação de Contratos 
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Concurso - Publicação 

 
  

  

 

  

Processo: Exibe o número e o ano do processo selecionado. 

Modalidade: Exibe a modalidade do processo selecionado. 

  

Publicações 

Para o estado do Rio Grande do Sul será exibido o controle que 

permite a navegação por todas as publicações já realizadas. 

  

Diário Oficial da União: Busca o código do Diário Oficial da União, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "DOU - Diário Oficial da União", para fins de 

prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial do Estado: Busca o código do Órgão Oficial do Estado, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para os estados do Rio Grande do Sul e São Paulo este campo será exibido como "DOE - Diário Oficial do 

estado", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 
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Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial: Busca o código do Órgão Oficial, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Diário Oficial do Município", para fins 

de prestação de contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "DOM - Diário Oficial do Município", para fins 

de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial Eletrônico: Busca o código do Órgão Oficial Eletrônico, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Internet", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Site da Administração Direta na Internet", para 

fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Jornal de Grande Circulação: Busca pelo código do Jornal de Grande circulação, 

exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Jornal", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Jornal de Grande Circulação Nacional", para 

fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Jornal Local: Busca pelo código do Jornal local, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Jornal", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Jornal de Grande Circulação 

Regional/Municipal", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 
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Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Mural Público: Busca pelo código do Mural Público, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Mural da Entidade", para fins de 

prestação de contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Data de publicação no quadro ou mural de 

acesso público ", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Diário da Justiça: Busca pelo código do Diário da Justiça, exibindo no resultado o 

nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

Diário da Assembléia: Busca pelo código do Diário da Assembléia, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

Diário Oficial Elet. do Trib. de Contas: Busca pelo código do Diário Oficial Eleitoral 

do Tribunal de Contas, exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

Outros Sites: Busca pelo código dos órgãos de publicação identificados como 

"Outros Sites", , exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 
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Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. 

  

DJE - Diário da Justiça Eletrônico: Busca o código do Diário da Justiça Eletrônico - 

DJE, exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Observação: Em relação as datas, as mesmas não podem ser menores do que a data de 

expedição do processo  e nem maiores que a data de abertura e julgamento do processo. A 

data de Publicação de uma Republicação não pode ser menor que a data de publicação ou 

republicação anterior. 

  

Para o estado do Rio Grande do Sul não será permitido alterar/excluir um Órgão que estiver na 

Publicação/Republicação imediatamente anterior. Também não será possível excluir uma Publicação/Republicação 

quando existir alguma posterior. 

  

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade "Anexos" 

(PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). Contendo um ou 

mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade "Anexos" será aberta exibindo os 

documentos anexados. 

Botão disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul, sendo obrigatório a anexação de pelo menos um 

documento para a publicação, conforme exigências do TCE/RS. 

  

  

  

Para salvar clique . Na gravação será consistido se pelo menos uma das informações de 

Órgão de Publicação tenha sido informada ou Quadro de Avisos, sendo importante não ter 

registros vazios. 

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   
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Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Publicação de Contratos 
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Leilão - Publicação 

 
  

Leilão - Publicação 

  

 

  

Processo: Exibe o número e o ano do processo selecionado. 

Modalidade: Exibe a modalidade do processo selecionado. 

  

Publicações 

Para o estado do Rio Grande do Sul será exibido o controle que 

permite a navegação por todas as publicações já realizadas. 

  

Diário Oficial da União: Busca o código do Diário Oficial da União, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "DOU - Diário Oficial da União", para fins de 

prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial do Estado: Busca o código do Órgão Oficial do Estado, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 
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Para os estados do Rio Grande do Sul e São Paulo este campo será exibido como "DOE - Diário Oficial do 

estado", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial: Busca o código do Órgão Oficial, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Diário Oficial do Município", para fins 

de prestação de contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "DOM - Diário Oficial do Município", para fins 

de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial Eletrônico: Busca o código do Órgão Oficial Eletrônico, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Internet", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Site da Administração Direta na Internet", para 

fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Jornal de Grande Circulação: Busca pelo código do Jornal de Grande circulação, 

exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Jornal", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Jornal de Grande Circulação Nacional", para 

fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Jornal Local: Busca pelo código do Jornal local, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Jornal", para fins de prestação de 

contas. 
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Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Jornal de Grande Circulação 

Regional/Municipal", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Mural Público: Busca pelo código do Mural Público, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Mural da Entidade", para fins de 

prestação de contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Data de publicação no quadro ou mural de 

acesso público ", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Diário da Justiça: Busca pelo código do Diário da Justiça, exibindo no resultado o 

nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

Diário da Assembléia: Busca pelo código do Diário da Assembléia, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

Diário Oficial Elet. do Trib. de Contas: Busca pelo código do Diário Oficial Eleitoral 

do Tribunal de Contas, exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 
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Outros Sites: Busca pelo código dos órgãos de publicação identificados como 

"Outros Sites", , exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. 

  

DJE - Diário da Justiça Eletrônico: Busca o código do Diário da Justiça Eletrônico - 

DJE, exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Observação: Em relação as datas, as mesmas não podem ser menores do que a data de 

expedição do processo  e nem maiores que a data de abertura e julgamento do processo. A 

data de Publicação de uma Republicação não pode ser menor que a data de publicação ou 

republicação anterior. 

  

Para o estado do Rio Grande do Sul não será permitido alterar/excluir um Órgão que estiver na 

Publicação/Republicação imediatamente anterior. Também não será possível excluir uma Publicação/Republicação 

quando existir alguma posterior. 

  

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade "Anexos" 

(PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). Contendo um ou 

mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade "Anexos" será aberta exibindo os 

documentos anexados. 

Botão disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul, sendo obrigatório a anexação de pelo menos um 

documento para a publicação, conforme exigências do TCE/RS. 

  

  

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 700 

 

Para salvar clique . Na gravação será consistido se pelo menos uma das informações de 

Órgão de Publicação tenha sido informada ou Quadro de Avisos, sendo importante não ter 

registros vazios. 

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

Veja também 

• Publicação de Contratos 
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Pregão - Publicação 

 
  

  

 

  

Processo: Exibe o número e o ano do processo selecionado. 

Modalidade: Exibe a modalidade do processo selecionado. 

  

Publicações 

Para o estado do Rio Grande do Sul será exibido o controle que 

permite a navegação por todas as publicações já realizadas. 

  

Diário Oficial da União: Busca o código do Diário Oficial da União, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "DOU - Diário Oficial da União", para fins de 

prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial do Estado: Busca o código do Órgão Oficial do Estado, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para os estados do Rio Grande do Sul e São Paulo este campo será exibido como "DOE - Diário Oficial do 

estado", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 
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Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial: Busca o código do Órgão Oficial, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Diário Oficial do Município", para fins 

de prestação de contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "DOM - Diário Oficial do Município", para fins 

de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Órgão Oficial Eletrônico: Busca o código do Órgão Oficial Eletrônico, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Internet", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Site da Administração Direta na Internet", para 

fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Jornal de Grande Circulação: Busca pelo código do Jornal de Grande circulação, 

exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Jornal", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Jornal de Grande Circulação Nacional", para 

fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Jornal Local: Busca pelo código do Jornal local, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Jornal", para fins de prestação de 

contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Jornal de Grande Circulação 

Regional/Municipal", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 
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Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Mural Público: Busca pelo código do Mural Público, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Para o estado do Rio Grande do Sul este campo será exibido como "Mural da Entidade", para fins de 

prestação de contas. 

Para o estado de São Paulo este campo será exibido como "Data de publicação no quadro ou mural de 

acesso público ", para fins de prestação de contas. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

Diário da Justiça: Busca pelo código do Diário da Justiça, exibindo no resultado o 

nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

Diário da Assembléia: Busca pelo código do Diário da Assembléia, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

Diário Oficial Elet. do Trib. de Contas: Busca pelo código do Diário Oficial Eleitoral 

do Tribunal de Contas, exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 

Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de Santa Catarina. 

  

Outros Sites: Busca pelo código dos órgãos de publicação identificados como 

"Outros Sites", , exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Remessa: Informe a data da remessa do Jornal local. 
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Data da Publicação: Informe a data da publicação no Jornal local. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. 

  

DJE - Diário da Justiça Eletrônico: Busca o código do Diário da Justiça Eletrônico - 

DJE, exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. 

Data da Remessa: Insira a data da remessa. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

  

  

Observação: Em relação as datas, as mesmas não podem ser menores do que a data de 

expedição do processo  e nem maiores que a data de abertura e julgamento do processo. A 

data de Publicação de uma Republicação não pode ser menor que a data de publicação ou 

republicação anterior. 

  

Para o estado do Rio Grande do Sul não será permitido alterar/excluir um Órgão que estiver na 

Publicação/Republicação imediatamente anterior. Também não será possível excluir uma Publicação/Republicação 

quando existir alguma posterior. 

  

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade "Anexos" 

(PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). Contendo um ou 

mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade "Anexos" será aberta exibindo os 

documentos anexados. 

Botão disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul, sendo obrigatório a anexação de pelo menos um 

documento para a publicação, conforme exigências do TCE/RS. 

  

  

Para salvar clique . Na gravação será consistido se pelo menos uma das informações de 

Órgão de Publicação tenha sido informada ou Quadro de Avisos, sendo importante não ter 

registros vazios. 

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   
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Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Publicação de Contratos 
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Recibo de Entrega - Dispensa e Inexigibilidade 

 
  

O Recibo de Entrega tem como objetivo o registro da entrega do Edital de um processo 

para o(os) fornecedor(es). 

Através desta funcionalidade é possível efetuar a inclusão, alteração, exclusão e impressão 

dos proponentes que participaram de um determinado processo licitatório. Esta tela será 

apresentada nas modalidades Dispensa por Limite, Dispensa por Justificativa, Inexigibilidade 

e Inexigibilidade Credenciamento. 
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Tipo de Processo: Exibe a informação do tipo de processo, conforme cadastrado no 

processo selecionado. 

Ano do Processo: Exibe a informação do ano do processo, conforme cadastrado no 

processo selecionado. 

Processo: Exibe a informação do número do processo, conforme cadastrado no processo 

selecionado. 

Fornecedor: Informe ou selecione um fornecedor para emitir o Recibo de entrega do edital. 

Convidado: 

Impressão Individual: Marque esta opção para que a impressão dos recibos seja feita de 

forma individual. 

Protocolo de Entrega: Informe o número do protocolo de entrega do recibo. 

Data da Entrega: Informe a data de entrega do recibo. 

  

Dados da Tabela 

Fornecedor: Exibe o código do fornecedor selecionado. 

Descrição: Exibe a Razão Social do fornecedor selecionado. 

Data da Entrega: Exibe a data de entrega do recibo informada. 

  

Para gerar um arquivo do recibo, basta dar duplo clique no fornecedor desejado, para que seja 

habilitado na funcionalidade, o botão "Gera Arquivo" ( ).  Desta forma, ao pressionar o botão 

"Gera Aquivo", será aberta uma janela para escolha da pasta onde o arquivo deve ser salvo, para 

posteriormente ser enviado ao fornecedor. 

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   
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Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

Para gerar um arquivo do recibo clique  

  

Veja também 

• Publicação - Pregão 
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Recibo do Convite 

 
  

O Recibo de Entrega tem como objetivo o registro da entrega do Edital de um processo 

para o(os) fornecedor(es). 

Através desta funcionalidade é possível efetuar a inclusão, alteração, exclusão e impressão 

dos proponentes que participaram de um determinado processo licitatório. Esta tela será 

apresentada na modalidade Convite. 

  

Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase 

"Recibo de Entrega" é obrigatória para a modalidade de Convite, ou seja, não é possível 

realizar fase externa se não houver o registro referente ao Recibo de Entrega. 
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Ano do Processo: Exibe a informação do ano do processo, conforme cadastrado no 

processo selecionado. 

Processo: Exibe a informação do número do processo, conforme cadastrado no processo 

selecionado. 

Modalidade: Exibe o código da modalidade do processo, conforme cadastrado no processo 

selecionado. 

Fornecedor: Informe ou selecione um fornecedor para emitir o Recibo de entrega do edital. 

Convidado: 
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Impressão Individual: Marque esta opção para que a impressão dos recibos seja feita de 

forma individual. 

Protocolo de Entrega: Informe o número do protocolo de entrega do recibo. 

Data da Entrega: Informe a data de entrega do recibo. 

  

Dados da Tabela 

Fornecedor: Exibe o código do fornecedor selecionado. 

Descrição: Exibe a Razão Social do fornecedor selecionado. 

Data da Entrega: Exibe a data de entrega do recibo informada. 

  

Para gerar um arquivo do recibo, basta dar duplo clique no fornecedor desejado, para que seja 

habilitado na funcionalidade, o botão "Gera Arquivo" ( ).  Desta forma, ao pressionar o botão 

"Gera Aquivo", será aberta uma janela para escolha da pasta onde o arquivo deve ser salvo, para 

posteriormente ser enviado ao fornecedor. 

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

Para gerar um arquivo do recibo clique  

  

Veja também 

• Recibo de Entrega de Editais e Elementos 



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 712 
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Recibo de Entrega de Editais e Elementos 

 
  

O Recibo de Entrega tem como objetivo o registro da entrega do Edital de um processo 

para o(os) fornecedor(es). 

Através desta funcionalidade é possível efetuar a inclusão, alteração, exclusão e impressão 

dos proponentes que participaram de um determinado processo licitatório. Esta tela será 

apresentada nas modalidades Tomada de Preço, Concorrência, Concorrência Registro de 

Preço, Concorrência - Concessão, Concorrência - Alienação, Leilão, Pregão, Pregão Registro 

de Preço e Concurso. 
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Tipo de Processo: Exibe a informação do tipo de processo, conforme cadastrado no 

processo selecionado. 

Ano do Processo: Exibe a informação do ano do processo, conforme cadastrado no 

processo selecionado. 

Processo: Exibe a informação do número do processo, conforme cadastrado no processo 

selecionado. 

Modalidade: Exibe o código da modalidade do processo, conforme cadastrado no processo 

selecionado. 

Fornecedor: Informe ou selecione um fornecedor para emitir o Recibo de entrega do edital. 
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Caso o campo "LC 123/06" do Edital tenha sido preenchido com a opção "Licitação 

Exclusiva" e o porte do fornecedor selecionados for diferente de ME ou EPP, o sistema 

emitirá mensagem advertindo que o edital é exclusivo para empresas cujo porte seja de 

micro empresa ou empresa de pequeno porte, permitindo que seja possível escolher sobre 

prosseguir com a operação ou não. 

Impressão Individual: Marque esta opção para que a impressão dos recibos seja feita de 

forma individual. 

Protocolo de Entrega: Informe o número do protocolo de entrega do recibo. 

Data da Entrega: Informe a data de entrega do recibo. 

  

Dados da Tabela 

Fornecedor: Exibe o código do fornecedor selecionado. 

Descrição: Exibe a Razão Social do fornecedor selecionado. 

Data da Entrega: Exibe a data de entrega do recibo informada. 

  

Para gerar um arquivo do recibo, basta dar duplo clique no fornecedor desejado, para que seja 

habilitado na funcionalidade, o botão "Gera Arquivo" ( ).  Desta forma, ao pressionar o botão 

"Gera Aquivo", será aberta uma janela para escolha da pasta onde o arquivo deve ser salvo, para 

posteriormente ser enviado ao fornecedor. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

Para gerar um arquivo do recibo clique  
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Veja também 

• Recibo de Entrega 
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Rateio de Itens entre Órgãos 

 
  

Esta função possibilita o rateio dos itens entre os órgãos participantes do processo, objetivando 

um controle de saldo por órgão para Requisição para Pedido de Empenho RP, dos editais de 

Concorrência ou Pregão, do tipo Registro de Preços. Vale ressaltar que o rateio não se aplica 

aos processos para os quais foi usada a opção de "Desconto Sobre Tabela de Preços". 

  

Após realização do rateio, no momento da emissão da Requisição de Pedido de Empenho RP, o 

sistema passará a verificar se existe saldo disponível para quantidade informada no item para 

órgão ao qual pertence a despesa. 

  

O rateio dos itens pode ser realizado a qualquer momento, desde que ainda não tenham 

ocorrido requisições para o item, caso contrário ele será exibido com status de bloqueado. 

  

Caso o processo sofrer virada anual no próximo exercício, o rateio de itens entre os órgãos terá 

que ser refeito, com base nos saldos remanescente dos itens e órgãos informados na virada do 

processo. 
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Processo: Exibe o número do processo licitatório. 

Modalidade: Exibe a descrição da modalidade do processo. 

Itens 

Visualizar: Possibilita filtrar os itens que se encontram em determinadas situações, sendo: 

• Com Rateio:  Itens para os quais já foi realizado o rateio entre os órgãos. 

• Sem Rateio: Itens para os quais ainda não foi realizado o rateio entre os órgãos. 

• Com Divergência - Adjudicação: Itens para os quais a quantidade rateada é maior do que 

a quantidade que foi adjudicada para o vencedor. Esse status será exibido somente se o 

processo já foi adjudicado. 
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• Bloqueados: Itens para os quais já foram  emitidas Requisições de Pedido de Empenho RP, 

ou para os quais ocorreu transferência de saldo entre os órgãos após a realização do rateio. 

Localizar: Possibilita localizar determinado item, basta informar a coluna e o texto a ser 

pesquisado. 

Lote: Exibe o número do lote do edital ao qual o item pertence. 

Item: Exibe o número do item do edital. 

Material: Exibe a descrição do material/produto ao qual o item se refere. 

Unid: Exibe a unidade de medida do item.   

Quantidade:  Exibe a quantidade do item informada no edital, disponível para rateio, quando o 

rateio ocorrer no mesmo exercício de expedição do processo. Quando o rateio ocorrer em 

exercício posterior, o saldo disponível para rateio será aquele apresentado na coluna "Saldo 

Atual". 

Saldo Atual: Exibe o saldo disponível do item para requisição de pedido de empenho. 

Status: Exibe a situação do item, que pode ser: 

• Sem Rateio: Itens que ainda não foram rateados 

• Com Rateio Gravado: Itens para os quais o rateio já foi gravado. 

• Com Rateio Digitado: Itens para os quais o rateio foi digitado, mas ainda não foi gravado 

(pendente de clicar no botão salvar). 

• Com rateio Excluído: Itens para os quais o rateio foi excluído, porém a exclusão não foi 

gravada (pendente de clicar no botão salvar). 

• Com Divergência - Rateado x Adjudicado: Itens para os quais a quantidade rateada é 

maior do que a quantidade que foi adjudicada para o vencedor. Esse status será exibido 

somente se o processo já foi adjudicado. 

• Bloqueado: Este status é exibido tanto para itens que já possuem Requisições de Pedido e 

Empenho RP emitidas, como para os itens que possuem Transferência de itens para outros 

órgãos. 

Botão "Exclui o Rateio do Item": Clique neste botão para excluir o rateio de apenas um dos 

itens. É habilitado apenas quando a situação do item for "Com Rateio Gravado" ou "Com Rateio 

Digitado". Será necessário clicar no botão "Salvar", para efetivar a exclusão. 
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Órgãos 

Localizar: Possibilita localizar determinado órgão, basta informar a coluna e o texto a ser 

pesquisado. 

Data: Data na qual foi realizado o rateio para o item. A data do rateio não pode ser anterior à 

data de expedição do processo. 

Código: Exibe o nível dos órgãos informados no edital. 

Nome: Exibe o nome dos órgãos informados no edital. 

Quantidade: Informe a quantidade do item, selecionado na tabela Item, que será destinada ao 

órgão. 

Saldo: Exibe o saldo disponível do item para requisições de pedidos de empenho para esse 

órgão. 

Botão "Limpa Digitação": Clique neste botão quando desejar limpar o rateio digitado para um 

dos itens. Esse botão limpará os dados digitados para todos os órgãos. 

  

Para salvar o registro clique  

Para excluir o rateio de todos os itens clique  

Para limpar os dados clique  . Quando pressionado a partir da tela de impressão, este 

botão irá voltar para a tela de digitação do rateio. 

Para Imprimir os dados do rateio clique . Será necessário informar uma data de 

referência. Os saldos exibidos no relatório serão referentes a data informada na impressão. 

  

Veja também 

• Transferência de Itens entre Órgãos 
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Fase Externa 

Comissão de Licitação 

 
  

Efetua o registro da Comissão de Licitação que fará a abertura e julgamento de determinado 

processo. 

  

Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não houver 

o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a existência 

de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 
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Tipo de Processo: Informe o tipo de processo para a qual a comissão de licitação será 

responsável. 

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Número do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário 

com o número do Processo. 

Número da Portaria: Selecione o número da portaria correspondente. 

Data da Designação: Dado informado automaticamente. 

Integrantes da Comissão: Informe o nome dos integrantes que compõem a comissão. 

Função: Informe a função que cada integrante exercerá. 
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Presença: Informe se o integrante estava presente ou ausente da comissão. 

  

Fundamento Legal 

  

Número: Será informado o número do fundamento legal. 

Ano: Será informado o ano de exercício do fundamento. 

Tipo: Será informado o tipo do fundamento. 

Estes campos serão apresentados apenas para o estado do Paraná. 

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Lista de Presença 

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 725 

 

Sessão Pública 
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Credenciamento 

Credenciamento 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão do Credenciamento do fornecedor em um determinado 

processo. 

  

Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não houver 

o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a existência 

de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 

  

  

 

  

  

Tipo de Processo: Campo carregado automaticamente pelo sistema ao acessar a 

funcionalidade. 
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Ano do Processo: Campo carregado automaticamente pelo sistema ao acessar a 

funcionalidade. 

Número do Processo: Campo carregado automaticamente pelo sistema ao acessar a 

funcionalidade. 

Número da Modalidade: Campo carregado automaticamente pelo sistema ao acessar a 

funcionalidade. 

Data: Informe a data correspondente ao Credenciamento. 

  

Pessoa: Informe nesta coluna, o tipo do fornecedor a ser incluído. Cabe ressaltar que esta 

coluna pode ser preenchida com as informações: Pessoa Jurídica, Pessoa Física, Pessoa 

Física - Estrangeiro e Identificação Internacional - Empresa. 

Fornecedor: Este campo exibe o código de cadastro do fornecedor, porém também é 

possível digitar o número do documento para que o sistema automaticamente traga o 

respectivo código do fornecedor. Cabe ressaltar que em casos onde o documento seja 

CNPJ/CPF, basta digitar somente os números do documento para que o sistema verifique e 

traga o respectivo fornecedor ou apresente a tela para cadastro do mesmo, já em casos 

onde seja  utilizado documento estrangeiro, esta situação não é considerada, e a consulta 

deve ser realizada através do botão . 

Nas situações onde existir a licença para acesso à integração do Pregão Eletrônico, e o 

processo utilizar a opção de Pregão Eletrônico, os tratamentos de identificação do 

Representante, descritos anteriormente, não serão aplicados. Este campo também não será 

de preenchimento obrigatório e sim opcional, já que neste caso não existe a figura do 

Representante Legal. 

Caso no edital não esteja selecionada a opção que para permitir a inclusão de consórcio de 

empresas, não será possível selecionar um fornecedor do tipo "Consórcio de Empresas". 

Caso o campo "LC 123/06" do Edital tenha sido preenchido com a opção "Licitação 

Exclusiva" e o porte do fornecedor selecionados for diferente de ME ou EPP, o sistema 

emitirá mensagem advertindo que o edital é exclusivo para empresas cujo porte seja de 
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micro empresa ou empresa de pequeno porte, permitindo que seja possível escolher sobre 

prosseguir com a operação ou não. 

Nome: Esta coluna apresenta o nome do fornecedor, de acordo com o código apresentado no 

campo "Fornecedor". 

Porte:  O sistema sugestionará automaticamente o Porte da empresa conforme consta no 

cadastro do fornecedor. No entanto, caso este não apresente a documentação necessária 

para comprovação da sua condição no processo, será possível alterar o porte da empresa 

do fornecedor para o referido processo. 

Credenciado: Selecione a opção do credenciado para a rotina em questão. 

Rep. Legal: Selecione o Representante Legal para a rotina em questão. 

Nome: Informa o nome do representante legal selecionado. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

Veja também 

• Licitação Deserta 
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Licitação Deserta 

 
  

Funcionalidade que permite o registro do motivo para uma possível Licitação Deserta. 
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Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não houver 

o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a existência 

de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 

  

 

  

Tipo de Processo: Informe o tipo de processo correspondente.   

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Número do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário 

com o número do Processo. 

Descrição: Campo onde o usuário pode apresentar observações pertinentes à Licitação 

Deserta do processo. 

Ato Licitação Deserta: Informe qual foi o ato de Licitação Deserta aplicado. 
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Data Deserta: Informe a data em que ocorreu a Licitação Deserta. 

Nome: Informe o nome de quem realizou a Licitação Deserta. 

Número da Inscrição: Informe o número da inscrição correspondente. 

Data da Publicação: Informe a data na qual foi publicado o ato. Esta data será utilizada 

para contagem de prazo de envio da prestação de contas do TCE/SP. 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

  

Para salvar clique  

Para limpar os dados clique   

  

  

Veja também 

• Representante Legal/Comercial 
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Representante Legal/Comercial 

 
  

Para cadastrar um novo representante legal/comercial, siga o caminho Módulo 

Cadastros/Tabelas/Fornecedor/Representante Legal/Comercial. 

  

Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não 

houver o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a 

existência de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 

  

  

Código: Selecione o código do representante. 

Representante: Informa o nome do representante informado. 

  

Guia Dados Cadastrais 

  

Pessoa: Informe o tipo de pessoa do representante. 

CPF/CNPJ: Informe o número do documento do representante. 

Identidade: Informe o número da identidade do representante. Campo disponível apenas 

se "Pessoa" for igual à "Física". 

  

Guia Endereço 

  

País: Informe o país do representante. 

UF: Informa o estado o representante. 

Município: Informa o município do representante. 

Logradouro: Informa o logradouro do representante. 
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Segmento: Informa o segmento. 

Número: Informa o número. 

Complemento: Informa o complemento do endereço do representante. 

  

Tipo de Contato: Selecione um tipo de contato. Ex: E-mail, faz, Site. 

Número ou Descrição: Informe um número ou uma descrição para o contato selecionado. 

Pessoa para Contato: Informe o nome da pessoa de contato. 

Observações: Informe uma observação referente ao contato. 

  

Clicando no botão  é possível limpar todos os dados da Guia Endereço. 

  

Guia Fornecedores Vinculados 

Exibe os fornecedores que possuem o representante vinculado e permite incluir novos 

vínculos com outros fornecedores. 

  

Código: Informe o código do fornecedor para realizar o cadastro. Neste campo será 

possível informar o código do fornecedor ou seu CNPJ/CPF. O sistema entende a 

informação inserida e carrega o fornecedor correspondente. Após carregar a informação, 

independente de ter sido o código ou o CNPJ/CPF, o sistema apresenta neste campo a 

informação do código. Se for informado um fornecedor que já está vinculado com o 

representante, o sistema apresentará a mensagem  " Fornecedor já vinculado a este 

representante" limpando o conteúdo e retornando o foco para o campo. 

CPF/CNPJ: Informa o número do documento do representante informado, ou em caso de 

Documento Estrangeiro a descrição da expressão “Doc. Estrangeiro”,  onde o real número 

do Documento Estrangeiro será exibido em um balão informativo. 

Fornecedor: Informa o nome do fornecedor digitado. 

Nome: Informa a razão social do fornecedor selecionada. 

Tipo: Selecione o tipo de vínculo entre Comercial ou Legal. 
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Início: Informe  a data de início do vínculo com o representante, devendo ser anterior ou 

igual à data de término. 

Término: Informe a data de término do vínculo com o representante, devendo ser posterior 

ou igual à data de término. 

  

Para salvar clique . Ao clicar em no botão Salva ou Grava, caso hajam fornecedores 

vinculados na grade de Fornecedores Vinculados, esta informação será gravada na tabela 

"FORNECEDOR REPRESENTANTE". O sistema irá verificar se os campos obrigatórios da 

grade de Fornecedores Vinculados foram preenchidos para gravação. Caso seja excluído um 

Fornecedor da tabela, que já esteja associado ao Representante Legal em um processo, no 

momento da gravação dessas alterações, será exibida a mensagem "A gravação não é 

permitida, pois o Representante (Número e nome) é o Representante Legal do(s) seguinte(s) 

Fornecedor(es) em um ou mais processos (exibe a lista dos fornecedores a que se refere). 

 Corrija as informações referentes a esses Fornecedores na grade Fornecedores Vinculados 

para efetuar a gravação". 

  

Para excluir os dados clique . Ao clicar no botão exclui, o sistema verifica se o 

Representante é Representante Legal em algum processo licitatório ou de afastamento. 

Caso seja, apresenta a mensagem "Exclusão não permitida, pois o Representante (NOME) é 

o Representante Legal em um ou mais Processos." e não permite a exclusão. Se não houver 

vínculo com processo, verifica se há Fornecedores vinculados ao Representante em questão, 

na tabela "FORNECEDOR REPRESENTANTE" e caso haja apresenta a mensagem "Este 

Representante está relacionado com um ou mais Fornecedores. Ao excluir o Representante 

o relacionamento com os Fornecedores também será eliminado. Confirma a operação?". 

Caso clique em SIM, o sistema excluirá além do Representante, o vínculo do mesmo com os 

fornecedores, através da tabela "FORNECEDOR REPRESENTANTE". Se NÃO, cancela a 

exclusão e volta o foco para o campo Representante. 
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Para limpar os dados clique  . 

Para consultar os dados já cadastrados clique . 

  

  

Veja também 

• Credenciamento 
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Proposta 

Digitação da Proposta - Proposta Comercial - Pregão 

 
  

A Proposta Comercial é o documento através do qual o solicitante participa oferecendo seu 

bem/serviço à Administração Pública, nas condições solicitadas pelo Edital. Nesta função efetua-

se o registro dos preços que cada um dos proponentes apresentou, para cada um dos itens do 

processo. 

  

Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não houver 

o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a existência 

de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 
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Tipo de Processo: Informe o tipo de processo correspondente.   

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Número do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário 

com o número do Processo. 

Proponente: Informe o código do proponente. 

Nome: Informe o nome do solicitante. 
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Proposta por Item 

  

Nesta tabela os dados referentes ao item são cadastrados, informando-se dados como: a 

Quantidade, o Valor, o Prazo de Execução, a Validade, o Dia/Mês, o Prazo de entrega. 

Cabe ressaltar que quando o processo estiver utilizando a opção "Desconto sobre Tabela de 

Preço", o título da tabela será Proposta por Lote/Tabela e as informações apresentadas serão 

relacionadas à tabela de preço. 

  

 Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Veja também 

• Desclassificação de Fornecedor 
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Desclassificação de Fornecedor 

 
  

Efetua o registro das desclassificações dos fornecedores. 

O tipo de desclassificação irá determina se o fornecedor será desclassificado, ou se apenas a sua 

proposta, ou alguns itens da sua proposta foram desclassificados. 

  

Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não houver 

o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a existência 

de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 
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Tipo de Processo: Informe o tipo de processo para o qual o fornecedor será responsável. 

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Número do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário 

com o número do Processo. 

Número da Modalidade: Informe o código da modalidade correspondente. 

Código do Fornecedor: Informe o código de referência do fornecedor. 

Tipo de Desclassificação: Informe o tipo de desclassificação, conforme abaixo: 

Habilitação: O fornecedor será desclassificado. Caso tenha ocorrido situação de 

empate ficto no processo, não será permitido desclassificar o vencedor original e os 

fornecedores que efetuaram nova proposta, para não descaracterizar o empate ficto. 

  

Proposta: Esta opção permitirá desclassificar um ou mais itens da proposta, ou toda 

a proposta do fornecedor. Caso tenha ocorrido situação de empate ficto no 

processo, não será permitido desclassificar itens para os quais o fornecedor tenha 

realizado nova proposta, para não descaracterizar o empate ficto. 

Data da Desclassificação: Informe a data em que ocorreu a desclassificação do 

fornecedor. 

Motivo: Informe neste campo o motivo decorrente da desclassificação do fornecedor. 

Desclassifica Toda a Proposta: Campo de seleção que quando desmarcado indica a 

desclassificação de toda a proposta. 

  

Dados da Tabela quando selecionada a opção Item 

Item: Selecionando a opção Item, é habilitada uma tabela com o detalhamento dos itens 

envolvidos contendo as informações do Lote, Item, Descrição do Item, Unidade e 

Quantidade. 

Motivo da Desclassificação do Item: Permite o registro de Motivo da Desclassificação para 

cada item/lote da proposta comercial no formulário de Desclassificação de Fornecedor. Este 
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campo somente será habilitado se o item/lote for desclassificado. Acima do componente, será 

exibida a descrição do lote/item que está sendo desclassificado. Ao clicar na linha da grade no 

lote/item, será apresentada a descrição do item. Ao desclassificar o item/lote, irá sugerir como 

motivo da desclassificação do item/lote o motivo da desclassificação do fornecedor, campo 

“Motivo”. 

  

Dados da Tabela quando selecionada a opção Lote 

Lote: Selecionando a opção Lote, é habilitada uma tabela com o detalhamento dos itens 

envolvidos contendo as informações do Lote, Item, Descrição do Item, Unidade e Quantidade. 

Motivo da Desclassificação do Lote: Permite o registro de Motivo da Desclassificação para 

cada item/lote da proposta comercial no formulário de Desclassificação de Fornecedor. 

  

Dados da Tabela quando selecionada a opção Tabela de Preços 

Tabela de Preços: Selecionando a opção Tabelas de Preços, é habilitada uma tabela com o 

detalhamento dos itens envolvidos contendo as informações do Lote, Tabela e Descrição de 

Tabela de Preços. 

Esta opção é visível apenas para processos que utilizaram a opção de "Desconto sobre Tabela de Preços". 

Motivo da Desclassificação da Tabela de Preços: Permite o registro de Motivo da 

Desclassificação para cada tabela de preço da proposta comercial no formulário de 

Desclassificação de Fornecedor. 

Esta opção é visível apenas para processos que utilizaram a opção de "Desconto sobre Tabela de Preços". 

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Veja também 

•  Licitação Frustrada 
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Licitação Frustrada 

 
  

Funcionalidade que permite o registro do motivo para uma possível Licitação Frustrada. 

  

Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não houver 

o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a existência 

de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 

  

 

  

Tipo de Processo: Informe o tipo de processo correspondente.   

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Número do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário 

com o número do Processo. 

Número da Modalidade: Informe o código da modalidade correspondente. 
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Descrição: Campo onde o usuário pode apresentar observações pertinentes à Licitação 

Frustrada do processo. 

Ato Licitação Frustrada: Informe qual foi o ato de Licitação Frustrada aplicado. 

Data Frustrada: Informe a data em que ocorreu a Licitação Frustrada. 

Fato Motivador: informe o fato que motivou a frustração do processo, podendo ser 

decorrente da proposta ou habilitação. 

Nome: Informe o nome de quem realizou a Licitação Frustrada. 

Número da Inscrição: Informe o número da inscrição correspondente. 

Data da Publicação: Informe a data na qual foi publicado o ato. Esta data será utilizada 

para contagem de prazo de envio da prestação de contas do TCE/SP. 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

  

Para salvar clique  

Para limpar os dados clique   

  

  

Veja também 

• Ata de Registro de Preços 
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Mapa Comparativo de Preços 

 
  

Emite um relatório com os preços propostos por cada um dos participantes, trazendo no final 

do mesmo a sugestão de vencedores com menor preço ou maior oferta por item e ainda o 

menor preço ou maior oferta global. Em caso de empate trará os proponentes empatados e em 

quais itens. 

  

O relatório informa a existência de empate entre os proponentes. 

  

Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não houver 

o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a existência 

de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 
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Processo: Exibe o número do Processo Licitatório no qual o fornecedor será desclassificado. 

Modalidade: Exibe a modalidade do Processo Licitatório no qual o fornecedor será 

desclassificado. 

Lote: Selecione o lote. 

Imprimir Fornecedor que não tem Proposta para itens: Marque esta opção para imprimir 

fornecedores que não apresentaram proposta para os itens. Quando esta opção estiver 

marcada, para os fornecedores que apresentaram proposta para alguns itens e para outros não, 

os itens para os quais o fornecedor não fez proposta serão impressos com o texto "Item não 

cotado pelo fornecedor". Caso a opção estiver desmarcada, serão impressos no relatório 

somente itens para os quais o fornecedor apresentou proposta. 

  

Tipo de Licitação 

  

Selecione uma opção para a emissão do relatório. 

Menor Preço Unitário: Selecione esta opção para emitir o relatório pela licitação de menor 

preço unitário. 

Menor Preço Global: Selecione esta opção para emitir o relatório pela licitação de menor preço 

global. 

Menor Preço por Lote: Selecione esta opção para emitir o relatório pela licitação de menor 

preço por lote. 

Maior Lance/Oferta Unitária: Selecione esta opção para emitir o relatório pela licitação pelo 

maior lance/oferta unitária. 

Maior Lance/Oferta Global: Selecione esta opção para emitir o relatório pela licitação pelo 

maior lance/oferta global. 

  

  

Descrição do Fornecedor 
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Selecione a opção para descrição do fornecedor. 

Razão Social: Com esta opção selecionada o fornecedor será descrito pela razão social. 

Nome Fantasia: Com esta opção selecionada o fornecedor será descrito pelo nome fantasia. 

  

Ordenação do Quadro Comparativo de Preço 

  

Selecione o tipo de ordenação para o quadro comparativo de preço. 

Menor Preço/Maior Lance: Esta opção se chamará “Menor Preço” caso o “Tipo de Licitação” 

escolhido seja “Menor Preço Unitário”, “Menor Preço Global” ou “Menor Preço por Lote”, ou se 

chamará “Maior Lance“ caso o “Tipo de Licitação” escolhido seja “Maior Lance/Oferta Unitária” 

ou “Maior Lance/Oferta Global”. 

Numérica: Selecione esta opção para que a ordenação do mapa comparativo de preço seja 

feita de forma numérica. 

Alfabética: Selecione esta opção para que a ordenação do mapa comparativo de preço seja 

feita de forma alfabética. A opção “Alfabética” será a opção escolhida em “Descrição do 

Fornecedor”, que pode ser “Razão Social” ou “Nome Fantasia”. 

  

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

Veja também 

• Classificação da Proposta 

• Mapa Comparativo de Preços (Após os Lances) 
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Classificação da Proposta 

 
  

Esta funcionalidade permite ao usuário realizar a Classificação de Registro de Preços da 

Proposta. 

  

Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não houver 

o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a existência 

de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 

  

 

  

Tipo de Processo: Informe o tipo de processo correspondente.   
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Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Nº do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário com o 

número do Processo. 

Nº da Modalidade: Informe o código da modalidade correspondente. 

Data da Classificação: Informe a data em que ocorreu a classificação. 

Tipo de Classificação: Informe o tipo de classificação, optando por: Menor preço Unitário 

ou Menor preço por Lote. 

Lote: Selecione o número correspondente ao lote. 

Número do Item: Selecione o número correspondente ao item. 

Altera Ordem: Os botões  alteram respectivamente a ordem de classificação da 

tabela apresentada. 

Ordem de Classificação: Na tabela Ordem de Classificação os dados das colunas: Ordem, 

Proponente, Fornecedor, Valor Unitário são apresentados podendo ser alterados e 

reordenados conforme o usuário desejar.   

  

Para salvar clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

Veja também 

• Impressão de Ata 
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Lance 

Lances do Pregão 

 
  

Esta funcionalidade permite ao usuário realizar o registro de todos os lances do Pregão, os 

dados correspondentes ao Lote, Item e Fornecedor relacionados ao processo. 
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As opções disponíveis nesta função são: 

Iniciar: Inicia a rodada de lances para os fornecedores habilitados. 

Habilitar Lances: Possibilita habilitar mais fornecedores para lances sucessivos, desde que a 

rodada de lances ainda não tenha iniciado. 

Proposta Comercial: Possibilita acessar a funcionalidade de Proposta Comercial, caso for 

necessário a alteração da proposta, podendo ser inclusão, exclusão e alteração de itens, desde 

que ainda não foi iniciada a fase de lances ou negociação do item que se deseja alterar. 

Suspender: Suspende a rodada de lances do lote/item em questão. 

Continuar: Esta opção é visível após uma rodada ser suspensa, ela possibilita continuar a 

rodada. 

Declinar Todos:   Esta opção é visível apenas depois de iniciar a rodada de lances, ela possibilita 

o declínio de todos os fornecedores para um determinado item/lote de uma única vez. 

  

Reabrir: Possibilita reabrir a rodada de lances que um lote/item que esta com situação 

encerrado. 
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Excluir:  Possibilita excluir os lances que um lote/item. 

  

Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não houver 

o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a existência 

de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 

  

Lotes/Itens 

Esta tabela exibe os lotes/itens informados no processo de pregão, bem como a situação deles 

quanto aos lances.  

  

Limites para o Lance. 

Permite determinar limites mínimos de redução de valor entre um lance ou outro. O limite entre 

os lances poderá ser determinado por valor ou por percentual, mas nunca ambos. Além disso é 

possível optar pela sugestão automática do próximo Lance, e também determinar um intervalo 

de tempo para os proponentes realizarem seus lances.   

Limite: Informe um limite mínimo para de redução de valor entre um lance e outro. Caso o 

limite mínimo de valor foi informado no momento da digitação dos itens no edital, ele será 

automaticamente sugestionado neste campo, mas poderá ser alterado.  

Limite(%): Informe um limite mínimo, em percentual, para de redução de valor entre um lance 

e outro.  

Sugerir valor do lance: Ao marcar essa opção, o sistema irá sugestionar automaticamente o 

valor dos próximos lances dos proponentes, com base no valor da proposta/último lance 

deduzido do limite determinado. Será sugestionado somente quando foi informado um limite 

de valor ou percentual entre os lances. 

Intervalo (mm:ss): Tempo em minutos que os proponentes tem para efetuar o seus lances. 

Decorrido esse tempo, eles serão automaticamente declinados caso não tenham efetuado um 

novo lance dentro do intervalo determinado. 
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Detalhamento do Lote/Item 

Esse quadro exibe para cada item selecionado na tabela, as seguintes informações:  

Valor de referência: Exibe o valor de cotação do item que foi informado no edital. Essa 

informação não será exibida quando o parâmetro "Ocultar valor de referencia nos 

parâmetros do pregão", localizado na guia Gerais da função Parâmetros Gerais do sistema 

estiver ativado. 

Valor da Proposta: Exibe o valor da melhor proposta.   

Percentual: Exibe o percentual correspondente entre o valor da proposta e o valor de 

referência. Essa informação não será exibida quando o parâmetro "Ocultar valor de referencia 

nos parâmetros do pregão", localizado na guia Gerais da função Parâmetros Gerais do sistema 

estiver ativado.  

Próximo Lance:  Exibe o valor do próximo lance,  com base no valor da proposta/último lance 

deduzido do  limite determinado. Será visível somente se foi informado um valor limite entre os 

lances.  

Último Lance: Exibe o valor do último lance efetuado.  

Percentual: Exibe o percentual correspondente entre o valor do último lance e o valor de 

referência. Essa informação não será exibida quando o parâmetro "Ocultar valor de referencia 

nos parâmetros do pregão", localizado na guia Gerais da função Parâmetros Gerais do sistema 

estiver ativado.    

  

Fornecedores para o Lance 

Exibe os proponentes habilitados para lance, conforme a ordem de classificação das propostas, 

seus respectivos portes, conforme informado no credenciamento e a situação dos mesmos na 

fase de lances.    

Ao passar com o cursor do mouse sobre as linhas do Nome do Fornecedor será exibido o balão 

informativo com o nome do Fornecedor e o nome do Representante Legal (este somente se 

existir) conforme exemplo abaixo: 
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Outra opção para visualizar essas informações é através do botão , localizado ao lado do 

campo Valor Proposta, para o caso dos fornecedores que não irão participar da fase de lances, 

por não ter Representante Legal credenciado, conforme segue: 

  

 

  

Rodada de Lances 

Exibe as rodadas de lances que foram realizadas, bem como os valores propostos por cada 

fornecedor em cada lance.  

  

Observação  

Caso o processo esteja utilizando a opção "Desconto Sobre Tabela de Preços", haverá mudança 

no comportamento da tela, conforme abaixo: 

• A coluna "Item" não ficará visível; 
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• A coluna "Descrição do Item" não ficará visível; 

• Será acrescentada a coluna "Tabela"; 

• Será acrescentada a coluna "Descrição da Tabela"; 

• O quadro "Detalhamento do Lote/Item" será apresentado como "Detalhamento do 

Lote/Tabela"; 

• A descrição apresentada no quadro "Detalhamento do Lote/Item" será da Tabela de 

Preços; 

• O campo "valor de Referência" será apresentado como "Percentual de Referência" com 

o percentual informado para o lote/tabela no edital. Caso não tenha sido informado no 

edital, será apresentado como 0 (zero); 

• No campo "Valor da Proposta" será apresentado o percentual informado para o 

lote/tabela da proposta; 

• O campo "Percentual Último Lance" não ficará visível; 

• O campo "Limite" apresentará somente 4 posições, sendo duas casas decimais; 

• Na tabela "Fornecedores para Lance", o campo "Valor da Proposta" apresentará o valor 

percentual informado na proposta comercial; 

• O campo "Último Lance" apresentará somente 4 posições, sendo duas casas decimais; 

• Na tabela "Rodada de Lances" o comportamento será conforme abaixo: 

• O título será apresentado como "Valor (%)"; 

• Cada novo lance só poderá ser aceito um valor superior ao valor já informado, 

respeitando o limite de lances, caso configurado no processo; 

• O lance deverá ser informado com até 5 posições, sendo duas casas decimais; 

• Ao encerrar a fase de lances, o sistema fará a verificação de Empate Ficto; 

• Ao sair do campo o sistema verificará se o percentual informado é inferior ao 

percentual descrito no campo "Próximo Lance". Caso seja, será informado e 

feito um questionamento se deseja continuar. Optando por sim, continuará 

para o próximo lance, optando por não o cursor ficará no campo. 
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Mapa Comparativo de Preços 

 
  

Emite um relatório com os preços propostos por cada um dos participantes, trazendo no final 

do mesmo a sugestão de vencedores com menor preço ou maior oferta por item e ainda o 

menor preço ou maior oferta global. Em caso de empate trará os proponentes empatados e em 

quais itens. 

  

O relatório informa a existência de empate entre os proponentes. 

  

Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não houver 

o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a existência 

de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 
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Processo: Exibe o número do Processo Licitatório no qual o fornecedor será desclassificado. 

Modalidade: Exibe a modalidade do Processo Licitatório no qual o fornecedor será 

desclassificado. 

Lote: Selecione o lote. 

Imprimir Fornecedor que não tem Proposta para itens: Marque esta opção para imprimir 

fornecedores que não apresentaram proposta para os itens. Quando esta opção estiver 

marcada, para os fornecedores que apresentaram proposta para alguns itens e para outros não, 

os itens para os quais o fornecedor não fez proposta serão impressos com o texto "Item não 

cotado pelo fornecedor". Caso a opção estiver desmarcada, serão impressos no relatório 

somente itens para os quais o fornecedor apresentou proposta. 

  

Tipo de Licitação 
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Selecione uma opção para a emissão do relatório. 

Menor Preço Unitário: Selecione esta opção para emitir o relatório pela licitação de menor 

preço unitário. 

Menor Preço Global: Selecione esta opção para emitir o relatório pela licitação de menor preço 

global. 

Menor Preço por Lote: Selecione esta opção para emitir o relatório pela licitação de menor 

preço por lote. 

Maior Lance/Oferta Unitária: Selecione esta opção para emitir o relatório pela licitação pelo 

maior lance/oferta unitária. 

Maior Lance/Oferta Global: Selecione esta opção para emitir o relatório pela licitação pelo 

maior lance/oferta global. 

  

  

Descrição do Fornecedor 

  

Selecione a opção para descrição do fornecedor. 

Razão Social: Com esta opção selecionada o fornecedor será descrito pela razão social. 

Nome Fantasia: Com esta opção selecionada o fornecedor será descrito pelo nome fantasia. 

  

Ordenação do Quadro Comparativo de Preço 

  

Selecione o tipo de ordenação para o quadro comparativo de preço. 

Menor Preço/Maior Lance: Esta opção se chamará “Menor Preço” caso o “Tipo de Licitação” 

escolhido seja “Menor Preço Unitário”, “Menor Preço Global” ou “Menor Preço por Lote”, ou se 

chamará “Maior Lance“ caso o “Tipo de Licitação” escolhido seja “Maior Lance/Oferta Unitária” 

ou “Maior Lance/Oferta Global”. 

Numérica: Selecione esta opção para que a ordenação do mapa comparativo de preço seja 

feita de forma numérica. 

Alfabética: Selecione esta opção para que a ordenação do mapa comparativo de preço seja 
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feita de forma alfabética. A opção “Alfabética” será a opção escolhida em “Descrição do 

Fornecedor”, que pode ser “Razão Social” ou “Nome Fantasia”. 

  

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

Veja também 

• Classificação da Proposta 

• Mapa Comparativo de Preços (Após os Lances) 
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Habilitação para Lances Sucessivos 

 
  

Esta funcionalidade permite a realização da Habilitação para Lances Sucessivos, de acordo com 

a necessidade ou a ocorrência. 

  

Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não houver 

o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a existência 

de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 

  

 

  

  

  

Processo: Exibe o número e o ano do processo. 

Modalidade: Exibe o número e a descrição da modalidade. 
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Selecionar Proponentes: Campo de seleção que habilita ou desabilita a seleção de 

proponentes. 

  

Dados da Tabela 

X: Através desta coluna é feita a seleção do processo para habilitação dos lances sucessivos. 

Lote: Nesta coluna é exibido o lote referente ao processo. 

Item: Nesta coluna é exibido o Item referente ao processo. Cabe ressaltar, que caso o 

processo esteja utilizando a opção "Desconto Sobre Tabela", esta coluna não será visível. 

Tabela: Nesta coluna é apresentado o código da tabela. Cabe ressaltar que a mesma só 

será exibida caso o processo esteja utilizando a opção "Desconto Sobre Tabela", e sua 

classificação não seja por Lote. 

Descrição do Item/Fornecedor: Nesta coluna é exibida a descrição do item/fornecedor do 

processo. Cabe ressaltar, que caso o processo esteja utilizando a opção "Desconto Sobre 

Tabela", e sua classificação não seja por Lote, este campo será exibido como "Descrição da 

Tabela/Fornecedor". 

Credenciado: Exibirá "Sim" quando o representante legal do fornecedor foi credenciado, ou 

seja, se foi cadastrado na função Credenciamento da sessão pública,  caso contrário, exibirá 

"NÃO". 

Valor: Nesta coluna é exibido o valor da proposta comercial. Cabe ressaltar, que caso o 

processo esteja utilizando a opção "Desconto Sobre Tabela", esta coluna não será visível. 

% : Nesta coluna é apresentado o percentual de diferença entre as propostas. 

  

  

Para salvar clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  
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Configurar Visualização 

 
  

Nesta funcionalidade é possível a configuração do tipo da fonte e do tamanho da fonte que 

será utilizado nas telas de mensagem da funcionalidade de Lances do Pregão. 

  

Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não 

houver o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a 

existência de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 
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Alterar Fonte das Mensagens: Clique neste botão para configurar o tipo e o tamanho da 

fonte. 

Fonte Selecionada: Informa o nome da fonte selecionada. 

Tamanho: Informa o tamanho da fonte selecionada. 

  

  

Quando selecionado o botão Alterar Fonte das Mensagens, o sistema disponibilizara a tela 

padrão do Windows de configuração de tipos de fontes e tamanhos. 

  

 

  

  

Ao selecionar a configuração da fonte, clique no botão  para 

visualizar se a mensagem está sendo apresentada conforme sua necessidade. Ao clicar no 

botão Visualizar Imagem, uma tela modelo será mostrada com a fonte selecionada. 
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Para salvar clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Veja também 

• Habilitação para Lances Sucessivos 

  

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 768 

 

Empate Ficto - Lance 

 
  

Esta funcionalidade é apresentada quando existe um empate na funcionalidade de Lances 

da Sessão Pública. 

  

Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não 

houver o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a 

existência de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 

  

 

  

  

Fornecedor: Informa o código do fornecedor. 

Nome: Informa a razão social do fornecedor. 

Porte: Informa o tipo do porte do fornecedor. 

Valor: Informa o valor do lance do fornecedor. 

% Dif.: Informa a porcentagem da diferença dos lances. 

  

Veja também 

• Configurar Visualização 



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 769 
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Habilitação 

Habilitação de fornecedor 

 
  

Funcionalidade destinada à realização da Habilitação dos Fornecedores para que os mesmos 

estejam aptos a participação de um Processo Licitatório, na modalidade Pregão e Pregão 

Registro de Preço. A funcionalidade Habilitação de Fornecedor permite que um ou mais 

fornecedores sejam habilitados para continuar participando de uma licitação. Após a 

habilitação, os participantes tem 2 (dois) dias para entrar com um recurso caso não tenham sido 

habilitados. 

  

Mesmo se todos os fornecedores foram habilitados, um fornecedor pode entrar com um 

recurso contra outro fornecedor, contestando a habilitação do concorrente. Porém, o 

fornecedor pode renunciar este direito, indicando que concorda com a decisão da comissão de 

licitação. Neste caso, se todos os fornecedores renunciarem ao direito de recurso, o processo 

não precisará ficar parado os 2 (dois) dias e terá continuidade imediata. 

  

Observação 1: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não houver 

o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a existência 

de publicação, o sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 

  

Observação 2: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

Recibo de Entrega para a modalidade de Convite é obrigatória, ou seja, não é possível realizar 

fase externa se não houver o registro do Recibo de Entrega. Ao entrar nesta funcionalidade, 

caso não seja identificada a existência do Recibo de Entrega, o sistema emitirá mensagem 

advertindo sobre esta situação. 
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Processo: Exibe o número e ano do processo no qual o fornecedor está sendo habilitado. 

Modalidade: Exibe a modalidade do processo no qual o fornecedor está sendo habilitado. 

Data da Habilitação: Informe a data em que está sendo realizada a habilitação do fornecedor. 

Caso esteja sendo feita uma consulta, este campo não será editável. 

  

Proponentes 

Nesta tabela são apresentados os dados dos fornecedores a serem habilitados e os 

fornecedores já habilitados. 

  

Dados da Habilitação 

Proponente: Exibe a descrição do proponente selecionado na tabela acima. 
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Habilitado: Campo para selecionar se o fornecedor deverá ser habilitado ou não. 

Para o estado de São Paulo, esse campo não poderá ser utilizado, é necessário que se proceda com a inabilitação 

do fornecedor através da função de inabilitação ou através da desclassificação do fornecedor, para a gravação de 

informações necessárias para fins de prestação de contas. 

  

Documentação Obrigatória 

Tabela destinada a listar os documentos exigidos para a habilitação do proponente para a sua 

participação no processo licitatório, caso houver. 

X: Nesta coluna o usuário poderá selecionar os documentos entregues pelo proponente. 

Tipo de Habilitação: Esta coluna apresenta a descrição do Tipo de Habilitação. 

Habilitação: Esta coluna apresenta a descrição do documento de habilitação necessário. 

Número da Certidão: Nesta coluna é informado o número da certidão ou documento de 

habilitação do proponente. 

Data de Emissão: Nesta coluna é informada a data de emissão do documento de habilitação 

do proponente. 

Data da Validade: Nesta coluna deverá ser informada a data de validade do documento de 

habilitação, caso existir. 
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Desclassificação de Fornecedor 

 
  

Efetua o registro das desclassificações dos fornecedores para Processos Licitatórios na 

modalidade Pregão e Pregão Registro de Preço. 

  

 

  

Tipo de Processo: Exibe o tipo de Processo Licitatório no qual o fornecedor será desclassificado. 

Ano do Processo: Exibe o ano do Processo Licitatório no qual o fornecedor será desclassificado. 

Número do Processo: Exibe o número do Processo Licitatório no qual o fornecedor será 

desclassificado. 

Número da Modalidade: Exibe o número da modalidade do Processo Licitatório no qual o 

fornecedor será desclassificado. 

Código do Fornecedor: Informe ou selecione o fornecedor no qual será feita a desclassificação. 

Tipo de Desclassificação: Exibe o tipo de desclassificação do fornecedor. 

Data da Desclassificação: Informe a data em que o fornecedor está sendo desclassificado. 

Motivo: Informe o motivo da desclassificação do fornecedor. Cabe ressaltar que este campo é 

de preenchimento obrigatório. 
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Mapa Comparativo de Preços (Depois dos Lances) 

 
  

Emite um relatório com os preços propostos por participantes, trazendo no final do mesmo a 

sugestão de vencedores com menor preço ou maior oferta por item e ainda o menor preço ou 

maior oferta global. Em caso de empate trará os proponentes empatados e em quais itens. 

  

O relatório informa a existência de empate entre os proponentes. 

  

Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não houver 

o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a existência 

de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 
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Processo: Exibe o número do Processo Licitatório no qual o fornecedor será desclassificado. 

Modalidade: Exibe a modalidade do Processo Licitatório no qual o fornecedor será 

desclassificado. 

Lote: Selecione o lote. 

Imprimir Fornecedor que não tem Proposta para itens: Marque esta opção para imprimir 

fornecedores que não apresentaram proposta para os itens. Quando esta opção estiver 

marcada, para os fornecedores que apresentaram proposta para alguns itens e para outros não, 

os itens para os quais o fornecedor não fez proposta serão impressos com o texto "Item não 

cotado pelo fornecedor". Caso a opção estiver desmarcada, serão impressos no relatório 

somente itens para os quais o fornecedor apresentou proposta. 

  

  

Tipo de Licitação 

Selecione uma opção para a emissão do relatório. 

Menor Preço Unitário: Selecione esta opção para emitir o relatório pela licitação de menor 

preço unitário. 

Menor Preço Global: Selecione esta opção para emitir o relatório pela licitação de menor preço 

global. 

Menor Preço por Lote: Selecione esta opção para emitir o relatório pela licitação de menor 

preço por lote. 

Maior Lance/Oferta Unitária: Selecione esta opção para emitir o relatório pela licitação pelo 

maior lance/oferta unitária. 

Maior Lance/Oferta Global: Selecione esta opção para emitir o relatório pela licitação pelo 

maior lance/oferta global. 

  

  

Descrição do Fornecedor 
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Selecione a opção para descrição do fornecedor. 

Razão Social: Com esta opção selecionada o fornecedor será descrito pela razão social. 

Nome Fantasia: Com esta opção selecionada o fornecedor será descrito pelo nome fantasia. 

  

Ordenação do Quadro Comparativo de Preço 

  

Selecione o tipo de ordenação para o quadro comparativo de preço. 

Menor Preço/Maior Lance: Esta opção se chamará “Menor Preço” caso o “Tipo de Licitação” 

escolhido seja “Menor Preço Unitário”, “Menor Preço Global” ou “Menor Preço por Lote”, ou se 

chamará “Maior Lance“ caso o “Tipo de Licitação” escolhido seja “Maior Lance/Oferta Unitária” 

ou “Maior Lance/Oferta Global”. 

Numérica: Selecione esta opção para que a ordenação do mapa comparativo de preço seja 

feita de forma numérica. 

Alfabética: Selecione esta opção para que a ordenação do mapa comparativo de preço seja 

feita de forma alfabética. A opção “Alfabética” será a opção escolhida em “Descrição do 

Fornecedor”, que pode ser “Razão Social” ou “Nome Fantasia”. 

  

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

Veja também 

• Mapa Comparativo de Preços 
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Adjudicação 

Adjudicação 

 
  

Efetua o registro, em cada processo, de quais fornecedores foram vencedores e em quais itens. 

A adjudicação influenciará de forma direta na gravação dos instrumentos contratuais, pois 

somente estarão habilitados para estes contratos os fornecedores que estiverem cadastrados 

como "vencedor" na adjudicação. 

  

Para os processos de Concorrência ou Pregão, do tipo Registro de Preço, caso tenha ocorrido 

rateio de itens entre os órgãos participantes, e quantidade adjudicada de um ou mais itens for 

menor do que a quantidade informada na rateio entre os órgãos, o item ficará com situação 

"Divergente - Rateado x Adjudicado", sendo necessário o ajuste do rateio, através da função 

Rateio de Itens entre Órgãos,  para então conseguir homologar o processo. 

  

Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não houver 

o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a existência 

de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. Além disso, também 

não será possível adjudicar o mesmo lote/item para diferentes proponentes, em decorrência de 

uma deficiência no leiaute de prestação de contas, que não possibilita o envio dessa situação.   

  

Esta função possui duas formas distintas de exibição, sendo que a segunda imagem é específica para processos de 

inexigibilidade com natureza "Credenciamento/Chamamento"  para o estado de Minas Gerais. 
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Visualização da função para processo com natureza de 

"Credenciamento/Chamamento" para os clientes de Minas Gerais. 

  

Código do Proponente: Selecione o código correspondente ao proponente. 



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 780 

 

Quando o processo for "Natureza da Licitação Credenciamento/Chamamento" e o estado for Minas Gerais, este 

campo não será visível. 

Data da Adjudicação: Informe a data correspondente a Adjudicação. 

Vencedor Global: Selecione a opção adequada. 

Quando o processo for "Natureza da Licitação Credenciamento/Chamamento" e o estado for Minas Gerais, este 

campo não será visível. 

  

Dados da Tabela Fornecedores 

Esta tabela só será visível para os casos onde o processo for "Natureza da Licitação Credenciamento/Chamamento" 

e o estado for Minas Gerais. 

Nesta tabela são apresentados todos os fornecedores participantes do processo licitatório 

que possuem proposta. 

Ícones do Status da Habilitação: Nesta coluna é exibido o ícone do status da habilitação 

da adjudicação, conforme abaixo: 

• Fornecedor adjudicado com sucesso. 

• Adjudicação pendente, ou seja, foi efetuada a modificação porém não foi 

confirmada. 

• Linha sem ícone, não foi realizada alteração. 

CNPJ: Nesta coluna é apresentado o CNPJ dos fornecedores que apresentaram proposta. 

Descrição do Fornecedor: Nesta coluna é apresentada a razão social dos fornecedores que 

apresentaram proposta. 

Valor Total Adjudicado: Nesta coluna é apresentado o total adjudicado para o fornecedor, 

totalizando a quantidade multiplicada pelo valor unitário de todos os lotes e itens 

adjudicados para o fornecedor.. 

  

Localizar Item: Através deste campo poderá ser feita a procura de algum item específico 

listado na tabela. 

Este campo só será visível para os casos onde o processo for "Natureza da Licitação 

Credenciamento/Chamamento" e o estado for Minas Gerais. 

  

Dados da Tabela Lote/Item 

Lote: Nesta coluna é apresentado o código do lote informado no edital. 
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Item: Nesta coluna é apresentado o código do item informado no edital. Cabe ressaltar que 

quando o processo utilizar a opção "Desconto Sobre Tabela de Preços" esta coluna passará 

a se chamar "Tabela", e será apresentado o código da tabela de preços informada no edital. 

Descrição do Item: Nesta coluna é apresentada a descrição do item informado no edital. 

Cabe ressaltar que quando o processo utilizar a opção "Desconto Sobre Tabela de Preços" 

esta coluna passará a se chamar "Descrição da Tabela", e será apresentada a descrição da 

tabela de preços informada para o lote/item na aba "Tabela de Preços" do edital. 

Quantidade: Nesta coluna é apresentada a quantidade adjudicada. Cabe ressaltar que caso 

o processo for "Natureza da Licitação Credenciamento/Chamamento" a quantidade 

adjudicada não poderá ser maior que a quantidade informada na proposta do fornecedor. E 

quando o processo utilizar a opção de "Desconto dobre Tabela de Preços" este campo não 

será visível. 

Valor Unitário: Nesta coluna é apresentado o valor unitário do lote/item. Cabe ressaltar 

que quando o processo utilizar a opção de "Desconto dobre Tabela de Preços" este campo 

não será visível. 

Perc. de Desconto: Nesta coluna é apresentado o percentual de desconto sobre a tabela de 

preço da proposta do fornecedor. 

Somente quando o processo utilizar a opção de "Desconto sobre Tabela de Preços" este campo será visível. 

Valor Estimado: Nesta coluna é apresentado o valor estimado informado na aba "Tabela de 

Preço" do edital. 

Somente quando o processo utilizar a opção de "Desconto dobre Tabela de Preços" este campo será visível. 

Valor Total: Nesta coluna é apresentado o resultado do cálculo da quantidade x valor 

unitário. 

Vencedor: Nesta coluna é apresentado o vencedor do edital. Cabe ressaltar que quando o 

processo for "Natureza da Licitação Credenciamento/Chamamento" vários fornecedores 

podem ser vencedores para o mesmo lote/item. Para os demais processos a adjudicação é 

limitada a um vencedor por lotem/item. 

Preço Compatível: Selecione "Sim" ou "Não" para indicar se o preço do item está 

compatível com o mercado. 



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 782 

 

Campo, disponível apenas para o estado de São Paulo, de preenchimento obrigatório somente para os itens que o 

fornecedor venceu. Para os itens não vencidos, o campo será preenchido como "Não se aplica", conforme regra do 

TCE/SP. 

Fonte: Informe a fonte utilizada para a pesquisa do preço compatível com o mercado. 

Campo, disponível apenas para o estado de São Paulo, de preenchimento obrigatório somente para os itens que o 

fornecedor venceu. Para os itens não vencidos, o campo não será habilitado para  preenchimento, conforme regra 

do TCE/SP. 

Total Adjudicado do Fornecedor:  Nesta coluna é apresentada a soma do Valor Total, dos 

itens que o fornecedor venceu, ou seja, é o total adjudicado para o fornecedor. 

Total Adjudicado do Processo:  Nesta coluna é apresentado o total adjudicado para o 

processo, considerando todos os fornecedores vencedores. 

  

Para realizar a reordenação dos fornecedores classificados e registrados em ata, como por 

exemplo permitir que o segundo colocado passe a realizar o fornecimento dos materiais ou 

serviços no lugar do primeiro, é possível efetuar esta reordenação através da função de 

Desclassificação de Registro de Preços presente na fase externa dos processos de pregão e 

concorrência por registro de preços. 

  

Para salvar clique . 

  

Observações: 

I) O sistema não irá permitir adjudicar o processo quando o fornecedor estiver com documentação no status 

pendente. Ao tentar adjudicar um fornecedor com documentação pendente será exibida a mensagem: “Fornecedor 

está com a Habilitação Pendente, não será possível a sua adjudicação como vencedor. Regularize a Habilitação do 

fornecedor para posterior Adjudicação.” 

II) Não será possível realizar a adjudicação se caso o processo possuir  Empate Ficto pendencia de resolução. 

  

  

Para São Paulo: 

Ao gravar, se a proposta foi informada, o sistema já irá gravar  automaticamente o tipo de ajuste que deve ser 

utilizado para  processo, conforme  regras extraídas da Lei 8666, Art. 62, e valores atualizado pelo Decreto 

9.412 de 19/06/2018. 

Para processos de Concorrência e/ou Pregão (que não sejam Registro de Preços), Tomada de Preços, 

Dispensas e Inexigibilidades com finalidade  "Obras ou Serviços de Engenharia"  e  valor total adjudicado 

 superior a R$ 330.000,00, o tipo de ajuste sugerido será Contrato. 

Para processos de Concorrência e/ou Pregão (que não sejam Registro de Preços), Tomada de Preços, 

Dispensas e Inexigibilidades com finalidade  "Compras ou Serviços"  e  valor total adjudicado  superior a 

R$ 176.000,00, o tipo de ajuste sugerido será Contrato. 

Para os processos, que não se enquadrarem nos tópicos acima, o tipo de ajuste sugerido será  Nota de 

Empenho. 

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 783 

 

Para excluir os dados clique . 

Para limpar os dados clique  . 

Para Imprimir os dados clique . 

Para consultar os dados já cadastrados clique  . 

  

  

Veja também 

• Homologação 

• Rateio de Itens entre Órgãos 
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Homologação 

Homologação 

 
  

Efetua o registro dos dados referentes à homologação de cada processo. A homologação é a 

aprovação dada por autoridade judicial ou administrativa aos processos para que produzam os 

efeitos jurídicos que lhes são próprios. 

  

Para os processos de Concorrência ou Pregão, do tipo Registro de Preço, caso tenha ocorrido 

rateio de itens entre os órgãos participantes, e um ou mais itens estiverem com situação 

"Divergente - Rateado x Adjudicado", não será possível gravar a homologação até que se 

proceda com a correção da divergência na função Rateio de Itens entre Órgãos. 

  

Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não houver 

o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a existência 

de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 

  

 

  

  

Processo: Exibe o número e ano do processo selecionado.   
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Modalidade: Exibe a modalidade do processo selecionado. 

Expedição: Exibe a data em que foi realizada a expedição do processo. 

Decreto da Homologação: Informe qual o decreto de Homologação. 

Data da Homologação: Informe a data correspondente a Homologação. 

Observação: Para o estado do Espirito Santo não será permitido gravar a Homologação, quando o processo 

possuir Unidade(s) Gestora(s)  que encontram-se fechadas no PRONIM CP na data informada.  Para os processos 

que possuírem despesas informadas, são verificadas as Unidade(s) Gestora(s) atreladas a essas despesas. Para os 

processos que não possuem despesas, são verificadas as Unidade(s) Gestora(s) dos Órgãos informados no 

processo. 

Ordenador de Despesas: Informe o código do ordenador de despesas, previamente 

cadastrado na função Ordenador de Despesa.   

Número da Inscrição: Informe o número do documento do ordenador de despesa. 

Função do Ordenador: Informe a função exercida pelo Ordenador. 

Permite Gravar Contrato: Marque esta opção para que seja habilitada a permissão para 

gravação de contrato. 

Campo disponível somente para o estado do Paraná. 

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Desclassificação de Registro de Preços 

• Ordenador de Despesa   
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Ata 

Impressão de Ata 

 
  

Esta funcionalidade realiza a Impressão de Ata, para processos de diversas funcionalidades. 

  

Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não houver 

o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a existência 

de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 

  

 

  

Tipo de Processo: Informe o tipo de processo correspondente.   

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 
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Número do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário 

com o número do Processo. 

Imprimir Fornecedores Empatados: Campo de seleção que determina a impressão ou não 

dos fornecedores empatados. 

Descrição do Título: Informe o título da ata a ser impressa. 

Descrição da Observação: Adicione alguma observação pertinente a ata. 

Tabela que apresenta dados de preenchimento automático pelo sistema.   

  

Para salvar clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

Veja também 

• Parecer Técnico 

  

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 789 

 

Histórico do Pregão 

 
Esta funcionalidade tem por objetivo consultar o histórico do Pregão. Ao abrir esta 

funcionalidade será verificado se o processo selecionado é de Pregão. Em caso afirmativo, o 

título da funcionalidade deverá ser Histórico do Pregão e serão disponibilizados os campos que 

correspondem ao mesmo. Caso contrário, o título da funcionalidade deverá ser Histórico da 

Licitação e serão disponibilizados os campos que correspondem ao mesmo. 

  

Histórico do Pregão 
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Lote: Informe ou selecione através do botão ,  um lote para ser filtrado pelo relatório. 

Item: Permite informar um item  para ser filtrado pelo relatório. Cabe ressaltar que este campo 

não ficará visível para processos que utilizem o procedimento de desconto sobre tabela de 

preço. 

Tabela de Preço: Informe ou selecione através do botão , o código da tabela de preços. 

Cabe ressaltar que este campo ficará visível somente para processos que utilizem o 

procedimento de desconto sobre tabela de preço. 

  

Descrição do Objeto 

Possibilita indicar se deseja imprimir a descrição resumida ou completa do objeto. 

  

Composição do Relatório 

Marque os itens necessários para compor o relatório. 

Todos os Itens: Ao marcar esta opção, todos os campos abaixo também serão marcados. 

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Lista de Presença 

 
  

Efetua o registro da lista de presença / Credenciamento dos fornecedores presentes na abertura 

das propostas comerciais. 

  

Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não houver 

o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a existência 

de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 
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Tipo de Processo: Informe o tipo de processo para a qual a comissão de licitação será 

responsável. 

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Número do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário 

com o número do Processo. 

Modalidade: Informe o código da modalidade correspondente. 

Data: Informe a data vinculada ao processo. 
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Fornecedor: Selecione o fornecedor correspondente. Caso no edital não esteja selecionada a 

opção que para permitir a inclusão de consórcio de empresas, não será possível selecionar um 

fornecedor do tipo "Consórcio de Empresas". 

Fornecedor: Informe o nome dos fornecedores que compõem a lista. 

Presença: Informe se o integrante estava presente ou ausente. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Proposta Comercial 
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Proposta Comercial 

 
  

A Proposta Comercial é o documento através do qual o solicitante participa oferecendo seu 

bem/serviço à Administração Pública, nas condições solicitadas pelo Edital. Nesta função efetua-

se o registro dos preços que cada um dos proponentes apresentou, para cada um dos itens do 

processo. 

No caso de editais da modalidade Pregão, será possível acessar a funcionalidade de proposta a 

partir da tela de Lances do Pregão, para realizar a  alteração da proposta (inclusão, exclusão e 

alteração de itens), mesmo que a fase de lances ou negociação já tenha sido iniciada, porém 

somente poderão ser alterados os itens para os quais o lance ou negociação não foi iniciado. 

  

 

  

Tipo de Processo: Selecione o Tipo de Processo. 

Ano do Processo: Informe o Ano do Processo. Neste campo o sistema traz o ano vigente, 

podendo ser alterado. 

Número do Processo: Informe o Número do Processo. 

Número da Modalidade: Informe o Número da Modalidade. 



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 795 

 

  

Proponentes 

  

Na tabela Proponentes  o Fornecedor que estiver desclassificado na Proposta será 

destacado alterando a cor de fundo da linha. Para o fornecedor ser considerado 

desclassificado, todos os itens da tabela "Item Objeto" deverão estar desclassificados. Os 

itens desclassificados serão armazenados na tabela "Item Desclassificação". 

Ao selecionar o fornecedor, os sistema vai verificar se o mesmo está inabilitado, se estiver 

exibirá a mensagem: “Alteração não Permitida. Fornecedor foi inabilitado.” E não permitirá 

alterar a proposta desabilitando os botões “Grava”, “Exclui”, “Importar” e “Importar KIT”. 

Ao selecionar o fornecedor, o sistema vai verificar se o mesmo está desclassificado em 

todos os itens e exibir a mensagem: “Alteração não Permitida. Fornecedor foi 

desclassificado.” E não permitia alterar a proposta desabilitando os botões “Grava” e 

“Exclui”. 

Se o fornecedor tiver ao menos um item desclassificado, desabilitará os botões “Importar” e 

“Importar KIT”. 

Um balão informativo será exibido ao passar com o cursor do mouse sobre as linhas em 

que o fornecedor está desclassificado. O balão informativo deverá conter o código e nome 

do fornecedor e o “Motivo Geral” da desclassificação. 

  

Proposta por Item 

  

Nesta tabela os dados referentes ao item são cadastrados, informando-se dados como: a 

Quantidade, o Valor, o Prazo de Execução, a Validade, o Dia/Mês, o Prazo de entrega. 

A proposta poderá ser alterada, desde que ainda não tenha ocorrido o registro de uma fase 

posterior, que utilize informações da proposta. 

Se o item estiver desclassificado ou se já teve etapa de lances ou negociação, no caso de um 

pregão, será destacada a linha na tabela alterando sua cor de fundo e não permitirá alterar 

nenhum dado de um item desclassificado. 
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Se ao menos um item estiver desclassificado desabilitará os botões:  “Importar KIT”. 

Um balão informativo será exibido ao passar o cursor do mouse sobre as linhas em que o item 

está desclassificado. O balão informativo irá conter o número do lote, o número do item, a 

descrição do item e o motivo da desclassificação do item. 

Para os editais de Credenciamento/Chamamento, quando for permitido incluir novas propostas 

mesmo após as fases de Adjudicação/Homologação, não será possível excluir a proposta caso 

exista quantidade adjudicada para o lote/item. 

Caso a finalidade do processo licitatório for do tipo "Obra" ou "Serviço de Engenharia", 

serão habilitados também os campos "% de BDI", "% de Enc. Sociais" e "Tipo de 

Orçamento", para que seja informado o percentual de BDI, Encargos Sociais e o Tipo de 

Orçamento da obra ou serviço. 

Para o estado do Rio Grande do Sul os "% de BDI", "% de Enc. Sociais" e "Tipo de Orçamento" serão habilitados, 

para fins de prestação de contas, quando a finalidade for do tipo "Obras e Serviços de Engenharia", tendo 

preenchimento obrigatório conforme exigências do TCE/RS. Também terá o campo "Nota Técnica" habilitado (para 

inserir a nota final da proposta), e de preenchimento obrigatório, se o tipo de licitação utilizada corresponder ao 

tipo de licitação do TCE/RS, conforme relação abaixo: 

• MCA (Melhor Conteúdo Artístico); 

• MOQ (Maior Oferta de Outorga após Qualificação das Propostas Técnicas); 

• MOT (Maior Oferta de Outorga e Melhor Técnica); 

• MPP (Melhor Proposta Técnica com Preço fixado no Edital); 

• MTC (Melhor Técnica); 

• MTO (Menor Valor da Tarifa e Maior Oferta de Outorga); 

• MTT (Menor Valor da Tarifa e Melhor Técnica); 

• TPR (Técnica e Preço). 
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Impressão da Proposta Comercial 

  

 

  

Proponente: Campo para se consultar um fornecedor que efetuou proposta para o processo 

selecionado. Caso seja preenchido em branco, a descrição do campo será apresentada como 

“Todos”, indicando que todos os fornecedores que cadastraram proposta para o processo serão 

apresentados no relatório. 

Somente vencedores de algum item: Se esta opção for marcada, indica que no relatório serão 

apresentados apenas fornecedores que foram vencedores de algum item ou lote da licitação. 

Por padrão esta opção é apresentada desmarcada. Caso não tenha ocorrido a fase de 

classificação das propostas para o processo selecionado e este campo for marcado, o sistema 

apresentará a mensagem “Não existem dados para impressão.”. 
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Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para importar o Kit Proposta clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Cadastro de Fornecedor (Processos) 
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Habilitação de Fornecedor 

 
  

Funcionalidade destinada a realização da Habilitação dos Fornecedores para que os mesmos 

estejam aptos a participação de um Processo Licitatório. A funcionalidade Habilitação de 

Fornecedor permite que um ou mais fornecedores sejam habilitados para continuar 

participando de uma licitação. Após a habilitação, os participantes tem 2 (dois) dias para entrar 

com um recurso caso não tenham sido habilitados. 

  

Mesmo se todos os fornecedores foram habilitados, um fornecedor pode entrar com um 

recurso contra outro fornecedor, contestando a habilitação do concorrente. Porém, o 

fornecedor pode renunciar este direito, indicando que concorda com a decisão da comissão de 

licitação. Neste caso, se todos os fornecedores renunciarem ao direito de recurso, o processo 

não precisará ficar parado os 2 (dois) dias e terá continuidade imediata. 

  

Observação 1: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não houver 

o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a existência 

de publicação, o sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 

  

Observação 2: Para a correta prestação de contas do Estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

Recibo de Entrega para a modalidade de Convite é obrigatória, ou seja, não é possível realizar 

fase externa se não houver o registro do Recibo de Entrega. Ao entrar nesta funcionalidade, 

caso não seja identificada a existência do Recibo de Entrega, o sistema emitirá mensagem 

advertindo sobre esta situação. 

  

Observação 3: Para a correta prestação de contas do Estado de São Paulo, é necessário 

informar o motivo pelo qual o fornecedor não foi habilitado. 
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Tipo de Processo: Selecione o tipo do processo licitatório relacionado. 

Ano do Processo: Informe o ano do processo licitatório. 

Número do Processo: Neste campo será apresentado o número do processo licitatório 

selecionado. 

  

Somente para o estado do Paraná - Para processos da modalidade de Inexigibilidade que possuam o campo 

“Natureza da Licitação Credenciamento/Chamamento” da guia “Situação” marcada, todas as mensagens de 

advertência descritas para este campo, foram alteradas para mensagens informativas e o texto “Alteração não 

permitida.” foi alterado para “Atenção!”, não desabilitando o botão de gravação. 
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Número da Modalidade: Neste campo será apresentado o número da modalidade do processo 

licitatório selecionado. 

  

Proponentes 

Grade destinada a listar os Proponentes presentes na lista de presença e os já anteriormente 

habilitados. 

  

: Caso a base de dados esteja parametrizada para o estado do Paraná, ao carregar os 

proponentes é verificado se o mesmo possui quadro societário, caso não houver, é apresentada 

a imagem  nesta coluna. Após o usuário alterar qualquer dado da habilitação de um 

proponente, o sistema deverá apresentar a imagem  nesta coluna. Ao se apresentar esta 

imagem, o usuário é informado que existem dados pendentes para gravação. Desta forma ele 

necessita realizar a gravação para efetivação dos dados alterados em tela. Caso os dados da 

habilitação de um proponente já estiverem gravados, independente da situação da habilitação, 

é apresentada a imagem  nesta coluna. 

  

Somente para estado do Paraná - Ao se tentar excluir um proponente da grade  que já possua proposta 

comercial gravada, sendo o processo da modalidade de Inexigibilidade que possua o campo do edital “Natureza da 

Licitação Credenciamento/Chamamento” da guia “Situação” marcada, o sistema emitirá mensagem de advertência 

“Exclusão não permitida! O Proponente (Código e nome do mesmo)  já possui Proposta Comercial.”, não 

permitindo a exclusão do mesmo. 

  

Somente para todos os estados - Caso no edital não esteja selecionada a opção "Permite Inclusão Consórcio de 

Empresas" e for efetuada tentativa de selecionar um fornecedor do tipo de pessoa "Consórcio de Empresas", o 

sistema exibirá mensagem advertindo que o edital não permite a utilização de fornecedores deste tipo, permitindo 

que seja possível escolher sobre prosseguir com a operação ou não. 

Caso no edital o campo "LC 123/06" esteja preenchido com a opção "Licitação Exclusiva" e seja efetuada tentativa 

de selecionar um fornecedor diferente de ME ou PPE, o sistema emitirá mensagem advertindo que o edital é 

exclusivo para empresas cujo porte seja de micro empresa ou empresa de pequeno porte, permitindo que seja 

possível escolher sobre prosseguir com a operação ou não. 

  

Proponente: Apresenta o proponente que está sendo habilitado. Caso no edital não esteja 

selecionada a opção que para permitir a inclusão de consórcio de empresas, não será possível 

selecionar um fornecedor do tipo "Consórcio de Empresas", lembrando que isso é válido 

somente para editais diferentes de "Pregão" e "Pregão - Registro de Preços". 
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Caso o campo "LC 123/06" do Edital tenha sido preenchido com a opção "Licitação Exclusiva" e 

o porte do fornecedor selecionados for diferente de ME ou EPP, o sistema emitirá mensagem 

advertindo que o edital é exclusivo para empresas cujo porte seja de micro empresa ou empresa 

de pequeno porte, permitindo que seja possível escolher sobre prosseguir com a operação ou 

não. 

Descrição do Proponente: Esta coluna apresenta o nome fantasia do proponente. 

Porte da Empresa: O sistema sugestionará automaticamente o Porte da empresa conforme 

consta no cadastro do fornecedor. No entanto, caso este não apresente a documentação 

necessária para comprovação da sua condição no processo, será possível alterar o porte da 

empresa do fornecedor para o referido processo. 

Renuncia ao Recurso: Informe se o fornecedor renuncia ou não ao recurso. 

Campo habilitado somente para o estado de Minas Gerais. 

Habilitado: Esta coluna apresenta a situação da habilitação do proponente, ou seja, deverá 

apresentar Sim para o proponente habilitado e Não para o proponente não habilitado. 

Motivo: Este campo estará visível somente quando o proponente não estiver habilitado, ou seja, 

quando for selecionada a opção "Não" no campo "Habilitado". Desta forma deve ser descrito 

um motivo. 

Campo de preenchimento obrigatório, quando visível, e disponível somente para o estado de São Paulo, para fins 

de prestação de contas. 

Presença em Ata: Neste campo deve se informar se o fornecedor em questão estava presente 

na confecção da ata. 

Campo habilitado somente para o estado de Minas Gerais. 

Dados da Habilitação: Neste bloco são apresentados os dados referentes a habilitação de 

cada um dos proponentes. 

Proponente: Descrição do nome fantasia do proponente selecionado na grade proponente. 

Renuncia ao Recurso: Selecione neste campo a opção Sim ou Não em referência a renuncia do 

recurso pelo fornecedor. 

Habilitado: Este campo permite ao usuário selecionar a situação de habilitação do proponente 

e apresenta a situação já gravada. Este campo possui as opções Sim e Não. 

Somente para o estado do Paraná – Sendo o processo da modalidade de Inexigibilidade e o campo do edital 

“Natureza da Licitação Credenciamento/Chamamento” da guia “Situação” marcada. A alteração da opção de “Sim” 

para “Não”, só poderá ser realizada caso o fornecedor selecionado não possua proposta comercial, caso o mesmo 
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possua o sistema emitirá a mensagem de advertência “Alteração não permitida! O Proponente (código e nome do 

mesmo) já possui Proposta Comercial.”, não permitindo a alteração da opção. 

Motivo: Informe o motivo pelo qual o fornecedor não foi habilitado no processo. 

Este campo está disponível apenas para o estado de São Paulo, e possui preenchimento obrigatório para a correta 

prestação de contas ao TCE/SP. 

  

Documentação Obrigatória: Grade destinada a listar os documentos exigidos para a 

habilitação do proponente para a sua participação no processo licitatório, caso houver. 

X: Nesta coluna o usuário poderá selecionar os documentos entregues pelo proponente. 

Tipo de Habilitação: Esta coluna apresenta a descrição do Tipo de Habilitação. 

Habilitação: Esta coluna apresenta a descrição do documento de habilitação necessário. 

Número da Certidão: Nesta coluna é informado o número da certidão ou documento de 

habilitação do proponente. 

Data de Emissão: Nesta coluna é informada a data de emissão do documento de habilitação 

do proponente. 

Data da Validade: Nesta coluna deverá ser informada a data de validade do documento de 

habilitação, caso existir. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Desclassificação de Fornecedor 
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Desclassificação de Fornecedor 

 
  

Efetua o registro das desclassificações dos fornecedores. 

O tipo de desclassificação irá determina se o fornecedor será desclassificado, ou se apenas a sua 

proposta, ou alguns itens da sua proposta foram desclassificados. 

  

Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não houver 

o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a existência 

de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 
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Tipo de Processo: Informe o tipo de processo para o qual o fornecedor será responsável. 

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Número do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário 

com o número do Processo. 

Número da Modalidade: Informe o código da modalidade correspondente. 

Código do Fornecedor: Informe o código de referência do fornecedor. 

Tipo de Desclassificação: Informe o tipo de desclassificação, conforme abaixo: 

Habilitação: O fornecedor será desclassificado. Caso tenha ocorrido situação de 

empate ficto no processo, não será permitido desclassificar o vencedor original e os 

fornecedores que efetuaram nova proposta, para não descaracterizar o empate ficto. 

  

Proposta: Esta opção permitirá desclassificar um ou mais itens da proposta, ou toda 

a proposta do fornecedor. Caso tenha ocorrido situação de empate ficto no 

processo, não será permitido desclassificar itens para os quais o fornecedor tenha 

realizado nova proposta, para não descaracterizar o empate ficto. 

Data da Desclassificação: Informe a data em que ocorreu a desclassificação do 

fornecedor. 

Motivo: Informe neste campo o motivo decorrente da desclassificação do fornecedor. 

Desclassifica Toda a Proposta: Campo de seleção que quando desmarcado indica a 

desclassificação de toda a proposta. 

  

Dados da Tabela quando selecionada a opção Item 

Item: Selecionando a opção Item, é habilitada uma tabela com o detalhamento dos itens 

envolvidos contendo as informações do Lote, Item, Descrição do Item, Unidade e 

Quantidade. 

Motivo da Desclassificação do Item: Permite o registro de Motivo da Desclassificação para 

cada item/lote da proposta comercial no formulário de Desclassificação de Fornecedor. Este 
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campo somente será habilitado se o item/lote for desclassificado. Acima do componente, será 

exibida a descrição do lote/item que está sendo desclassificado. Ao clicar na linha da grade no 

lote/item, será apresentada a descrição do item. Ao desclassificar o item/lote, irá sugerir como 

motivo da desclassificação do item/lote o motivo da desclassificação do fornecedor, campo 

“Motivo”. 

  

Dados da Tabela quando selecionada a opção Lote 

Lote: Selecionando a opção Lote, é habilitada uma tabela com o detalhamento dos itens 

envolvidos contendo as informações do Lote, Item, Descrição do Item, Unidade e Quantidade. 

Motivo da Desclassificação do Lote: Permite o registro de Motivo da Desclassificação para 

cada item/lote da proposta comercial no formulário de Desclassificação de Fornecedor. 

  

Dados da Tabela quando selecionada a opção Tabela de Preços 

Tabela de Preços: Selecionando a opção Tabelas de Preços, é habilitada uma tabela com o 

detalhamento dos itens envolvidos contendo as informações do Lote, Tabela e Descrição de 

Tabela de Preços. 

Esta opção é visível apenas para processos que utilizaram a opção de "Desconto sobre Tabela de Preços". 

Motivo da Desclassificação da Tabela de Preços: Permite o registro de Motivo da 

Desclassificação para cada tabela de preço da proposta comercial no formulário de 

Desclassificação de Fornecedor. 

Esta opção é visível apenas para processos que utilizaram a opção de "Desconto sobre Tabela de Preços". 

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Veja também 

•  Licitação Frustrada 
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Mapa Comparativo de Preços 

 
  

Emite um relatório com os preços propostos por cada um dos participantes, trazendo no final 

do mesmo a sugestão de vencedores com menor preço ou maior oferta por item e ainda o 

menor preço ou maior oferta global. Em caso de empate trará os proponentes empatados e em 

quais itens. 

  

O relatório informa a existência de empate entre os proponentes. 

  

Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não houver 

o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a existência 

de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 
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Processo: Exibe o número do Processo Licitatório no qual o fornecedor será desclassificado. 

Modalidade: Exibe a modalidade do Processo Licitatório no qual o fornecedor será 

desclassificado. 

Lote: Selecione o lote. 

Imprimir Fornecedor que não tem Proposta para itens: Marque esta opção para imprimir 

fornecedores que não apresentaram proposta para os itens. Quando esta opção estiver 

marcada, para os fornecedores que apresentaram proposta para alguns itens e para outros não, 

os itens para os quais o fornecedor não fez proposta serão impressos com o texto "Item não 

cotado pelo fornecedor". Caso a opção estiver desmarcada, serão impressos no relatório 

somente itens para os quais o fornecedor apresentou proposta. 

  

Tipo de Licitação 
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Selecione uma opção para a emissão do relatório. 

Menor Preço Unitário: Selecione esta opção para emitir o relatório pela licitação de menor 

preço unitário. 

Menor Preço Global: Selecione esta opção para emitir o relatório pela licitação de menor preço 

global. 

Menor Preço por Lote: Selecione esta opção para emitir o relatório pela licitação de menor 

preço por lote. 

Maior Lance/Oferta Unitária: Selecione esta opção para emitir o relatório pela licitação pelo 

maior lance/oferta unitária. 

Maior Lance/Oferta Global: Selecione esta opção para emitir o relatório pela licitação pelo 

maior lance/oferta global. 

  

  

Descrição do Fornecedor 

  

Selecione a opção para descrição do fornecedor. 

Razão Social: Com esta opção selecionada o fornecedor será descrito pela razão social. 

Nome Fantasia: Com esta opção selecionada o fornecedor será descrito pelo nome fantasia. 

  

Ordenação do Quadro Comparativo de Preço 

  

Selecione o tipo de ordenação para o quadro comparativo de preço. 

Menor Preço/Maior Lance: Esta opção se chamará “Menor Preço” caso o “Tipo de Licitação” 

escolhido seja “Menor Preço Unitário”, “Menor Preço Global” ou “Menor Preço por Lote”, ou se 

chamará “Maior Lance“ caso o “Tipo de Licitação” escolhido seja “Maior Lance/Oferta Unitária” 

ou “Maior Lance/Oferta Global”. 

Numérica: Selecione esta opção para que a ordenação do mapa comparativo de preço seja 

feita de forma numérica. 

Alfabética: Selecione esta opção para que a ordenação do mapa comparativo de preço seja 
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feita de forma alfabética. A opção “Alfabética” será a opção escolhida em “Descrição do 

Fornecedor”, que pode ser “Razão Social” ou “Nome Fantasia”. 

  

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

Veja também 

• Classificação da Proposta 

• Mapa Comparativo de Preços (Após os Lances) 
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Classificação da Proposta 

 
  

Esta funcionalidade permite ao usuário realizar a Classificação de Registro de Preços da 

Proposta. 

  

Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não houver 

o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a existência 

de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 

  

 

  

Tipo de Processo: Informe o tipo de processo correspondente.   
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Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Nº do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário com o 

número do Processo. 

Nº da Modalidade: Informe o código da modalidade correspondente. 

Data da Classificação: Informe a data em que ocorreu a classificação. 

Tipo de Classificação: Informe o tipo de classificação, optando por: Menor preço Unitário 

ou Menor preço por Lote. 

Lote: Selecione o número correspondente ao lote. 

Número do Item: Selecione o número correspondente ao item. 

Altera Ordem: Os botões  alteram respectivamente a ordem de classificação da 

tabela apresentada. 

Ordem de Classificação: Na tabela Ordem de Classificação os dados das colunas: Ordem, 

Proponente, Fornecedor, Valor Unitário são apresentados podendo ser alterados e 

reordenados conforme o usuário desejar.   

  

Para salvar clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

Veja também 

• Impressão de Ata 
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Classificação de Propostas - Desconto sobre Tabela de Preços 

 
  

Através desta funcionalidade e realizada a classificação das propostas referentes aos processos 

que utilizam Tabela de Preços. Cabe ressaltar que a mesma estará disponível apenas para 

processos de "Concorrência - Registro de Preços" e "Pregão - Registro de Preços", que 

utilizarem a opção de Desconto sobre Tabela de Preços. 

  

Fase Classificação 

  

 

  

Esta fase apresenta um menu contendo duas ações: 

• Maior Desconto – Por Lote (se a Forma indicada no Edital for Lote): Efetua a 

classificação por lote das tabelas vinculadas ao processo. Através desta ação dois 

cenários poderão ser executados o "Empate por Lote" ou "Resultado Final por Lote". 

São considerados apenas os proponentes que não tiveram alguma proposta 

desclassificada por lote; e não foram desclassificados para o processo. 
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• Maior Desconto – Por Tabela (se a Forma indicada no Edital for Tabela): Efetua a 

classificação por tabela das tabelas vinculadas ao processo. Através desta ação dois 

cenários poderão ser executados o "Empate por Tabela" ou "Resultado Final por 

Tabela". São considerados apenas os proponentes que não tiveram alguma proposta 

desclassificada para a tabela; e não foram desclassificados para o processo. 

  

Situação do Proponente 

 

O proponente é vencedor de algum 

lote/tabela. 

 

Pendente – Não foi realizada 
classificação envolvendo o fornecedor. 

 

O Fornecedor não foi vencedor de 
nenhum lote/tabela. 

 

Fornecedor foi desclassificado do 

processo. 

  

Situação da Proposta 

 

O proponente é vencedor do lote/tabela. 

 

Pendente – Não foi realizada 
classificação envolvendo o lote/tabela. 

 

O Fornecedor não foi vencedor do 
lote/tabela. 

 

Fornecedor teve sua proposta 

desclassificada para o lote/tabela. 

  

Fase Empate 
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A situação de empate se caracteriza quando dois ou mais proponentes chegam ao mesmo 

percentual na sua proposta por lote ou tabela e este percentual é o vencedor. 

Esta fase apresenta um menu contendo duas ações: 

• Gravar Desempate: Ao clicar nesta ação, o sistema fará a gravação da classificação 

conforme a ordem definida a tabela de Propostas Empatadas. 

• Excluir Desempate: Após a execução da ação "Gravar Desempate", esta opção será 

marcada. Ao clicar o sistema fará a exclusão do registro do desempate e voltará ao 

estado original dos lotes/tabelas que estavam na situação de empate. 

  

Situação do Empate 

 

Desempate Realizado. 

 

Pendente - Não foi realizado o 
desempate. 

  

Para alterar a ordem das propostas, clique nas setas para cima ou para baixo . 
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Fase Resultado Final 

  

A fase Resultado Final pode ter duas situações, conforme abaixo, de acordo com a Classificação 

selecionada. 

  

 

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 818 

 

 

  

A ação "Excluir Classificação" fará a exclusão dos registros internos relacionados à classificação e 

empate, retornando ao estado inicial e permitindo refazer a classificação. Não será permitida a 

exclusão caso o processo já possua Adjudicação, Homologação, Anulação ou Revogação. 
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Empate Ficto 

 
Entende-se por Empate Ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas (ME) e empresa de pequeno porte (EPP), sejam iguais ou até 10 %  superiores à 

proposta mais bem classificada. Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno 

porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado, 

conforme estabelecem os  Art. 44 e 45 da Lei Complementar 123/2016. 

  

Através dessa função é possível registrar a nova proposta apresentada pelas microempresas 

(ME) e/ou empresas de pequeno porte (EPP), para os quais tenha ocorrido Empate Ficto, para 

“cobrir” a oferta da licitante vencedora que não seja pequenos negócios. Esta função trata o 

empate ficto dos processos licitatórios da modalidade Convite, Tomada de Preços e 

Concorrência. Para a modalidade de Pregão, o empate ficto é exibido na função  Empate Ficto - 

Lances, e tratado através da função Lances do Pregão, na sessão pública. 

  

Função possui diferentes comportamentos e  visões, de acordo com o  critério utilizado 

para classificação da proposta, conforme abaixo, e para processos que utilizaram desconto 

sobre tabela. 

  

Visão Por Lote: Quando o critério utilizado foi "Menor Preço por Lote". 

Visão Por Item: Quando o critério utilizado foi "Menor Preço Unitário". 

Visão Global: Quando o critério utilizado foi "Menor Preço Global" (Processo) .   
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Visão quando o critério de classificação da proposta foi "Por Lote". 
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Visão quando o critério de classificação da proposta foi "Por Item". 
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Visão quando o critério de classificação da proposta foi "Por Global (Processo) ". 

  

  

Item/Lote/Processo em situação de Empate Ficto. 

Esta tabela exibe, conforme o critério de classificação utilizado, os lotes, itens ou processos 

que encontram-se em situação de empate ficto. 

    

Lote: Informa o código do lote do item. 

Essa informação é exibida somente quando o critério de classificação utilizado foi "Menor Preço Unitário" ou 

 "Menor Preço por Lote" 

Item: Informa o código do item. 

Essa informação é exibida somente quando o critério de classificação utilizado foi "Menor Preço Unitário". 

Produto: Informa a descrição do produto 

Essa informação é exibida somente quando o critério de classificação utilizado foi "Menor Preço Unitário". 
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Descrição: Informa a descrição do lote ou indica que o critério de classificação da proposta 

foi "Menor Preço Global", exibindo o texto "Valor Global. 

Essa informação é exibida somente quando o critério de classificação utilizado foi  "Menor Preço por Lote" ou 

"Menor Preço Global" 

Unid: Informa a unidade de medida do item que consta no edital.   

Essa informação é exibida somente quando o critério de classificação utilizado foi "Menor Preço Unitário". 

Quantidade: Informa quantidade do item que consta no edital. 

Essa informação é exibida somente quando o critério de classificação utilizado foi "Menor Preço Unitário". 

Valor de Cotação (Edital): Informa o valor de cotação do Lote/Item/Processo que consta no 

edital. 

  

Proponente Vencedor original do Lote/Item/Processo 

Esta tabela exibe o proponente vencedor, determinado na fase de classificação das 

propostas, do Lote, item ou processo.   

  

CPF/CNPJ/Doc. Est.: Informa o código do documento de identificação do Proponente 

vencedor. 

Nome/Razão Social: Informa o Nome ou a Razão Social  do Proponente vencedor. 

Porte Da Empresa: Informa o porte da empresa do Proponente vencedor. 

Valor da Proposta: Informa valor do Lote/Item/Processo na proposta vencedora. 

Total: Informa valor total do Lote/Item/Processo na proposta vencedora. 

Proponente ME/EPP em situação de Empate Ficto 

Esta tabela exibe os proponentes cujo porte da empresa é Microempresa (ME) ou Empresa 

de Pequeno Porte (EPP) que encontram-se em situação de empate ficto em relação ao 

proponente vencedor.   

  

CPF/CNPJ/Doc. Est.: Informa o código do documento de identificação do proponente em 

situação de empate ficto. 
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Nome/Razão Social: Informa o Nome ou a Razão Social  do proponente em situação de 

empate ficto. 

Porte Da Empresa: Informa o porte da empresa do proponente em situação de empate 

ficto. 

Valor da Proposta Atual: Informa valor do Lote/Item/Processo na ultima proposta do 

proponente em situação de empate ficto. 

%: Percentual em relação a proposta vencedora. 

Total: Informa valor total do Lote/Item/Processo na proposta do proponente em situação 

de empate ficto. 

Nova Proposta 

Este formulário possibilitar registrar as novas propostas dos proponentes em situação de 

empate ficto. 

  

Fornecedor: Informa o proponente ME/EPP para o qual será registrada a nova proposta. 

Declinou: Marque essa opção quando o proponente ME/EPP  desistir de apresentar nova 

proposta. 

Digitar nova Proposta: Possibilita registrar os valores para os itens que irão compor a nova 

proposta. Ao clicar neste botão será apresentada a tela "Digitação de Proposta Por Item-

Empate Ficto", a qual esta detalhada abaixo.   

Esse botão é exibida somente quando o critério de classificação utilizado foi  "Menor Preço por Lote" ou "Menor 

Preço Global". 

Valor da Nova Proposta:  Registre o valor da nova proposta para o item em situação de 

empate ficto.   

% em relação à proposta vencedora original: Apresenta o percentual da nova proposta em 

relação a proposta vencedora original. 

Total: Apresenta o valor total da proposta. 

Esta informação não será exibida para processos que utilizaram Desconto Sobre Tabela de Preços. 

Data: Informe a data da nova proposta. 

Observação: Informe observações, caso houver,  em relação a nova proposta digitada.   



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 825 

 

  

Para salvar a nova proposta clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

  

  

 

  

Digitação de Proposta por Item - Empate Ficto 
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Esta tela possibilita informar os valores item a item, para compor o valor total da nova proposta 

por lote ou por processo. Importante lembrar que, após confirmar a digitação no botão  , é 

preciso gravar as informações da proposta no formulário "Nova Proposta". 

  

Lote: Apresenta o número do lote e a descrição. 

Item: Apresenta o item que compõe o lote. 

Descrição: Apresenta a descrição do item ou da tabela de preços. 

Quantidade: Apresenta a do item. 

Valor da Proposta: Informe o valor da nova proposta. 

Total: Apresenta o valor total (Quantidade x Valor da Proposta). 

Valor Total Digitado: Apresenta a soma da coluna Total. 

Valor Total do Vencedor: Apresenta o valor total da proposta do vencedor original. 

  

Para os processos que utilizaram Desconto sobre Tabela de Preços, serão exibidas as seguintes 

informações nesta tela: 

  

Lote: Apresenta o número do lote e a descrição. 

Tabela: Apresenta a Tabela de preço que compõe o lote. 

Descrição: Apresenta a descrição da tabela de preços. 

Valor Percentual Proposta: Informe o valor do percentual de desconto sobre tabela da nova 

proposta. 

Percentual Total Digitado: Apresenta a soma da coluna Valor Percentual Proposta. 

Percentual Total do Vencedor: Apresenta o valor total da proposta do vencedor original. 

  

Para confirmar os dados digitados clique   

Para limpar os dados clique   
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Impressão de Ata 

 
  

Esta funcionalidade realiza a Impressão de Ata, para processos de diversas funcionalidades. 

  

Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não houver 

o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a existência 

de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 

  

 

  

Tipo de Processo: Informe o tipo de processo correspondente.   

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Número do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário 

com o número do Processo. 
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Imprimir Fornecedores Empatados: Campo de seleção que determina a impressão ou não 

dos fornecedores empatados. 

Descrição do Título: Informe o título da ata a ser impressa. 

Descrição da Observação: Adicione alguma observação pertinente a ata. 

Tabela que apresenta dados de preenchimento automático pelo sistema.   

  

Para salvar clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

Veja também 

• Parecer Técnico 
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Complemento da Ata 

 
  

Esta funcionalidade tem por objetivo, permitir a gravação de informações complementares para 

as atas de registro de preço. 

  

 

  

  

Ano da Ata: Informe o ano de emissão da ata. 

Número da Ata: Informe o número de registro da ata. 

Ano do Processo: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com o ano do 

processo. 
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Número do Processo: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com o número 

do processo. 

Modalidade: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com a modalidade do 

processo. 

Data da Ata: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com a data da ata. 

Fornecedor: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com o fornecedor 

principal. 

  

Guia Representante 

  

Representante do Contratante (Ordenador/Assinante) 

  

Ordenador: Informe ou selecione através do botão ,  o código do ordenador. 

Responsável pelo Contrato: Informe ou selecione através do botão ,  o código da pessoa 

responsável pela ata. 

Controlador: Informe ou selecione através do botão , o controlador da ata. 

Fiscal: Informe ou selecione através do botão , o fiscalizador da ata. 

  

  

Representante da Contratada 

  

CPF/CNPJ do Representante: Informe o número do documento do representante da ata. Caso 

o fornecedor vinculado há Ata seja uma pessoa jurídica, este campo será de preenchimento 

obrigatório. 

  

  

Guia Complemento 

Observação: Para Atas com data anterior a 01/01/2013 a guia complemento será exibida conforme a figura abaixo. 
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Assinatura da Ata: Informe o nome da assinatura da ata. 

Inicio da Vigência: Informe a data de início da vigência da ata. 

Data de Prorrogação: Informa a data de prorrogação da ata.  

Término da Vigência: Informa a data de término da vigência. A data final não poderá 

ultrapassar 12 meses a partir da data de inicio. A contagem da vigência é realizada conforme o 

Art. 132, § 3º do Código Civil, o qual determinar que os prazos de meses e anos expiram no dia 

de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência. 

Prev. de Subcontratação: Selecione a previsão de subcontratação. 

Prev. de Cessão Contratual: Selecione a previsão da cessão contratual. 
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Origem do Ato: Selecione neste campo se a origem foi dada da Própria Entidade ou de uma 

parte Contratada. 

Fornecimento do Objeto: Informe neste campo se haverá fornecimento. 

Forma de Pagamento: Selecione a forma que será efetuado o pagamento. 

Veículo de Publicação: Informe o código do veículo de publicação. 

Data de Publicação: Informe a data em que a ata foi publicada. 

Penalidades: Neste campo deve ser informado as penalidades da Ata. 

  

Contrato TCE-PR 

  

Identificador do Contrato TCE-PR: Informe o número do identificador junto ao TCE. Este 

campo deverá ser ocultado para Atas de 2013 e superiores. 

Identificador do Contrato Anterior: Informe o código do identificador responsável pelo 

contrato anterior. Este campo será ocultado para Atas de 2013 e superiores. 

Regime de Execução do Contrato: Este campo aceita somente códigos existentes na tabela 

“Regime de Execução de Contrato do TCE”, do campo “código do Regime de Execução do TCE”. 

  

Observação: Para Atas com data igual ou superior a 01/01/2013 a guia complemento será exibida conforme a 

figura abaixo. 
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Guia Orçamentário 

  

Neste guia é possível efetuar o cadastramento dos dados orçamentários. 
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Guia Multas 
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Multa Rescisória: Informe o valor aplicado da multa rescisória. 

Multa Inadimplento: Informe o valor aplicado da multa de inadimplento. 

Outras Multas: Informe o valor de outras multas recebidas. 

  

  

Guia Garantia 
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Tipo de Garantia: Selecione o tipo de garantia que será aplicado. 

Descrição: Informe a descrição da garantia selecionada. Cabe ressaltar que quando for 

selecionado o tipo de garantia "Outras Garantias", a descrição será obrigatória. 

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Veja também 

• Impressão de Ata 
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Parecer Técnico 

 
  

Efetua o registro da posição do técnico na análise de cada uma das propostas apresentadas 

para o processo de licitação. 

  

 

  

Tipo de Processo: Informe o tipo de processo correspondente.   

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Número do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário 

com o número do Processo. 

Número da Modalidade: Informe o código da modalidade correspondente. 

Objeto Resumido: Resumo do parecer técnico. 

Parecer: Conteúdo elaborado de apresentação do parecer técnico. 

Responsável: Informe o nome do técnico responsável. 
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Número da Inscrição: Número correspondente a descrição. 

Data: Data em que foi elaborado o parecer técnico. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

Veja também 

• Parecer Jurídico 
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Parecer Jurídico 

 
  

Efetua o registro do parecer jurídico a respeito do processo selecionado. O assessor jurídico 

deverá verificar se o processo está de conformidade com a Lei 8.666/93, ou seja, se o mesmo 

percorreu todos os trâmites exigidos pela Lei. 

  

 

  

Tipo de Processo: Informe o tipo de processo correspondente.   

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Número do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário 

com o número do Processo. 

Número da Modalidade: Informe o código da modalidade correspondente. 
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Objeto Resumido: Resumo do parecer jurídico. 

Parecer: Conteúdo elaborado de apresentação do parecer jurídico. 

Responsável: Nome do técnico responsável em apresentar o parecer jurídico. 

Campo disponível somente para o estado do PR e MG. 

Número da Inscrição: Número correspondente a descrição. 

Data: Data em que foi elaborado o parecer jurídico. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Recurso Administraivo 
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Recurso Administrativo 

 
  

Efetua um resumo dos recursos que por ventura sejam interpostos, por um proponente para um 

determinado processo. 

  

 

  

Processo: Exibe o número e o ano do processo selecionado. 

Modalidade: Exibe a modalidade do processo selecionado. 

Código do Fornecedor: Selecione o código correspondente ao fornecedor desejado. 
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Data do Recurso: Selecione a data correspondente ao recurso. 

Resumo do Recurso: Informe detalhes ou observações pertinentes ao recurso. 

Suspende Processo: Campo de seleção que deve ser acionado se o processo será suspenso. 

Período de Suspensão do Processo: 

Início: A data de início de suspensão do processo corresponde à data do recurso 

administrativo. 

Fim: A data final de suspensão do processo quando informada, não poderá ser inferior a 

data de início de suspensão do processo. 

Data de Julgamento: Informe a data do respectivo julgamento. 

Resultado: Selecione dentre as opções disponíveis, o resultado do julgamento do recurso, 

lembrando que é possível identificar o resultado como "Provido" identificando que o 

recurso interposto foi deferido, ou "Desprovido", identificando que o recurso interposto foi 

indeferido. 

Campo disponível para os estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. 

Para o estado de São Paulo: Campo de preenchimento obrigatório para fins de prestação de contas. 

Responsável: Informe o nome do responsável pelo recurso. 

Resumo do Julgamento: Insira neste campo o resumo do ocorrido julgamento, trazendo 

informações relevantes ao caso. 

  

AUDESP 

Foi respeitado o prazo legal para data de interposição do recurso: Marque "Sim" ou 

"Não" para identificar se foi respeitado o prazo legal para data de interposição de recursos. 

Campo de preenchimento obrigatório e visível somente para o estado de São Paulo. 

  

Tipo de Recurso: Selecione o tipo de recurso conforme o evento. 

Campo disponível somente para o estado do Rio Grande do Sul, para fins de prestação de contas. 

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade "Anexos" 

(PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). Contendo um ou 

mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade "Anexos" será aberta exibindo os 

documentos anexados. 
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Botão disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul, sendo obrigatório a anexação de pelo menos um 

documento para o recurso administrativo, conforme exigências do TCE/RS. 

  

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Anulação de Processo 
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Anulação de Processo 

 
  

Efetua o registro do motivo para uma possível anulação de um processo. A autoridade 

competente para a aprovação do procedimento somente deverá anulá-la por ilegalidade de 

ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

  

 

  

Tipo de Processo: Informe o tipo de processo correspondente.   

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Número do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário 

com o número do Processo. 

Número da Modalidade: Informe o código da modalidade correspondente. 

Descrição: Campo onde o usuário pode apresentar observações pertinentes à anulação do 

processo. 
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Ato da Anulação: Informe qual foi o ato de anulação aplicado. 

Data da Anulação: Informe a data em que ocorreu a anulação. 

Nome: Informe o nome de quem realizou a ação de anulação. 

Número da Inscrição: Informe o número da inscrição correspondente. 

Data da Publicação: Informe a data na qual foi publicado o ato. Esta data será utilizada 

para contagem de prazo de envio da prestação de contas do TCE/SP. 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

  

Para salvar clique . 

Para excluir os dados clique . 

Para limpar os dados clique  . 

Para Imprimir os dados clique . 

  

Veja também 

• Revogação de Processo 
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Revogação de Processo 

 
  

Efetua o registro do motivo para uma possível revogação de um determinado processo. A 

autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação 

por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

  

  

 

  

Processo: Exibe o número e o ano do processo selecionado. 

Modalidade: Exibe a modalidade do processo selecionado. 

Descrição: Campo onde o usuário pode apresentar observações pertinentes à revogação 

do processo. 

Ato da Revogação: Informe qual foi o ato de revogação aplicado. 

Data da Revogação: Informe a data em que ocorreu a revogação. 
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Nome: Informe o nome de quem realizou a ação de revogação. 

Número da Inscrição: Informe o número da inscrição correspondente. 

Data da Publicação: Informe a data na qual foi publicado o ato. Esta data será utilizada 

para contagem de prazo de envio da prestação de contas do TCE/SP. 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

  

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade "Anexos" 

(PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). Contendo um ou 

mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade "Anexos" será aberta exibindo os 

documentos anexados. 

Botão disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul, sendo obrigatório a anexação de pelo menos um 

documento para a revogação do processo, conforme exigências do TCE/RS. 

  

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Veja também 

• Licitação Deserta 
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Licitação Deserta 

 
  

Funcionalidade que permite o registro do motivo para uma possível Licitação Deserta. 
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Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não houver 

o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a existência 

de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 

  

 

  

Tipo de Processo: Informe o tipo de processo correspondente.   

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Número do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário 

com o número do Processo. 

Descrição: Campo onde o usuário pode apresentar observações pertinentes à Licitação 

Deserta do processo. 

Ato Licitação Deserta: Informe qual foi o ato de Licitação Deserta aplicado. 
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Data Deserta: Informe a data em que ocorreu a Licitação Deserta. 

Nome: Informe o nome de quem realizou a Licitação Deserta. 

Número da Inscrição: Informe o número da inscrição correspondente. 

Data da Publicação: Informe a data na qual foi publicado o ato. Esta data será utilizada 

para contagem de prazo de envio da prestação de contas do TCE/SP. 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

  

Para salvar clique  

Para limpar os dados clique   

  

  

Veja também 

• Representante Legal/Comercial 
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Licitação Frustrada 

 
  

Funcionalidade que permite o registro do motivo para uma possível Licitação Frustrada. 

  

Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não houver 

o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a existência 

de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 

  

 

  

Tipo de Processo: Informe o tipo de processo correspondente.   

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Número do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário 

com o número do Processo. 

Número da Modalidade: Informe o código da modalidade correspondente. 
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Descrição: Campo onde o usuário pode apresentar observações pertinentes à Licitação 

Frustrada do processo. 

Ato Licitação Frustrada: Informe qual foi o ato de Licitação Frustrada aplicado. 

Data Frustrada: Informe a data em que ocorreu a Licitação Frustrada. 

Fato Motivador: informe o fato que motivou a frustração do processo, podendo ser 

decorrente da proposta ou habilitação. 

Nome: Informe o nome de quem realizou a Licitação Frustrada. 

Número da Inscrição: Informe o número da inscrição correspondente. 

Data da Publicação: Informe a data na qual foi publicado o ato. Esta data será utilizada 

para contagem de prazo de envio da prestação de contas do TCE/SP. 

Visível somente para o estado de São Paulo. 

  

Para salvar clique  

Para limpar os dados clique   

  

  

Veja também 

• Ata de Registro de Preços 
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Ata de Registro de Preços 

 
  

Esta funcionalidade apresenta informações a respeito das Atas de Registros de Preços 

realizadas. Cabe ressaltar que esta funcionalidade possui comportamento distinto para o estado 

do Paraná. 

  

  

Ata de Registro de Preços - Demais estados 
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Ano da Ata: Informe o ano da ata, no formato AAAA (Ano). 

Número da Ata: Informe ou selecione através do botão , o número atribuído a ata 

desejada. 

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Número do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário 

com o número do Processo. 

Número da Modalidade: Informe o código da modalidade correspondente. 

Data da Ata: Data na qual a ata foi realizada. 

Data de início da Vigência: Informe a data de inicio da vigência da Ata. 

Data Final da Vigência: Informe a data final da vigência da Ata. A data final não poderá 

ultrapassar 12 meses a partir da data de inicio. A contagem da vigência é realizada 

conforme o Art. 132, § 3º do Código Civil, o qual determinar que os prazos de meses e anos 

expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata 

correspondência.  

  

Critério para geração da Ata: Selecione o critério a ser utilizado na geração da Ata. A 

geração pode ser realizada considerando os itens ou fornecedores. 

  

Imprimir Fornecedores Empatados: Marque esta opção para que os fornecedores 

empatados sejam considerados na geração da ata de registro de preços. Caso não seja 

marcada, os referidos fornecedores não serão listados. 

  

Lote: Informe ou selecione através do botão , o lote a ser considerado na geração da ata 

de registro de preços. 

Item: Informe ou selecione através do botão , o número do item/tabela a ser utilizado. 

Cabe ressaltar que, quando o processo utilizar a opção "Desconto Sobre Tabela de Preços", 

o campo apresentado será "Tabela". 
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Lote: Esta coluna apresenta os números dos lotes dos itens. 

Item: Esta coluna apresenta os códigos dos itens. Cabe ressaltar que, quando o processo 

utilizar a opção "Desconto Sobre Tabela de Preços", o título desta coluna será alterado para 

"Tabela", apresentando o código da tabela de preços informada no edital. 

Produto: Esta coluna apresenta os códigos dos produtos. Cabe ressaltar que, quando o 

processo utilizar a opção de "Desconto Sobre Tabela de Preços", esta coluna não será 

apresentada. 

Descrição: Esta coluna apresenta as descrições dos produtos. Cabe ressaltar que, quando o 

processo utilizar a opção "Desconto Sobre Tabela de Preços", o título desta coluna será 

alterado para "Descrição da Tabela", apresentando a descrição da tabela de preços 

informada para o lote na guia "Tabela de Preços", do edital. 

Unid.:  Esta coluna apresenta os valores referentes às unidades dos itens. Cabe ressaltar 

que, quando o processo utilizar a opção de "Desconto Sobre Tabela de Preços", esta coluna 

não será apresentada. 

Percentual: Esta coluna apresenta o percentual do desconto sobre a tabela da proposta 

vencedora do edital. Cabe ressaltar que este campo será visível apenas quando o processo 

utilizar a opção "Desconto Sobre Tabela de Preços". 

Valor da Ata: Quando o processo utilizar a opção "Desconto Sobre Tabela de Preços", este 

campo apresentará a totalização do valor estimado informado em todas as tabelas de preço 

de todos os lotes informados no edital. 

  

Lote: Esta coluna apresenta os números dos lotes dos itens. 

Item: Esta coluna apresenta os códigos dos itens. 

Produto: Esta coluna apresenta os códigos dos produtos. 

Descrição: Esta coluna apresenta as descrições dos produtos. 

Unid.:  Esta coluna apresenta os valores referentes às unidades dos itens. 
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Clicando sobre o botão , será exibida a funcionalidade "Termo Aditivo da Ata de Registro 

de Preço". A ajuda desta funcionalidade pode ser acessada clicando aqui. 

  

  

Ata de Registro de Preços - estado do Paraná 

  

 

  

  

Ano da Ata: Informe o ano da ata, no formato AAAA (Ano). 

Número da Ata: Informe ou selecione através do botão , o número atribuído a ata 

desejada. 

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 
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Número do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário 

com o número do Processo. Não será possível informar o número de um processo, cujo ano 

seja menor que o ano da ata, e não tenha ocorrido a virada anual deste processo. Desta 

forma será exibida uma mensagem impeditiva. 

Número da Modalidade: Informe o código da modalidade correspondente. 

Data da Ata: Data na qual a ata foi realizada. 

Data de início da Vigência: Informe a data de inicio da vigência da Ata. 

Data Final da Vigência: Informe a data final da vigência da Ata. A data final não poderá 

ultrapassar 12 meses a partir da data de inicio. A contagem da vigência é realizada 

conforme o Art. 132, § 3º do Código Civil, o qual determinar que os prazos de meses e anos 

expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata 

correspondência.  

  

Fornecedor: Informe ou selecione através do botão , o fornecedor a ser considerado 

para gerar a ata. 

  

Lote: Esta coluna apresenta os números dos lotes dos itens. 

Item: Esta coluna apresenta os códigos dos itens. 

Produto: Esta coluna apresenta os códigos dos produtos. 

Descrição: Esta coluna apresenta as descrições dos produtos. 

Unid.:  Esta coluna apresenta os valores referentes às unidades dos itens. 

  

Clicando sobre o botão , será exibida a funcionalidade "Termo Aditivo da Ata de Registro 

de Preço". A ajuda desta funcionalidade pode ser acessada clicando aqui. 

  

Para salvar clique . Caso a gravação tenha ocorrido com sucesso, o sistema irá verificar 

se o parâmetro de “Fechar ao Gravar“ está marcado. Em caso afirmativo, o formulário será 

fechado automaticamente após a gravação. 
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Veja também 

• Classificação das Propostas do Pregão 
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Classificação das Propostas do Pregão 

 
  

Esta funcionalidade permite ao usuário realizar a Classificação das Propostas do Pregão. 

  

 

  

Tipo de Processo: Informe o tipo de processo correspondente.   

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Nº do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário com o 

número do Processo. 

Nº da Modalidade: Informe o código da modalidade correspondente. 

Data da Classificação: Informe a data em que ocorreu a classificação. 
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Tipo de Classificação: Informe o tipo de classificação, optando por: Menor preço Unitário 

ou Menor preço por Lote. 

Número do Lote: Selecione o número correspondente ao lote. 

Número do Item: Selecione o número correspondente ao item. 

Altera Ordem: Os botões  alteram respectivamente a ordem de classificação da 

tabela apresentada. 

Ordem de Classificação: Na tabela Ordem de Classificação os dados das colunas: Ordem, 

Proponente, Fornecedor, Valor Unitário são apresentados podendo ser alterados e 

reordenados conforme o usuário desejar.   

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

Veja também 

• Manutenção de Registro de Preços 
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Manutenção de Registro de Preços 

 
  

Efetua alteração ou exclusão dos novos valores dos itens licitados. Durante a vigência da Ata de 

Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese prevista 

na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os 

preços praticados no mercado sofrerem redução. Sempre que comprovada a redução dos 

preços praticados no mercado, deverá o órgão responsável definir o novo valor a ser pago pela 

Administração e convocar os fornecedores registrados para negociação de novos valores. Esta 

funcionalidade poderá ser utilizada por todos os estados exceto o estado do Paraná ou quando 

o edital não estiver utilizando a opção "Desconto sobre Tabela de Preços". 

  

 

  

  

Tipo de Processo: Informe o tipo de processo correspondente.   
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Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Número do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário 

com o número do Processo. 

Número da Modalidade: Informe o código da modalidade correspondente. 

Data: Informe a data correspondente à Manutenção de Registro de Preços. 

Tabela automaticamente preenchida pelo sistema trazendo informações sobre o Lote, Item, 

a Descrição do item, Valor Anterior, Novo Valor e Diferença.   

  

Para salvar clique  

Cabe ressaltar que este botão não será visível para o estado do Paraná. 

Para excluir os dados clique  

Cabe ressaltar que para o estado do Paraná, ao clicar neste botão será verificado se existe um termo aditivo por 

valor com data posterior à data da manutenção, e em caso positivo será emitida uma mensagem advertindo sobre 

a impossibilidade de exclusão visto que um termo aditivo já alterou o valor dos itens. 

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

Veja também 

• Adjudicação 
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Adjudicação 

 
  

Efetua o registro, em cada processo, de quais fornecedores foram vencedores e em quais itens. 

A adjudicação influenciará de forma direta na gravação dos instrumentos contratuais, pois 

somente estarão habilitados para estes contratos os fornecedores que estiverem cadastrados 

como "vencedor" na adjudicação. 

  

Para os processos de Concorrência ou Pregão, do tipo Registro de Preço, caso tenha ocorrido 

rateio de itens entre os órgãos participantes, e quantidade adjudicada de um ou mais itens for 

menor do que a quantidade informada na rateio entre os órgãos, o item ficará com situação 

"Divergente - Rateado x Adjudicado", sendo necessário o ajuste do rateio, através da função 

Rateio de Itens entre Órgãos,  para então conseguir homologar o processo. 

  

Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não houver 

o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a existência 

de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. Além disso, também 

não será possível adjudicar o mesmo lote/item para diferentes proponentes, em decorrência de 

uma deficiência no leiaute de prestação de contas, que não possibilita o envio dessa situação.   

  

Esta função possui duas formas distintas de exibição, sendo que a segunda imagem é específica para processos de 

inexigibilidade com natureza "Credenciamento/Chamamento"  para o estado de Minas Gerais. 
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Visualização da função para processo com natureza de 

"Credenciamento/Chamamento" para os clientes de Minas Gerais. 

  

Código do Proponente: Selecione o código correspondente ao proponente. 
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Quando o processo for "Natureza da Licitação Credenciamento/Chamamento" e o estado for Minas Gerais, este 

campo não será visível. 

Data da Adjudicação: Informe a data correspondente a Adjudicação. 

Vencedor Global: Selecione a opção adequada. 

Quando o processo for "Natureza da Licitação Credenciamento/Chamamento" e o estado for Minas Gerais, este 

campo não será visível. 

  

Dados da Tabela Fornecedores 

Esta tabela só será visível para os casos onde o processo for "Natureza da Licitação Credenciamento/Chamamento" 

e o estado for Minas Gerais. 

Nesta tabela são apresentados todos os fornecedores participantes do processo licitatório 

que possuem proposta. 

Ícones do Status da Habilitação: Nesta coluna é exibido o ícone do status da habilitação 

da adjudicação, conforme abaixo: 

• Fornecedor adjudicado com sucesso. 

• Adjudicação pendente, ou seja, foi efetuada a modificação porém não foi 

confirmada. 

• Linha sem ícone, não foi realizada alteração. 

CNPJ: Nesta coluna é apresentado o CNPJ dos fornecedores que apresentaram proposta. 

Descrição do Fornecedor: Nesta coluna é apresentada a razão social dos fornecedores que 

apresentaram proposta. 

Valor Total Adjudicado: Nesta coluna é apresentado o total adjudicado para o fornecedor, 

totalizando a quantidade multiplicada pelo valor unitário de todos os lotes e itens 

adjudicados para o fornecedor.. 

  

Localizar Item: Através deste campo poderá ser feita a procura de algum item específico 

listado na tabela. 

Este campo só será visível para os casos onde o processo for "Natureza da Licitação 

Credenciamento/Chamamento" e o estado for Minas Gerais. 

  

Dados da Tabela Lote/Item 

Lote: Nesta coluna é apresentado o código do lote informado no edital. 
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Item: Nesta coluna é apresentado o código do item informado no edital. Cabe ressaltar que 

quando o processo utilizar a opção "Desconto Sobre Tabela de Preços" esta coluna passará 

a se chamar "Tabela", e será apresentado o código da tabela de preços informada no edital. 

Descrição do Item: Nesta coluna é apresentada a descrição do item informado no edital. 

Cabe ressaltar que quando o processo utilizar a opção "Desconto Sobre Tabela de Preços" 

esta coluna passará a se chamar "Descrição da Tabela", e será apresentada a descrição da 

tabela de preços informada para o lote/item na aba "Tabela de Preços" do edital. 

Quantidade: Nesta coluna é apresentada a quantidade adjudicada. Cabe ressaltar que caso 

o processo for "Natureza da Licitação Credenciamento/Chamamento" a quantidade 

adjudicada não poderá ser maior que a quantidade informada na proposta do fornecedor. E 

quando o processo utilizar a opção de "Desconto dobre Tabela de Preços" este campo não 

será visível. 

Valor Unitário: Nesta coluna é apresentado o valor unitário do lote/item. Cabe ressaltar 

que quando o processo utilizar a opção de "Desconto dobre Tabela de Preços" este campo 

não será visível. 

Perc. de Desconto: Nesta coluna é apresentado o percentual de desconto sobre a tabela de 

preço da proposta do fornecedor. 

Somente quando o processo utilizar a opção de "Desconto sobre Tabela de Preços" este campo será visível. 

Valor Estimado: Nesta coluna é apresentado o valor estimado informado na aba "Tabela de 

Preço" do edital. 

Somente quando o processo utilizar a opção de "Desconto dobre Tabela de Preços" este campo será visível. 

Valor Total: Nesta coluna é apresentado o resultado do cálculo da quantidade x valor 

unitário. 

Vencedor: Nesta coluna é apresentado o vencedor do edital. Cabe ressaltar que quando o 

processo for "Natureza da Licitação Credenciamento/Chamamento" vários fornecedores 

podem ser vencedores para o mesmo lote/item. Para os demais processos a adjudicação é 

limitada a um vencedor por lotem/item. 

Preço Compatível: Selecione "Sim" ou "Não" para indicar se o preço do item está 

compatível com o mercado. 
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Campo, disponível apenas para o estado de São Paulo, de preenchimento obrigatório somente para os itens que o 

fornecedor venceu. Para os itens não vencidos, o campo será preenchido como "Não se aplica", conforme regra do 

TCE/SP. 

Fonte: Informe a fonte utilizada para a pesquisa do preço compatível com o mercado. 

Campo, disponível apenas para o estado de São Paulo, de preenchimento obrigatório somente para os itens que o 

fornecedor venceu. Para os itens não vencidos, o campo não será habilitado para  preenchimento, conforme regra 

do TCE/SP. 

Total Adjudicado do Fornecedor:  Nesta coluna é apresentada a soma do Valor Total, dos 

itens que o fornecedor venceu, ou seja, é o total adjudicado para o fornecedor. 

Total Adjudicado do Processo:  Nesta coluna é apresentado o total adjudicado para o 

processo, considerando todos os fornecedores vencedores. 

  

Para realizar a reordenação dos fornecedores classificados e registrados em ata, como por 

exemplo permitir que o segundo colocado passe a realizar o fornecimento dos materiais ou 

serviços no lugar do primeiro, é possível efetuar esta reordenação através da função de 

Desclassificação de Registro de Preços presente na fase externa dos processos de pregão e 

concorrência por registro de preços. 

  

Para salvar clique . 

  

Observações: 

I) O sistema não irá permitir adjudicar o processo quando o fornecedor estiver com documentação no status 

pendente. Ao tentar adjudicar um fornecedor com documentação pendente será exibida a mensagem: “Fornecedor 

está com a Habilitação Pendente, não será possível a sua adjudicação como vencedor. Regularize a Habilitação do 

fornecedor para posterior Adjudicação.” 

II) Não será possível realizar a adjudicação se caso o processo possuir  Empate Ficto pendencia de resolução. 

  

  

Para São Paulo: 

Ao gravar, se a proposta foi informada, o sistema já irá gravar  automaticamente o tipo de ajuste que deve ser 

utilizado para  processo, conforme  regras extraídas da Lei 8666, Art. 62, e valores atualizado pelo Decreto 

9.412 de 19/06/2018. 

Para processos de Concorrência e/ou Pregão (que não sejam Registro de Preços), Tomada de Preços, 

Dispensas e Inexigibilidades com finalidade  "Obras ou Serviços de Engenharia"  e  valor total adjudicado 

 superior a R$ 330.000,00, o tipo de ajuste sugerido será Contrato. 

Para processos de Concorrência e/ou Pregão (que não sejam Registro de Preços), Tomada de Preços, 

Dispensas e Inexigibilidades com finalidade  "Compras ou Serviços"  e  valor total adjudicado  superior a 

R$ 176.000,00, o tipo de ajuste sugerido será Contrato. 

Para os processos, que não se enquadrarem nos tópicos acima, o tipo de ajuste sugerido será  Nota de 

Empenho. 
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Para excluir os dados clique . 

Para limpar os dados clique  . 

Para Imprimir os dados clique . 

Para consultar os dados já cadastrados clique  . 

  

  

Veja também 

• Homologação 

• Rateio de Itens entre Órgãos 
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Homologação 

 
  

Efetua o registro dos dados referentes à homologação de cada processo. A homologação é a 

aprovação dada por autoridade judicial ou administrativa aos processos para que produzam os 

efeitos jurídicos que lhes são próprios. 

  

Para os processos de Concorrência ou Pregão, do tipo Registro de Preço, caso tenha ocorrido 

rateio de itens entre os órgãos participantes, e um ou mais itens estiverem com situação 

"Divergente - Rateado x Adjudicado", não será possível gravar a homologação até que se 

proceda com a correção da divergência na função Rateio de Itens entre Órgãos. 

  

Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não houver 

o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a existência 

de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 

  

 

  

  

Processo: Exibe o número e ano do processo selecionado.   

Modalidade: Exibe a modalidade do processo selecionado. 
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Expedição: Exibe a data em que foi realizada a expedição do processo. 

Decreto da Homologação: Informe qual o decreto de Homologação. 

Data da Homologação: Informe a data correspondente a Homologação. 

Observação: Para o estado do Espirito Santo não será permitido gravar a Homologação, quando o processo 

possuir Unidade(s) Gestora(s)  que encontram-se fechadas no PRONIM CP na data informada.  Para os processos 

que possuírem despesas informadas, são verificadas as Unidade(s) Gestora(s) atreladas a essas despesas. Para os 

processos que não possuem despesas, são verificadas as Unidade(s) Gestora(s) dos Órgãos informados no 

processo. 

Ordenador de Despesas: Informe o código do ordenador de despesas, previamente 

cadastrado na função Ordenador de Despesa.   

Número da Inscrição: Informe o número do documento do ordenador de despesa. 

Função do Ordenador: Informe a função exercida pelo Ordenador. 

Permite Gravar Contrato: Marque esta opção para que seja habilitada a permissão para 

gravação de contrato. 

Campo disponível somente para o estado do Paraná. 

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Desclassificação de Registro de Preços 

• Ordenador de Despesa   
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Impugnação ao Edital 

 
  

Esta funcionalidade permite gravar/excluir Impugnações de Edital. Possui a mesma 

operacionalidade da função “Recurso Administrativo”. 

Para o estado do Rio Grande do Sul, a funcionalidade será visível somente para as modalidades 

Inexigibilidade/Chamamento Público, Inexigibilidade/Chamamento Público - Credenciamento, Concorrência (Todas 

as concorrências), Concurso, Convite, Leilão, Pregão (Todos os Pregões) e Tomada de Preço. 

  

Importante! 

Quanto ao processo de exclusão de uma impugnação, o botão "Excluir" somente ficará 

disponível quando for selecionada uma data (campo "Data") em que foi cadastrada uma 

impugnação anteriormente. Caso o campo data seja preenchido com uma data que não 

corresponda ao cadastro de uma impugnação, o sistema se comportará como se estivesse 

sendo realizado um novo cadastro de impugnação, não exibindo assim o botão "Excluir". 

  

 

  

  

Processo: Exibe o número e o ano do processo selecionado. 

Modalidade: Exibe a modalidade do processo selecionado. 
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Código do Fornecedor: Informe ou busque pelo código do fornecedor. Este campo possui duas 

consultas, ou seja, podem ser encontrados dois botões do tipo "Lupa". O primeiro botão, ao 

pressionado, trará uma lista com todos os fornecedores, já o segundo botão trará somente a 

lista de fornecedores que já impugnaram o processo alguma vez. o segundo botão de consulta 

facilita os casos onde esteja sendo efetuada a consulta de uma impugnação já realizada. 

  

  

Guia Recurso 

  

Data: Por padrão, o sistema vai sugerir automaticamente a data corrente do sistema 

operacional, facultado ao usuário informar outra data, não permitindo que sejam informadas 

datas maiores que a data corrente, situação em que deverá ser apresentada a mensagem de 

advertência: “Data superior a data atual!”. 

Resumo: Possibilita informar o resumo correspondente a impugnação que se deseja registrar 

para o Processo, Fornecedor e Data informados nos campos anteriores. 

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade "Anexos" 

(PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). Contendo um ou 

mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade "Anexos" será aberta exibindo os 

documentos anexados. 

Botão disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul, sendo obrigatório a anexação de pelo menos um 

documento para a Impugnação, conforme exigências do TCE/RS. 

  

Guia Julgamento 
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Data: Por padrão, o sistema vai sugerir automaticamente a data corrente do sistema 

operacional, facultado ao usuário informar outra data, não permitindo que sejam informadas 

datas maiores que a data corrente, situação em que deverá ser apresentada a mensagem de 

advertência: “Data superior a data atual!”. 

Resultado: Selecione dentre as opções disponíveis, o resultado do julgamento da impugnação. 

Responsável: Informe o responsável. 

Resumo: Possibilita informar o resumo. 
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Desclassificação de Registro de Preços 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão da desclassificação do fornecedor de um processo de 

concorrência de registro de preços conforme artigo 13 do Decreto nº 2.743, de 21/8/98. 

  

 

  

Tipo de Processo: Informe o tipo de processo correspondente.   

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Número do Processo: Informe o número do processo. 

Número da Modalidade: Informe o código da modalidade correspondente. 

Fornecedor: Informe ou selecione o Fornecedor correspondente. 

Lote: Informe ou selecione o número do Lote. 

Número do Item: Informe ou selecione o Número do Item. Cabe ressaltar que caso o 

processo utilize a opção "Desconto sobre Tabela de Preços" este campo não será 

apresentado. 

Tabela de Preços: Informe ou selecione a Tabela de Preços. Cabe ressaltar que este campo 

só será apresentado caso o processo utilize a opção "Desconto sobre Tabela de Preços". 



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 877 

 

Descrição: Campo destinado a descrição de observações pertinentes à Desclassificação de 

Registro de Preços. 

Data: Informe a data correspondente à Desclassificação de Registro de Preços. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Proposta Comercial 

 
  

A Proposta Comercial é o documento através do qual o solicitante participa oferecendo seu 

bem/serviço à Administração Pública, nas condições solicitadas pelo Edital. Nesta função efetua-

se o registro dos preços que cada um dos proponentes apresentou, para cada um dos itens do 

processo. 

No caso de editais da modalidade Pregão, será possível acessar a funcionalidade de proposta a 

partir da tela de Lances do Pregão, para realizar a  alteração da proposta (inclusão, exclusão e 

alteração de itens), mesmo que a fase de lances ou negociação já tenha sido iniciada, porém 

somente poderão ser alterados os itens para os quais o lance ou negociação não foi iniciado. 

  

 

  

Tipo de Processo: Selecione o Tipo de Processo. 

Ano do Processo: Informe o Ano do Processo. Neste campo o sistema traz o ano vigente, 

podendo ser alterado. 

Número do Processo: Informe o Número do Processo. 
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Número da Modalidade: Informe o Número da Modalidade. 

  

Proponentes 

  

Na tabela Proponentes  o Fornecedor que estiver desclassificado na Proposta será 

destacado alterando a cor de fundo da linha. Para o fornecedor ser considerado 

desclassificado, todos os itens da tabela "Item Objeto" deverão estar desclassificados. Os 

itens desclassificados serão armazenados na tabela "Item Desclassificação". 

Ao selecionar o fornecedor, os sistema vai verificar se o mesmo está inabilitado, se estiver 

exibirá a mensagem: “Alteração não Permitida. Fornecedor foi inabilitado.” E não permitirá 

alterar a proposta desabilitando os botões “Grava”, “Exclui”, “Importar” e “Importar KIT”. 

Ao selecionar o fornecedor, o sistema vai verificar se o mesmo está desclassificado em 

todos os itens e exibir a mensagem: “Alteração não Permitida. Fornecedor foi 

desclassificado.” E não permitia alterar a proposta desabilitando os botões “Grava” e 

“Exclui”. 

Se o fornecedor tiver ao menos um item desclassificado, desabilitará os botões “Importar” e 

“Importar KIT”. 

Um balão informativo será exibido ao passar com o cursor do mouse sobre as linhas em 

que o fornecedor está desclassificado. O balão informativo deverá conter o código e nome 

do fornecedor e o “Motivo Geral” da desclassificação. 

  

Proposta por Item 

  

Nesta tabela os dados referentes ao item são cadastrados, informando-se dados como: a 

Quantidade, o Valor, o Prazo de Execução, a Validade, o Dia/Mês, o Prazo de entrega. 

A proposta poderá ser alterada, desde que ainda não tenha ocorrido o registro de uma fase 

posterior, que utilize informações da proposta. 
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Se o item estiver desclassificado ou se já teve etapa de lances ou negociação, no caso de um 

pregão, será destacada a linha na tabela alterando sua cor de fundo e não permitirá alterar 

nenhum dado de um item desclassificado. 

Se ao menos um item estiver desclassificado desabilitará os botões:  “Importar KIT”. 

Um balão informativo será exibido ao passar o cursor do mouse sobre as linhas em que o item 

está desclassificado. O balão informativo irá conter o número do lote, o número do item, a 

descrição do item e o motivo da desclassificação do item. 

Para os editais de Credenciamento/Chamamento, quando for permitido incluir novas propostas 

mesmo após as fases de Adjudicação/Homologação, não será possível excluir a proposta caso 

exista quantidade adjudicada para o lote/item. 

Caso a finalidade do processo licitatório for do tipo "Obra" ou "Serviço de Engenharia", 

serão habilitados também os campos "% de BDI", "% de Enc. Sociais" e "Tipo de 

Orçamento", para que seja informado o percentual de BDI, Encargos Sociais e o Tipo de 

Orçamento da obra ou serviço. 

Para o estado do Rio Grande do Sul os "% de BDI", "% de Enc. Sociais" e "Tipo de Orçamento" serão habilitados, 

para fins de prestação de contas, quando a finalidade for do tipo "Obras e Serviços de Engenharia", tendo 

preenchimento obrigatório conforme exigências do TCE/RS. Também terá o campo "Nota Técnica" habilitado (para 

inserir a nota final da proposta), e de preenchimento obrigatório, se o tipo de licitação utilizada corresponder ao 

tipo de licitação do TCE/RS, conforme relação abaixo: 

• MCA (Melhor Conteúdo Artístico); 

• MOQ (Maior Oferta de Outorga após Qualificação das Propostas Técnicas); 

• MOT (Maior Oferta de Outorga e Melhor Técnica); 

• MPP (Melhor Proposta Técnica com Preço fixado no Edital); 

• MTC (Melhor Técnica); 

• MTO (Menor Valor da Tarifa e Maior Oferta de Outorga); 

• MTT (Menor Valor da Tarifa e Melhor Técnica); 

• TPR (Técnica e Preço). 

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 881 

 

 

  

Impressão da Proposta Comercial 

  

 

  

Proponente: Campo para se consultar um fornecedor que efetuou proposta para o processo 

selecionado. Caso seja preenchido em branco, a descrição do campo será apresentada como 

“Todos”, indicando que todos os fornecedores que cadastraram proposta para o processo serão 

apresentados no relatório. 

Somente vencedores de algum item: Se esta opção for marcada, indica que no relatório serão 

apresentados apenas fornecedores que foram vencedores de algum item ou lote da licitação. 

Por padrão esta opção é apresentada desmarcada. Caso não tenha ocorrido a fase de 

classificação das propostas para o processo selecionado e este campo for marcado, o sistema 

apresentará a mensagem “Não existem dados para impressão.”. 
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Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para importar o Kit Proposta clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Cadastro de Fornecedor (Processos) 
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Lance 

Lances do Pregão 

 
  

Esta funcionalidade permite ao usuário realizar o registro de todos os lances do Pregão, os 

dados correspondentes ao Lote, Item e Fornecedor relacionados ao processo. 
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As opções disponíveis nesta função são: 

Iniciar: Inicia a rodada de lances para os fornecedores habilitados. 

Habilitar Lances: Possibilita habilitar mais fornecedores para lances sucessivos, desde que a 

rodada de lances ainda não tenha iniciado. 

Proposta Comercial: Possibilita acessar a funcionalidade de Proposta Comercial, caso for 

necessário a alteração da proposta, podendo ser inclusão, exclusão e alteração de itens, desde 

que ainda não foi iniciada a fase de lances ou negociação do item que se deseja alterar. 

Suspender: Suspende a rodada de lances do lote/item em questão. 

Continuar: Esta opção é visível após uma rodada ser suspensa, ela possibilita continuar a 

rodada. 

Declinar Todos:   Esta opção é visível apenas depois de iniciar a rodada de lances, ela possibilita 

o declínio de todos os fornecedores para um determinado item/lote de uma única vez. 

  

Reabrir: Possibilita reabrir a rodada de lances que um lote/item que esta com situação 

encerrado. 
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Excluir:  Possibilita excluir os lances que um lote/item. 

  

Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não houver 

o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a existência 

de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 

  

Lotes/Itens 

Esta tabela exibe os lotes/itens informados no processo de pregão, bem como a situação deles 

quanto aos lances.  

  

Limites para o Lance. 

Permite determinar limites mínimos de redução de valor entre um lance ou outro. O limite entre 

os lances poderá ser determinado por valor ou por percentual, mas nunca ambos. Além disso é 

possível optar pela sugestão automática do próximo Lance, e também determinar um intervalo 

de tempo para os proponentes realizarem seus lances.   

Limite: Informe um limite mínimo para de redução de valor entre um lance e outro. Caso o 

limite mínimo de valor foi informado no momento da digitação dos itens no edital, ele será 

automaticamente sugestionado neste campo, mas poderá ser alterado.  

Limite(%): Informe um limite mínimo, em percentual, para de redução de valor entre um lance 

e outro.  

Sugerir valor do lance: Ao marcar essa opção, o sistema irá sugestionar automaticamente o 

valor dos próximos lances dos proponentes, com base no valor da proposta/último lance 

deduzido do limite determinado. Será sugestionado somente quando foi informado um limite 

de valor ou percentual entre os lances. 

Intervalo (mm:ss): Tempo em minutos que os proponentes tem para efetuar o seus lances. 

Decorrido esse tempo, eles serão automaticamente declinados caso não tenham efetuado um 

novo lance dentro do intervalo determinado. 
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Detalhamento do Lote/Item 

Esse quadro exibe para cada item selecionado na tabela, as seguintes informações:  

Valor de referência: Exibe o valor de cotação do item que foi informado no edital. Essa 

informação não será exibida quando o parâmetro "Ocultar valor de referencia nos 

parâmetros do pregão", localizado na guia Gerais da função Parâmetros Gerais do sistema 

estiver ativado. 

Valor da Proposta: Exibe o valor da melhor proposta.   

Percentual: Exibe o percentual correspondente entre o valor da proposta e o valor de 

referência. Essa informação não será exibida quando o parâmetro "Ocultar valor de referencia 

nos parâmetros do pregão", localizado na guia Gerais da função Parâmetros Gerais do sistema 

estiver ativado.  

Próximo Lance:  Exibe o valor do próximo lance,  com base no valor da proposta/último lance 

deduzido do  limite determinado. Será visível somente se foi informado um valor limite entre os 

lances.  

Último Lance: Exibe o valor do último lance efetuado.  

Percentual: Exibe o percentual correspondente entre o valor do último lance e o valor de 

referência. Essa informação não será exibida quando o parâmetro "Ocultar valor de referencia 

nos parâmetros do pregão", localizado na guia Gerais da função Parâmetros Gerais do sistema 

estiver ativado.    

  

Fornecedores para o Lance 

Exibe os proponentes habilitados para lance, conforme a ordem de classificação das propostas, 

seus respectivos portes, conforme informado no credenciamento e a situação dos mesmos na 

fase de lances.    

Ao passar com o cursor do mouse sobre as linhas do Nome do Fornecedor será exibido o balão 

informativo com o nome do Fornecedor e o nome do Representante Legal (este somente se 

existir) conforme exemplo abaixo: 
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Outra opção para visualizar essas informações é através do botão , localizado ao lado do 

campo Valor Proposta, para o caso dos fornecedores que não irão participar da fase de lances, 

por não ter Representante Legal credenciado, conforme segue: 

  

 

  

Rodada de Lances 

Exibe as rodadas de lances que foram realizadas, bem como os valores propostos por cada 

fornecedor em cada lance.  

  

Observação  

Caso o processo esteja utilizando a opção "Desconto Sobre Tabela de Preços", haverá mudança 

no comportamento da tela, conforme abaixo: 

• A coluna "Item" não ficará visível; 
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• A coluna "Descrição do Item" não ficará visível; 

• Será acrescentada a coluna "Tabela"; 

• Será acrescentada a coluna "Descrição da Tabela"; 

• O quadro "Detalhamento do Lote/Item" será apresentado como "Detalhamento do 

Lote/Tabela"; 

• A descrição apresentada no quadro "Detalhamento do Lote/Item" será da Tabela de 

Preços; 

• O campo "valor de Referência" será apresentado como "Percentual de Referência" com 

o percentual informado para o lote/tabela no edital. Caso não tenha sido informado no 

edital, será apresentado como 0 (zero); 

• No campo "Valor da Proposta" será apresentado o percentual informado para o 

lote/tabela da proposta; 

• O campo "Percentual Último Lance" não ficará visível; 

• O campo "Limite" apresentará somente 4 posições, sendo duas casas decimais; 

• Na tabela "Fornecedores para Lance", o campo "Valor da Proposta" apresentará o valor 

percentual informado na proposta comercial; 

• O campo "Último Lance" apresentará somente 4 posições, sendo duas casas decimais; 

• Na tabela "Rodada de Lances" o comportamento será conforme abaixo: 

• O título será apresentado como "Valor (%)"; 

• Cada novo lance só poderá ser aceito um valor superior ao valor já informado, 

respeitando o limite de lances, caso configurado no processo; 

• O lance deverá ser informado com até 5 posições, sendo duas casas decimais; 

• Ao encerrar a fase de lances, o sistema fará a verificação de Empate Ficto; 

• Ao sair do campo o sistema verificará se o percentual informado é inferior ao 

percentual descrito no campo "Próximo Lance". Caso seja, será informado e 

feito um questionamento se deseja continuar. Optando por sim, continuará 

para o próximo lance, optando por não o cursor ficará no campo. 
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Fase de Negociação 

 
  

Esta funcionalidade apresenta a Fase da Negociação, os dados correspondentes ao Lote, Item e 

Fornecedor relacionados ao processo. 

  

Guia Filtros 

  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 

Número do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário 

com o número do Processo. 

Número da Modalidade: Informe o código da modalidade correspondente. 

Selecionar: Selecione entre as opções abaixo para realizar o filtro. 

• Lote/Item específico 
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• Intervalo por Lote 

• Intervalo por Item 

Cabe ressaltar, que caso o processo esteja utilizando a opção "Desconto Sobre Tabela", o 

campo "Lote/Item específico será exibido como "Lote/Tabela específico" e a opção 

"Intervalo por Item" não será exibida. 

Lote: Selecione o número do Lote. 

Item: Selecione o Número do Item. Cabe ressaltar, que caso o processo esteja utilizando a 

opção "Desconto Sobre Tabela", este campo será exibido como "Tabela". 

Carregar somente Lote/Itens com Empate Ficto: Caixa de seleção que permite Carregar 

somente Lote/Itens com Empate Ficto. Cabe ressaltar, que caso o processo esteja utilizando 

a opção "Desconto Sobre Tabela", este campo será exibido como "Carregar somente 

Lote/Tabela com Empate Ficto". 

Carregar somente Lote/Itens que não tiveram Negociação: Caixa de seleção que permite 

carregar somente Lote/Itens que não tiveram negociação. Cabe ressaltar, que caso o 

processo esteja utilizando a opção "Desconto Sobre Tabela", este campo será exibido como 

"Carregar somente Lote/Tabela que não tiveram Negociação". 

Descrição do Fornecedor: Selecione entre as opções Razão Social ou Nome Fantasia. 

  

Guia Negociação 

  

Esta guia de consulta apresenta ao usuário todas as informações registradas na Fase de 

Negociação. Cabe ressaltar, que caso o processo esteja utilizando a opção "Desconto Sobre 

Tabela", o título da grade será exibido como "Relação de Lote/Tabela selecionados pelos 

Filtros", e a coluna "Item" será exibida como "Tabela". 
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No Painel de Negociação, caso o processo esteja utilizando a opção "Desconto Sobre Tabela", o 

campo "Item" será exibido como "Tabela"; o campo "Melhor Lance" apresentará o percentual de 

desconto informado pelo fornecedor; o campo "Valor do Novo Lance" deverá ser superior ao 

valor do primeiro colocado, com quatro posições sendo duas casas decimais. 
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Para limpar os dados clique   
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Para Imprimir os dados clique  
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Habilitação para Lances Sucessivos 

 
  

Esta funcionalidade permite a realização da Habilitação para Lances Sucessivos, de acordo com 

a necessidade ou a ocorrência. 

  

Observação: Para a correta prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, a fase de 

publicação do processo é obrigatória, ou seja, não é possível realizar fase externa se não houver 

o registro de publicação. Ao entrar nesta funcionalidade, caso não seja identificada a existência 

de publicação,  sistema emitirá mensagem advertindo sobre esta situação. 

  

 

  

  

  

Processo: Exibe o número e o ano do processo. 

Modalidade: Exibe o número e a descrição da modalidade. 
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Selecionar Proponentes: Campo de seleção que habilita ou desabilita a seleção de 

proponentes. 

  

Dados da Tabela 

X: Através desta coluna é feita a seleção do processo para habilitação dos lances sucessivos. 

Lote: Nesta coluna é exibido o lote referente ao processo. 

Item: Nesta coluna é exibido o Item referente ao processo. Cabe ressaltar, que caso o 

processo esteja utilizando a opção "Desconto Sobre Tabela", esta coluna não será visível. 

Tabela: Nesta coluna é apresentado o código da tabela. Cabe ressaltar que a mesma só 

será exibida caso o processo esteja utilizando a opção "Desconto Sobre Tabela", e sua 

classificação não seja por Lote. 

Descrição do Item/Fornecedor: Nesta coluna é exibida a descrição do item/fornecedor do 

processo. Cabe ressaltar, que caso o processo esteja utilizando a opção "Desconto Sobre 

Tabela", e sua classificação não seja por Lote, este campo será exibido como "Descrição da 

Tabela/Fornecedor". 

Credenciado: Exibirá "Sim" quando o representante legal do fornecedor foi credenciado, ou 

seja, se foi cadastrado na função Credenciamento da sessão pública,  caso contrário, exibirá 

"NÃO". 

Valor: Nesta coluna é exibido o valor da proposta comercial. Cabe ressaltar, que caso o 

processo esteja utilizando a opção "Desconto Sobre Tabela", esta coluna não será visível. 

% : Nesta coluna é apresentado o percentual de diferença entre as propostas. 

  

  

Para salvar clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  
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Cadastro de Fornecedor 

 
  

Funcionalidade criada para cadastrar um novo fornecedor. Deverá ser alterado o cadastro de 

Fornecedor para indicar se o mesmo é de outra nacionalidade. Caso esta afirmação seja 

verdadeira, deverá ser possível informar um número de documento próprio para este 

fornecedor. Na sequência, preencha os campos conforme indicado: 

  

  

 

  

Código: Informe ou selecione o código correspondente ao fornecedor desejado. 

Fornecedor: Informe o nome atribuído ao fornecedor. 
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Guia Dados Cadastrais 

  

 

  

Nome Fantasia: Informe o nome fantasia atribuído ao fornecedor. 

Pessoa: Selecione se o fornecedor é estrangeiro, pessoa física ou jurídica. 

Porte da Empresa: Selecione o porte correspondente a empresa. 

Número do Documento: Informe o número atribuído ao documento. 

Inscrição Estadual: Informe o código de inscrição estadual. 

Inscrição Municipal: Informe o código de inscrição municipal. 

Contribuinte?: Selecione entre as opções Sim ou Não. 

  

Conta Corrente 

  

Banco: Informe o banco utilizado pelo fornecedor. 

Descrição: Descrições relativas ao banco. 
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Agência: Informe o código da agência. 

Dígito: Informe o dígito correspondente a agência. 

Conte Corrente: Informe o número da conta corrente do fornecedor. 

Dígito: Informe o dígito correspondente a conta corrente do fornecedor. 

  

  

Guia Endereço 

  

 

  

País: Selecione o país do fornecedor. 

UF: Selecione a unidade federal do fornecedor. 

Município: Selecione o município do fornecedor. 

Logradouro: Selecione o logradouro do fornecedor. 

Segmento: Selecione o segmento do fornecedor. 

Descrição: Adicione uma descrição se necessário. 

Bairro: Informe o bairro. 

CEP: Informe o CEP do endereço. 
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Número: Informe o número do endereço. 

Complemento: Adicione um complemento se necessário. 

  

Contato 

  

Tipo: Informe o tipo de contado relacionado ao fornecedor. 

Número ou Descrição: acrescente um número de telefone ou descrição do contato. 

Pessoa para Contato: Informe o nome da pessoa de contato. 

Observações: Adicione detalhes se necessário. 

Link: Insira um link de contato se necessário. 

  

  

Guia Correspondência 

  

 

  

País: Selecione o país do fornecedor. 

UF: Selecione a unidade federal do fornecedor. 

Município: Selecione o município do fornecedor. 

Logradouro: Selecione o logradouro do fornecedor. 
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Segmento: Selecione o segmento do fornecedor. 

Descrição: Adicione uma descrição se necessário. 

Bairro: Informe o bairro. 

CEP: Informe o CEP do endereço. 

Número: Informe o número do endereço. 

Complemento: Adicione um complemento se necessário. 

  

Contato 

  

Tipo: Informe o tipo de contado relacionado ao fornecedor. 

Número ou Descrição: acrescente um número de telefone ou descrição do contato. 

Pessoa para Contato: Informe o nome da pessoa de contato. 

Observações: Adicione detalhes se necessário. 

Link: Insira um link de contato se necessário. 

  

  

Guia Categoria 
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Código: Informe ou selecione o código correspondente a categoria. 

Descrição da Categoria: Insira a descrição adequada para a categoria. 

  

  

Guia Produto 
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Vincular Produtos Utilizando: Selecione as opções Produtos ou Classificação dos Produtos. 

Código: Informe ou selecione o código correspondente o produto. 

Descrição do Produto: Insira a descrição adequada para o produto. 

  

  

Guia Representante 
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Representantes Vinculados a Este Fornecedor 

  

Código: Informe ou selecione o código correspondente ao fornecedor. 

CPF/CNPJ: Informe o CPF ou o CNPJ do fornecedor. 

Representante: Informe o representante do fornecedor. 

Tipo: Informe o tipo de vínculo. 

Início: Informe o período de início do vínculo. 

Término: Informe o período de término do vínculo. 

  

  

Guia Quadro Societário 

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 905 

 

 

  

Vigência de: Informe o período inicial de vigência. 

Até: Informe o período final de vigência. 

CPF/CNPJ: Informe o CPF ou o CNPJ do quadro societário. 

Nr. do Documento: Informe o número atribuído ao documento. 

Nome do Sócio: Informe o nome do sócio vinculado. 

Cargo/Função: Informe o cargo ou a função exercida pelo mesmo. 

Tipo de Registro: Selecione o tipo de registro apresentado. 

Número do Registro: Informe o número atribuído ao registro. 

Data do Registro: Informe a data do registro, no formato DD/MM/AAAA (Dia/Mês/Ano). 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Veja também 

• Comissão de Licitação 
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Manutenção da Vigência do Credenciamento 

 
  

Esta funcionalidade permite que seja realizada a manutenção da vigência do credenciamento. 

  

 

  

Ano do Processo: Este campo apresenta o ano do processo. Cabe ressaltar que este campo é 

preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o processo selecionado na tabela 

"Processos". 

Nº do Processo: Este campo apresenta o número do processo. Cabe ressaltar que este campo é 

preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o processo selecionado na tabela 

"Processos". 

Data de Início da Vigência: Este campo apresenta a data de início da vigência. Cabe ressaltar 

que este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com a data de início da vigência 

informada no edital de credenciamento. 

Data Final da Vigência: Informe neste campo, a data final da vigência. Cabe ressaltar que o 

sistema realizará uma validação a fim de garantir que o intervalo (em meses) entre a data de 

início da vigência e a data final da vigência não ultrapasse doze meses, e caso ultrapasse, o 

sistema emitirá um alerta advertindo sobre a situação. Para carregar uma vigência já gravada, 
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deve-se selecionar na lista acessada através do botão . Caso não exista nenhuma 

manutenção de vigência, será preenchido automaticamente com a data final da vigência 

informada no edital de abertura do formulário. 

Motivo: Informe neste campo, o motivo da manutenção da vigência do credenciamento. 

  

  

Obs. 1 : No momento de gravar as informações, quando existir contrato cadastrado para o edital de 

credenciamento, a data final de vigência não pode ser menor que a data de expiração do contrato, neste caso o 

sistema exibirá uma advertência informando a situação. Caso exista mais de um contrato, será levado em conta o 

contrato com a maior data de expiração. 

  

Obs. 2: No momento da exclusão, caso o período vigente estiver sendo utilizado por algum contrato, o sistema 

emitirá advertência informando a impossibilidade de realizar a exclusão. 
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Manutenção do Valor de Referência 

 
  

Esta funcionalidade permite que seja realizada a manutenção do valor de referência. 

  

 

  

Ano do Processo: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com o ano do 

processo selecionado na grade "Processos". 

Nº do Processo: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com o número do 

processo selecionado na grade "Processos". 

Data de Referência: Informe neste campo, a data de referência. Cabe ressaltar que a data 

informada não poderá ser menor que a data inicial da vigência do edital, e nem maior que a 

data final de vigência do edital. 
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Localizar: Selecione neste campo, a opção a ser considerada na pesquisa, lembrando que as 

opções disponíveis são "Item", "Lote" e "Material". No campo ao lado, é possível informar a 

palavra ou valor a serem pesquisados, conforme opção selecionada anteriormente. Ex.: 

Selecionar na caixa de seleção, a opção "Material", e no campo ao lado digitar a palavra 

"Borracha". O sistema retornará todos os materiais que possuem a palavra "Borracha" em sua 

composição. A mesma lógica aplica-se às opções "Item" e "Lote". 

  

Lote: Esta coluna apresenta os números dos lotes informados no edital, de acordo com a data 

de referência informada anteriormente. 

Item: Esta coluna apresenta os códigos dos itens informados no edital, de acordo com a data de 

referência informada anteriormente. 

Descrição: Esta coluna apresenta as descrições dos itens, de acordo com a data de referência 

informada anteriormente. 

Quantidade: Esta coluna apresenta as quantidades dos itens informados no edital, de acordo 

com a data de referência informada anteriormente. 

Valor de Referência: Esta coluna apresenta os valores de referência dos itens informados no 

edital. Cabe ressaltar que é possível informar novos valores de referência para os lotes/itens. 

  

  

Obs. : A exclusão da manutenção do valor de referência somente será realizada quando não  houver contrato 

cadastrado com data maior ou igual a data de referência. Caso existam contratos cadastrados, o sistema alertará 

para a impossibilidade de realizar a exclusão, visto que existem outros contratos emitidos. 
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Menu Auxiliar 

Composição do Processo 

 
  

Emite uma relação com todas as etapas que deverão ser cumpridas no decorrer do processo 

selecionado. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes à Composição, siga o caminho 

Processos/Fases do Processo/Composição do Processo. 

  

 

  

Unidade Gestora: Informa a unidade gestora do processo. 

Ano do Processo: Este campo exibe o ano do processo. 

Número do Processo: Este campo apresenta o número do processo. 
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Número da Modalidade: Este campo apresenta o número da modalidade. 

Modalidade: Este campo apresenta o tipo de modalidade. 

  

  

Guia Requisições 

  

Esta guia apresenta o resultando da consulta das Requisições do Processo. 

Tipo: Coluna que apresenta o tipo da requisição, podendo ser de Compra ou Necessidade. 

Ano: Esta coluna exibe o ano da requisição. 

Número: Coluna que apresenta o número da requisição. 

Data: Coluna que apresenta a data da realização da requisição. 

Finalidade: Coluna que apresenta a finalidade da requisição que atende as opções de: Compra, 

Serviço, Obra, Serviço de Engenharia ou Concessão. 

Objeto: Coluna que apresenta a descrição do objeto da requisição. Ao posicionar o cursor do 

mouse sobre este campo o sistema irá apresentar uma caixa de texto contendo a descrição da 

finalidade por completo. 

Órgão: Coluna que apresenta o código reduzido do órgão relacionado à requisição. 

Unidade: Código do órgão, da unidade ou do departamento relacionado à requisição com o 

código do órgão. Para o estado de São Paulo esta coluna terá o nome de "Departamento". 

Descrição: Descrição do órgão, da unidade ou do departamento respectivamente. 

  

  

Guia Processo 
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Descrição do Objeto: Informe neste campo a descrição do objeto. 

  

  

Guia Documentos 
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Tipo de Habilitação: Coluna que apresenta o tipo de habilitação. 

Código: Informe o número do código. 

Descrição: Informa a descrição do documento. 

  

Guia Despesas 
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Ano: Exibe o ano referente a despesa. 

Órgão: Exibe o código do órgão da despesa. 

Unidade: Exibe o código da Unidade da despesa. 

Despesa: Exibe o código da despesa. 

Fonte:  Exibe o código da fonte da despesa. 

Categoria:  Exibe a categoria da despesa. 

Valor: Exibe o valor da despesa. 

Data da Reserva: Exibe a data da reserva quando houver. 

  

Guia Itens 
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Lote: Esta coluna informa o lote do item. 

Item: Esta coluna informa o código do item. Cabe ressaltar que, caso o processo esteja 

utilizando o procedimento de desconto sobre tabela de preços, esta coluna não será exibida. 

Descrição: Esta coluna informa a descrição do material informado no edital. Caso o processo 

esteja utilizando o procedimento de desconto sobre tabela de preços, esta coluna não será 

exibida. 

Unid.: Esta coluna informa a unidade medida. Caso o processo esteja utilizando o procedimento 

de desconto sobre tabela de preços, esta coluna não será exibida. 

Quantidade: Esta coluna informa a quantidade. Caso o processo esteja utilizando o 

procedimento de desconto sobre tabela de preços, esta coluna não será exibida. 

Cotação: Esta coluna informa o valor da cotação. Caso o processo esteja utilizando o 

procedimento de desconto sobre tabela de preços, esta coluna não será exibida. 
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Tabela: Esta coluna informa o código da tabela de preços informada no edital. Cabe ressaltar 

que esta coluna somente será apresentada para processos que utilizam o procedimento de 

desconto sobre tabela de preços. 

Descrição: Esta coluna informa a descrição da tabela de preços informada no edital. Cabe 

ressaltar que esta coluna somente será apresentada para processos que utilizam o 

procedimento de desconto sobre tabela de preços. 

Percentual: Esta coluna informa o percentual de referência informado no edital. Cabe ressaltar 

que esta coluna somente será apresentada para processos que utilizam o procedimento de 

desconto sobre tabela de preços. 

Valor Estimado: Esta coluna informa o valor estimado informado no edital. Cabe ressaltar que 

esta coluna somente será apresentada para processos que utilizam o procedimento de desconto 

sobre tabela de preços. 

  

  

  

Guia Proponentes 
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Código: Esta coluna informa o código do proponente. 

Fornecedor: Esta coluna informa o nome do fornecedor. 

Habilitado: Esta coluna informa se o proponente é habilitado. 

Valor Item Venc.: Esta coluna informa o valor do item. Caso o processo esteja utilizando o 

procedimento de desconto sobre tabela de preços, nesta coluna será apresentado o somatório 

do valor estimado das tabelas, subtraídos do percentual de desconto ofertado pelo fornecedor, 

para cada tabela. 

Convidado: Informa se o proponente é convidado. 

  

  

Guia Ped. Empenho 
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Ano: Esta coluna informa o ano. 

Empenho: Esta coluna informa o número do pedido de empenho no LC. 

Tipo: Esta coluna informa o tipo. 

Despesa: Esta coluna informa a despesa. 

Fornecedor: Esta coluna informa o nome do fornecedor. 

Dt. Empenho: Esta coluna informa a data do empenho. 

Valor: Esta coluna informa o valor. Caso o processo esteja utilizando o procedimento de 

desconto sobre tabela de preços, esta coluna apresentará o valor do pedido. 
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Empenho CP: Esta coluna informa o número do empenho emitido no CP. Somente será exibido 

depois que for realizada sua emissão no CP.. 

  

Anulação dos Pedidos de Empenho: Para cada pedido de empenho selecionado na tabela de 

cima, serão exibidas as anulações, caso tenham sido gravadas. Essa tabela é composta pelos 

seguintes campos: 

Nr Anulação: Número da anulação; 

Motivo: Motivo da anulação. 

Data da anulação: Data em que a anulação foi gravada.  

Valor anulado no LC: Refere-se ao valor informado no momento da gravação da 

anulação no LC. 

Valor anulado no CP: Refere-se ao valor que já foi efetivamente anulado no CP, 

para essa anulação do LC. 

  

Guia AC/ OS 

Esta guia apresenta as autorizações de compra e/ou ordens de serviço vinculadas ao processo. 
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Ano: Esta coluna apresenta o ano do item vinculado ao processo (autorização de compras e/ou 

ordem de execução de serviços). 

Número: Esta coluna apresenta o número do item vinculado ao processo (autorização de 

compras e/ou ordem de execução de serviços). 

Tipo: Esta coluna apresenta o tipo do item vinculado ao processo (autorização de compras e/ou 

ordem de execução de serviços). Para autorização de compras é apresentada a sigla "AC", já 

para ordem de execução de serviços é apresentada a sigla "OS". 

Fornecedor: Esta coluna apresenta o ano do fornecedor do item vinculado ao processo 

(autorização de compras e/ou ordem de execução de serviços). 

Data: Esta coluna apresenta a data de registro do item vinculado ao processo (autorização de 

compras e/ou ordem de execução de serviços). 

Valor: Esta coluna apresenta o valor do item vinculado ao processo (autorização de compras 

e/ou ordem de execução de serviços). 
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Para Imprimir os dados clique  

Para consultar  todos os Instrumentos Contratuais emitidos para o processo em ordem 

 cronológica, clique . 

A consulta "Linha do Tempo" tem o objetivo de apresentar os contratos, termos aditivos, 
empenhos, autorizações de compra/ordens de serviço emitidas para o processo, em forma 
cronológica. 
  

Veja também 

• Histórico da Licitação 
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Descarte de Numeração 

 
  

Funcionalidade destinada a realizar a manutenção de Descarte de Numeração. 

  

 

  

Tipo de Processo: Será informa o tipo de processo selecionado. 

Ano do Processo: Será informado o ano do processo selecionado. 

Nro do Processo: Será informado o número do processo selecionado. 

Nro da Modalidade: Será informado o número da modalidade do processo selecionado. 
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Descrição: Informe neste campo a descrição do descarte. 

Ato Numeração Descartada: Informe o ato da numeração descartada. 

Data de Descarte: Informe a data em que foi realizado o descarte. 

Nome: Informe o nome do responsável pelo descarte. 

Número da Inscrição: Informe o número da inscrição do descarte. 

  

Para salvar clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Histórico da Licitação 
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Histórico da Licitação 

 
  

Funcionalidade para consulta do Histórico da Licitação. 

  

 

  

Parâmetros 

  

Lote: Permite informar um lote para ser filtrado pelo relatório. 

Item: Permite informar um item para ser filtrado pelo relatório. 
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Descrição do Objeto 

Resumida: Será exibida a descrição resumida do objeto de licitação. 

Completa: Será exibida a descrição completa do objeto de licitação. 

  

Composição do Relatório 

Marque os itens necessários para compor o relatório. 

Todos os Itens: Ao marcar esta opção, todos os campos abaixo também serão marcados. 

Comissão de Licitação: Marque esta opção para que as informações da Comissão de 

Licitação sejam incluídas no Histórico de Licitação. 

Lista de Presença: Marque esta opção para que as informações da Lista de Presença sejam 

incluídas no Histórico de Licitação. 

Obs.: Esta opção será exibida somente quando for modalidade Convite e Tomada de Preço. 

Habilitação: Marque esta opção para as informações da Habilitação sejam incluídas no 

Histórico de Licitação. 

Proposta por Item: Marque esta opção para que as informações da Proposta  sejam 

incluídas no  Histórico de Licitação. 

Proposta por Tabela de Preço: Marque esta opção para que as informações da Proposta - 

Tabela de Preço sejam incluídas no Histórico de Licitação. 

Obs.: Esta opção será exibida somente quando o processo utilizou desconto sobre Tabela de Preços. 

Proposta por Fornecedor: Marque esta opção para que as informações da proposta por 

fornecedor sejam incluídas no relatório do Histórico de Licitação. 

Benefício da Lei Complementar 123/2006 - Empate Ficto: Marque esta opção para que 

as informações referentes ao Empate Ficto sejam incluídas no Histórico de Licitação. 

Essa opção será habilitada somente para os processos de Convite, Concorrência e Tomada de Preços, 

quando o tipo não for Alienação ou Concessão. 

Adjudicação: Marque esta opção para que as informações da Adjudicação  sejam incluídas 

no Histórico de Licitação. 

Só Vendedores: Marque esta opção quando desejar ver apenas as informações dos 

Vencedores no Histórico de Licitação. 

Obs.:Esta opção será habilitada somente se a opção Adjudicação estiver selecionada. 
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Homologação: Marque esta opção para que as informações referentes a Homologação 

 sejam incluídas no relatório do Histórico de Licitação. 

Classificação Final por Item/Lote: Marque esta opção para que visualizar a classificação 

final por item ou lote, conforme foi o critério de julgamento. Para os processos da 

modalidade Convite, Concorrência e Tomada de Preços, caso tenha ocorrido empate ficto, a 

classificação final já considera o desempate. 

Essa opção não será habilitada para os processos de Concorrência do tipo Alienação ou Concessão e 

Tomada de Preços do tipo Alienação ou Concessão e Concurso. 

Classificação Final por Fornecedor: Marque esta opção para visualizar a classificação final 

do fornecedor. Para os processos da modalidade Convite, Concorrência e Tomada de 

Preços, caso tenha ocorrido empate ficto, a classificação final já considera o desempate. 

Essa opção não será habilitada para os processos de Concorrência do tipo Alienação ou Concessão e 

Tomada de Preços do tipo Alienação ou Concessão e Concurso. 

  

  

Para Imprimir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Manutenção de Dados – SIM-AM TCE/PR 
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Anexos 

 
  

Esta funcionalidade permite que seja efetuada a anexação de arquivos ao processo licitatório. 

Sendo assim é possível registrar anexos referentes à requisições de compras/necessidade, 

contratos e aditivos. 

  

  

 

  

Guia Inclusão de Anexos 

Esta guia não será visível caso a funcionalidade seja chamada a partir da funcionalidade 

"Comissão Julgadora". 

  

Fases do Processo 

  

Tipo: Esta coluna apresenta a identificação da fase do processo. 
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Ano: Esta coluna apresenta o ano em que foi realizada a requisição, processo licitatório, 

contrato ou termo aditivo 

Número: Esta coluna apresenta a numeração, de acordo com o tipo do processo, que pode ser 

requisição, processo licitatório, contrato ou termo aditivo. 

Data: Esta coluna apresenta a data de acordo com a fase do processo: 

Requisição: Será apresentada a data em que foi realizada a requisição. 

Processo Licitatório: Será apresentada a data de expedição/data da justificativa do 

processo. 

Contrato: Será apresentada a data em que foi realizada a assinatura do contrato. 

Termo Aditivo: Será apresentada a data em que foi elaborado o termo aditivo ao 

processo. 

Descrição: Esta coluna apresenta a descrição das fases: 

Requisição: Será apresentada a descrição do objeto. 

Processo Licitatório: Será apresentada a descrição do objeto. 

Contrato: Será apresentada a descrição do contrato seguida do número do contrato 

e razão social. 

Termo Aditivo: Será apresentada a descrição do termo aditivo seguida do número 

do termo e ano de emissão. 

  

Anexos 

Esta tabela apresenta os arquivos anexados à fase do processo selecionado na tabela "Fases do 

Processo". 

  

Seleção: Utilizar esta caixa de seleção para selecionar os arquivos anexados. Ao lado 

de cada arquivo existe uma caixa para marcação, porém a caixa de seleção existente 

no topo da coluna permite que sejam marcados/desmarcados todos os arquivos 

existentes. 

Tipo: Selecionar o tipo de anexo a ser considerado. Os tipos de anexo são definidos 

na funcionalidade "Módulo Cadastros/Cadastros/Processo/Tipo de Anexo". Se o 
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grupo da fase do processo informada no cadastro do tipo de anexo não for 

correspondente ao tipo de registro selecionado na tabela "Fases do processo", será 

emitida mensagem informando à fase do processo que o tipo selecionado 

corresponde, orientando para que seja informado um tipo de anexo referente à fase 

selecionada na tabela "Fases do Processo". 

Se a extensão do arquivo for diferente das extensões permitidas, definidas no 

cadastro do tipo de anexo, o sistema emitirá mensagem informando que o tipo de 

extensão não é permitida para o tipo de anexo, informando também quais são as 

extensões permitidas. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Rio Grande do Sul em razão das exigências do 

TCE/RS. 

Descrição: Esta coluna é preenchida automaticamente pelo sistema, de acordo com 

o tipo informado no campo "Tipo". 

Fase TCE: Esta coluna é preenchida automaticamente pelo sistema, de acordo com o 

tipo informado no campo "Tipo". 

Evento: Selecionar o evento que corresponde à fase do processo licitatório, referente 

ao anexo que está sendo incluído. 

Campo habilitado somente para o estado do Rio Grande do Sul, para fins de prestação de contas. 

Descrição: Esta coluna é preenchida automaticamente com a descrição do evento. 

Proponente: Informar ou selecionar o proponente do processo licitatório referente 

ao anexo que está sendo incluído. Esta coluna será editável somente quando o anexo 

for do tipo Processo Licitatório. 

Campo habilitado somente para o estado do Rio Grande do Sul, de preenchimento obrigatório em razão 

das exigências do TCE/RS. 

Descrição do Anexo: Informar a descrição para o anexo a ser cadastrado. 

Arquivo: Este campo exibe o nome do arquivo físico a ser utilizado. 

Data do Arquivo: Este campo apresenta a data e hora de geração do arquivo a ser 

utilizado. 

Tamanho: Este campo exibe o tamanho (em Kb) do arquivo a ser utilizado. 

Data de Inclusão: Este campo apresenta a data e hora na qual o arquivo foi incluído. 
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Transparência: Havendo integração com o PRONIM TB, marcar este campo para 

que o anexo seja disponibilizado no ambiente do processo para consulta pública. 

TCE: Sendo o anexo para fins de prestação de contas, marcar este campo para que as 

informações sejam geradas no relatório, conforme exigência do Tribunal de Contas. 

Campo habilitado somente para o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para fins de prestação de 

contas.  

Para o Rio Grande do Sul não poderão ser enviados para o TCE documentos com mesmo nome, tipo e 

evento. Caso existir mais de um documento do mesmo tipo e evento, terão que ter nomes diferentes para 

não duplicar o registro na base de dados do TCE. Além disso somente poderão ser enviados os 

documentos cujo tipo de anexo do TCE esteja ativo.     

  

  

Guia Consulta de Anexos 

  

 

  

  

Anexos 

Esta tabela apresenta todos os arquivos anexados possibilitando a consulta e edição da 

descrição e publicação no PRONIM TB. As colunas "Fase", "Tipo", "Arquivo", "Extensão", "Data 

do Arquivo" e "Data de Inclusão" são somente informativas e não permitem edição, já as 
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colunas "Descrição" e "Transparência" permitem que seja editada a descrição do arquivo e se o 

mesmo deve estar disponível para consulta no portal de transparência, respectivamente. 

Os campos "Proponente", "Evento" e "TCE" serão habilitados somente para o estado do Rio Grande do Sul, para 

fins de Prestação de Contas. 

  

Esta funcionalidade possui comportamentos distintos caso seja chamada a partir da 

funcionalidade "Comissão Julgadora", conforme segue: 

Coluna "Descrição": Esta coluna passa a permitir edição. 

Coluna "Transparência": Esta coluna não estará disponível. 

Botão "Adiciona": Ficará habilitado. 

Título da tabela "Anexos": Trará a identificação da comissão na qual se está 

anexando os arquivos, sendo que esta identificação será composta pelo tipo da 

comissão, número da portaria e data da designação. Ex.: Anexos - Comissão Especial 

de Licitação - Número da Portaria: 1 - Data da Designação: 01/01/2016. 

  

  

Para adicionar um arquivo, basta clicar sobre o botão . Lembrando que este botão é 

habilitado somente quando a guia "Inclusão de Anexos" estiver selecionada. 

  

Para exportar um arquivo para um local físico a ser definido, basta clicar sobre o botão . 

Lembrando que este botão é habilitado independentemente de qual guia esteja selecionada. 

  

Para visualizar um arquivo, basta clicar sobre o botão , e o arquivo será aberto no programa 

correspondente ao tipo do arquivo. Lembrando que este botão é habilitado 

independentemente de qual guia esteja selecionada. 
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Evento 

 
Esta funcionalidade pode ser acessada tanto pela guia "Fases do Processos", quanto pelo guia 

"Instrumento  Contratual". 

Quando acessada pela guia Fases do  Processos, permite informar os eventos ocorridos para o 

processo licitatório ou afastamento, conforme abaixo: 

Funcionalidade disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul, para fins de prestação de contas. 

  

  

 

  

Data do Evento: Informe a data do evento selecionado no menu localizado à esquerda da tela. 

Lembrando que a data do evento não pode ser menor que a data de expedição do processo. 

Campo de preenchimento obrigatório para fins de prestação de contas. 
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Descrição do Evento: Informe uma descrição para o evento selecionado. 

Autor: Selecione o autor do evento referente a julgamento da impugnação ou recurso. 

Data de Julgamento: Informe a data de julgamento da impugnação ou recurso. 

Resultado: Selecione o resultado do julgamento da impugnação ou recurso. 

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade "Anexos" 

(PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). Contendo um ou 

mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade "Anexos" será aberta exibindo os 

documentos anexados. 

Botão disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul, sendo obrigatório a anexação de pelo menos um 

documento para o evento, conforme exigências do TCE/RS. 

  

Dados da Tabela 

Serão exibidos na tabela os dados referente à Data de Evento, Autor e Data de Julgamento, 

conforme informados nos campos anteriores. 

  

Observação 1: Os Eventos "Publicação de Edital", "Republicação de Edital", "Revogação de 

Ofício", "Impugnação de Edital", "Recurso da Habilitação" e "Recurso da Proposta", localizadas 

no menu à esquerda da tela, quando selecionados deverão fazer a chamada das respectivas 

funcionalidades já existentes no sistema, através do botão , para que sejam informados os 

dados do evento. Para os demais eventos, deverão ser informados os dados na própria tela de 

evento. 

  

Para atualizar a tela, após a inserção dos dados, pressione o botão . 

  

Quando acessada pela guia Instrumento Contratual, permite cadastrar as informações relativas 

aos eventos relacionados à execução do contrato, conforme abaixo: 
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Ano do Contrato: Informe o ano do contrato a ser consultado. 

Unidade Gestora: Selecione a Unidade Gestora do contrato a ser consultado. 

Número: Selecione o contrato a ser consultado. 

  

Data do Evento: Informe a data do evento. Lembrando que a data do evento não pode ser 

menor que a data de assinatura do contrato. 

Descrição do Evento: Informe uma descrição para o evento selecionado. 

Número do Registro: Informe o número do registro da apostila ou termo aditivo. Campo 

disponível somente quando forem selecionados os eventos "Apostila" e "Termo Aditivo". 
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Ano do Processo da Suspensão: Informe o ano em que ocorreu o processo de suspensão. 

Campo disponível somente quando forem selecionados os eventos "Suspensão por Cautelar" e 

"Suspensão por Determinação Judicial". 

Número do Processo da Suspensão: Informe o número do processo de suspensão. Campo 

disponível somente quando forem selecionados os eventos "Suspensão por Cautelar" e 

"Suspensão por Determinação Judicial". 

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade "Anexos" 

(PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). Contendo um ou 

mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade "Anexos" será aberta exibindo os 

documentos anexados. 

Botão disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul, sendo obrigatório a anexação de pelo menos um 

documento para o evento, conforme exigências do TCE/RS. 

  

Dados da Tabela 

Serão exibidos na tabela os dados referente à Data e descrição do Evento, conforme informados 

nos campos anteriores. 

  

Observação 1: Os eventos "Publicação", "Rescisão" e "Termo Aditivo", localizadas no menu à 

esquerda da tela, quando selecionados deverão fazer a chamada das respectivas 

funcionalidades já existentes no sistema, através do botão , para que sejam informados os 

dados do evento. Para os demais eventos, deverão ser informados os dados na própria tela de 

evento. 

  

Observação 2: A data do evento "Encerramento do Contrato" não deve ser inferior à data de 

expiração do contrato, nem superior à data atual. Caso o contrato possua Termo Aditivo ou 

Apostila prorrogando o prazo, com tipo de operação PPC (Prorrogação de Prazo Contratual) ou 

REN (Renovação Contratual), a data do evento não deve ser inferior à data de prorrogação do 

prazo. 
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Para atualizar clique  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Manutenção de Dados – SIM-AM TCE/PR 

 
  

Esta funcionalidade proporciona ao usuário realizar a Manutenção de Dados correspondentes 

ao – SIM-AM TCE/PR. 

  

 

  

Tipo de Processo: Neste campo é selecionado o tipo de processo a ser atualizado. 

Ano do Processo: Neste campo será apresentado o ano do processo licitatório selecionado. 

Número do Processo: Neste campo será apresentado o número do processo licitatório 

selecionado. 

Número da Modalidade: Neste campo será apresentado o número da modalidade do processo 

licitatório selecionado. (Este campo não estará visível para as modalidades de Dispensa por 

Limite, Dispensa por Justificativa e Inexigibilidade). 

  

Guia Objeto/Prazo de Execução 
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Validade da Proposta: Informe neste campo o período de validade da Proposta. 

Prazo de Entrega/Execução: Informe neste campo o período limite para a entrega ou execução 

da proposta.   

Finalidade (Objeto Padrão): Informe o código correspondente à finalidade. 

Descrição do Objeto: Descreva as características principais do objeto selecionado no campo 

anterior. 

Tipo de Garantia: Informe o código correspondente ao tipo de garantia. 

Reg. Contratação: Informe o código correspondente ao regime de contratação. 

Valor da Cotação: Informe o valor correspondente à cotação do objeto. 

Cláusula Prorrogação: Informe o código correspondente à cláusula de prorrogação. 

  

  

Guia Datas de Publicação 

  

 

  

Datas e Veículos de Publicação 

  

Diário Oficial: Informe a data da publicação no diário oficial. 

Órgão Oficial do Estado: Informe a data da publicação no órgão oficial do estado. 

Relação de Convidados: Informe a data da publicação na relação de convidados. 
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Jornal de Grande Circulação: Informe a data da publicação no jornal de grande circulação. 

Quadro de Avisos: Informe a data da publicação no quadro de avisos. 

Jornal Local: Informe a data da publicação no jornal local. 

Edital de Convocação: Informe a data da publicação no edital de convocação. 

Órgão Oficial: Informe o nome do Órgão Oficial onde será feita a publicação. 

Jornal de Grande Circulação: Informe a o nome do jornal de grande circulação onde será feita 

a publicação. 

Jornal Local: Informe o nome do jornal local onde será feita a publicação. 

  

  

Guia Convidados 

  

 

  

Fornecedor: Informe o código do fornecedor. 

Convidado: Informe se o fornecedor informado é convidado. 

Data da Entrega do Edital: Informe a data da entrega do edital. 

  

  

Guia Documentos Entregues 
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Código do Proponente: Informe o código do proponente. 

Tipo de Habilitação: Selecione o tipo de habilitação. 

Código da Habilitação: Informe o código da habilitação. 

   

Para salvar clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

Veja também 

• Valores de Licitação 
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Manutenção de Dados - E-Sfinge TCE/SC 

 
  

Esta funcionalidade proporciona ao usuário realizar a manutenção ou preenchimento de 

informações necessárias para envio do processo ao TCE/SC. 

  

 

  

Tipo de Processo: Neste campo é selecionado o tipo de processo a ser atualizado. 

Ano do Processo: Neste campo será apresentado o ano do processo licitatório selecionado. 

Número do Processo: Neste campo será apresentado o número do processo licitatório 

selecionado. 
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Número da Modalidade/Dispensa: Neste campo será apresentado o número da dispensa do 

processo licitatório selecionado. Cabe ressaltar que este campo terá o título alterado conforme 

o tipo de processo selecionado. 

Guia Objeto/Prazo de Execução 

Validade da Proposta: Informe neste campo o período de validade da Proposta. 

Prazo de Entrega/Execução: Informe neste campo o período limite para a entrega ou execução 

da proposta.   

Finalidade (Objeto Padrão): Informe o código correspondente à finalidade. 

Descrição do Objeto: Descreva as características principais do objeto selecionado no campo 

anterior. 

Tipo de Garantia: Informe o código correspondente ao tipo de garantia. 

Reg. Contratação: Informe o código correspondente ao regime de contratação. 

Valor da Cotação: Informe o valor correspondente à cotação do objeto. 

Cláusula Prorrogação: Informe o código correspondente à cláusula de prorrogação. 

LC 123/06: Informe se a licitação terá tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). 

Essa informação também será levada para os itens do edital do processo licitatório ou de afastamento, para fins de 

atendimento a prestação da contas ao TCE/SC, mas poderá ser alterada desde que respeite a seguinte regra: 

Para Licitações "Exclusivas", todos os itens  também deverão ser "Exclusivos". Licitações "Não Exclusivas" 

poderão conter itens   "Exclusivos" e "Não Exclusivos", ou somente  "Não Exclusivos", mas não poderão 

conter somente itens "Exclusivos". 

Sendo assim,  ao gravar o processo, o campo LC 123/06 será automaticamente ajustado para "Exclusivo", 

caso todos os itens forem informados como "Exclusivos". 

Para ajustar o campo LC 123/06 do item, , utilize o botão   

Finalidade: Selecione a finalidade do processo, objetivando classificar o processo.  

Especificação Obra: Selecione a opção na qual se enquadra esse processo, conforme a 

Tabela 82 do leiaute de captura do e-sfinge, do TCE/SC.  Esse campo somente será visível 

quando a finalidade informada for Obras ou Serviços de Engenharia.  

Guia Datas de Publicação 

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 944 

 

 

  

Diário Oficial da União: Busca o código do Diário Oficial da União, exibindo no resultado 

o nome e gravando no campo. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

Órgão Oficial do estado: Busca o código do Órgão Oficial do Estado, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

Órgão Oficial: Busca o código do Órgão Oficial, exibindo no resultado o nome e gravando 

no campo. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

Órgão Oficial Eletrônico: Busca o código do Órgão Oficial Eletrônico, exibindo no 

resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 
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Jornal de Grande Circulação: Busca pelo código do Jornal de Grande circulação, exibindo 

no resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

Jornal Local: Busca pelo código do Jornal local, exibindo no resultado o nome e gravando 

no campo. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

Edital de Convocação: Insira o edital de convocação. 

Relação de Convidados: Insira a relação de convidados. 

Diário da Justiça: Busca pelo código do Diário da Justiça, exibindo no resultado o nome e 

gravando no campo. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

Diário da Assembléia: Busca pelo código do Diário da Assembléia, exibindo no resultado o 

nome e gravando no campo. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

Diário Oficial Elet. do Trib. de Contas: Busca pelo código do Diário Oficial Eleitoral do 

Tribunal de Contas, exibindo no resultado o nome e gravando no campo. 

Data da Publicação: Insira a data da publicação. 

Guia Convidados 
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Fornecedor: Informe o código do fornecedor. 

Convidado: Informe se o fornecedor informado é convidado. 

Data da Entrega do Edital: Informe a data da entrega do edital. 

Guia Documentos Entregues 
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Código do Proponente: Informe o código do proponente. 

Tipo de Habilitação: Selecione o tipo de habilitação. 

Código da Habilitação: Informe o código da habilitação. 

  

Para salvar clique  

Para limpar os dados clique   

Para acessar os itens do edital  

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Cópia de Processo 

 
  

Funcionalidade destinada a realizar cópia de processos já existentes para um novo processo. 

  

 

  

Origem 

UG: Exibe a unidade gestora de origem. 

Tipo de Processo: Exibe o tipo de processo de origem. 

Ano do Processo: Exibe o ano do processo de origem. 

Número da Modalidade: Exibe o número da modalidade de origem. 

Número do Processo: Exibe o número do processo de origem. 



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 949 

 

  

Destino 

UG: Exibe a Unidade Gestora de destino. 

Tipo de Processo: Selecione o Tipo de Processo entre as opções disponíveis. 

Ano do Processo: Informe o ano do processo. Caso seja informado um ano anterior ao do 

processo origem, o sistema exibirá a seguinte mensagem de advertência: “Não será possível 

fazer Cópia do Processo para anos anteriores.”. 

Número do Processo: Informe o número do processo ou busque pelo mesmo clicando na 

lupa. 

Número da Modalidade: Informe o número da modalidade ou busque pelo mesmo clicando 

na lupa. 

  

Opções de Cópia de Itens 

Selecione a opção a ser considerada para a realização da cópia do processo. Cabe ressaltar que 

é possível selecionar somente uma opção por cópia. Caso o processo licitatório de origem 

esteja utilizando o procedimento de desconto sobre tabela de preço, o título "Opções de Cópia 

de Itens" será alterado para “Opções de Cópia de Tabela”. 

• Todos (Esta opção já vêm selecionada como padrão); 

• Itens Fracassados (Caso o processo licitatório de origem esteja utilizando o 

procedimento de desconto sobre tabela de preço, o título "Itens Fracassados" será 

alterado para “Tabelas Fracassadas”. Caso o processo licitatório de origem esteja 

utilizando o procedimento de desconto sobre tabela de preço, a palavra “itens” do texto 

das mensagens será substituída pela palavra “tabela”); 

• Itens Desertos (Caso o processo licitatório de origem esteja utilizando o procedimento 

de desconto sobre tabela de preço, o título "Itens Desertos" será alterado para “Tabelas 

Desertas”. Caso o processo licitatório de origem esteja utilizando o procedimento de 

desconto sobre tabela de preço, a palavra “itens” do texto das mensagens será 

substituído pela palavra “tabela”; 
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• Itens Fracassados e Itens Desertos (Caso o processo licitatório de origem esteja 

utilizando o procedimento de desconto sobre tabela de preço, o título "Itens 

Fracassados e Itens Desertos" será alterado para “Tabelas Fracassadas e Tabelas 

Desertas”. Caso o processo licitatório de origem esteja utilizando o procedimento de 

desconto sobre tabela de preço, a palavra “itens” do texto das mensagens será 

substituída pela palavra “tabela”. 
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Exclusão de Fases do Processo 

 
  

Esta funcionalidade permite ao usuário visualizar e excluir fases do processo que por ventura 

não se aplicam mais. 

  

 

  

Tipo de Processo: Neste campo é selecionado o tipo de processo a ser atualizado. 

Ano do Processo: Neste campo será apresentado o ano do processo licitatório selecionado. 

Número do Processo: Neste campo será apresentado o número do processo licitatório 

selecionado. Se o tipo de processo for Dispensa por Limite, Dispensa por Justificativa ou 

 Inexigibilidade, o sistema vai verificar a existência de recurso administrativo que suspende o 

processo informado e que não possua data final de suspensão do processo informada. Caso o 

sistema encontre recurso administrativo com estas características, será emitida a mensagem 

“Este processo está suspenso em razão de recurso administrativo.”. 

Número da Modalidade: Este campo é exibido somente quando for selecionado um dos 

seguintes tipos de processo: Concorrência, Tomada de Preços, Convite, Pregão. Se o tipo de 
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processo informado for Concorrência, Tomada de Preços, Convite ou Pregão, o sistema vai 

verificar a existência de recurso administrativo que suspende o processo informado e que não 

possua data final de suspensão do processo informada. Caso o sistema encontre recurso 

administrativo com estas características, será emitida a mensagem “Este processo está suspenso 

em razão de recurso administrativo.”. 

Fases de Processo: Tabela que apresenta todas as fases concluídas do processo, permitindo ao 

usuário excluir as que não desejar manter cadastradas. As fases variam de acordo com a 

modalidade do processo. 

  

Reserva de Recurso 

Data de Estorno da Reserva: Informe a data em que deve ser realizado estorno da 

reserva de recurso no PRONIM CP. 

  

Pedido de Empenho 

Data de Anulação do Empenho no CP: Informe a data na qual a anulação do 

empenho foi registrada. 

  

  

  

Para excluir os dados clique  

Obs. 1: Cabe ressaltar que não será permitida a exclusão caso haja um recurso administrativo que suspenda o 

processo. 

Obs. 2: Cabe ressaltar que não será permitida a exclusão caso haja um apostilamento vinculado ao contrato. 

  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

Veja também 
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• Composição do Processo 
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Cancelamento do Vencedor da Licitação 

 
  

Esta funcionalidade tem como finalidade informar o cancelamento do vencedor da licitação. 

Funcionalidade visível somente para o estado do PR. 

  

 

  

Tipo de Processo: Informa o tipo do processo selecionado. 

Ano do Processo: Informa o ano de exercício do processo. 

Número do Processo: Informa o número do processo selecionado. 

Número da Modalidade: Informa o número da modalidade do processo. 

Fornecedor: Informe o código do fornecedor. 

Data: Informe a data do processo. 

  

Itens a serem cancelados 

  

Lote: Será informado o lote dos itens. 

Item: Informa o código do item. 
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Descrição: Informa a descrição de acordo com o código do item. 

Quantidade: Informa a quantidade de itens que serão cancelados. 

Valor: Informa o valor dos itens. 

Motivo: Informe o motivo do cancelamento. 

  

Para salvar clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Exclusão de fases do processo 
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Alteração da Unidade Gestora 

 
  

Esta funcionalidade tem como finalidade alterar a unidade gestora dos processos e das 

requisições e instrumentos contratuais vinculados aos mesmos. Somente será permitida a 

alteração da Unidade Gestora para processos homologados. 

Esta funcionalidade estará visível somente para os Processos com Data de Expedição anterior à versão do sistema 

513.00.00. 

 

Tipo de Processo: Será informado o tipo do processo do processo selecionado. 

Ano do Processo: Será informado o ano do processo selecionado. 

Número do Processo: Será informado o número do processo selecionado. 

Número da Modalidade: Será informado o número da modalidade do processo selecionado. 

Unidade Gestora: Informe o código da nova Unidade Gestora do Processo, ao se informar a 

nova Unidade Gestora, deve-se observar as seguintes situações: 
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• Caso o processo possuir Unidade Gestora de Administração Direta, e possuir várias 

despesas com Unidade Gestora diferentes a do processo, não será permitida a alteração 

da Unidade Gestora desse processo. 

• Caso o processo possuir somente uma despesa, e a Unidade Gestora do processo e da 

despesa for a mesma, poderá ser alterada a Unidade Gestora do processo somente para a 

Unidade Gestora de Administração Direta. 

• Caso o processo possuir somente uma despesa, a Unidade Gestora do processo e da 

despesa for diferente, sendo que a Unidade Gestora do processo é de Administração 

Direta, poderá ser alterada a Unidade Gestora do processo somente para a Unidade 

Gestora da despesa. 

• Caso a Unidade Gestora do processo e da despesa for de Administração Direta, não será 

permitida a alteração da Unidade Gestora do processo. 

• Não será possível informar um Número da Modalidade já existente para a Unidade 

Gestora informada. 

• Não é permitido informar uma Unidade Gestora consolidada. 

•  A Unidade Gestora do processo deve ser igual às Unidade Gestoras das requisições ou 

ser de Administração Direta. 

• Somente poderá ser informado o número de uma Unidade Gestora existente, que o 

usuário possua permissão de acesso. 

  

Requisições 

  

Nesta tabela serão carregadas todas as requisições que tenham vínculo com o processo. 

  

Ano: Será informado o ano da Requisição. 

Número: Será informado o número da requisição 

Finalidade: Será informada a finalidade da requisição. 

Unidade Gestora: Informe o código da nova Unidade Gestora da Requisição, ao se informar a 

nova Unidade Gestora, deve-se observar as seguintes situações: 
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• Caso a requisição possuir Unidade Gestora de Administração Direta, e possuir várias 

despesas com Unidade Gestora diferentes a da requisição, não é permitida a alteração da 

Unidade Gestora dessa requisição. 

• Caso a requisição possuir somente uma despesa, e a Unidade Gestora da requisição e da 

despesa for a mesma, é possível alterar a Unidade Gestora da requisição somente para a 

Unidade Gestora de Administração Direta, não sendo possível selecionar uma Unidade 

Gestora que não é de Administração Direta. 

• Caso a requisição possuir somente uma despesa, a Unidade Gestora da requisição e da 

despesa for diferente, sendo que a Unidade Gestora da requisição é de Administração 

Direta, é possível alterar a Unidade Gestora da requisição somente para a Unidade 

Gestora da despesa, não sendo possível selecionar uma Unidade Gestora diferente à 

Unidade Gestora da despesa. 

• Caso a Unidade Gestora da requisição e da despesa for de Administração Direta, não é 

permitida a alteração da Unidade Gestora da requisição. 

• Não é permitido informar uma Unidade Gestora consolidada. 

• Somente poderá ser informado o número de uma Unidade Gestora existente, que o 

usuário possua permissão de acesso. 

  

  

Instrumentos Contratuais 

  

Nesta tabela serão carregados todos os instrumentos contratuais que tenham vínculo com o 

processo, exceto Autorizações de Compras e Ordens de Execução. 

  

Tipo de Contrato: Será informado o tipo de contrato do instrumento contratual. 

Número: Será informado o número do instrumento contratual. 

Fornecedor: Será informado o nome do fornecedor. 

Unidade Gestora: Informe o código da nova Unidade Gestora do Instrumento Contratual, ao se 

informar a nova Unidade Gestora, deve-se observar as seguintes situações: 
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• Caso o processo possuir Unidade Gestora de Administração Direta, e possuir várias 

despesas com Unidade Gestora diferentes a do processo, somente é permitida a alteração 

da Unidade Gestora desse Instrumento Contratual para a Unidade Gestora de 

Administração Direta ou para as Unidades Gestoras das despesas. 

• Caso a Unidade Gestora do processo não for de Administração Direta, não é possível a 

alteração da Unidade Gestora do Instrumento Contratual. 

• Caso o processo possuir somente uma despesa, a Unidade Gestora do processo e da 

despesa for diferente, sendo que a Unidade Gestora do processo é de Administração 

Direta, somente é permitida a alteração da Unidade Gestora desse Instrumento Contratual 

para a Unidade Gestora de Administração Direta ou para a Unidade Gestora da despesa. 

• Caso a Unidade Gestora do processo e da despesa for de Administração Direta, não é 

permitida a alteração da Unidade Gestora do Instrumento Contratual. 

• Não será permitido informar Número do Instrumento Contratual já existente para a 

Unidade Gestora informada. 

• Não é permitido informar uma Unidade Gestora consolidada. 

• Somente poderá ser informado o número de uma Unidade Gestora existente, que o 

usuário possua permissão de acesso. 

  

  

Para gravar as alterações clique . 

Para limpar os dados clique  . 

  

Veja também 

• Composição do Processo 

  

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 960 

 

Manutenção de Registro de Preços 

 
  

Efetua alteração ou exclusão dos novos valores dos itens licitados. Durante a vigência da Ata de 

Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese prevista 

na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os 

preços praticados no mercado sofrerem redução. Sempre que comprovada a redução dos 

preços praticados no mercado, deverá o órgão responsável definir o novo valor a ser pago pela 

Administração e convocar os fornecedores registrados para negociação de novos valores.   

  

 

  

  

Tipo de Processo: Informe o tipo de processo correspondente.   

Ano do Processo: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz 

como padrão o ano corrente. 
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Número do Processo: O campo Número do Processo deve ser preenchido pelo usuário 

com o número do Processo. 

Número da Modalidade: Informe o código da modalidade correspondente. 

Data: Informe a data correspondente à Manutenção de Registro de Preços. 

Tabela automaticamente preenchida pelo sistema trazendo informações sobre o Lote, Item, 

a Descrição do item, Valor Anterior, Novo Valor e Diferença.   

  

Para salvar clique  

Cabe ressaltar que este botão não será visível para o estado do Paraná. 

Para excluir os dados clique  

Cabe ressaltar que para o estado do Paraná, ao clicar neste botão será verificado se existe um termo aditivo por 

valor com data posterior à data da manutenção, e em caso positivo será emitida uma mensagem advertindo sobre 

a impossibilidade de exclusão visto que um termo aditivo já alterou o valor dos itens. 

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Manutenção de Processo 

 
  

Esta funcionalidade permite que seja realizada a digitação/ajuste de algumas informações do 

processo, que são necessárias para prestação de contas ao TCE/RS. 

Funcionalidade disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul. 

  

  

 

  

Processo: Exibe o número e ano do processo selecionado. 

Modalidade: Exibe a modalidade do processo selecionado. 
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Guia Situação 

  

Tipo de Licitação: Informe o tipo de licitação do processo. Ex.: Menor Preço. 

Finalidade: Informe a finalidade do processo. Ex.: Compra, Serviço. 

Permite Subcontratação: Marque esta opção caso seja permitida subcontratação no processo. 

Permite Inclusão de Consórcio de Empresas: Marque esta opção caso seja permitida inclusão 

de consórcio de empresas no processo. 

LC 123/06: Selecione se a licitação é exclusiva, de tratamento diferenciado/simplificado ou não 

se aplica, conforme a Lei Complementar nº 123/2006. 

Tipo Fornecimento: informe o tipo de fornecimento. Este campo se refere exclusivamente para 

os cliente do estado do RS. 

Licitação gera despesa para o órgão:  Este campo se refere exclusivamente ao estado do RS. 

Ele será sugerido como "Sim", no caso do processo possuir despesas associadas ou quando for 

um processo de Registro de Preços. Para os processos que não possuírem despesa associada, 

este campo será sugerido como "Não". 

Observação: campo referente as observações do processo. Este campo se refere 

exclusivamente ao estado do RS e será gerado no arquivo licitacao.txt do LicitaCon. Campo de 

preenchimento opcional. 

  

Guia Objeto 
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Característica do Objeto: Selecione a característica do objeto. Ex.: Lote, Itens. 

Tipo Nível Julgamento TCE/RS: Selecione o tipo do nível de julgamento. Ex.: Menor preço 

Global. 

  

  

Guia Justificativa 

Guia visível somente para as modalidades "Dispensa por Limite" (Simples e Completo), 

"Dispensa por Justificativa" e "Inexigibilidade". 
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Tipo de Fundamentação 

Código da Fundamentação: Selecione, dentre as opções disponíveis, qual o código de 

fundamentação da justificativa. 

Descrição da Lei: Informe a descrição da Lei referente à justificativa. Este campo será habilitado 

somente quando a opção selecionada do  código de fundamentação for "Outra". 

Número do Artigo: Informe o número do artigo referente à justificativa. Este campo será 

habilitado somente quando a opção selecionada do  código de fundamentação for "Outra". 

Descrição do Inciso: Informe a descrição do inciso referente à justificativa. Este campo será 

habilitado somente quando a opção selecionada do  código de fundamentação for "Outra". 

  

  

Guia Itens 

Guia visível somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras 

e Serviços de Engenharia". 
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Dados da Tabela 

Nesta tabela serão exibidos os dados dos itens que compõem o processo. 

  

Campos de Digitação de Itens 

Data de Referência: Informe a data de referência da tabela ou da cotação utilizada na 

composição dos valores estimados. 

% de BDI: Informe o percentual de BDI estimado. 

% de Encargos Sociais: Informe o percentual de Encargos Sociais estimado. 

Código Fonte de Referência: Informe o código de referência da tabela utilizada na 

composição dos valores estimados. 

Descrição da Fonte de Referência: Selecione a descrição da fonte de referência dos valores 

estimados. 
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Guia Proposta 

Guia visível somente quando a finalidade utilizada corresponder à finalidade do TCE/RS "Obras 

e Serviços de Engenharia" e quando a fase de adjudicação do processo estiver concluída. 

  

 

  

Dados da Tabela 

Nesta tabela serão exibidos os dados dos itens que compõem a proposta do processo. 

  

Campos da Proposta 

% de BDI: Informe o percentual de BDI estimado. 

% de Encargos Sociais: Informe o percentual de Encargos Sociais estimado. 

Tipo de Orçamento: Selecione o tipo de orçamento, dentre as opções disponíveis. 

Nota Técnica: Informe a nota final da proposta. 
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Botão Grava : Salva o conteúdo inserido ou alterado nos campos da janela. 

Botão Limpa : Limpa o conteúdo dos campos, não excluindo os dados do banco de 

dados. 

Processo Administrativo : Apresenta o formulário "Processo Administrativo Principal" para 

que seja selecionado o processo administrativo principal do processo em questão. Caso não 

tenha sido definido processo administrativo principal, ao salvar as alterações realizadas na 

funcionalidade "Manutenção do Processo", será apresentado o formulário para que seja 

selecionado. Para saber mais sobre o comportamento do formulário, clique aqui. 
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Manutenção de Prazos 

 
  

Através desta funcionalidade é feita a manutenção das datas (exceto a data de expedição) dos 

processos que tenham passado por alterações de editais, e necessitem realizar a republicação. A 

manutenção de prazos poderá ser feita somente após a publicação e durante a fase interna, 

caso já tenha sido gravada qualquer etapa da fase externa, não será possível realizar a 

manutenção. Esta funcionalidade está disponível para as modalidades Concorrência, 

Concorrência Registro de Preço, Tomada de Preço, Convite, Pregão e Pregão Registro de Preço. 
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Ano do Processo: Este campo exibe o ano do processo selecionado. 

Unidade Gestora: Este campo exibe a Unidade Gestora do processo selecionado. 

Número do Processo: Este campo exibe o número do processo selecionado. 

Número da Concorrência/Tomada de Preço/Convite/Pregão: Este campo exibe o 

número da Concorrência, Tomada de Preço, Convite ou Pregão, conforme a modalidade do 

processo selecionado. 

  

Guia Prazo 

  

Expedição e Disponibilidade 

Data de Expedição: Este campo exibe a data de expedição do processo. 

Data da Disponibilidade: Informe a nova data de disponibilidade do edital. 

Manhã das: Informe um intervalo de horário no período da manhã, de disponibilidade do 

edital. 

Tarde das: Informe um intervalo de horário no período da tarde, de disponibilidade do 

edital. 

Pessoa de Contato: Informe o nome da pessoa de contato do edital. 

Solicitação da Informação 

De/a: Informe um intervalo de datas para solicitação de informação referente ao edital. 

Respostas às solicitações: Informe a data em que serão retornadas as respostas às 

solicitações. 

  

Término do Recebimento da Proposta 

Data: Informe a data de término do recebimento da proposta. 

Horário: Informe um horário para o término do recebimento da proposta. 

  

Prazo de Validade e Execução 

Validade da Proposta: Informe a quantidade de dias em que a proposta será válida. 
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Prazo de Execução: Informe o prazo de execução. 

  

Abertura da Proposta 

Data: Informe a data de abertura da proposta. 

Horário: Informe o horário de abertura da proposta. 

  

  

Uma vez realizada a manutenção de um edital, a mesma não poderá ser excluída. Caso tenha 

sido salvo algum dado equivocado, deverá ser realizada outra manutenção. 

  

As manutenções de prazos realizadas no processo podem ser visualizadas por meio do relatório 

gerado no botão "Imprime" ( ). 

  

  

  

Para salvar clique  

Para Imprimir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Manutenção do Processo - AUDESP 

 
  

A finalidade dessa funcionalidade é complementar as informações exigidas para prestação de 

contas do processo, para que seja possível gerar dos arquivos "xml" para envio ao Tribunal de 

Contas do estado de São Paulo. 

  

A primeira etapa é complementar informações referentes aos processos. Após essa etapa, é 

possível acessar a função de “Manutenção de Ajuste”, através do atalho  , para 

complementar as informações referentes ao Ajuste desse processo. 

  

A digitação dessas informações, que poderão ser obtidas do processo físico, é uma etapa que 

precede a geração dos arquivos, sem a qual não será possível realizar a prestação de contas. 

A tela esta dividia em duas páginas (Pág. 1/Pág.2), cada uma composta por várias guias, que 

variam de acordo com a finalidade e modalidade do processo. 

  

A digitação em cada uma das guias poderá ser parcial, e gravada através do botão “Salvar” , 

mas o processo estará concluído somente quando todas as guias foram informada e o botão 

“Concluir”   foi pressionado. Enquanto o botão concluir não for pressionado o processo 

aparecerá na geração dos processos com pendencias de informações para prestação de contas. 

  

No caso de salvamento parcial, o botão “Salvar”  deverá ser pressionado para cada uma das 

guias, caso contrário, se for pressionado somente para uma guia subsequente, as informações 

digitadas na guia anterior serão perdidas. 
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Se a opção for salvar as informações de todas as guias uma única vez, então deve-se utilizar 

somente o botão “Concluir” ao término da digitação dos dados, pois esse botão irá “Salvar” 

todas as guias e concluir a manutenção do processo. 

  

Guia Pág. 1 

Subguia Dados Iniciais 

Esta guia é composta pelos seguintes campos: 

  

“Enviar o processo pelo Coletor?”: Indica se o processo será o u não enviado pelo coletor de 

dados. Se a prestação de contas desse processo já foi feita ou será feita diretamente pelo 

módulo de interação direta AUDESP, este campo deverá ser informado com “Não”. Os 

processos que informados que não serão enviados pelo coletor não poderão ser selecionados 

para geração de nenhum arquivo “xml”. 

  

Tipo de Ajuste para Envio ao TCE: Ao entrar na tela de manutenção, este campo será 

automaticamente preenchido como “Contrato”, caso existir contrato cadastrado para o 

processo, e não será possível alterar, a menos que o contrato seja excluído. 

Se não existir contrato, mas o processo se enquadrar no Artigo 62 da Lei 8666, o qual determina 

a obrigatoriedade de contrato, então o tipo de ajuste será automaticamente sugerido como 

“Contrato”. 

Se o processo não se enquadrar no Artigo 62 da Lei 8666 e não possuir contrato gravado no LC, 

então será necessário informar o tipo de Ajuste (Contrato ou Nota de Empenho) que será 

enviado ao TCE/SP.  Se caso não será firmado contrato para o processo, a prestação de contas 

do Ajuste dele se dará através da nota de empenho, e o “Tipo de Ajuste”, a ser informado nesse 

caso, será “Nota de Empenho”. Mas se a administração pretende firmar contrato para esse 

processo, o valor informado como “Tipo de Ajuste” deverá ser “Contrato”. 
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A definição do tipo de ajuste do processo de forma correta é muito importante, pois irá 

determinar o que será apresentado na tela de geração AUDESP, consequentemente, o que será 

também gerado no arquivo Ajuste.xml para envio ao TCE. 

  

“Teve Credenciamento?”: Será exibido apenas para os processos de inexigibilidade. Quando a 

natureza da inexigibilidade for “Chamamento Público/Credenciamento”, será exibido como 

“Sim”, caso contrário será exibido como “Não”. 

  

Permite Subcontratação: Marque esta opção caso o edital permita subcontratações. A 

subcontratação é quando a parte contratada delega parte da obra/serviço a terceiros ao 

contrato, para que executem em seu nome. A subcontratação não isenta a parte contratada de 

suas responsabilidades e só é possível se autorizada no contrato. 

  

Regime de Contratação: Permitirá utilizar somente regimes de contratação para o quais foi 

associado um regime correspondente do TCE, na funcionalidade Regime de Contratação. 

  

“Essa licitação possui órgãos participantes e os ajustes poderão ser realizados por esses 

órgãos?”: Indicar se esse processo licitatório foi realizado objetivando atender a necessidade 

também de outros órgãos (Não se trata de Adesão a Ata de Registros de Preço). 

Visível somente para os processos de Concorrência e Pregão com procedimento de Registros de Preço. 

  

Código da Licitação: Se refere ao sequencial único que irá identificar a licitação no sistema 

AUDESP.  

Para os processos de inexigibilidade com natureza "Carona" e tipo de atuação "Participante", 

esse código deverá ser obtido do sistema AUDESP, através do botão "Participar em Licitação", 

e informado. 

Para os demais processos de afastamento ou licitatórios, esse código é gerado 

automaticamente junto com os arquivos XML, através da  função Relatórios / Prestação de 
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Contas / Audesp – TCE/SP, e poderá ser utilizado para consultar a licitação no sistema AUDESP 

após a transmissão desses arquivos pelo Coletor de Dados.  

O código será gerado  no formato  XXXXYYZZZZZZZ, onde: 

XXXX = Exercício de geração do arquivo. Caso o ano de geração for maior que o 

exercício, o sistema considerará o ano de geração ao invés do exercício. 

YY = Últimos dois caracteres do Ano do processo licitatório, ou seja, ano no qual o 

processo licitatório foi gravado. 

ZZZZZZZ = Número do processo licitatório. 

  

Observação: Caso a licitação foi digitada manualmente no sistema AUDESP, o código gerado 

pelo LC-A no momento a criação do arquivo XML poderá ser divergente do código 

 informado/gerado no sistema AUDESP. Nesses casos, se o cliente desejar realizar a prestação 

de contas dos demais arquivos decorrentes dessa licitação pelo coletor em vez de continuar 

com a digitação manual, será necessário que o código da licitação no LC-A seja o mesmo 

código do sistema AUDESP.  

A alteração do código da licitação será habilitada ao clicar no botão , mediante a digitação 

da senha de liberação, que poderá ser fornecida por um consultor ou pelo suporte da GOVBR. 

 A alteração dessa informação é protegida por senha devido ao risco dessa alteração, pois caso 

seja informado um código inválido, todos os demais arquivos serão rejeitados pelo TCE, ou caso 

seja informado um código de uma outra licitação, todos os demais arquivos (ajustes, termos 

aditivos, execuções) poderão ser associados erroneamente. Como o TCE não possibilita a 

exclusão dos pacotes, é necessário ter muita atenção ao realizar a alteração do código da 

licitação. 

  

Valor Total Estimado da licitação:  Corresponde ao campo “Cotação” dos editais. Essa 

informação será enviada para o TCE como o “Valor da Licitação”, apresentado na aba “Dados 

Iniciais” do sistema de interação direta AUDESP.  Para os processos de inexigibilidade com 

natureza "Carona"  e tipo de atuação "Participante" esta campo não será habilitado pois 

corresponderá ao valor da licitação de Origem, informado na guia Origem da Carona.  
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Objeto da Licitação: Informar uma das opções disponíveis no combo, conforme a finalidade do 

processo. 

  

Justificativa para contratação: Descreva a justificativa para contratação do objeto do edital. É 

sugerida a justificativa que foi informado no edital. 

  

Benefício da Lei Complementar 123/06: Informe se a licitação teve Benefício da Lei 

Complementar 123/06. Os valores possíveis são:  Licitação Exclusiva/Tratamento 

Diferenciado/Simplificado ou Não se Aplica, se caso não teve benefício. 

  

Subguia Compras e Serviços de TI 

Esta guia será visível somente quando a finalidade do processo for "Compras de TI" ou 

"Serviços de TI". 

Para cada questionamento apresentado, existe as opções "Sim","Não" e "Não se Aplica", sendo 

obrigatória a seleção de uma delas, para fins de prestação de contas. 

Subguia Ratificação 

Esta guia será visível somente quando a modalidade do processo for "Dispensa" ou 

"Inexigibilidade". 

  

“Houve publicação do Ato de Ratificação da contratação direta?”: Será sugerido “Sim”, se 

existir registro de publicação para o processo, caso contrário será sugerido “Não”. 

  

Data da publicação da ratificação: Se o questionamento acima for “Sim”, será necessário 

informar a data em que foi publicada a ratificação: Quando habilitado, campo de 

preenchimento obrigatório para fins de prestação de contas.   
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Subguia Declaração de Existência de Recursos 

Nessa guia, caso existir reserva de recurso para o processo, algumas informações serão 

sugeridas automaticamente com base na reserva realizada, conforme descrito abaixo: 

  

“Consta no procedimento declaração que atesta a existência de recursos orçamentários 

para contratação”: Essa questão será sugerida como “Sim” quando existir reserva de recurso 

cadastrada para o processo, caso contrário deverá ser informado. Os demais campos somente 

serão habilitados e obrigatórios se essa questão for respondida com “Sim”. Para os processos de 

registros de preço, essa questão será sugerida automaticamente como “Não”, pois nesses casos 

não há reserva de recursos. 

  

Valor da declaração da existência de recursos: Quando existir reserva de recurso cadastrada 

para o processo, será sugerido automaticamente o valor da reserva, caso contrário deverá ser 

informado. 

  

Data da Declaração da existência de recursos: Quando existir reserva de recurso cadastrada 

para o processo, será sugerido automaticamente a data da reserva, caso contrário deverá ser 

informado. 

  

Fonte de Recurso: Se existir reserva de recurso para a fonte 2 - Transferências e Convênios 

Estaduais-Vinculados, 5 - Transferências e Convênios Federais-Vinculados ou 1- Tesouro, 

então o grid será preenchido automaticamente com essas fontes, caso contrário, será necessário 

selecionar a fonte de recurso entre as que estão listadas abaixo. 

• Tesouro. 

• Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados. 

• Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesas-vinculados. 

• Recursos Próprios da Administração Indireta. 

• Transferências e Convênios Federais-Vinculados. 
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• Operações de Crédito. 

  

Vale ressaltar que conforme a fonte informada, alguns campos serão habilitados para serem 

informados e outros desabilitados, sendo eles: 

  

Ano do Convênio: Informe o ano do convênio, lembrando que o preenchimento do ano do 

convênio é obrigatório quando o tipo da fonte de recurso selecionada for “Transferências e 

Convênios Estaduais-Vinculados” e “Transferências e Convênios Federais – Vinculados”. 

  

Número do Convênio: Informe o número do convênio, lembrando que o preenchimento do 

número do convênio é obrigatório quando o tipo da fonte de recurso selecionada for 

“Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados” e “Transferências e Convênios Federais – 

Vinculados”. 

  

Valor do Repasse: Informe o valor do repasse (em reais), lembrando que o preenchimento do 

valor do repasse é obrigatório quando o tipo da fonte de recurso selecionada for 

“Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados” e “Transferências e Convênios Federais – 

Vinculados”. 

  

Valor da Contrapartida: Informe o valor da contrapartida. Este valor corresponde à 

participação do convenente no convênio, para a execução do objeto. Cabe ressaltar que o 

preenchimento do valor da contrapartida é obrigatório (mas poderá ser informado zero) 

quando o tipo da fonte de recurso selecionada for “Transferências e Convênios Estaduais-

Vinculados” e “Transferências e Convênios Federais – Vinculados”. 

  

Nome Agente Financeiro: Informe o nome do agente financeiro. O agente financeiro trata-se 

de instituição pública ou privada que faz parte do Sistema Financeiro Nacional, e tem como 

função coletar, intermediar e aplicar recursos financeiros. Obrigatório quando o tipo da fonte de 

recurso for “Operação de Crédito”. 
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Ano do Contrato de Financiamento: Informe o ano do contrato de financiamento, lembrando 

que o preenchimento deste campo é obrigatório quando o tipo da fonte de recurso for 

“Operação de Crédito”. 

  

Número do Contrato de Financiamento: Informe o número do contrato de financiamento, 

lembrando que o preenchimento deste campo é obrigatório quando o tipo da fonte de recurso 

for “Operação de Crédito”. 

  

Valor do Repasse do Financiamento: Informe o valor total do repasse do financiamento a ser 

considerado, lembrando que o preenchimento deste campo é obrigatório quando o tipo da 

fonte de recurso for “Operação de Crédito”. 

  

Outras Fontes de Recursos: Descreva a fonte de recurso, nos casos em que não se enquadra 

nos tipos acima. 

  

Subguia LRF 

  

Atendimento a LRF - Espécie de Despesa: Deve ser informado como "Não se enquadra", caso 

não se enquadre no artigo 16 ou no artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

  

Para os questionamentos apresentados, existe as opções "Sim" e "Não", sendo obrigatória a 

seleção de uma delas, para fins de prestação de contas. Quando selecionada a opção "Sim", 

serão habilitados os campos abaixo: 
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Estimativa Trienal - Foi demonstrada a existência de estimativa trienal (com premissas e 

metodologia de cálculo utilizado) do impacto orçamentário-financeiro (no exercício em 

que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes), conforme inciso I do Art. 16 da LRF? 

Este questionamento está vinculado ao artigo 16 da LRF e será habilitado para somente quando 

o campo "Atendimento a LFF - Espécie de Despesa" for preenchido com as opções "Art. 16" 

ou "Art. 17".. 

  

Adequação ao Planejamento - Há declaração do Ordenador da Despesa que o aumento 

tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e 

compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO), conforme inciso II do Art. 16 da LRF? 

Este questionamento está vinculado ao artigo 16 da LRF e será habilitado para somente quando 

o campo "Atendimento a LFF - Espécie de Despesa" for preenchido com a opção "Art. 16". 

  

Metas de resultado - O ato de criação da despesa corrente de caráter continuado está 

acompanhado de comprovação de que a despesa aumentada ou criação não afetará as 

metas de Resultados previstas no Anexo de Metas Fiscais (artigo 17, § 2º da LRF) 

Este questionamento está vinculado ao artigo 16 da LRF e será habilitado para somente quando 

o campo "Atendimento a LFF - Espécie de Despesa" for preenchido com a opção "Art. 17". 

  

Medida de Compensação - O ato de criação da despesa corrente de caráter continuado 

está acompanhado de medidas de compensação em virtude de seus efeitos financeiros, 

para os próximos exercícios, seja através do aumento permanente da receita (elevação de 

alíquotas, ampliação da base de cálculo ou majoração ou criação de tributo ou 

arrecadação) ou pela redução permanente da despesa (artigo 17, § 2º e § 3º da LRF) 

Este questionamento está vinculado ao artigo 16 da LRF e será habilitado para somente quando 

o campo "Atendimento a LFF - Espécie de Despesa" for preenchido com a opção "Art. 17". 
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Previsão no PPA e na LDO - Existe previsão da despesa obrigatória de caráter continuado 

criada no PPA e na LDO? (artigo 17, § 4º da LRF) 

Este questionamento está vinculado ao artigo 16 da LRF e será habilitado para somente quando 

o campo "Atendimento a LFF - Espécie de Despesa" for preenchido com a opção "Art. 17". 

  

Subguia Parecer Técnico-Jurídico/Audiência 

Essa guia possui os seguintes campos, os quais serão sugeridos conforme descrito abaixo: 

  

“Consta no procedimento parecer técnico-jurídico atestando a viabilidade da 

contratação?”: Se foi cadastrado um parecer técnico ou jurídico para o processo, essa questão 

será sugerida como “Sim”. 

  

“Houve audiência pública relativa ao processo licitatório?”:  Será sugerido como “Sim” 

somente quando o valor estimado da licitação for superior a 100 (cem) vezes o limite previsto 

no artigo 23, inciso I, alínea "c", da Lei 8666 de 1993 - R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta 

milhões de reais). Caso contrário será sugerido como “Não”. 

  

Data da Audiência Pública: Caso houve audiência pública, a data da audiência deverá ser 

informada. 

  

Sub Guia Edital 

Essa guia não será visível para os processos de Dispensa e Inexigibilidade, exceto quando se 

tratar de inexigibilidade com natureza chamamento público/credenciamento.  Ela é composta 

pelos seguintes campos: 

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 982 

 

Número do Edital:  É preenchido automaticamente como o numero da modalidade, mas pode 

ser alterado, caso o cliente utilize outra numeração para o edital, que não o número da 

modalidade do LC. 

Não permitirá alteração quando se tratar de um processo de chamamento 

público/credenciamento, pois para esse tipo de processo esta informação não é requerida 

no leiaute de envio para o TCE/SP.   

Data do Edital:  É preenchido automaticamente com a data de expedição do processo e não 

possibilita alteração. 

  

“Houve publicação do credenciamento em veículos comunicação?”: Essa questão será 

preenchida automaticamente como “Sim” caso existir cadastro da publicação do edital.  

Essa questão é exibida somente para processos cuja natureza seja  "chamamento 

público/credenciamento", para os demais processos será exibida a questão seguinte. 

  

“Houve publicação do Edital em outros veículos de Publicação?”: Essa questão será 

preenchida automaticamente como “Sim” caso existir cadastro da publicação do edital.   

O grid abaixo será preenchido automaticamente a partir da funcionalidade de publicação do 

edital, conforme as seguintes regras: 

Veículo: Este campo é obtido automaticamente a partir da tela de publicação, e 

representa o veículo onde foi publicado o edital. Ex.: Diário Oficial. 

Descrição: Este campo é preenchido automaticamente com a descrição/nome do 

veículo de publicação. 

Data de Publicação: Campo preenchido automaticamente com a data de publicação 

do edital no veículo de publicação. 

Veículo de Publicação de Atos Oficiais: Este campo vem com a opção "Sim" 

automaticamente sugerida pelo sistema, porém é possível modificá-la. Indica se o 

veículo onde foi publicado o edital, é um veículo de publicação de atos oficiais. Ex.: 

Diário Oficial. 

  

No quadro de  "Garantia para participação da licitação", existem as seguintes informações: 
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“Há exigência de garantia para participação da licitação?”:  Indica a existência de garantia 

para participação da licitação, conforme art. 31, da Lei 8.666/1993. Esse campo será sugerido 

como “Sim”, se caso no edital foi informado algum tipo de garantia (Sigla diferente de SG – Sem 

Garantia). Se a questão for respondida como “Sim”, os demais campos também deverão ser 

informados: 

  

Item do Edital: Informe o nome do item do edital onde consta a exigência da garantia. 

  

Percentual do Valor: Informe o percentual do valor de garantia para participação do edital.   

  

Valor do Edital (Valor de garantia para o edital): Esta informação é calculada 

automaticamente a partir do percentual informado com base no valor estimado da licitação que 

consta na guia  Dados Iniciais/Adicionais.   

  

Subguia Datas 

Esta guia não será visível para os processos de afastamento (Dispensa Simples, Completa, por 

Justificativa e Inexigibilidade). 

Ela apresenta algumas questões e informações, que são sugeridas de acordo com a situação da 

licitação, conforme descrito nos respectivos quadros, mas poderão ser alteradas caso seja 

necessário realizar algum ajuste nessas informações.  

  

“Houve entrega das propostas?”:  

Licitação 

Adjudicada 

Licitação 

Deserta 

Licitação 

Fracassada 

Licitação 

Anulada 

Licitação 

Revogada 

"SIM" "NÃO" 
Se encontrar propostas cadastradas, irá sugerir “SIM”, 

senão irá sugerir “NÃO” 
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Data de Entrega das Propostas: 

Licitação 

Adjudicada 

Licitação 

Deserta 

Licitação 

Fracassada 

Licitação 

Anulada 

Licitação 

Revogada 

Será sugerida a 

data de  “Termino 

de recebimento 

das propostas” 

que consta no 

Edital, guia Prazo. 

  

 Se a questão “Houve entrega das propostas” for 

“SIM”, irá sugerir o campo “Termino de recebimento 

das propostas” do Edital. 

Se for “NÃO”, não irá sugerir. 

  

“Houve Abertura da Licitação?”: 

Licitação 

Adjudicada 

Licitação 

Deserta 

Licitação 

Fracassada 

Licitação 

Anulada 

Licitação 

Revogada 

"SIM" "SIM" "SIM" 

Irá sugerir “SIM” se encontrar 

habilitação ou credenciamento (no 

caso do pregão) 

Senão irá sugerir “NÃO” 

  

Data de Abertura da Licitação: 

Licitação 

Adjudicada 

Licitação 

Deserta 

Licitação 

Fracassada 

Licitação 

Anulada 

Licitação 

Revogada 

Se não for um 

Pregão, irá sugerir 

a data da primeira 

habilitação. 

Se for um pregão, 

irá sugerir a data 

Irá sugerir a “Data 

de abertura das 

Propostas” que 

consta no edital. 

Irá sugerir a “Data 

de abertura das 

Propostas” que 

consta no edital 

Se não for um Pregão, irá sugerir a 

data da primeira habilitação. 

Se for um pregão, irá sugerir a data 

do primeiro credenciamento 

 Caso contrário não será sugerido. 
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do primeiro 

credenciamento. 

  

“Houve Julgamento?”: 

Licitação 

Adjudicada 

Licitação 

Deserta 

Licitação 

Fracassada 

Licitação 

Anulada 

Licitação 

Revogada 

"SIM" 

  

"NÃO". 

  

Se teve 

classificação das 

propostas irá, 

sugerir "SIM" 

  

Se foi anulada ou revogada após a 

classificação das propostas, irá 

sugerir "SIM" 

Se for anulada ou revogada antes 

da classificação das propostas, irá 

sugerir "NÃO" 

  

  

Data de Julgamento: 

Licitação 

Adjudicada 

Licitação 

Deserta 

Licitação 

Fracassada 

Licitação 

Anulada 

Licitação 

Revogada 

Irá sugerir a data 

de Adjudicação 

  

Não irá sugerir 

  

Irá sugerir a data 

de classificação 

das propostas. 

  

Se a questão “Houve Julgamento?” 

for SIM e teve Adjudicação, irá 

sugerir a data de adjudicação, se 

não teve adjudicação, mas teve    

classificação das propostas, irá 

sugerir a data de classificação das 

propostas, caso contrário não será 

sugerido. 

Se a questão “Houve Julgamento?” 

for “NÃO” não será sugerido. 
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Subguia Licitantes 

Nessa tabela serão apresentados os fornecedores credenciados, se for um pregão, ou os 

fornecedores participantes, para as demais modalidades. 

Serão apresentadas as informações “Tipo de Documento”, “Número do Documento” e “Razão 

Social” do licitante e “Pendência de Informação para AUDESP". 

O objetivo dessa guia não é exibir a situação do licitante que será enviada no arquivo de 

prestação de contas, mas sim possibilitar o preenchimento do motivo da inabilitação do 

fornecedor, ou da desclassificação da proposta do fornecedor, ou da desclassificação do(s) 

item(ns) da proposta do fornecedor, nos casos que o licitante se enquadrar em algum desses 

cenários,  para que o processo possa ser gerado sem críticas referente a falta de informação do 

motivo. 

O motivo informado nessa guia será replicado para a fase a qual é pertinente no LC (Habilitação, 

Inabilitação, Desclassificação da Processo).  

  

Especificamente para processos da modalidade Convite,  será necessário informar também a 

Condição de Participação dos licitantes. 

  

Motivo: No caso dos licitantes Inabilitados, desclassificados na fase de proposta ou em algum 

item da proposta,  se o motivo não foi preenchido nas respectivas funções de Habilitação, 

Inabilitação e Desclassificação da proposta, poderá ser informado neste campo. 

Importante: Caso o fornecedor teve a proposta totalmente desclassificada, o motivo informado nesta guia será 

replicado no LC para a proposta e todos os itens da proposta. 

Mas caso o fornecedor foi desclassificado em apenas alguns itens da proposta, esse motivo será replicado para 

todos os itens desclassificados da proposta para os quais não foi informado motivo. 

  

  

Condição de Participação: Será exibido e deverá ser informado somente para os processos 

cuja a modalidade for  “Convite”. 

Guia Pág. 2 
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Subguia Atestados de Desempenho 

Caso o processo seja da modalidade "Dispensa" ou "Inexigibilidade", esta guia não ficará visível. 

  

O atestado de desempenho se refere à comprovação de aptidão para o desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, conforme Art. 30, inciso II da Lei 8666/93. 

  

Informe se existe exigência de atestado de desempenho. Se sim, serão habilitadas as colunas da 

tabela, conforme abaixo: 

  

Lote: Informe o lote ao qual o atestado de desempenho se refere, lembrando que 

serão levados em conta os lotes informados no edital. 

Item: Informe o item referente ao lote ao qual o atestado de desempenho se refere, 

lembrando que serão levados em conta os itens que compõem o lote informado no 

campo "Lote", preenchido anteriormente. 

Item do Edital: Informe o item do edital em que consta a exigência de atestado de 

desempenho anterior. 

Descrição: Descreva sucintamente, detalhes sobre o atestado de desempenho. 

Percentual do Objeto Licitado: Informe qual o percentual do objeto licitado a que 

se refere o atestado exigido. 

Quantidade do Item: Informe a quantidade do item a que se refere o atestado 

exigido. 

  

Subguia Índices Econômicos 

Caso o processo seja da modalidade "Dispensa" ou "Inexigibilidade", esta guia não ficará visível. 
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Informe se há exigência de índices econômicos mínimos. Se sim, serão habilitados os campos 

abaixo: 

  

Item do Edital: Caso haja exigência de índices econômicos mínimos, informe o item do edital 

para o qual existe este índice. 

Quando habilitado, campo de preenchimento obrigatório para fins de prestação de contas. 

  

Índice: Caso haja exigência de índices econômicos mínimos, selecione uma das opções dentre 

os índices disponíveis na lista. 

Quando habilitado, campo de preenchimento obrigatório para fins de prestação de contas. 

  

Valor: Caso haja exigência de índices econômicos mínimos, informe o valor numérico do índice. 

Neste caso não se refere a valor monetário. Normalmente este valor é dado em percentual. 

Quando habilitado, campo de preenchimento obrigatório para fins de prestação de contas. 

  

Subguia Visita Técnica 

Esta guia será visível somente quando a finalidade do processo for Obras e Serviços de 

Engenharia. 

Quando selecionada a opção "Sim" para a questão “Há exigência de visita técnica” serão 

habilitados campos abaixo, e também os demais questionamentos, que deverão ser informados. 

  

Quantidade de empresas que realizaram a visita Técnica: informar a quantidade de 

empresas que realizaram a visita técnica. 

  

Item do Edital: Informe em qual item do Edital consta o regramento para a visita técnica. 

  

Prazo em dias para a visita técnica: Informe qual o prazo estabelecido, em dias, para 

realização da visita técnica. 
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“Há exigência de apresentação de currículo dos profissionais indicados para visita 

técnica?”:  Informe se consta exigência para apresentação do currículo dos profissionais 

indicados para a vistoria técnica. 

  

“Há exigência de visto do CREA/SP para empresas sediadas em outros estados?” Informe se 

existe ou não a exigência de visto do CREA/SP para empresas sediadas em outros estados. 

Subguia Amostras 

Esta guia não será visível para: 

Processos de Tomada de Preço; 

Processos com finalidade “Obras” e “Serviços de Engenharia”; 

Processos com finalidade “Serviços” ou “Serviços de TI”; 

  

Caso for informado “Sim” para o questionamento “Há exigência de Amostras?”  será 

habilitado o  campo “Item do Edital:”, no qual deverá ser informado o item do edital onde 

consta essa exigência. 

Subguia Tributos 

Esta guia não será visível para processos cuja modalidade seja Dispensa ou Inexigibilidade. 

É necessário informar a questão “Há exigência de prévia quitação de tributos pelos licitantes?”, e 

em caso afirmativo, indicar a quais tributos a exigência se refere, se "Federais", "Estaduais", 

"Municipais" ou ambos. 

Subguia Julgamento/Recursos 

Esta guia não será visível para processos cuja modalidade seja Dispensa ou Inexigibilidade. Ela 

apresenta algumas questões e informações, que são sugeridas de acordo com a situação da 

licitação, conforme descrito nos respectivos quadros, mas poderão ser alteradas caso seja 

necessário realizar algum ajuste nessas informações. 

Essa guia possui duas visualizações, uma para processos com inversão de fase e outra para 

processos sem inversão de fases. 
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Processos sem inversão de fase: 

“Há no procedimento ata de abertura dos documentos de habilitação?”:  

Licitação 

Adjudicada 

Licitação 

Deserta 

Licitação 

Fracassada 

Licitação 

Anulada 

Licitação 

Revogada 

"SIM" "NÃO" 

Se houve 

habilitação irá 

sugerir “SIM”, 

senão irá sugerir 

“NÃO” 

Se houve 

habilitação irá 

sugerir “SIM”, 

senão irá sugerir 

“NÃO” 

"NÃO" 

  

  

Data da ata de abertura dos documentos da habilitação: 

Licitação 

Adjudicada 

Licitação 

Deserta 

Licitação 

Fracassada 

Licitação 

Anulada 

Licitação 

Revogada 

Data da 

habilitação 
  

Data da 

habilitação 

Data da 

habilitação 
  

  

  

“Há no procedimento ata de julgamento dos documentos de habilitação?”: 

Licitação 

Adjudicada 

Licitação 

Deserta 

Licitação 

Fracassada 

Licitação 

Anulada 

Licitação 

Revogada 

"SIM" "NÃO" 

Se houve 

habilitação irá 

sugerir “SIM”, 

senão irá sugerir 

“NÃO” 

Se houve 

habilitação irá 

sugerir “SIM”, 

senão irá sugerir 

“NÃO” 

"NÃO" 
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Data da ata de julgamento dos documentos de habilitação: 

Licitação 

Adjudicada 

Licitação 

Deserta 

Licitação 

Fracassada 

Licitação 

Anulada 

Licitação 

Revogada 

Data da 

habilitação 
  

Data da 

habilitação 

Data da 

habilitação 
  

  

“Há no procedimento ata de abertura e julgamento das propostas?”: 

Licitação 

Adjudicada 

Licitação 

Deserta 

Licitação 

Fracassada 

Licitação 

Anulada 

Licitação 

Revogada 

"SIM" "NÃO" 

Se encontrar 

propostas 

cadastradas, irá 

sugerir “SIM”, 

senão irá sugerir 

“NÃO” 

Se encontrar 

propostas 

cadastradas, irá 

sugerir “SIM”, 

senão irá sugerir 

“NÃO” 

"NÃO" 

  

Data da ata de abertura e julgamento das propostas: 

Licitação 

Adjudicada 

Licitação 

Deserta 

Licitação 

Fracassada 

Licitação 

Anulada 

Licitação 

Revogada 

Irá sugerir a data 

da habilitação 
  

Irá sugerir a data 

da habilitação  

  

Irá sugerir a data 

da habilitação  

  

  

  

“Há no procedimento ata de julgamento das propostas?”: 

Licitação 

Adjudicada 

Licitação 

Deserta 

Licitação 

Fracassada 

Licitação 

Anulada 

Licitação 

Revogada 

"SIM" "NÃO" Se encontrar Se encontrar "NÃO" 
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propostas 

cadastradas, irá 

sugerir “SIM”, 

senão irá sugerir 

“NÃO” 

propostas 

cadastradas, irá 

sugerir “SIM”, 

senão irá sugerir 

“NÃO” 

  

Data da ata de julgamento das propostas: 

Licitação 

Adjudicada 

Licitação 

Deserta 

Licitação 

Fracassada 

Licitação 

Anulada 

Licitação 

Revogada 

Irá sugerir a data 

da habilitação 
  

Irá sugerir a data 

da habilitação  

  

Irá sugerir a data 

da habilitação  

  

  

  

Processos com inversão de fase: 

“Há no procedimento ata de abertura e  julgamento das propostas?”: 

Licitação 

Adjudicada 

Licitação 

Deserta 

Licitação 

Fracassada 

Licitação 

Anulada 

Licitação 

Revogada 

"SIM" "NÃO" 

Se encontrar 

propostas 

cadastradas, irá 

sugerir “SIM”, 

senão irá sugerir 

“NÃO” 

Se encontrar 

propostas 

cadastradas, irá 

sugerir “SIM”, 

senão irá sugerir 

“NÃO” 

"NÃO" 

  

Data da ata de abertura: 

Licitação Licitação Licitação Licitação Licitação 
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Adjudicada Deserta Fracassada Anulada Revogada 

Irá sugerir a data 

do primeiro 

credenciamento. 

  

Irá sugerir a data 

do primeiro 

credenciamento.  

  

Irá sugerir a data 

do primeiro 

credenciamento.  

  

  

  

  

“Há no procedimento ata de julgamento das propostas?”: 

Licitação 

Adjudicada 

Licitação 

Deserta 

Licitação 

Fracassada 

Licitação 

Anulada 

Licitação 

Revogada 

"SIM" "NÃO" 

Se encontrar 

propostas 

cadastradas, irá 

sugerir “SIM”, 

senão irá sugerir 

“NÃO” 

Se encontrar 

propostas 

cadastradas, irá 

sugerir “SIM”, 

senão irá sugerir 

“NÃO” 

"NÃO" 

  

Data da ata de julgamento: 

Licitação 

Adjudicada 

Licitação 

Deserta 

Licitação 

Fracassada 

Licitação 

Anulada 

Licitação 

Revogada 

Irá sugerir a data 

do primeiro 

credenciamento. 

  

Irá sugerir a data 

do primeiro 

credenciamento.  

  

Irá sugerir a data 

do primeiro 

credenciamento.  

  

  

  

  

“Há no procedimento ata de abertura e julgamento dos documentos de habilitação?”: 
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Licitação 

Adjudicada 

Licitação 

Deserta 

Licitação 

Fracassada 

Licitação 

Anulada 

Licitação 

Revogada 

"SIM" "NÃO" 

Se houve 

habilitação,irá 

sugerir “SIM”, 

senão irá sugerir 

“NÃO” 

Se houve 

habilitação,irá 

sugerir “SIM”, 

senão irá sugerir 

“NÃO” 

"NÃO" 

  

Data da abertura e julgamento: 

Licitação 

Adjudicada 

Licitação 

Deserta 

Licitação 

Fracassada 

Licitação 

Anulada 

Licitação 

Revogada 

Irá sugerir a data 

da habilitação 
  

Irá sugerir a data 

da habilitação  

  

Irá sugerir a data 

da habilitação  

  

  

  

  

Os demais questionamentos apresentados possuem as opções "Sim" e "Não", sendo obrigatória 

a seleção de uma delas, para fins de prestação de contas. 

Subguia Homologação 

Esta guia não será visível para processos cuja modalidade seja Dispensa ou Inexigibilidade. 

  

Caso o questionamento “Há no procedimento comprovação da publicação da 

homologação?”: for respondido com "Sim", será necessário informar também a Data da 

Publicação. 

Subguia Adjudicação 

Esta guia não será visível para processos cuja modalidade seja Dispensa ou Inexigibilidade. 
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Caso o questionamento “Há no procedimento comprovação da publicação da 

Adjudicação?”: for respondido com "Sim", será necessário informar também a Data da 

Publicação. 

Subguia Contratação Direta 

Essa guia será visível somente para processos de Dispensa ou Inexigibilidade.  

  

Fundamento Legal – Lei 8666/93: Esse campo virá preenchido com a mesma informação já 

registrada no campo Código da Fundamentação, guia Justificativa, do cadastro do processo de 

Dispensa ou de Inexigibilidade, mas poderá ser alterado. Caso seja informado a opção “Outra”, 

serão apresentados os campos abaixo para que seja informado: 

Descrição da Lei:  Informe a lei utilizada como Fundamento Legal para realização 

desse processo. 

Número do Artigo: Informe o artigo da lei. 

Descrição do Inciso: Informe o inciso relacionado ao artigo, quando se aplicar.  

“Consta no procedimento justificativa para a contratação direta?”: Esse campo será 

sugerido como “Sim”, caso tenha sido cadastrada uma justificativa no processo de Dispensa ou 

Inexigibilidade, caso contrário será sugerido como “Não”. 

  

“Comprovação da emergência ou inexistência de concorrência - Trata-se de contratação 

com fundamento no art. 3º, VI, VII, VIII ou IX da Resolução nº 07/2014?”: Responder “Sim”, 

caso a contratação tem fundamento nos incisos VI, VII, VIII ou IX do artigo 3º da Resolução nº 

7/2014. Abaixo consta o texto desses incisos para maiores esclarecimentos desta questão. 

Subguia Autorização 

Esta é a última guia a ser informada, onde é necessário responder as questões abaixo: 
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“Há nos autos autorização da Secretaria Estadual da Fazenda e do Planejamento nos 

termos do Decreto 41.165/96?”: Informar “Sim”, caso conste a autorização, “Não”, se não teve 

autorização ou “Não se Aplica” caso o processo em questão não se enquadra no que determina 

esse decreto. 

  

“Declaração nos termos do art. 3º XVI, dos adiantamentos 1 e 2/2014 (Resolução nº 

7/2014)?”: Informe existe a disponibilidade de todos os documentos solicitados no art. existe a 

disponibilidade de todos os documentos solicitados no art. º 3 XVI, dos aditamentos 1 e 2 da 

resolução 7/2014. 

  

Subguia Origem da Carona 

Essa guia somente será exibida para os processos de inexigibilidade com natureza "Carona, 

 visando possibilitar o preenchimento das informações referente a Adesão a Ata de Preços de 

outros órgãos. 

  

É importante destacar que somente os processos cujo tipo de atuação do órgão/entidade for 

"Não Participante/Aderente" serão gerados no arquivo 

LICITACAO_REGISTRO_PRECOS_SIM_TODAS_MODALIDADES.xml, conforme o leiaute 

AUDESP4_LIC_REG_SIM_2016_B.XSD, para serem transmitidos via Coletor de Dados.  

  

Os processos cujo tipo de atuação do órgão/entidade for "Participante" não serão gerados no 

arquivo de licitação, pois para esses casos a licitação deverá ser importada pelo próprio sistema 

AUDESP, após o órgão gerenciador da Ata de Registro de Preço prestar contas dessa Licitação. 

Ao participante caberá apenas transmitir apenas os ajustes e execuções realizadas pelo 

órgão/entidade participante, utilizando para isso o código de licitação gerado pelo sistema 

AUDESP, após utilizar a opção  "Participar em Licitação".   
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As informações apresentadas nesta guia são: 

  

Tipo de Atuação:  Selecione o tipo de atuação do órgão entidade no processo licitatório 

realizado pelo outro órgão, conforme definição abaixo: 

  

Não participante/Aderente:  Quando o órgão ou entidade da administração 

pública, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, faz adesão à 

ata de registro de preços.  

Processos com esse tipo de atuação deverão ser gerados e transmitidos para o sistema AUDESP. 

Participante: Quando o órgão ou entidade da administração pública participa dos 

procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro 

de preços do órgão gerenciador.   

Processos desse tipo deverão ser prestados diretamente no sistema AUDESP, utilizando o botão “Participar 

em Licitação”, pois a licitação original do qual decorrem será transmitida pelo órgão gerenciador da Ata de 

Registro de Preços.  

  

Órgão Gerenciador:  Informe ou selecione o CNPJ do órgão ou entidade da administração 

pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e 

gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente.   

  

Demais  informações conceituais sobre órgão participante, órgão não participante e órgão 

gerenciador, podem ser consultadas no  DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013.  

  

Licitação Original: Informe o número da licitação original seguido do ano da licitação original 

e do tipo da licitação. O ano deve ser informado no formato AAAA (Ex.: 2015) 

Valor da Licitação Original: Informe o valor integral da licitação original, independentemente 

de qual seja o valor que a  entidade  participante fará sua aquisição.  Para os processos com tipo 

de atuação "Participante", o Valor Estimado da Licitação será igualado ao Valor da Licitação 

Original, pois será utilizado para determinar a apresentação dos ajustes e execuções decorrentes 

dessa carona, para que também sejam transmitidos, caso a licitação tenha se enquadrado nos 

limites de remessa vigentes na data de homologação.   
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Data de Homologação: Informe a data na qual o órgão gerenciador fez a homologação da 

licitação. Esta data será utilizada para determinar a apresentação dos ajustes e execuções 

decorrentes dessa carona para que também sejam transmitidos, caso a licitação tenha se 

enquadrado nos limites de remessa vigentes nessa época. 

Adesão: Informe o número do documento de adesão seguido da data em que a adesão foi 

autorizada. A data deve ser informada no formato DD/MM/AAAA (Ex.: 01/01/2015), lembrando 

que a data não pode ser menos que a data da justificativa. 

Ata de Registro de Preços: Informe o número da ata de registro de preços seguido da data da 

referida ata. A data deve ser informada no formato DD/MM/AAAA (Ex.: 01/01/2015), lembrando 

que a data da ata não pode ser maior que a data da justificativa. 

  

Botões da barra de ferramentas 

Botão Concluir (ALT + C). Grava as alterações realizadas em todas as guias e concluí a 

digitação dos dados complementares do processo, para que seja possível realizar a geração do 

arquivo "xml" desse processo. Para obter maiores detalhes sobre a funcionalidade Audesp - 

TCE/SP, clique aqui. 

  

Botão Ajustes - AUDESP (ALT + J ). Atalho para acessar a função de Manutenção de Ajustes. 

Para obter maiores detalhes sobre a funcionalidade Manutenção de Ajustes - AUDESP, clique 

aqui. 

  

Botão Processo Administrativo (ALT + A). Atalho para acessar a função para digitar o 

número do processo administrativo, obrigatório para prestação de contas. 

  

Botão Itens do Edital (ALT + I). Atalho para acessar a tela de digitação dos itens do edital, 

para complementar informações obrigatórias para prestação de contas. É visível somente para 
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os processos com finalidade de “Obras” ou “Serviços de Engenharia”, para os quais é necessário 

complementar informações sobre os itens. Esse botão também é visível para processos 

fracassados, revogados, desertos  ou anulados, para informar o valor de cotação dos itens, caso 

o valor não tenha sido informado no edital e o cliente desejar prestar contas com valor de 

cotação, em vez de enviar zerado. 

  

Botão Grava Parcial (ALT + P). Grava as alterações realizadas naquela guia específica. 

  

Veja também 

• Manutenção de Processo - AUDESP. 

• Manutenção de Ajustes. 

• Execução de Ajuste. 
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Linha do Tempo do Instrumento Contratual 

 
  

Essa funcionalidade permite consultar todos os Instrumentos Contratuais do processo, sendo 

eles, contrato, termos aditivos, empenhos, autorizações de compras/ordens de serviço, de forma 

cronológica. 

  

 

  

Para filtrar as informações clique em , que também pode ser acionado através de um clique 

com o botão direito do mouse. 

Para atualizar a consulta clique em . 

Para visualizar datas do processo  clique em , no canto superior direito da tela. 

Filtros Disponíveis 
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Através dessa opção é possível limitar ou ampliar as informações que serão exibidas na linha do 

tempo, bem como restringir as informações de acordo com um determinado período ou 

fornecedor. 

Ao abrir a tela,  informações que são exibidas por padrão já virão selecionadas, bastando 

desmarcar ou marcar as que desejar visualizar. 

  

 

  

Configurações 

Neste quadro é possível marcar os instrumentos contratuais que deseja visualizar na linha do 

tempo, como por exemplo, Pedido de Empenho, Contrato, Termo Aditivo, Autorização de 

Compra ou Ordem de Execução de Serviços,  e também eventos relacionados a esses 

instrumentos, como Publicação, Cancelamento, Rescisão, Reajustes. 

Exibir data de: Selecione qual data deseja exibir na linha do tempo, quando o instrumento 

contratual se tratar de Contratos ou Termos Aditivos. 

Para o estado de São Paulo, a opção padrão será sempre a Data de Assinatura, devido o TCE/SP utilizar essa data 

como parâmetro para o envio das informações para prestação de contas. Para os demais estados, a opção padrão 

será a Data de Inicio de Vigência. 
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Fornecedor: Informe ou selecione um fornecedor, caso desejar visualizar os instrumentos 

contratuais de um fornecedor em específico. 

Período: Informe um período, caso desejar visualizar os instrumentos contratuais emitidos em 

um período específico. 

  

Menu de visualização rápida 

Um clique com o botão direto do mouse na tela da linha do tempo acionará um menu no qual 

será possível algumas ações. 

  

 

  

  

Visualizar: Ao clicar com o botão direto sobre um determinado registro, é possível visualizar 

mais detalhes desse registro, através da própria função de cadastro do mesmo. 

Filtrar: Aciona a tela de filtro, descrita acima. 
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Expandir: Possibilita expandir o Ano/Mês/Dia, para visualizar o que esta abaixo de cada nível. 

Recolher: Recolhe o Ano/Mês/Dia, ocultando que esta abaixo de cada nível. 

Marcar/Desmarcar:  Possibilita marcar ou desmarcar os instrumentos contratuais que deseja 

visualizar na linha do tempo, como por exemplo, Pedido de Empenho, Contrato, Termo Aditivo, 

Autorização de Compra ou Ordem de Execução de Serviços,  e também eventos relacionados a 

esses instrumentos, como Publicação, Cancelamento, Rescisão, Reajustes. 

Ordenar Crescente/Decrescente: Possibilita visualizar os registros em ordem crescente ou 

descrente de datas. 

  

Veja também 

• Painel de Instrumento Contratual 

• Composição do processo 
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Dotação Orçamentaria / Conta Extraorçamentária 

 
  

Esta funcionalidade é utilizada para realizar a digitação ou a alteração das despesas 

orçamentárias ou contas extraorçamentárias, bem como, realizar o rateio entre os itens dos 

processos licitatórios ou de afastamento, após a gravação do edital, visando flexibilizar a 

gravação destas informações conforme a necessidade de cada cliente. 

  

Será permitido modificar as informações referentes a despesa/conta e rateio dos itens 

enquanto o processo não possuir as fases de: 

- Reserva de recurso;  

- Virada Anual;  

- Homologação/Deliberação Superior. Vale esclarecer que, após a 

homologação/deliberação superior, a alteração do rateio, mas não da despesa, 

poderá ser realizada pela função Item x Despesa/Conta Extraorçamentária, 

respeitando as restrições específicas desta função.   

  

Guia Orçamentário  

Esta guia exibe as despesas do processo.  

Para manutenir as informações desta guia utilize os botões . O primeiro botão 

habilita a visão de Despesas, e o segundo habilita a visão de Contas Extraorçamentárias. Os 

dados da tabela serão exibidas de acordo com o tipo de informação selecionada (Despesa 

ou Conta).   
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Guia Itens 

Esta guia exibe os itens do processo licitatório ou de afastamento, bem como possibilita 

realizar o rateio dos itens entre as despesas do processo.   

Para realizar o rateio dos itens entre as despesas, utilize o botão . 
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Veja também 

• Parâmetros de Obrigatoriedade da Despesa. 

• Item x Despesa/Conta Extraorçamentária. 

• Digitação de Despesas. 

• Digitação de Contas Extraorçamentárias. 

• Digitação de Itens. 
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Impressão 

Formatação de Documentos - Configuração 

 
  

  

Efetua a parametrização da impressão de documentos enviados a impressora ou impressos 

em tela. 

  

 

  

  

Documento 

Arquivo Físico: Informa o caminho do arquivo físico. 

Data de Atualização: Informa a data da ultima atualização do arquivo. 

Número de Gravação:  Informa o número da gravação. 
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Destino 

  

Vídeo: Selecione esta opção para imprimir o arquivo em tela. 

Impressora: Selecione esta opção para enviar o arquivo para a impressora. 

Arquivo: Selecione esta opção para gerar um arquivo a ser salvo no local de sua 

preferência. 

  

Parâmetros Adicionais 

  

Impressora: Selecione a impressora para efetuar a impressão. Esta opção somente estará 

disponível se marcada a opção "Impressora" no frame "Destino". 

Cópias: Informe a quantidade de cópias que deseja imprimir. Esta opção somente estará 

disponível se marcada a opção "Impressora" no frame "Destino". 

Nome: Informe um nome a ser utilizado para o arquivo a ser salvo. Esta opção estará 

habilitada quando no painel "Destino", a opção "Arquivo" estiver selecionada. 

Formato Texto: Selecione esta opção se desejar que o arquivo gerado seja no formato de 

texto simples (.txt). 
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Fases da Requisição 

Requisição de Contratação 

 
  

Permitir cadastro das requisições geradas pelos departamentos, com os itens e suas 

quantidades solicitadas, ou sem o registro das despesas, possibilitando a geração de um 

processo de compras através de seus dados. 

  

  

 

Ano da Requisição: É o ano em que a requisição está sendo incluída no sistema. O sistema 

apresenta automaticamente o ano do exercício fiscal em que a base se encontra; 
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o Almoxarifado: É o código do Almoxarifado caso a requisição tenha sido gerada 

através de um pedido de compras do produto PRONIM CM. Não sendo o caso, este 

campo deverá ficar em branco; 

o Pedido: É o número do pedido de compras, caso a requisição tenha sido gerada 

através de um Almoxarifado do produto PRONIM CM. Caso não seja o caso, este 

campo deverá ficar em branco. 

Unidade Gestora: Informe o código da unidade gestora da requisição. 

Almoxarifado: É o código do Almoxarifado caso a requisição tenha sido gerada através de um 

pedido de compras do produto PRONIM CM. Não sendo o caso, este campo deverá ficar em 

branco. 

Visível somente quando o LC estiver integrado com o CM. 

Número do Pedido: É o número do pedido de compras, caso a requisição tenha sido gerada 

através de um Almoxarifado do produto PRONIM CM. Caso não seja o caso, este campo deverá 

ficar em branco. 

Visível somente quando o LC estiver integrado com o CM. 

Nº da Requisição: Caso estejamos efetuando um registro de nova requisição, este número será 

gerado automaticamente pelo sistema. Caso deseje se consultar/alterar/imprimir uma 

requisição já cadastrada, basta informa seu número que a mesma será carregada. Note que ao 

lado deste campo existe um número. Este número é o corresponde á última requisição gravada 

no sistema para este exercício. 

Através do botão , é possível visualizar a requisição de contratação de origem, quando a 

requisição consultada foi copiada de outra e foi realizado o vinculo com a requisição de origem. 

  

  

Guia Situação 

  

Finalidade: Deverá ser selecionada uma finalidade, de acordo com o tipo da requisição que se 

está registrando. Caso a requisição seja de Compras, só aceitara produtos do tipo Material de 
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Consumo ou Bens Patrimoniais, caso de Serviço ou Obras, somente produtos do tipo Obras e 

Serviços. 

Desconto Sobre Tabela de Preços: Marque esta opção para indicar o desconto sobre tabela de 

preços. Cabe ressaltar que marcando esta opção, a guia "Tabela de Preços" será exibida no lugar 

da guia "Itens". Não é possível utilizar o desconto sobre tabela de preços quando existirem lotes 

informados para a requisição. 

Quando esta opção for utilizada, a opção "Gravar pedido no PRONIM CM" será desabilita, não 

permitindo que a mesma seja marcada. O campo "Gravar pedido no PRONIM CM" não fará 

integração com o PRONIM® CM mesmo que esteja parametrizada a integração entre 

PRONIM® LC e CM. 

Gravar pedido no PRONIM CM: Marque esta opção para que esta requisição seja gravada no 

PRONIM CM. Cabe ressaltar que ao marcar este campo, o campo "Almoxarifado será 

habilitado", e o campo "Desconto sobre Tabela de Preços" será desmarcado e ocultado. Se 

desmarcado, não havendo lotes/itens, o campo "Desconto sobre Tabela de Preços" será 

habilitado. 

Visível somente quando o LC estiver integrado com o CM. 

Validade da Proposta: Informar por qual prazo o fornecedor deve garantir aquele valor 

quando o mesmo enviar uma proposta comercial. 

Prazo de Execução: Informar qual é o prazo que o fornecedor deve entregar/executar o que 

está sendo contratado. 

Data da Requisição: Informar a data de quando foi confeccionada a requisição. 

Local de Entrega: Selecione o local para entrega. 

Órgão (s): Abaixo, temos uma matriz que será alimentada com o(s) órgão(s) solicitante(s) da 

requisição. Uma requisição pode ser efetuada por vários solicitantes. Um exemplo deste tipo de 

requisição é a de vale-transporte. A mesma pode ser demandada pelo Departamento de 

Recursos Humanos, porém irá onerar vários solicitantes. Caso seja esta situação, os campos 

abaixo; correspondentes da matriz deverão ser informados na mesma quantidade de 

solicitantes da requisição; 
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o Exercício: O exercício do solicitante será sempre o exercício fiscal no qual a base 

está parametrizada; 

o Código: É o código do solicitante, conforme LOA/PPA; 

o No. Requisição: Este campo pode ser utilizado para que seja informada uma 

requisição manual. Também é alimentado automaticamente, quando a requisição é 

proveniente do PRONIM CM; 

o No. Protocolo: Este campo pode ser utilizado para informarmos o número de 

protocolo com o qual a requisição esta tramitando. 

  

Guia Orçamento 

  

 

  

Despesa: Informe o(s) código(s) da(s) despesa(s) do(s) solicitante(s) informado(s). 

Fonte de Recurso: Quando não possuir uma fonte de recurso previamente definida, deve-se 

informar o código da origem do recurso; 
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Código de Aplicação: Informe o código de aplicação da despesa em questão. Na maioria das 

vezes, este código está atrelado ao código da despesa informado. 

Descrição: Será apresentada ao usuário, a descrição do solicitante da despesa selecionada; 

Valor do Bloqueio: O valor de bloqueio da dotação, é o valor estimado que futuramente irá 

onerar aquela despesa. Caso o PRONIM LC e o PRONIM CP estejam integrados, neste momento 

uma pesquisa de disponibilidade de dados será feita. Em não se havendo saldo disponível, a 

continuidade desta requisição não será possível. 

Observação: Caso a despesa não for informada, ao salvar a requisição o sistema irá exibir uma mensagem 

solicitando uma confirmação para gravar a requisição sem despesa. 

  

Guia Objeto 

  

 

  

Finalidade (Obj. Padrão): Pode-se utilizar este campo para um filtro mais detalhado de 

compras da mesma finalidade. Também é através deste que as requisições são agrupadas para 

contratação, permitindo maior controle do departamento de compras sob um possível 

fracionamento. 
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Descrição do Objeto: Informar a descrição da compra detalhando o melhor possível. Neste 

campo não deverá ser informado os itens, pois eles serão informados na guia item. 

Descrição Sucinta: Informar o resumo do objeto, porém com dados suficientes para identificar 

o que se trata a requisição durante as consultas; 

Cotação: Registrar o valor estimado da cotação total da aquisição/contratação. Este campo 

também permitirá ao comprador efetuar o correto enquadramento da requisição na 

modalidade de licitação. 

  

  

Guia Itens 

  

A guia Itens apresenta duas opções de visualização, que podem ser acessadas através dos 

botões  localizados abaixo da tela. 

A 1a opção de visualização, exibe os dados dos itens cadastrados, bem como as despesas 

vinculadas. 

Esta opção somente estará disponível no caso de haver despesas informadas para a 

requisição. 

Caso haver apenas uma despesa informada na requisição, esta será atribuída a todos os 

itens da requisição no momento da gravação. 

Caso haver mais de uma despesa informada, é necessário atribuí-las aos seus respectivos 

itens manualmente, realizando o rateio da quantidade do item para cada despesa. 
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A 2a opção de visualização, apresenta apenas os dados dos itens cadastrados. 
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A digitação de itens é feita através do botão . Para saber mais sobre esta função clique 

aqui. 

  

Guia Observações 

Para o estado de São Paulo, esta guia será apresentada como "Observação/Justificativa", para os demais estados 

chama-se apenas "Observação" 
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Observação: o referido campo permitirá o registro de informações relevantes as referidas 

requisições que poderão ser impressas através do formatador de documentos para subsidiar o 

gestor no momento da respectiva assinatura e aprovação. 

Justificativa: Informe a justificativa desta contratação, a qual será exportada para o edital 

quando a requisição for formalizada. 

Disponível somente para o estado de São Paulo. 

  

Guia Tabela de Preços 

Cabe ressaltar que este guia estará visível somente se a opção "Desconto sobre Tabela de 

Preços" na guia "Situação", estiver marcada. 
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Lote: Informe ou selecione através do botão , o lote a ser utilizado. 

Tabela de Preços: Informe ou selecione através do botão , a tabela de preços. Após 

informar a tabela de preços, o sistema automaticamente sugerirá a primeira vigência 

cadastrada no intervalo correspondente à data da requisição, e caso não haja vigência no 

intervalo, esta sugestão não será realizada, sendo necessária informá-la manualmente. Não 

é possível informar uma mesma tabela com vigências diferentes em um mesmo lote. 

Início da Vigência: Informe neste campo, a data de início da vigência. Cabe ressaltar que, 

caso a tabela de preços informada já possua vigência cadastrada, a mesma será carregada 

automaticamente neste campo quando o código da tabela de preços for informado. 

Fim da Vigência: Informe neste campo, a data final da vigência. Cabe ressaltar que, caso a 

tabela de preços informada já possua vigência cadastrada, a mesma será carregada 

automaticamente neste campo quando o código da tabela de preços for informado. 

Percentual: Informe neste campo, o percentual de referência para a tabela de preços. 
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Valor Estimado: Informe neste campo, o valor informativo do estimado a ser gasto com a 

tabela de preços. 

  

Tabelas de Preço 

Lote: Esta coluna apresenta os lotes que compõem a tabela de preços. 

Tabela: Esta coluna apresenta as tabelas de preços utilizadas. 

Descrição: Esta coluna apresenta as descrições dos lotes. 

Percentual: Esta coluna apresenta os percentuais de referência utilizados para as 

tabelas de preços. 

Valor Estimado: Esta coluna apresenta os valores informativos dos totais estimados 

à serem gastos com as tabelas de preços. 

  

Guia Aceitabilidade 

Cabe ressaltar que esta guia é exibida somente para o estado de Minas Gerais. 
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Critério de Aceitabilidade dos Preços: Informe neste campo, o critério de aceitabilidade 

dos preços. 

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Coleta de Preços 

 
  

Nesta funcionalidade o usuário poderá lançar as propostas comerciais registradas pelos 

fornecedores. Também existe a possibilidade de importar as propostas dos fornecedores. O 

acesso a essa funcionalidade é feita através do Módulo Processos/Fases do Processo. 

  

  

 

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 1022 

 

  

Ano da Requisição: Informe o ano da realização da requisição. 

Nº da Requisição: Informe o código da requisição realizada. 

Objeto da Requisição: Descreva neste campo o que será necessário adquirir nesta requisição. 

Classificação Automática de Preços: Campo de seleção que possibilita a classificação 

automática de preços dos produtos. Marcando esta opção, serão habilitados os botões "Menor 

preço Unitário", "Menor preço Global", "Maior Desconto sobre Tabela de Preço - Por Tabela" e 

"Maior Desconto sobre Tabela de Preço - Global". 

Tipo de Classificação: Selecione dentre as opções disponíveis. 

Menor Preço Unitário: Efetua a classificação das propostas digitadas levando em 

consideração a menor proposta por item. Se a Requisição de Necessidade utilizar 

"Desconto Sobre Tabela de Preços", este botão não será exibido. 

Menor Preço Global: Efetua a classificação das propostas digitadas levando em 

consideração a menor proposta global. Se a Requisição de Necessidade utilizar 

"Desconto Sobre Tabela de Preços", este botão não será exibido. 

Maior Desconto Sobre Tabela de Preço: Este botão será exibido somente se for 

uma Requisição de Necessidades, e a mesma utilizar a opção "Desconto Sobre Tabela 

de Preços". 

Maior Desconto Global: Este botão será exibido somente se for uma Requisição de 

Necessidades, e a mesma utilizar a opção "Desconto Sobre Tabela de Preços". 

  

Proposta 

Fornecedor: Informe o código e o nome do fornecedor. 

Data de Realização: Informe a data de realização da proposta. 

  

Guia Itens 

Esta guia somente estará disponível para as requisições de compras e requisições de 

necessidade que não utilizem desconto sobre tabela 
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Lote: Informe o código do lote presente na requisição. 

Número do Item: Informe o código do item a ser coletado. 

Prazo de Execução: Informe o prazo de execução para o orçamento. 

Quantidade: Informe a quantidade do produto. 

Valor Unitário: Informe o valor unitário do produto. 

Valor Total: Informe o valor total do produto. 

Total da Proposta: Informe o valor total da proposta. 

Marca: Informe a marca do produto. 

Vencedor?: Indique neste campo, se o produto é vencedor, utilizando as opções 

disponíveis. 

  

A tabela de dados é preenchida automaticamente pelo sistema, de acordo com as 

informações fornecidas, e lista os fornecedores, lotes, tabelas de preços, descrições, 

percentuais de desconto e o status dos produtos (vencedor ou não). 

  

  

Guia Tabela de Preços 

Esta guia somente estará disponível para as requisições de necessidade que utilizem a 

opção de desconto sobre tabela. 
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Lote: Informe ou selecione através do botão , o código do lote presente na requisição. 

Tabela de Preços: Informe ou selecione através do botão , o código da tabela de preços 

 presente na requisição para o lote informado anteriormente. 

Desconto: Informe neste campo, o percentual de desconto a ser aplicado sobre a tabela. 

Vencedor?: Indique neste campo, se o produto é vencedor, utilizando as opções 

disponíveis. 

  

A tabela de dados é preenchida automaticamente pelo sistema, de acordo com as 

informações fornecidas, e lista os fornecedores, lotes, tabelas de preços, descrições, 

percentuais de desconto e o status dos produtos (vencedor ou não). 
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Estorno de Reserva de Recurso 

 
  

Efetua o estorno da reserva de recurso. 

  

  

 

  

  

  

Data: Informe a data para estorno. 

Ano da Requisição: Informe o ano da requisição. 

Número da Requisição: Selecione o número da requisição. 

  

Veja também 

• Coleta de Preços 
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Formalização da Requisição 

 
  

Esta funcionalidade permite que seja realizada a formalização das requisições de contratação 

em um processo. 

Vale lembrar que, caso do parâmetro "Exige a fase de Coleta de Preço na formalização da 

requisição", localizado na função Suporte/Parametros do LC/Parametros Gerais do Sistema, ter 

sido definido como "Sim", não será possível formalizar a requisição de contratação,  caso as 

informações de Coleta de Preços não foram informadas. 

  

  

 

  

Tipo de Processo: Será informado o tipo do processo selecionado. 

Ano do Processo: Será informado o ano do processo. 

Unidade Gestora: Será informado a unidade gestora pertencente ao processo. 

Número do Processo: Informe o número do processo. Cabe ressaltar que, ao formalizar uma ou 

mais requisições de necessidade que estejam utilizando o desconto sobre tabela de preço, e 
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informar o número de um processo licitatório já existente, o sistema verificará se este processo 

licitatório também está utilizando o procedimento de desconto sobre tabela de preço. Caso não 

esteja, não será permitida a vinculação da requisição ao processo. 

Número da Modalidade: Informe o número da modalidade. 

Valor da Cotação Por: Informe se o critério para obtenção do Valor da Cotação do Edital será 

aplicado a nível de formalização ou a nível de requisição. 

Formalização: Ao marcar essa opção, um novo campo chamado "Valor da Cotação" 

será apresentado, e o critério de valor determinado neste campos será aplicado a 

todas as requisições formalizadas. 

Requisição: Ao marcar essa opção, para cada requisição informada será necessário 

determinar o critério de valor que ser utilizado para gravar o valor de cotação do 

edital. 

Dados da Requisição 

Ano: Informe o ano da requisição. Esta coluna deve obrigatoriamente ser preenchida 

com o ano da requisição. 

Unidade Gestora: Informe o código da unidade gestora da requisição. 

Nº Requisição: Informe o número da requisição. Esta coluna deve obrigatoriamente 

ser preenchida com o número de uma requisição válida (cadastrada). Cabe ressaltar 

que não será permitida a formalização de requisições que utilizem o desconto sobre 

tabela de preços com requisições que não utilizem. 

Valor de Cotação: A formalização poderá optar pelos seguintes valore: 

a) Valor da Requisição, que sugestionará o valor de cotação do item no edital 

conforme o valor de cotação da requisição. 

b) Menor Preço, que sugestionará o valor de cotação do item no edital 

conforme o menor preço da coleta de preços. 

c) Preço Médio, que sugestionará o valor de cotação do item no edital 

conforme o preço médio das coletas de preços. 

d) Maior Preço, que sugestionará o valor de cotação do item no edital 

conforme o maior preço da coleta de preços. 
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Finalidade: Informe a finalidade da requisição. 

Descrição da Observação: Informe nesta coluna uma descrição sobre a observação. 

Local de Entrega na Requisição: Informe neste campo o local de entrega na 

requisição. 

  

Para o estado de São Paulo,  sempre que existir uma justificativa de contração informada na requisição, essa será 

exportada para a justificativa de contratação do processo (enviada para a prestação de contas ao TCE/SP (Sistema 

Audesp)), salvo as considerações abaixo: 

• Caso for formalizada mais de uma requisição com diferentes justificativas, o sistema irá solicitar qual 

deles deverá ser mantida no processo. 

• Caso sejam formalizadas uma requisição com justificativa e uma sem,  será utilizada a requisição com 

justificativa 

• Se  após a formalização de varias requisições em processo,  mais requisições forem adicionadas este 

processo, o campo justificativa de contratação não será importado/exportado para o processo.  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Coleta de Preços 
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Liberação da Requisição 

 
  

Nesta funcionalidade é possível efetuar a liberação da requisição selecionada. 

  

 

  

Ano da Requisição: Será informado o ano do exercício da requisição selecionada. 

Unidade Gestora: Será informada unidade gestora pertencente da requisição. 

Número da Requisição: Será informado o número da requisição selecionada. 

Objeto Resumido: Será informado um resumo do objeto da requisição. 

Tipo de Processo: Selecione o tipo de processo para liberação. 

Ano do Processo: Informe o ano de exercício do processo. 

Número do Processo: Informe o número do processo da liberação. 

Número da Modalidade: Informe o número da modalidade do processo. 

  

  

Para salvar clique  
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Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

Veja também 

• Formalização da Requisição 
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Menu Auxiliar 

Cópia de Requisição de Contratação 

 
  

Através dessa função é possível realizar a cópia das requisições de contratação, dentro do 

mesmo exercício ou entre exercícios diferentes, possibilitando um cadastro mais ágil de 

requisições idênticas para mesma Unidade Gestora, ou para uma Unidade Gestora diferente. 

  

Observação: A cópia não comtempla Requisições de Desconto sobre Tabela e Pedido de Compra do Pronim CM. 

  

 

  

  

Requisição de Origem 

Ano da Requisição: Exibe o ano da requisição de origem. 

Unidade Gestora: Exibe a Unidade Gestora da requisição de origem. 

Número da Requisição: Exibe o número da requisição de origem. 

Data da Requisição: Exibe a Data da Requisição de origem. 
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Finalidade: Exibe a Finalidade da Requisição de origem. 

Descrição do Objeto: Exibe a descrição do Objeto que foi informada na requisição de origem. 

  

Nova Requisição 

Ano da Requisição: Informe o ano da nova requisição que deseja gravar. Vale ressaltar que 

quando o ano da nova requisição for diferente do ano da requisição de origem, as despesas da 

requisição de origem não serão copiadas para a nova requisição. 

Unidade Gestora:  Informe a unidade gestora da nova requisição que deseja gravar. Vale 

ressaltar que quando a unidade gestora  da nova requisição for diferente da unidade gestora da 

requisição de origem, as despesas da requisição de origem não serão copiadas para a nova 

requisição. 

Relacionar a Requisição de origem: Desmarque esta opção quando não desejar que a nova 

requisição fique vinculada com a requisição de origem, lembrando que, se for desmarcada, não 

será possível visualizar essa informação no formatador de documentos. 

Copiar despesas orçamentarias: Desmarque esta opção caso não desejar copiar as despesas 

de uma requisição para outra. Caso a unidade gestora ou o ano da nova requisição for diferente 

da requisição de origem, esta opção será automaticamente desmarcada, e não permitirá 

alteração. 

  

Veja também 

• Requisição de Contratação 
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Instrumento Contratual 
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Painel 

Painel de Instrumento Contratual 

 
  

Através desta funcionalidade é possível visualizar, de forma sintetizada e centralizada, todas as 

informações sobre os instrumentos contratuais do processo, como por exemplo, pedidos de 

empenhos já emitidos ou a emitir, autorizações de compras/ordens de serviços, contratos, 

termos aditivos e demais informações. 

Além disso, é possível cadastrar novos instrumentos contratuais para o processo de forma mais 

ágil, bem como ver detalhes desses instrumentos contratuais ou realizar algumas ações sobre 

eles.   

A tela é dividida em 4 guias, sendo elas: "Pedido de Empenho", "Autorização de 

Compras/Ordem de Execução de Serviços", "Contrato" e "Ata de Registro de Preços", onde que 

a ultima guia é apresentada somente para processos de pregão ou concorrência que utilizaram 

Registro de Preços. 

Guia Pedido de Empenho 

O objetivo desta guia é exibir  os pedidos de empenhos que já foram emitidos para o processo, 

bem como pedidos de empenho que ainda faltam emitir, conforme a opção selecionada. 

Clique em   para atualizar as informações apresentadas na tabela. 

Clique em  para cadastrar um novo Pedido de Empenho. 

Clique em   para visualizar mais detalhes sobre o processo selecionado. 

Clique em   para realizar alguma ação possível para o registro selecionado. 

Clique em   para visualizar informações complementares sobre o registro. 

  

  

• Já Emitidos: 
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Esta opção possibilita visualizar os pedidos de empenhos que já foram emitidos para o processo 

licitatório ou de afastamento, bem como os itens do pedido de empenho, com respectivas 

quantidades e valores. 

  

 

Pedidos de Empenho - Já emitidos 

  

  

Tabela Pedido de Empenho: 

  

Exibe Filtro: Habilita o recurso de filtro para localizar um registros específico na tabela. Para 

maiores detalhes sobre como utilizar o filtro, consulte o tópico "Exibe Filtro', no final desta 

página,    

Tipo: Identifica o tipo do registro. Os tipos de registros que podem ser apresentados nesta 

tabela são: 
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 N – Pedido de Empenho Normal 

  C – Pedido de Empenho Complementar 

CV – Pedido de Empenho Complementar 

  R – Requisição para Pedido de Empenho RP 

Ao posicionar o ponteiro do mouse sobre o tipo, será exibida a descrição do mesmo. 

Ano:  Exibe o ano de emissão do pedido de empenho/requisição. 

Numero: Exibe o número do pedido de empenho/requisição. 

Despesa: Exibe a despesa relacionada no pedido de empenho/requisisção. 

Empenho CP: Exibe o número do empenho emitido no PRONIM CP. 

Exibido somente quando o tipo de registro for N, C, CV. 

Fornecedor:  Exibe a razão social do fornecedor para o qual foi emitido o pedido de 

empenho/requisição. 

Data: Exibe a data de emissão do pedido de empenho/requisição. 

Valor: Exibe o valor do pedido de empenho. 

Situação: Indica a situação na qual se encontra o registro, podendo ser: 

    P - Pendente de Emissão de Empenho no PRONIM CP. 

    E - Empenho Emitido no PRONIM CP. 

ATA - Empenho Emitido e Anulado Total. Anulado no PRONIM CP. 

ATP - Empenho Emitido e Anulado Total. Pendente de anulação CP. 

APP - Empenho Emitido e Parcialmente Anulado. Pendente de anulação no PRONIM 

CP. 

APA - Empenho Emitido e Parcialmente Anulado. Anulado no PRONIM CP. 

    G - Com Pedido de Empenho RP gravado. 

Ao posicionar o ponteiro do mouse sobre a situação, será exibida a descrição da mesma. 

Observação: Caso a anulação total tenha sido gerado através da EXCLUSÃO do Pedido de Empenho, este 

registro NÃO é carregado no Painel de Instrumento Contratual, com isto, as situações 'ATA' e 'ATP' só serão 

apresentados caso tenha sido gerado o pedido de anulação via funcionalidade de Anulação de Pedido de 

Empenho. 

Ações: Habilita uma lista com as ações possível de serem executadas para o registro corrente, 

entre elas: 
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            Visualizar: Utilize essa opção quando desejar visualizar mais informações sobre o 

pedido de empenho.   

 Pedido de Empenho/Pedido de Empenho Complementar: Utilize essa opção 

quando desejar emitir um pedido de empenho complementar para o processo. 

Anular: Utilize essa opção quando desejar anular o pedido de empenho corrente. 

Imprimir: Utilize essa opção quando desejar imprimir o pedido de empenho 

corrente, para isso é necessário que já exista um documento formatado para 

impressão de pedido de empenho.    

Sair: Fecha a lista de ações e voltar para tela do Painel de Instrumento Contratual. 

  

Conforme a ação selecionada, será aberta a funcionalidade relacionada a essa ação. 

  

Tabela Itens do Pedido de Empenho: 

  

Exibe Filtro: Habilita o recurso de filtro para localizar um registros específico na tabela. Para 

maiores detalhes sobre como utilizar o filtro, consulte o tópico "Exibe Filtro', no final desta 

página,    

Lote: Exibe o número do lote relacionado ao pedido de empenho corrente. 

Item: Exibe o item do lote relacionado ao pedido de empenho corrente. 

No caso de processos de Registro de Preço que utilizaram "Desconto sobre Tabela", esta coluna será exibida como 

Tabela. 

Material: Exibe a descrição do item. 

Unid: Exibe a unidade de medida do item. 

Quantidade: Exibe a quantidade do item para o pedido de empenho corrente. 

Valor Unitário: Exibe o valor unitário do item. 

Valor Total:  Exibe o valor total do item, multiplicando a quantidade do item pelo valor unitário. 

  

• A Emitir: 
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Esta opção possibilita visualizar,  por despesa, os itens e respectivas quantidades utilizadas e 

disponíveis  para emissão de novos pedidos de empenho, bem como informações sobre a 

reserva de recursos já realizadas. 

  

 

Pedidos de Empenho - A emitir 

  

  

Tabela Despesas: 

  

Essa tabela não será exibida para os processos de Registro de Preços, pois para esses processos as despesa são 

informadas somente no momento da requisição para pedido de empenho. Portanto, para processos de Registro de 

preços será apresentada apenas a tabela "Itens". 

  

Exibe Filtro: Habilita o recurso de filtro para localizar um registros específico na tabela. Para 

maiores detalhes sobre como utilizar o filtro, consulte o tópico "Exibe Filtro", no final desta 

página,    
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Despesa: Exibe a despesa relacionada no pedido de empenho. Ao posicionar o ponteiro do 

mouse sobre a despesa, serão exibidos mais detalhes sobre a despesa. 

Ano: Exibe o ano do exercício da despesa relacionada no pedido de empenho. 

Fonte: Exibe a fonte de recurso utilizada no processo (Tesouro, Convênios, etc.) 

Aplicação: Exibe a aplicação utilizada no processo. 

Este campo será visível apenas quando o parâmetro geral "Utiliza Projeto AUDESP" estiver ativado, no Pronim CP, 

no plano de contas. 

Composição da Despesa: Exibe a descrição da categoria econômica da despesa. 

Núm. Reserva: Caso já foi realizada reserva de recurso para essa despesa, o número da reserva 

será exibido. 

Valor Reservado: Caso já foi realizada reserva de recurso para essa despesa, o valor já 

reservado será exibido. 

Valor com Pedido: Será exibido o valor total da despesa que  já foi utilizado em pedidos de 

empenho. 

Ações: Habilita uma lista com as ações possível de serem executadas para o registro corrente, 

entre elas: 

Novo Pedido Empenho: Utilize essa opção quando desejar emitir um novo pedido 

de empenho para o processo. 

Dispensa de Reserva: Utilize essa opção quando desejar gravar uma dispensa de 

reserva de recurso. 

Sair: Fecha a lista de ações e voltar para tela do Painel de Instrumento Contratual. 

  

Conforme a ação selecionada, será aberta a funcionalidade relacionada a essa ação. 

  

Tabela Itens: 

  

Exibe Filtro: Habilita o recurso de filtro para localizar um registros específico na tabela. Para 

maiores detalhes sobre como utilizar o filtro, consulte o final desta página.   

Lote: Exibe o número do lote que ainda possui saldo para emissão de pedido de empenho. 
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Item: Exibe o item do lote que ainda possui saldo para emissão de pedido de empenho. 

No caso de processos de Registro de Preço que utilizaram "Desconto sobre Tabela", esta coluna será exibida como 

Tabela. 

Material: Exibe a descrição do item. 

Unid: Exibe a unidade de medida do item. 

Valor Emitido: Totaliza o valores do item/despesa para os quais já existe pedido de empenho.   

Quantidade a Emitir: Informa a quantidade que está disponível para emissão de novos pedidos 

de empenho, para este item/despesa. 

Valor a Emitir: Informa o valor que está disponível para emissão de novos pedidos de empenho 

para esse item/despesa. 

  

Guia Autorização de Compra/Ordem de Execução de Serviço 

Esta guia exibe as Autorizações de Compras ou Ordens de Execuções de Serviços que já foram 

geradas para o processo. 

Clique em   para atualizar as informações apresentadas na tabela. 

Clique em  para cadastrar uma nova Ordem de Serviço/Autorização de Compra 

Clique em   para visualizar mais detalhes sobre o processo selecionado. 

Clique em   para realizar alguma ação possível para o registro selecionado. 

Clique em   para visualizar informações complementares sobre o registro. 
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Tabela Autorização de Compras/Ordem de Execução de Serviços: 

  

Exibe Filtro: Habilita o recurso de filtro para localizar um registros específico na tabela. Para 

maiores detalhes sobre como utilizar o filtro, consulte o tópico "Exibe Filtro', no final desta 

página,    

Tipo:  Identifica o tipo do registro. Os tipos de registros que podem ser apresentados nesta 

tabela são: 

A – Autorização de Compras. 

O – Ordem de Execução de Serviços. 

Ao posicionar o ponteiro do mouse sobre o tipo, será exibida a descrição do mesmo. 

Ano: Exibe o ano da autorização de compra/ordem de execução de serviço. 

Número: Exibe o número da autorização de compra/ordem de execução de serviço. 
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Fornecedor: . Exibe a razão social do fornecedor da autorização de compra/ordem de execução 

de serviço. 

Data: .Exibe a data  da autorização de compra/ordem de execução de serviço. 

Dt. Entrega: Exibe a data de entrega da compra/conclusão do serviço. 

Local Entrega: .Exibe o local da entrega da compra/execução do serviço. 

Valor: Exibe o valor da autorização de compra/ordem de execução de serviço. 

Situação: Indica a situação na qual se encontra a autorização de compra/ordem de execução de 

serviço, podendo ser: 

A - Ativo 

C - Cancelado 

Ao posicionar o ponteiro do mouse sobre a situação, será exibida a descrição da mesma. 

Ações: Habilita uma lista com as ações possível de serem executadas para o registro corrente, 

entre elas: 

Visualizar: Utilize essa opção quando desejar visualizar mais informações sobre a 

autorização de compra/ordem de execução de serviço. 

Suspensão/Cancelamento: Utilize essa opção quando desejar suspender/cancelar 

a autorização de compra/ordem de execução de serviço. 

Imprimir: Utilize essa opção quando desejar imprimir a autorização de 

compra/ordem de execução de serviço. 

 Sair: Fecha a lista de ações e voltar para tela do Painel de Instrumento Contratual. 

  

Conforme a ação selecionada, será aberta a funcionalidade relacionada a essa ação. 

  

Total: Totaliza o valor de todas as autorizações de compra/ordem de serviço apresentadas na 

tabela. 

  

Tabela Itens: 
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Exibe Filtro: Habilita o recurso de filtro para localizar um registros específico na tabela. Para 

maiores detalhes sobre como utilizar o filtro, consulte o tópico "Exibe Filtro', no final desta 

página,    

Lote: Exibe o número do lote relacionado a autorização de compra/ordem de execução de 

serviço. 

Item: Exibe o item do lote relacionado a autorização de compra/ordem de execução de serviço. 

No caso de processos de Registro de Preço que utilizaram "Desconto sobre Tabela", esta coluna será exibida como 

Tabela. 

Ped. Emp: Exibe o pedido de empenho relacionado a autorização de compra/ordem de 

execução de serviço. 

Material: Exibe a descrição do item. 

Unid: Exibe a unidade de medida do item. 

Quantidade: Exibe a quantidade do item. 

Valor Unitário: Exibe o valor unitário do item. 

Valor Total: Exibe o valor total do item, multiplicando a quantidade do item pelo valor unitário. 

  

Guia Contratos 

Esta guia exibe os instrumentos contratuais (carta contrato, contratos,  termos aditivos, 

apostilamento) para o processo. 

Clique em   para atualizar as informações apresentadas na tabela. 

Clique em  para cadastrar um novo Contrato. 

Clique em   para visualizar mais detalhes sobre o processo selecionado. 

Clique em   para realizar alguma ação possível para o registro selecionado. 

Clique em   para visualizar informações complementares sobre o registro. 
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Tabela Contratos 

  

Exibe Filtro: Habilita o recurso de filtro para localizar um registros específico na tabela. Para 

maiores detalhes sobre como utilizar o filtro, consulte o tópico "Exibe Filtro', no final desta 

página,    

Tipo: Identifica o tipo do instrumento contratual. Os tipos de instrumentos que podem ser 

apresentados nesta tabela são: 

  C - Contrato 

CC - Carta Contrato 

  T - Termo Aditivo 

  A - Apostilamento 

Ao posicionar o ponteiro do mouse sobre o tipo, será exibida a descrição do mesmo. 

Ano: Exibe o ano do instrumento contratual. 
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Contrato: Exibe o número do contrato. 

Aditivo: Exibe o número do termo aditivo. 

Para os clientes de Santa Catarina, ao posicionar o botão do mouse sobre esse campo, será exibido o número do 

termo aditivo utilizado no arquivo xml para prestação e contas ao TCE. 

Fornecedor: Exibe a razão social do fornecedor do instrumento contratual. 

Data Início: Exibe a data de inicio  do instrumento contratual. 

Data Expiração: Exibe a data de expiração do instrumento contratual. 

Situação: Exibe a situação na qual se encontra o instrumento contratual, podendo ser: 

C – Cadastrado 

P - Publicado 

R – Rescindido 

Ao posicionar o ponteiro do mouse sobre a situação, será exibida a descrição da mesma. 

Valor: Valor do instrumento contratual. 

Ações: Habilita uma lista com as ações possível de serem executadas para o registro corrente, 

entre elas: 

Visualizar: Utilize essa opção quando desejar visualizar mais informações sobre o 

instrumento contratual corrente. 

 Publicação: Utilize essa opção quando desejar publicar o  instrumento contratual 

corrente. 

Termo Aditivo: Utilize essa opção quando desejar cadastrar um termo aditivo para 

o contrato corrente. 

Suspensão: Utilize essa opção quando desejar suspender o instrumento 

contratual corrente. 

 Cancelamento: Utilize essa opção quando desejar cancelar o instrumento 

contratual corrente. 

Imprimir: Utilize essa opção quando desejar imprimir o instrumento contratual 

corrente. 

 Sair: Fecha a lista de ações e voltar para tela do Painel de Instrumento Contratual. 
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Tabela Itens 

  

Exibe Filtro: Habilita o recurso de filtro para localizar um registros específico na tabela. Para 

maiores detalhes sobre como utilizar o filtro, consulte o final desta página. 

Lote: Exibe o número do lote relacionado ao contrato/termo aditivo. 

Item: Exibe o item do lote relacionado ao contrato/termo aditivo. 

No caso de processos de Registro de Preço que utilizaram "Desconto sobre Tabela", esta coluna será exibida como 

Tabela. 

Despesa: Exibe a despesa relacionada ao contrato/termo aditivo. 

Ano: Exibe ano do exercício da despesa relacionada ao contrato/termo aditivo. 

Material: Exibe a descrição do item. 

Unid: Exibe a unidade de medida do item. 

Quantidade: Exibe a quantidade do item. 

Valor Unitário: Exibe o valor unitário do item. 

Valor Total: Exibe o valor total do item, multiplicando a quantidade do item pelo valor unitário. 

  

Guia Ata de Registro de Preços 

Esta guia é apresentada somente para os processos de pregão ou concorrência, que utilizaram 

registro de preços, e sua finalidade é apresentar as Atas do Registro de Preços. 
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Exibe Filtro: Habilita o recurso de filtro para localizar um registros específico na tabela. Para 

maiores detalhes sobre como utilizar o filtro, consulte o tópico "Exibe Filtro', no final desta 

página,    

Tipo: Identifica o tipo do instrumento contratual. Os tipos de instrumentos que podem ser 

apresentados nesta tabela são: 

  A - Ata de Registro de Preço 

  T -  Termo Aditivo da Ata de Registro de Preço. 

Ao posicionar o ponteiro do mouse sobre o tipo, será exibida a descrição do mesmo. 

Ano: Exibe o ano da ata/termo aditivo da ata. 

Ata: Exibe o número da ata. 

Aditivo: Exibe o número do termo aditivo da ata. 
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Fornecedor: Exibe a razão social do fornecedor da ata de registro de preço. 

Data: Exibe a data da ata. 

Situação: Exibe a situação na qual se encontra a ata, podendo ser: 

C – Cadastrada 

P - Publicada 

Ao posicionar o ponteiro do mouse sobre a situação, será exibida a descrição da mesma. 

Valor: Valor do ata/termo aditivo 

Ações: Habilita uma lista com as ações possível de serem executadas para o registro corrente, 

entre elas: 

Visualizar: Utilize essa opção quando desejar visualizar mais informações sobre a 

ata. 

 Publicação: Utilize essa opção quando desejar publicar a ata de registro de preço. 

Termo Aditivo da Ata: Utilize essa opção quando desejar cadastrar um termo 

aditivo para a ata. 

Imprimir: Utilize essa opção quando desejar imprimir a ata de registro de preço. 

 Sair: Fecha a lista de ações e voltar para tela do Painel de Instrumento Contratual. 

  

Exibe Filtro 

Através desse recurso é possível selecionar um parâmetro a partir da qual será possível realizar 

uma pesquisa por um determinado valor, a ser informado, para localização de algum registro 

específico. 

  

 

  

  

Tipo: Selecione, entre as opções que forem apresentadas, qual será o seu parâmetro de 

pesquisa. 
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Operador: Indique qual será o operador a ser utilizado na pesquisa, para comparação do 

parâmetro com o valor informado. Os operadores possíveis são: 

     =      Igual 

    <>     Diferente 

    *abc   Texto terminado em [Valor informado no campo ABC] 

    abc*   Texto iniciado com [Valor informado no campo ABC] 

    *abc*  Texto deverá possuir o [Valor informado no campo ABC] 

      

ABC: Informe o valor a ser pesquisado, para localizar o registro desejado. 

  

Clique no botão para habilitado o cabeçalho de filtro 

Clique no botão para recolher o cabeçalho de filtro 

Clique no botão  para limpar o valor informado como parâmetro no campo ABC. 

  

Veja também 

• Requisição para Pedido de Empenho 

• Pedido de Empenho 

• Pedido de Empenho Complementar 

• Pedido de Empenho Complementar (Registro de Preços) 

• Reserva de Recurso 

• Dispensa de Reserva 

• Contrato 

• Carta Contrato 

• Publicação 

• Rescisão de Contrato 

• Reajuste de Contrato 

• Apostila 
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• Termo Aditivo de Contrato 

• Autorização de Compras 

• Ordem de Execução de Serviço 

• Anulação de Pedido de Empenho por valor 

• Suspensão ou Cancelamento de Autorização de Compras 

• Suspensão ou Cancelamento de Ordem de Execução de Serviços 

• Cancelamento Total/Parcial de Contratos 
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Linha do Tempo do Instrumento Contratual 

 
  

Essa funcionalidade permite consultar todos os Instrumentos Contratuais do processo, sendo 

eles, contrato, termos aditivos, empenhos, autorizações de compras/ordens de serviço, de forma 

cronológica. 

  

 

  

Para filtrar as informações clique em , que também pode ser acionado através de um clique 

com o botão direito do mouse. 

Para atualizar a consulta clique em . 

Para visualizar datas do processo  clique em , no canto superior direito da tela. 

Filtros Disponíveis 
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Através dessa opção é possível limitar ou ampliar as informações que serão exibidas na linha do 

tempo, bem como restringir as informações de acordo com um determinado período ou 

fornecedor. 

Ao abrir a tela,  informações que são exibidas por padrão já virão selecionadas, bastando 

desmarcar ou marcar as que desejar visualizar. 

  

 

  

Configurações 

Neste quadro é possível marcar os instrumentos contratuais que deseja visualizar na linha do 

tempo, como por exemplo, Pedido de Empenho, Contrato, Termo Aditivo, Autorização de 

Compra ou Ordem de Execução de Serviços,  e também eventos relacionados a esses 

instrumentos, como Publicação, Cancelamento, Rescisão, Reajustes. 

Exibir data de: Selecione qual data deseja exibir na linha do tempo, quando o instrumento 

contratual se tratar de Contratos ou Termos Aditivos. 

Para o estado de São Paulo, a opção padrão será sempre a Data de Assinatura, devido o TCE/SP utilizar essa data 

como parâmetro para o envio das informações para prestação de contas. Para os demais estados, a opção padrão 

será a Data de Inicio de Vigência. 
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Fornecedor: Informe ou selecione um fornecedor, caso desejar visualizar os instrumentos 

contratuais de um fornecedor em específico. 

Período: Informe um período, caso desejar visualizar os instrumentos contratuais emitidos em 

um período específico. 

  

Menu de visualização rápida 

Um clique com o botão direto do mouse na tela da linha do tempo acionará um menu no qual 

será possível algumas ações. 

  

 

  

  

Visualizar: Ao clicar com o botão direto sobre um determinado registro, é possível visualizar 

mais detalhes desse registro, através da própria função de cadastro do mesmo. 

Filtrar: Aciona a tela de filtro, descrita acima. 
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Expandir: Possibilita expandir o Ano/Mês/Dia, para visualizar o que esta abaixo de cada nível. 

Recolher: Recolhe o Ano/Mês/Dia, ocultando que esta abaixo de cada nível. 

Marcar/Desmarcar:  Possibilita marcar ou desmarcar os instrumentos contratuais que deseja 

visualizar na linha do tempo, como por exemplo, Pedido de Empenho, Contrato, Termo Aditivo, 

Autorização de Compra ou Ordem de Execução de Serviços,  e também eventos relacionados a 

esses instrumentos, como Publicação, Cancelamento, Rescisão, Reajustes. 

Ordenar Crescente/Decrescente: Possibilita visualizar os registros em ordem crescente ou 

descrente de datas. 

  

Veja também 

• Painel de Instrumento Contratual 

• Composição do processo 
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Pedido de Empenho 

Item x Despesa/Conta Extraorçamentária 

 
  

A finalidade desta opção de menu é abrir a função "Digitação de Itens" na visualização de "Item 

X Despesa" ou "Item x Conta Orçamentaria", com os respectivos dados, para possibilitar a 

alteração do rateio da quantidade dos itens entre as despesas ou as contas extraorçamentárias 

informadas no processo. 

Não será permitida a inclusão, alteração ou exclusão de lotes/itens ou despesas/contas através 

desta função. 

Será possível alterar as quantidades das despesas/contas atreladas aos lotes/itens quando o 

processo ainda não possuir: 

- Contrato. 

- Pedido de Empenho. 

- Virada Anual. 

  

Esta função estará desabilitada para processos de Concorrência Registro de Preços, Pregão 

Registro de Preço, Concorrência Alienação de Bens, Tomada de Preço Alienação de Bens e 

Leilão. 

  

Para obter mais informações sobre a utilização da função "Digitação de Itens" clique aqui. 

  

Veja também 

• Digitação de Itens 

• Digitação de Despesas. 

• Digitação de Contas Extraorçamentárias 
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PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 1057 

 

Transferência de Itens entre Órgãos 

 
  

Através dessa função é possível realizar a transferência de itens entre os órgãos  participantes 

do processo licitatório, dos editais de Concorrência ou Pregão, do tipo Registro de Preços. A 

transferência somente é possível para processos  expedidos a partir de 2017, que possuírem 

rateio de itens entre os órgãos, que já estejam homologados. Somente poderão ser transferidos 

os itens que possuírem saldo no órgão de origem. Vale ressaltar que, assim como o rateio, a 

transferência também não se aplica a processos para os quais foi usada a opção de "Desconto 

Sobre Tabela de Preços". 

  

Após gravada, a transferência não poderá ser alterada. Caso seja necessária alteração, então 

deve-se excluir ou gravar nova transferência para refletir a alteração necessária. A exclusão será 

permitida desde que o saldo não fique negativo, em decorrência de movimentações gravadas 

com data posterior a data da transferência. 

  

Qualquer pessoa com acesso a função e aos órgãos de origem e destino poderá realizar a 

transferência entre órgãos. 

  

A transferência poderá ser impressa mediante a existência prévia de um documento formatado 

para essa finalidade. 
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Processo: Exibe o número do processo licitatório. 

Modalidade: Exibe a descrição da modalidade do processo. 

Ano da Transferência:  Campo de preenchimento automático. Refere-se ao  ano no qual 

ocorreu a transferência. 

Número da Transferência:  Campo de preenchimento automático. Refere-se ao número da 

transferência. 

Data da Transferência:  Informe a data da transferência. Ela não poderá ser anterior a data de 

gravação do rateio do órgão de origem para os itens transferidos.   

Informações do Órgão de Origem 

Data da Autorização:  Informe a data na qual o órgão de origem autorizou a transferência do 

saldo. Ela deverá anterior ou igual a data de transferência informada. 
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Órgão:  Informe o órgão de origem que irá ceder o saldo de um ou mais itens. Somente serão 

apresentados órgãos para os quais o rateio foi gravado, e que tenham itens com saldo na data 

de transferência. 

Nome do Autorizador:  Informe o nome da pessoa responsável que autorizou a transferência. 

Informações do Órgão de Destino 

Data da Requisição: Informe a data em que a transferência foi requisitada. Ela deverá anterior 

ou igual a data de transferência informada. 

Órgão: Informe o órgão que requisitou. O órgão de destino deverá ser um órgão participante 

do processo licitatório, que pode ou não possuir rateio já gravado. 

Nome do Requisitante: Informe o nome da pessoa que solicitou a transferência. 

Itens 

Serão listados apenas os itens relacionados ao órgão de origem, na função Rateio de Itens entre 

os Órgãos, que possuírem saldo na data de transferência informada. 

  

Localizar: Possibilita localizar determinado item, basta informar a coluna e o texto a ser 

pesquisado. 

Lote: Exibe o número do lote ao qual o item pertence. 

Item: Exibe o número do item relacionado ao órgão de origem. 

Material: Exibe a descrição do material/produto ao qual o item se refere. 

Unid: Exibe a unidade de medida do item.   

Saldo Disponível:  Exibe a quantidade do item, disponível para transferência na data informada. 

Quantidade a Transferir: Informe a quantidade que deseja transferir para o órgão de destino. 

O sistema não permitirá uma quantidade que, somada a movimentações posteriores à data de 

transferência, façam o saldo do órgão de origem ficar negativo. 

Quantidade Total Transferida:  Exibe o total digitado na coluna Quantidade a Transferir. 
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Para salvar a transferência clique  

Para excluir a transferência clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir clique  

  

Veja também 

• Rateio de Itens entre Órgãos 
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Requisição para Pedido de Empenho - Registro de Preços 

 
Esta funcionalidade tem como finalidade gravar/excluir/imprimir Requisições para emissão de 

Pedido de Empenhos de Registro de Preço já homologados. 

  

 

  

  

Ano da Requisição: Informe o ano da requisição. Por padrão, o sistema sugere o ano corrente. 

Número da Requisição: Informe o número correspondente a requisição a ser consultada. 

Data do Empenho: Informe a data do empenho. 

Data de Pagamento Prevista: Data de pagamento prevista. 

Código do Fornecedor: Informe o código do fornecedor. 

Para o estado do Paraná: Quando for um processo de registro de preços, será realizada uma consistência para 

verificar se existe um termo aditivo do tipo "Inexecução e Rescisão" para a ata vinculada ao fornecedor 

selecionado. Caso positivo, será emitida uma mensagem alertando sobre a impossibilidade de realizar a operação. 
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Despesa Orçamentária: Marque a opção caso a despesa seja orçamentaria. 

Guia Despesa 

  

 

  

  

Órgão Requisitante: Selecione o código do órgão requisitante. 

Despesa: Selecione o código da despesa. 

Fonte de Recurso: Selecione a fonte de recurso. 

  

Ano: Esta coluna apresenta os anos das requisições de pedido de empenho. 

Requisição: Esta coluna apresenta os números das requisições de pedido de empenho. 

Tipo: Esta coluna apresenta os tipos das requisições de pedido de empenho. 

Despesa: Esta coluna apresenta os números das despesas referentes aos pedidos de empenho. 

Fonte: Esta coluna apresenta os códigos das fontes das despesas. 

Órgão: Esta coluna apresenta os códigos dos órgãos aos quais as despesas são vinculadas. 

Composição da Despesa: Esta coluna apresenta em detalhes, as composições das despesas. 

Guia Item X Despesas 
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Lote: Selecione o lote a ser utilizado na consulta de itens 

Número do Item: Informe ou selecione o número do item. Caso esteja sendo realizada uma 

consulta, este campo não estará habilitado para edição. 

Cabe ressaltar que este campo será visível somente quando não for utilizada a opção "Desconto Sobre Tabela de 

Preços". 

Empenhado: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o 

lote/item. 

Cabe ressaltar que este campo será visível somente quando não for utilizada a opção "Desconto Sobre Tabela de 

Preços". 

Tabela de Preços: Informe neste campo a tabela de preços da proposta vencedora do 

fornecedor e do lote selecionado. 

Cabe ressaltar que este campo será visível somente quando for utilizada a opção "Desconto Sobre Tabela de 

Preços". 

Início da Vigência: Informe neste campo a data inicial da vigência, onde a mesma será utilizada 

na pesquisa nas vigências da tabela de preço e usada como referência para cálculo do valor 

unitário dos produtos. 

Cabe ressaltar que este campo será visível somente quando não for utilizada a opção "Desconto Sobre Tabela de 

Preços". 
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Código Produto: Informe neste campo um produto (somente um) existente na tabela de preço 

informada. Cabe ressaltar que este campo será visível somente quando não for utilizada a opção 

"Desconto Sobre Tabela de Preços". 

Adjudicado: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o 

lote/item. 

Cabe ressaltar que este campo será visível somente quando não for utilizada a opção "Desconto Sobre Tabela de 

Preços". 

  

Despesa: Esta coluna apresenta os códigos das despesas relacionadas as itens. 

Fonte: Esta coluna apresenta os códigos das fontes de recursos relacionadas às despesas. 

Aplicação: Apresenta o código da aplicação da fonte de recurso. 

Este campo será visível apenas quando o parâmetro geral "Utiliza Projeto AUDESP" estiver ativado, no Pronim CP, 

no plano de contas. 

Item: Esta coluna apresenta o número do item do processo. 

Cabe ressaltar que este campo será visível somente quando não for utilizada a opção "Desconto Sobre Tabela de 

Preços". 

Código: Esta coluna apresenta o código do produto associado ao item do processo. 

Possui Rateio Órgão: Indica se foi realizado rateio da  quantidade do item entre os órgãos 

participantes do processo. Caso tenha ocorrido o rateio, não poderá ser requisitado uma 

quantidade maior do que a quantidade informada no rateio para o órgão ao qual pertence a 

despesa. 

Adjudicado: Esta coluna apresenta as quantidades totais adjudicadas, de acordo com os itens. 

Cabe ressaltar que este campo será visível somente quando não for utilizada a opção "Desconto Sobre Tabela de 

Preços". 

Saldo do Órgão: Exibe o saldo disponível para requisição de pedido de empenho para o órgão 

ao qual pertence a despesa. Será apresentado somente quando o órgão possuir rateio desse 

item entre outros órgãos participantes do processo. 

Valor Unitário: Nesta coluna é exibido o valor unitário do produto da tabela de preços e da 

vigência selecionada, subtraindo já o desconto informado na proposta vencedora. 

Cabe ressaltar que este campo será visível somente quando for utilizada a opção "Desconto Sobre Tabela de 

Preços". 

Requisitado: Esta coluna apresenta as quantidades totais empenhadas, de acordo com os itens. 

Empenhar: Informe nesta coluna, as quantidades a serem empenhadas. 
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Para o estado do Paraná: Cabe ressaltar que não é possível informar valores que ultrapassem as quantidades 

adjudicadas. 

Valor Total: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com o valor total, 

levando em conta todas os itens. 

Para o estado do Paraná: No cálculo do valor total, serão considerados os termos aditivos com data anterior à 

data da requisição, que por ventura tenham alterado o valor dos itens presentes na requisição. 

Guia Observações 

  

 

  

  

Observação: Utilize este espaço para informar, caso haja, observações importantes para a 

requisição de pedido de empenho. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 1066 

 

Veja também 

• Pedido de Empenho de Registro de Preços 
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Pedido de Empenho - Registro de Preços 

 
  

Registra os pedidos de empenho para processos de concorrência de registro de preços. Após o 

registro do pedido de empenho será emitida uma solicitação de empenho, que será enviada ao 

setor encarregado de emissão dos mesmos, para que seja feito o devido registro do empenho 

orçamentário. 

  

  

 

  

Ano da Requisição: Informe o ano do pedido. 

Número da Requisição: Informe o número correspondente a requisição que se deseja 

consultar. 

Data de Pagamento Prevista: Informe a data de pagamento prevista para o empenho. 

Data do Empenho: Informe a data referente ao empenho. 

Código do Fornecedor: Informe o código do fornecedor. 
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Conta-Corrente:  Exibe a conta corrente do fornecedor. 

  

Guia Despesa 

Na tabela da guia Despesa ao colocar o cursor do mouse nas linhas da tabela será exibido um 

balão informativo  que vai apresentar as seguintes informações: 

• Reserva de Saldo CP: Número da Reserva; 

• Data da Reserva: data no formato dd/mm/aaaa; 

• Valor: valor da reserva no formato R$ 0,00. 

Os dados apresentados serão carregados a partir da funcionalidade de Reserva de Recurso para 

cada linha, observando o valor da coluna Despesa. O balão informativo será apresentado 

apenas se o LC estiver parametrizado para a integração com o CP. O balão informativo será 

apresentado apenas se houver Reserva de Saldo cadastrada. Abaixo segue uma imagem do 

balão informativo: 

  

  

 

Guia Item X Despesas: 
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Nesta guia é apresentada a tabela para cadastro de dados referentes ao item a ser registrado e 

a despesa que o mesmo compromete, seu valor, a quantidade e o total de custos. No rodapé 

também está disponível o valor total de todos os itens. 

Cabe ressaltar que, quando o processo utilizar a opção "Desconto sobre Tabela de Preços" será 

apresentada a coluna "Tabela" no lugar da coluna "Item" referenciando a tabela de preço que 

foi informada na requisição de registro de preço. Neste caso também, a coluna "Adjudicado" 

não será apresentada, visto que a proposta não possui quantidades informadas. 

  

  

Guia Observações 

  

Esta guia contém o campo Observações, onde o usuário pode registrar informações pertinentes 

ao registro realizado.   
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Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Pedido de Empenho Complementar de Registro de Preços 
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Pedido de Empenho Complementar - Registro de Preços 

 
Emite uma nota de solicitação de emissão de empenho complementar de Registro de Preços, 

enviado ao setor encarregado de emissão dos mesmos, para que seja feito o devido registro. 

Esta solicitação/pedido serve para complementar um empenho, que conforme a Lei 8.666 - Art 

65 §1º permite que se ultrapassem as quantidades já adjudicadas. 

Cabe ressaltar que para o estado de Minas Gerais, quando o processo possuir a opção "Natureza da Licitação 

Credenciamento/Chamamento" não é permitida emissão de Pedido de Empenho Complementar. 

  

  

 

  

  

Ano do Pedido: Informe o ano do pedido. 

Número do Pedido: Informe o número correspondente ao pedido que se deseja consultar. 

Data do Empenho: Informe a data referente ao empenho. 
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Data de Pagamento Prevista: Informe a data de pagamento prevista para o empenho. 

Código do Fornecedor: Informe o código do fornecedor. 

Observação: Para o estado do Paraná, será verificada a existência do contrato para o processo/fornecedor 

selecionado. Caso seja encontrado será verificado se o mesmo possui um termo aditivo por valor, e caso este 

termo aditivo não seja encontrado será exibida uma mensagem advertindo sobre a impossibilidade de realizar a 

gravação do pedido de empenho complementar. Caso exista contrato para o processo/fornecedor, será permitida 

a realização do pedido de empenho complementar sem a existência de termo aditivo. 

Guia Despesa 

Observação: Para o estado do Paraná, caso for encontrado termo aditivo por valor, serão carregadas na tabela 

"Despesa", somente as despesas vinculadas aos lotes/itens do termo aditivo. Quando não for encontrado contrato, 

a tabela "Despesa" será carregada com as despesas vinculadas aos lotes/itens do processo. 

  

Ano: Informa o ano do empenho. 

Empenho Pai: Informa o número do pedido de empenho. 

Despesa: Informa o código da despesa. 

Fonte: Informa a fonte da despesa. 

Composição da Despesa: Informa a composição da despesa. 

Guia Item x Despesa 

Nesta guia é apresentada a tabela para cadastro de dados referentes ao item a ser registrado e 

a despesa que o mesmo compromete seus complementos, a quantidade e o valor 

complementar. 
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Lote: Selecione o lote. 

Número do Item: Selecione o número do item. Cabe ressaltar que este campo só será visível 

quando o processo não utilizar a opção "Desconto sobre Tabela de Preços". 

Tabela de Preço: Informe ou selecione a tabela de preço do fornecedor vencedor. Cabe 

ressaltar que este campo só será visível quando o processo utilizar a opção "Desconto sobre 

Tabela de Preços". 

Produto: Informe ou selecione o produto existente no Pedido de Empenho Pai. Não 

permite que seja informado produtos que não estejam no Pedido de Empenho Pai. Cabe 

ressaltar que este campo só será visível quando o processo utilizar a opção "Desconto sobre 

Tabela de Preços". 

Início da Vigência: Informe ou selecione uma data de início de vigência que esteja 

previamente cadastrada para a tabela. Esta data é utilizada na pesquisa da tabela de preço 

para apurar o valor unitário do produto que será utilizado para cálculo de valor 

complementar. Cabe ressaltar que este campo só será visível quando o processo utilizar a 

opção "Desconto sobre Tabela de Preços". 
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Cabe ressaltar que quando o processo utilizar a opção "Desconto sobre Tabela de Preços", o 

título da coluna Item, passará a ser chamado"Tabela". 

Guia Observações 

Esta guia contém o campo Observações, onde o usuário pode registrar informações pertinentes 

ao registro realizado. 

  

 

  

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 
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• Reserva de Saldo para Requisição(Registro de Preços) 
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Pedido de Empenho 

 
  

Emite uma nota de solicitação de emissão de empenho, enviado ao setor encarregado de 

emissão dos mesmos, para que seja feito o devido registro. 

  

 

  

Ano do Pedido: Informe o ano do pedido. 

Número do Pedido: Informe o número correspondente ao pedido que se deseja consultar. 

Data do Empenho: Informe a data do empenho. 

Data de Pagamento Prevista: Data de pagamento prevista. 

Código do Fornecedor: Informe o código do fornecedor. 

Conta-corrente: Mostra o número da conta corrente correspondente. 

Guia Despesa 
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Ao posicionar o cursor do mouse sobre as linhas da Tabela Despesa será exibido um balão 

informativo com as seguintes informações: 

• Reserva de Saldo CP: Número da Reserva; 

• Data da Reserva: data no formato dd/mm/aaaa; 

• Valor: valor da reserva no formato R$ 0,00. 

Os dados serão carregados a partir da funcionalidade de Reserva de Recurso para cada linha, 

observando o valor da coluna Despesa. O balão informativo deverá ser apresentado apenas se o 

LC estiver parametrizado para a integração com o CP e se houver Reserva de Saldo cadastrada. 

Guia Item x Despesa 

Nesta guia é apresentada a tabela para cadastro de dados referentes ao item a ser registrado e 

a despesa que o mesmo compromete, seu valor, a quantidade e o total de custos. No rodapé 

também está disponível o valor total de todos os itens. 

Cabe ressaltar que, quando o processo utilizar a opção "Desconto sobre Tabela de Preços" será 

apresentada a coluna "Tabela" no lugar da coluna "Item" referenciando a tabela de preço que 

foi informada na requisição de registro de preço. Neste caso também, a coluna "Adjudicado" 

não será apresentada, visto que a proposta não possui quantidades informadas. 
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Guia Cronograma Desembolso 

Nesta guia é possível  registrar o cronograma de desembolso, o qual refere-se a programação 

mensal do pagamento das despesas. 

  

 

  

Guia Histórico do Processo 

Esta guia contém todo o histórico do processo, onde o usuário pode verificar informações 

pertinentes ao histórico. 
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Guia Observações 

Esta guia contém o campo Observações, onde o usuário pode registrar informações pertinentes 

ao registro realizado. 

  

 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Pedido de Empenho Concessão 
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Pedido de Empenho Complementar 

 
Emite uma nota de solicitação de emissão de empenho complementar, enviado ao setor 

encarregado de emissão dos mesmos, para que seja feito o devido registro. 

Esta solicitação/pedido serve para complementar um empenho, que conforme a Lei 8.666 - Art 

65 §1º permite que se ultrapassem as quantidades já adjudicadas. 

Cabe ressaltar que para o estado de Minas Gerais, quando o processo possuir a opção "Natureza da Licitação 

Credenciamento/Chamamento" não é permitida emissão de Pedido de Empenho Complementar. 

  

  

 

  

  

Ano do Pedido: Informe o ano do pedido. 

Número do Pedido: Informe o número correspondente ao pedido que se deseja consultar. 
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Pedido por Valor: Caixa de seleção que deve ser marcada se o pedido for por valor. 

Data do Empenho: Informe a data do empenho. 

Data de Pagamento Prevista: Data de pagamento prevista. 

Código do Fornecedor: Informe o código do fornecedor. 

Observações: 

1) Para o estado do Paraná, será verificada a existência do contrato para o processo/fornecedor selecionado. Caso 

seja encontrado será verificado se o mesmo possui um termo aditivo por valor, e caso este termo aditivo não seja 

encontrado será exibida uma mensagem advertindo sobre a impossibilidade de realizar a gravação do pedido de 

empenho complementar. Caso exista contrato para o processo/fornecedor, será permitida a realização do pedido 

de empenho complementar sem a existência de termo aditivo. 

2) Para o estado do Paraná e quando for um processo de registro de preços, será verificada a existência da ata para 

o processo/fornecedor selecionado. Caso seja encontrado, será verificado se a mesma possui um termo aditivo por 

valor, e em caso negativo será emitida mensagem advertindo sobre esta situação e a impossibilidade de gravação. 

3) Para o estado do Paraná e quando for um processo de registro de preços, será verificado se existe um termo 

aditivo do tipo "Inexecução e Rescisão" para a ata vinculada ao fornecedor selecionado, e em caso positivo será 

emitida uma mensagem advertindo sobre a impossibilidade de realizar a operação em virtude desta situação. 

Conta-corrente: Informe o número da conta corrente correspondente. 

Guia Despesa 

Observação: Para o estado do Paraná, caso for encontrado termo aditivo por valor, serão carregadas na tabela 

"Despesa", somente as despesas vinculadas aos lotes/itens do termo aditivo. Quando não for encontrado contrato, 

a tabela "Despesa" será carregada com as despesas vinculadas aos lotes/itens do processo. 

  

Ano: Informa o ano do empenho. 

Pedido de Empenho: Informa o número do pedido de empenho. 

Empenho - CP: Informa o número do empenho no CP. 

Obs: Esta coluna estará visível apenas quando o CP estiver integrado com o LC. 

Despesa: Informa o código da despesa. 

Aplicação: Informa o valor da aplicação. 

Composição da Despesa: Informa a composição da despesa. 

Guia Item x Despesa 

Nesta guia é apresentada a tabela para cadastro de dados referentes ao item a ser registrado e 

a despesa que o mesmo compromete seus complementos, a quantidade e o valor 

complementar. 
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Lote: Selecione o código do lote. 

Número do Item: Selecione o número do item. Cabe ressaltar que este campo só será 

visível quando o processo não utilizar a opção "Desconto sobre Tabela de Preços". 

Tabela de Preço: Informe ou selecione a tabela de preço do fornecedor vencedor. Cabe 

ressaltar que este campo só será visível quando o processo utilizar a opção "Desconto sobre 

Tabela de Preços". 

Produto: Informe ou selecione o produto existente no Pedido de Empenho Pai. Não 

permite que seja informado produtos que não estejam no Pedido de Empenho Pai. Cabe 

ressaltar que este campo só será visível quando o processo utilizar a opção "Desconto sobre 

Tabela de Preços". 

Início da Vigência: Informe ou selecione uma data de início de vigência que esteja 

previamente cadastrada para a tabela. Esta data é utilizada na pesquisa da tabela de preço 

para apurar o valor unitário do produto que será utilizado para cálculo de valor 

complementar. Cabe ressaltar que este campo só será visível quando o processo utilizar a 

opção "Desconto sobre Tabela de Preços". 
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Cabe ressaltar que quando o processo utilizar a opção "Desconto sobre Tabela de Preços", o 

título da coluna Item, passará a ser chamado"Tabela". 

  

Guia Observações 

Esta guia contém o campo Observações, onde o usuário pode registrar informações pertinentes 

ao registro realizado. 

  

 

  

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Veja também 

• Impressão de Pedido de Empenho 
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Pedido de Empenho (Concessão) 

 
Emite uma nota de solicitação de emissão de empenho, enviado ao setor encarregado de 

emissão dos mesmos, para que seja feito o devido registro. 

  

 

  

Ano do Pedido: Informe o ano do pedido. 

Número do Pedido: Informe o número correspondente ao pedido que se deseja consultar. 

Data do Empenho: Informe a data do empenho. 

Data de Pagamento Prevista: Data de pagamento prevista. 

Fornecedor: Informe o código do fornecedor. 

Guia Pedido(s) de Empenho(s) já Emitido(s) 

Tabela apresentando as guias de pendidos de empenho já emitidos. 
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Guia Item x Despesa a Empenhar 

Tabela apresentando os itens e despesas a empenhar. 

  

Para salvar clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Pedido de Empenho Complementar 
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Reserva de Recurso 

Solicitação de Reserva de Recurso 

 
  

  

 

  

Tipo de Processo: Informa o tipo do processo. 

Data: Informe a data da solicitação. 

Ano do Processo: Informe o ano do processo. 

Número do Processo: Selecione o número do processo. 

  

Para salvar clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 
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• Dispensa de Reserva de Recurso 
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Dispensa de Reserva de Recurso 

 
  

Emite um pedido de dispensa da reserva de recurso orçamentário, enviado a contabilidade, para 

que seja desbloqueado o saldo anteriormente reservado. 

  

 

  

Tipo de Processo: Informa o tipo do processo. 

Data: Informe o ano de entrada do processo na entidade. O sistema já traz como padrão o ano 

corrente. 

Ano do Processo: Informe o ano do processo. 

Número do Processo: Selecione o número do processo. 

  

Para salvar clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Veja também 

• Recibo de Entrega 
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Reserva Recurso - Registro de Preço 

 
  

Através desta funcionalidade é possível realizar a reserva de recursos para requisições de pedido 

de empenho de processos do tipo Registro de Preço. 

  

 

  

Data: Informe a data da reserva do saldo. 

Número da Requisição: Informe ou selecione o número da requisição do processo. 

Guia Reserva 

Na tabela serão exibidas, as informações referentes ao processo, conforme preenchimento dos 

campos acima. Vale lembrar que na coluna "Valor a Reservar" deverá ser informado o valor no 

qual será realizada a reserva. 

Cabe ressaltar que a coluna "Nº da Reserva" será preenchida automaticamente pelo sistema 

após efetivado a reserva de saldo. 
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Para efetivar a reserva do saldo, pressione o botão , onde o sistema fará a gravação do 

procedimento. 

Guia Histórico 

Nesta guia será exibido todo o histórico das reservas de saldo realizadas. 

  

 

  

Para salvar clique  

Para limpar os dados clique   

  

Veja também 

• Requisição para Pedido de Empenho 
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Dispensa de Reserva de Recurso 

 
  

Através desta funcionalidade é possível realizar o estorno de reserva de recurso das requisições 

de pedido de empenho dos processos do tipo Registro de Preço. 

  

 

  

Data: Informe a data do estorno do saldo. 

Número da Requisição: Informe ou selecione o número da requisição do processo. 

Guia Reserva 

Na tabela serão exibidas, as informações referentes à reserva de saldo previamente realizada 

através da funcionalidade "Reserva de Recurso". 

  

Para efetivar o estorno da reserva de saldo, pressione o botão , onde o sistema fará a 

gravação do procedimento. 

Guia Histórico 
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Nesta guia será exibido todo o histórico dos estornos de reservas de saldos realizados. 

  

 

  

Para salvar clique  

Para limpar os dados clique   

  

Veja também 

• Reserva de Saldo para Requisição (Registro de Preços) 
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Contrato 

Contrato 

 
  

Esta funcionalidade permite que se possa registrar os contratos provenientes de processos 

de compras seja eles licitatórios, dispensados ou inexigíveis. Vale lembrar que a licitação já 

deverá estar homologada e o Contrato tem como itens, todos os que foram adjudicados 

para o fornecedor que estaremos selecionando. 

Cabe ressaltar que esta funcionalidade possui comportamento distinto quando utilizada no 

estado do Paraná, bem como algumas informações que são apresentadas/requeridas 

apenas para estados específicos. Os campos que são específicos de cada estado, 

encontram-se sinalizados com uma observação em azul. 
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Ano do Contrato: Informe o ano de entrada do contrato na entidade para o qual será 

registrado o Contrato. O sistema traz como padrão o ano corrente. 

Unidade Gestora: Informe o código da unidade gestora do contrato que será registrado. 

Número: Informe o número do contrato que terá registrado o seu extrato. 

  

Observação: Somente para o estado do Paraná. O sistema vai verificar se o número do contrato informado é 

referente a um Contrato de Credenciamento/Chamamento que é inserido somente no módulo IAPR, caso seja, será 

apresentada mensagem informativa “Este número de Contrato é referente a um Contrato de 

Credenciamento/Chamamento, sua manutenção só pode ser realizada no módulo IAPR, na opção de menu 

Tabelas\Módulo de Licitações\Instrumento Contratual.”, retornando o cursor/foco para o campo número. 
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Órgão oficial de publicação do TCE/PR: Caixa de seleção que determina ou não se o contrato 

corresponde a um Órgão oficial de publicação do TCE/PR. 

Campo disponível apenas para o estado do Paraná. 

Licitação Realizada por Consórcio Público: Através deste campo é exibida a informação se a 

licitação foi realizado através de Consórcio Público. Cabe ressaltar que o campo é apenas 

informativo, não sendo possível realizar alterações. 

Campo disponível apenas para o estado de Minas Gerais. 

  

Fornecedor: Código do fornecedor que firmou contrato com a entidade. Ao se informar o 

fornecedor em um novo contrato e este possuir apenas um representante legal com vigência 

válida, o sistema vai sugerir automaticamente o representante no quadro “Representante da 

Contratada”, campo “CPF/CNPJ Representante”. Entenda-se por vigência válida, representantes 

vigentes até a data de homologação do processo. Caso haja representante legal para o 

fornecedor, mas o mesmo não possua a vigência válida ou haja mais de um representante com 

vigência válida, o sistema não vai sugerir nenhum representante. Mesmo o sistema sugerindo 

um representante, é possível alterar o mesmo. 

Cabe ressaltar que para o estado de Minas Gerais, quando se tratar de processos da modalidade 

de "Inexigibilidade de Credenciamento/Chamamento", será possível registrar vários contratos 

para fornecedores adjudicados como vencedor, já que no credenciamento pode haver mais de 

um fornecedor vencedor para cada lote/item. Para esse mesmo estado, não será permitido 

cadastrar instrumento contratual para fornecedor que possui desclassificação. 

  

Guia Representantes 

Representante do Contratante (Ordenador/Assinante) 

Ordenador: Informe o código do ordenador da despesa. O ordenador da despesa é 

toda e qualquer autoridade das quais os atos resultarem em emissão de empenho, 

autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos. 
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O botão  permite que seja realizado o cadastro do ordenador de despesa. A 

funcionalidade está disponível no "Módulo 

Principal/Cadastros/Despesa/Ordenador de Despesa". Para obter maiores 

detalhes acerca desta funcionalidade, clique aqui. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado de São Paulo. 

Assinou Contrato: Utilize este campo para marcar se o representante já assinou o 

contrato. 

Campo disponível e obrigatório apenas para o estado de São Paulo. 

Responsável pelo Contrato/Gestor do Contrato: Informe o código da pessoa 

responsável/gestor do contrato. 

O botão  permite que seja realizado o cadastro do integrante. A funcionalidade 

está disponível no "Módulo Principal/Comissão Licitação/Integrante". Para obter 

maiores detalhes acerca desta funcionalidade, clique aqui. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado de Minas Gerais, para fins de prestação de contas. 

Campo de preenchimento obrigatório para o estado do Rio Grande do Sul, exibido com o nome "Gestor", 

para fins de prestação de contas. A pessoa informada deverá ter obrigatoriamente seu CPF vinculado no 

cadastro de integrante. 

Para o estado de São Paulo, o cadastro do gestor do contrato também poderá ser realizado pela função 

"Pessoa", localizada em "Módulo Principal/Cadastro/Pessoa". 

Controlador/Suplente: Informe ou selecione através do botão , o 

controlador/suplente do contrato. 

Campo disponível somente para o estado do Paraná com o nome "Controlador", para fins de prestação de 

contas. 

Campo disponível somente para o estado do Rio Grande do Sul com o nome "Suplente", para fins de 

prestação de contas. A pessoa informada deverá ter obrigatoriamente seu CPF vinculado no cadastro de 

integrante. 

Fiscal: Informe ou selecione através do botão , o fiscalizador do contrato. 

Campo disponível apenas para o estado do Paraná, para fins de prestação de contas. 

Campo disponível somente para o estado do Rio Grande do Sul, para fins de prestação de contas. A 

pessoa informada deverá ter obrigatoriamente seu CPF vinculado no cadastro de integrante. 

  

Observação: Para o estado do Rio Grande do Sul, não é permitido que uma mesma pessoa cumpra o papel de 

Responsável, Suplente e Fiscal. 

  

Representante da Contratada 

CPF/CNPJ do Representante: Caso o fornecedor vinculado ao contrato seja uma 

pessoa jurídica, este campo será de preenchimento obrigatório. Deverá ser 
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informado o CPF ou CNPJ do representante legal da contratada (fornecedor). Após 

inserir o CPF ou CNPJ o sistema fará as seguintes validações: 

1.  
• O sistema validará se o CPF informado é um CPF válido. Caso não seja, será 

emitida a mensagem de advertência “CPF inválido.” impedindo a digitação do 

mesmo; 

• O sistema validará se o CNPJ informado é um CNPJ válido. Caso não seja, será 

emitida a mensagem de advertência “CNPJ inválido.” impedindo a digitação do 

mesmo; 

• O sistema validará se o CPF/CPNPJ informado é de um representante legal do 

fornecedor contratado. Caso não esteja, será emitida mensagem de advertência 

“O representante (Nome do representante) não é representante legal do 

fornecedor contratado (Número-Nome), não sendo possível a sua vinculação a 

este Contrato.”, impedindo assim a digitação do mesmo; 

• O sistema validará se o CPF/CPNPJ informado pertence a um representante 

legal, pois no cadastro de representante podemos atribuir representantes legais 

e comerciais, porém nesta funcionalidade/campo, só serão aceitos 

representantes legais. Caso o representando informado não seja um 

representante legal, o sistema emitirá a mensagem de advertência “O 

representante (Nome do representante) não é um representante legal do 

fornecedor contratado (Número-Nome).”, impedindo assim a digitação do 

mesmo; 

• O sistema verificará a validade da vigência do representante legal. Entenda-se 

por vigência válida, representantes vigentes na a data de homologação do 

processo. Caso seja selecionado um representante legal que não possua a 

vigência válida, o sistema emitirá a mensagem informativa “O representante 

(Nome do representante) não possui vigência válida para ser o representante 

legal neste contrato.”, não impedindo a seleção do mesmo. 
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O botão  permite que seja realizado o cadastro do representante 

legal/comercial. A funcionalidade está disponível no "Módulo 

Cadastros/Tabelas/Fornecedor/Representante Legal/Comercial". Para obter 

maiores detalhes acerca desta funcionalidade, clique aqui. 

Representante: Informe o nome do representante da parte contratada do contrato. 

Este campo só estará visível para contratos gravados antes da implementação do 

campo “CPF/CNPJ do Representante”, sendo ocultado para novos contratos. 

Nímero do CPF: Informe o número do CPF do representante. Este campo só estará 

visível para contratos gravados antes da implementação do campo “CPF/CNPJ do 

Representante”, sendo ocultado para novos contratos. 

Número do RG: Informe o número do RG do representante. Este campo só estará 

visível para contratos gravados antes da implementação do campo “CPF/CNPJ do 

Representante”, sendo ocultado para novos contratos. 

Assinou Contrato: Utilize este campo para marcar se o representante já assinou o 

contrato. 

Campo disponível e obrigatório apenas para o estado de São Paulo. 

  

Guia Cabeçalho 
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Data do Contrato: Data de emissão do contrato, informe no formato DD/MM/AAAA 

(Dia/Mês/Ano). 

Data da Assinatura: Data da assinatura, informe no formato DD/MM/AAAA 

(Dia/Mês/Ano). 

Data de Início do Contrato: Data do início do contrato, informe no formato DD/MM/AAAA 

(Dia/Mês/Ano). Cabe ressaltar que a data de início de um contrato já gravado, só poderá ser 

alterada para uma data maior a ela mesma ou menor que a data de expiração do contrato. 

Não é permitida a gravação de novos contratos com data anterior (retroativa) a contratos já 

gravados, os mesmos são gravados em ordem cronológica. 

Data da Prorrogação: Este campo é somente informativo para possibilitar a prestação de 

contas de alguns estados, não sendo considerada em validações de expiração de contrato. 

Cabe ressaltar que para o estado do Paraná, este campo não será editável, apresentando a 

data de prorrogação caso existir termo aditivo de dilatação de prazo. 

Data da Ordem de Serviço: Data da ordem de serviço, informe no formato DD/MM/AAAA 

(Dia/Mês/Ano). 
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Data de Expiração: Data da expiração, informe no formato DD/MM/AAAA (Dia/Mês/Ano). 

Cabe ressaltar que para o estado de Minas Gerais, a data de expiração do contrato não 

deverá anterior à data de fim da vigência di credenciamento. 

Cálculo da Data de Expiração 

Esta janela apresenta uma funcionalidade destinada a realizar o cálculo da data de 

expiração do Contrato. A mesma recebe por parâmetro uma data que será a data de 

início do cálculo. Quando esta janela estiver aberta, não será possível acessar outras 

janelas ou menus, conforme já ocorre com as janelas de consulta do sistema. 

  

 

  

Duração do Contrato: Informa um valor numérico que indica qual deverá ser a 

quantidade de dias, meses ou anos a serem acrescidos para o cálculo da data de 

expiração do contrato a partir da Data de Início do Contrato. 

Seleção do Tipo de Duração: Selecione uma das opções podendo ser Dias, Meses 

ou Anos. 

Ao clicar no botão Confirma  , a janela deixará de ser apresentada e o sistema irá 

retornar a data calculada. Caso o campo ‘Duração do Contrato’ esteja em branco, o 

sistema retornará a mesma data enviada por parâmetro na abertura da janela. 
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Prev. Subcontratação: Selecione Sim ou Não, para determinar se o contrato em questão 

tem previsão de subcontratação, para efetuar ou auxiliar no fornecimento do que foi 

contratado. 

Prev. Cessão Contratual: Selecione Sim ou Não, para determinar se o contrato em questão 

tem previsão de cessão contratual. 

Origem do Ato: Selecione a origem do ato do contrato. 

Fornecimento do Objeto: Selecione as opções de fornecimento: 

Não (cronograma): caso o fornecimento do objeto contratado seja entregue 

respeitando cronograma de entrega. 

Sim (imediato): caso o fornecimento do objeto contratado seja entregue no todo de 

forma imediata. 

Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento estipulada para o contrato. 

Objeto do Contrato: Informe neste campo, o objeto do contrato. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. Vale lembrar ainda que para a correta prestação de contas 

ao TCE/SP, é obrigatório que seja informado o objeto do contrato. 

Cláusula Financeira: Informe neste campo, a cláusula financeira. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. Vale lembrar ainda que para a correta prestação de contas 

ao TCE/SP, é obrigatório que seja informada a cláusula financeira. 

Penalidades: Descreva as penalidades pela rescisão ou não cumprimento do contrato. 

  

Contrato TCE - PR 

Identificador do Contrato: Informe o identificador do contrato. Este campo não é exibido 

para contratos de 2013 ou superiores. 

Identificador do Contrato Anterior: Informe o identificador do contrato anterior. Este 

campo não é exibido para contratos de 2013 ou superiores. 

Regime de Execução do Contrato: Deve ser selecionado o regime de contratação do 

contrato. 

Campo disponível somente para o estado do Paraná. 

  

Contrato TCE-RS 
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Selecione "Sim" ou "Não" para indicar se o início de vigência do contrato depende da 

emissão de uma ordem de início. 

Campo disponível somente para o estado do Rio Grande do Sul. 

Guia Multas 

  

 

  

  

Multa Rescisória: Informe o valor da multa rescisória. 

Multa Inadimplência: Informe o valor da multa inadimplência. 

Outras Multas: Informe o valor de outras multas se houver. 

Guia Itens do Contrato - Processo Normal 

A vinculação de itens o contratos novos é obrigatória para todos os estados. 

Esta guia será visível nas seguintes situações: 

• Quando o contrato possuir pedido de empenho/itens vinculados, não importando o 

ano do contrato, e cujo processo seja de registro de preços; 
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• Para todas as modalidades, inclusive processos que sejam de Registro de Preço, 

exceto para estado do Paraná e Minas Gerais. 

• Para contratos já existentes, porém não deve possuir Reajuste ou 

Suspensões/Cancelamentos. 

  

 

  

  

Botão : Clique sobre este botão para que seja possível realizar a inclusão de itens 

na tabela. Ao clicar no botão, uma nova tela será exibida, conforme pode ser visto 

baixo. 

Adicionar Item 
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Despesa: Informe ou selecione através do botão , o código da despesa a 

ser utilizada. Cabe ressaltar que esta coluna não ficará visível caso seja 

selecionado o tipo de processo "Alienação de Bens" ou "Leilão", visto que 

esses dois tipos de processos não possuem despesas ou fonte de recursos 

para serem vinculados. 

Fonte de Recurso: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema 

com o código da fonte de recurso, de acordo com a despesa informada. Cabe 

ressaltar que esta coluna não ficará visível caso seja selecionado o tipo de 

processo "Alienação de Bens" ou "Leilão", visto que esses dois tipos de 

processos não possuem despesas ou fonte de recursos para serem vinculados. 

Lote: Informe ou selecione através do botão , o código do lote a ser 

utilizado. 

Número do Item: Informe ou selecione através do botão , o número do 

item a ser incluído na tabela. 

  

Botão : Para habilitar este botão, selecione na tabela, os itens a serem excluídos. 

Após realizada a seleção, clique sobre este botão para que seja realizada a exclusão 

dos itens da tabela. 

Botão : Clique sobre este botão para que seja possível filtrar dados em inventário. 

Ao clicar no botão, uma nova tela será exibida, conforme pode ser visto abaixo: 

Filtrar Lote/Item 
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Despesa: Informe ou selecione através do botão , o código da despesa a 

ser utilizada. 

Fonte de Recurso: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema 

com o código da fonte de recurso, de acordo com a despesa informada. 

Lote: Informe ou selecione através do botão , o código do lote a ser 

utilizado. 

Número do Item: Informe ou selecione através do botão , o número do 

item a ser incluído na tabela. 

  

Localizar: Selecione neste campo, a opção a ser considerada para a localização. 

Após selecionar a opção, informe no campo ao lado a descrição a ser considerada na 

localização. Por fim, clique sobre o botão , para importar os dados do coletor. 

X: Clique sobre este botão para marcar/desmarcar todos os itens, ou 

marque/desmarque individualmente os itens necessários através da caixa de seleção 

( ) localizada nesta coluna, ao lado de cada item. É possível também 

marcar/desmarcar os itens, efetuando um duplo clique sobre eles. 

UG: Esta coluna apresenta os códigos das Unidades Gestoras referentes aos itens. 

Despesa: Esta coluna apresenta os códigos das despesas às quais os itens estão 

vinculados. 
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Fonte: Esta coluna apresenta os códigos das fontes às quais os itens estão 

vinculados. 

Lote: Esta coluna apresenta os números dos lotes aos quais os itens estão vinculados. 

Item: Esta coluna apresenta os códigos de cadastro dos itens. 

Material: Esta coluna apresenta as descrições dos itens. 

Un.: Esta coluna apresenta as unidades de medida referentes aos itens. 

Quantidade: Esta coluna apresenta as quantidades dos itens. 

Valor Unitário: Esta coluna apresenta os valores unitários dos itens. 

Total por Item: Esta coluna apresenta os valores totais dos itens (Quantidade x Valor 

Unitário). 

Valor do Contrato: Este campo apresenta o valor total do contrato a ser cadastrado. 

  

Caso o processo seja de Registro de Preços e esteja utilizando a opção "Desconto 

sobre Tabela de Preços" (exceto estado do Paraná e Minas Gerais), serão 

apresentados na tabela as colunas abaixo: 

X: Clique sobre este botão para marcar/desmarcar todos os itens, ou 

marque/desmarque individualmente os itens necessários através da caixa de seleção 

( ) localizada nesta coluna, ao lado de cada item. É possível também 

marcar/desmarcar os itens, efetuando um duplo clique sobre eles. 

Tabela: 

Descrição: 

Percentual: 

  

Guia Itens do Contrato - Registro de Preço 

Subguia Pedido de Empenho 
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Botão : Clique sobre este botão para que seja possível realizar a inclusão de 

pedidos de empenho na tabela. Ao clicar no botão, uma nova tela será exibida, 

conforme pode ser visto baixo. 

Adicionar Pedido de Empenho 

  

 

  

  

Ano: Informe neste campo, o ano do pedido de empenho a ser adicionado. 

Cabe ressaltar que por padrão, este campo é apresentado preenchido com o 
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ano corrente, porém, é possível informar um ano diferente de acordo com a 

necessidade. 

Número: Informe ou selecione através do botão , o número do pedido de 

empenho a ser adicionado. 

  

Botão : Para habilitar este botão, selecione na tabela, os pedidos de empenho a 

serem excluídos. Após realizada a seleção, clique sobre este botão para que seja 

realizada a exclusão dos pedidos de empenho da tabela. 

X: Clique sobre este botão para marcar/desmarcar todos os pedidos de empenho, ou 

marque/desmarque individualmente os pedidos de empenho necessários através da 

caixa de seleção ( ) localizada nesta coluna, ao lado de cada item. É possível 

também marcar/desmarcar os pedidos de empenho, efetuando um duplo clique 

sobre eles. 

Ano do Pedido: Esta coluna apresenta os anos dos pedidos de empenho. 

Número do Pedido: Esta coluna apresenta os números dos pedidos de empenho. 

Data do Pedido: Esta coluna apresenta as datas nas quais foram realizados os 

pedidos de empenho. 

Despesa: Esta coluna apresenta os códigos das despesas referentes aos pedidos de 

empenho. 

Fonte: Esta coluna apresenta as fontes de recurso referentes aos pedidos de 

empenho. 

Valor do Pedido: Esta coluna apresenta os valores dos pedidos de empenho. 

Valor do Contrato: Este campo apresenta o valor total do contrato. 

  

  

Subguia Itens do Pedido de Empenho 
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Localizar: Selecione neste campo, a opção a ser considerada para a localização. 

Após selecionar a opção, informe no campo ao lado a descrição a ser considerada na 

localização. 

Despesa: Esta coluna apresenta os códigos das despesas às quais os itens estão 

vinculados. 

Fonte: Esta coluna apresenta os códigos das fontes às quais os itens estão 

vinculados. 

Lote: Esta coluna apresenta os números dos lotes aos quais os itens estão vinculados. 

Item: Esta coluna apresenta os códigos de cadastro dos itens. Cabe ressaltar que 

para os estados de Minas Gerais e Paraná, caso o processo seja de Registro de Preços 

e esteja utilizando a opção "Desconto sobre Tabela de Preços", esta coluna deverá se 

apresentar com o título "Tabela". 

Material: Esta coluna apresenta as descrições dos itens. 

Un.: Esta coluna apresenta as unidades de medida referentes aos itens. 

Quantidade: Esta coluna apresenta as quantidades dos itens. 

Valor Unitário: Esta coluna apresenta os valores unitários dos itens. 
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Total por Item: Esta coluna apresenta os valores totais dos itens (Quantidade x Valor 

Unitário). 

  

Guia Percentual do Contrato 

Esta guia permite informar quais percentuais do contrato que serão pagos com recursos 

Municipais, Estaduais e/ou Federais.  

  

Visível somente para o clientes do estado de Santa Catarina, para fins de prestação de contas ao TCE/SC.  

  

  

 

  

Percentual Pago(%): 

    Com recurso Municipal: Informe qual o percentual do contrato que será pago utilizando 

recurso Municipal. 

    Com recurso Estadual: Informe qual o percentual do contrato que será pago utilizando 

recursos Estadual. 

    Com recurso Federal: Informe qual o percentual do contrato que será pago utilizando 

recursos Federal.  
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Guia Valor do Contrato 

Nesta guia serão apresentados todos os valores do contrato. 

  

 

  

Guia Garantia 
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Tipo de Garantia: Selecione o tipo de garantia do contrato. 

Descrição: Informe a descrição da garantia selecionada. Cabe ressaltar que quando for 

selecionado o tipo de garantia "Outras Garantias", a descrição será obrigatória. 

Valor da Garantia: Informe o valor da garantia a ser considerada, lembrando que se o tipo 

de garantia for "SG - Sem Garantia", torna-se obrigatório o preenchimento deste campo. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. 

Valor da garantir (% do contrato): Informe valor da garantia a ser considerado, 

lembrando que este valor é representando em percentual. Vale lembrar ainda que se o tipo 

de garantia for "SG - Sem Garantia", torna-se obrigatório o preenchimento deste campo. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. 

Cláusulas da Garantia: Informe as cláusulas da garantia a serem consideradas, lembrando 

que se o tipo de garantia for "SG - Sem Garantia", torna-se obrigatório o preenchimento 

deste campo. 

Campo disponível apenas para o estado de São Paulo. 

Guia Observação 
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Observação: informe as observações inerentes ao contrato que são relevantes ao mesmo. 

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados, clique  

Para limpar os dados, clique   

Para Imprimir os dados, clique  

Para anexar arquivos, clique  

  

Veja também 

• Carta Contrato 

  

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 1116 

 

 

Paralização de Contrato 

 
  

Utilize essa função quando desejar registrar as paralizações dos contratos, bem como consultar 

as paralizações que ocorreram. 

Funcionalidade de uso exclusivo da Prefeitura de Vila Velha - ES. 

. 
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Ano do Contrato: Informe o ano de entrada do contrato na entidade para o qual será 

registrado o Contrato.  

Unidade Gestora: Informe o código da unidade gestora para a qual o contrato foi registrado. 

Número: Informe o número do contrato que deseja paralizar. 

Contrato 

Fornecedor:  Exibe o código do fornecedor que firmou contrato com a entidade.  

Data de Início: Exibe a data do início do contrato. 

Data de Expiração: Exibe a data da expiração do contrato. 

  

Paralização 

Data Início:  Informe a data início da paralização.  

Data Fim: Informe a data de término da paralização.  

Nova data de expiração do contrato: Exibe a nova data de expiração do contrato, 

considerando a paralização que ocorreu, ou seja, a data de expiração do contrato será 

acrescida do número de dias em que o contrato ficou paralizado.  

Observação: Informe o motivo da paralização ou alguma observação relevante.   

  

Paralizações do Contrato 

Essa tabela exibe o histórico de todas as paralizações que já foram gravadas para o contrato. 

Data Início: Exibe a data início da paralização.  

Data Fim: Exibe a data de término da paralização.  

Data de expiração: Exibe a nova data de expiração do contrato, considerando a 

paralização. 

Observação: Exibe o motivo da paralização, informado no momento do registro.    

  

Para salvar, clique  

Para excluir os dados, clique  
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Para limpar os dados, clique   
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Penalidades Contratuais  

 
Esta funcionalidade permite indicar as penalidades para os contratos efetivados.  

Funcionalidade de uso exclusivo da Prefeitura de Vila Velha - ES. 

  

  

 

  

Ano do Contrato: Informe o ano do contrato. 

Unidade Gestora: Informe a Unidade Gestora que firmou esse contrato.  

Número: Informe o número do contrato. 

Contrato 

Fornecedor:  Exibe o código do fornecedor que firmou contrato com a entidade.  

Data de Início: Exibe a data do início do contrato. 

Data de Expiração: Exibe a data da expiração do contrato. 
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Penalidade  

Data: Informe a data de gravação da penalidade a esse contrato.  

Penalidade: Informe ou selecione o código da penalidade a ser associada ao contrato. 

Caso a penalidade desejada não esteja cadastrada, é possível acessar o cadastro de 

penalidade através do botão de atalho . 

Observações: Descreva as observações adicionais que sejam necessárias.  

Penalidades do Contrato  

Esta tabela exibe as penalidades já associadas ao contrato.  

  

Para salvar, clique  

Para excluir os dados, clique  

Para limpar os dados do formulário, clique   

Para limpar somente os dados do quadro penalidades, clique  

Para acessar o cadastro de penalidades, clique  

  

Veja também 

• Penalidades • Contratos 
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Carta Contrato 

 
Esta funcionalidade permite que se possa registrar as cartas contratos provenientes de 

processos de compras seja eles licitatórios, dispensados ou inexigíveis. 

Vale lembrar que a licitação já deverá estar homologada e o Contrato tem como itens, 

todos os que foram adjudicados para o fornecedor que estaremos selecionando. 

  

  

 

 

  

  

Ano da Carta de Contrato: Informe o ano da carta contrato. 

Unidade Gestora: Informe o código de identificação da unidade gestora. 

Número da Carta de Contrato: Selecione o número da carta de contrato. 

Código do Fornecedor: Informe o código do fornecedor. 

Data da Carta Contrato: Data da carta contrato. 

  

Para o estado do Rio Grande do Sul, as informações gravadas nesta funcionalidade não serão consideradas na 

realização da prestação de contas para o TCE/RS, pois p leiaute do Tribunal de Contas não esta preparado para 

receber esta informação. 

  

  

Para salvar clique  
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Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Autorização de Compras 
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Publicação de Contratos 

 
  

Nesta funcionalidade é possível efetuar a publicações dos contratos, Atas de Registro de Preços, 

carta contrato, termos aditivos realizados. 

  

 

  

  

Tipo de Publicação: Informe o  que será publicado (Contrato, Termo Aditivo, Carta Contrato, 

Ata de Registro de Preço, Termos Aditivos da Ata) 

Ano do Contrato/Ano da Ata: Se selecionado o tipo de Publicação Contrato, Carta Contrato ou 

Termo Aditivo, o nome deste campo será Ano de Contrato e buscará  o ano do contrato. Se 

selecionado o tipo de Publicação Ata Registro de Preços, o nome deste campo será Ano da Ata 

e buscará  o ano da ata. 

Número do Contrato/Número da Ata: Se selecionado o tipo de Publicação Contrato, Carta 

Contrato ou Termo Aditivo, o nome deste campo será "Número de Contrato" e buscará  o 

Número do contrato. Se selecionado o tipo de Publicação Ata Registro de Preços, o nome deste 

campo será "Número da Ata" e buscará  o Número da ata. 

Observação: Para o estado do Paraná - O sistema irá verificar se o número do contrato informado é referente a um 

Contrato de Credenciamento/Chamamento, que é inserido somente no módulo IAPR, caso seja, será apresentada a 

mensagem informativa “Este número de Contrato é referente a um Contrato de Credenciamento/Chamamento, sua 
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manutenção só pode ser realizada no módulo IAPR, na opção de menu "Tabelas\Módulo de Licitações\Instrumento 

Contratual.”, retornando o cursor/foco para o campo número. 

Número do Termo Aditivo: Este campo só será exibido caso seja selecionado o Tipo de 

Publicação "Termo Aditivo" e buscará o número do Termo Aditivo. 

  

Publicações 

Tipo de Órgão Oficial: Nesta coluna são apresentados os veículos de publicação 

que poderão ser utilizados, conforme regras do TCE estabelecidas nos leiautes de 

prestação de contas. 

Órgão Oficial: Informe ou selecione o órgão  no qual ocorreu a publicação. O órgão 

informado neste campo deverá ser do mesmo  tipo indicado na coluna "Tipo de 

Órgão Oficial", para a linha correspondente. 

Nome do Órgão Oficial: Será exibido o nome do órgão informado na coluna "Órgão 

Oficial" 

Data da Remessa: Informe a data de remessa da publicação ao órgão. 

Data da Publicação: Informe a data em que o órgão realizou a publicação. 

Anexar: Ao consultar uma publicação já gravada, será habilitado o botão o qual irá 

possibilitar anexar documentos a publicação. Além disso, através desse botão 

também será possível visualizar os documentos que foram anexados ao processo, 

que foram anexados através da função, através da "Anexos" (PRONIM LC/Módulo 

Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). 

Botão disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul, sendo obrigatório a anexação de pelo 

menos um documento para a publicação de contrato, conforme exigências do TCE/RS. 

Qtd de Anexos: Exibe a quantidade de documentos que foram anexados. 

Campo visível somente para o estado do Rio Grande do Sul. 

  

  

Para salvar clique  

Habilitado somente quando informado os dados. 

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   
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Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

Veja também 

• Autorização de Compras 
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Rescisão de Contrato 

 
O objetivo desta função é efetuar o registro das informações referentes à Rescisão de 

Contrato. 

  

Esta função não esta disponível para o estado do Paraná, pois para esse estado a rescisão do contrato ocorre 

através da gravação de um termo aditivo do tipo "Inexecução e Rescisão"  No entanto, a função ficará disponível 

para contratos que possuírem rescisão que tenham ocorrido antes das alterações do TCE/PR, as quais 

determinaram que esta operação deverá ser através da gravação de um termo aditivo. 

    

  

 

  

Ano do Contrato: Informe o ano do contrato a ser rescindido. 

Número do Contrato: Informe ou Selecione o número do contrato a ser rescindido. 

Somente para o estado do Paraná - O sistema irá verificar se o número do contrato informado é referente a um 

Contrato de Credenciamento/Chamamento que é inserido somente no módulo IAPR, caso seja, será apresentada 

mensagem informativa “Este número de Contrato é referente a um Contrato de Credenciamento/Chamamento, sua 

manutenção só pode ser realizada no módulo IAPR, na opção de menu Tabelas\Módulo de Licitações\Instrumento 

Contratual.”, retornando o cursor/foco para o campo número. Cabe ressaltar que a funcionalidade não permite o 

cadastro, somente a consulta de rescisões já realizadas. 



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 1127 

 

Fornecedor: Informe o fornecedor referente ao contrato a ser rescindido. 

Descrição/Motivo: Informe uma descrição referente à rescisão do contrato. Para o estado do 

Rio de Janeiro este campo será exibido com o título "Motivo", o qual deverá ser informado o 

motivo da rescisão. 

Data da Rescisão: Informe a data da rescisão do contrato. 

Data Limite da Inabilitação: Informe a data limite da inabilitação. 

  

Informações Adicionais 

Observação: Estes campos só serão visíveis para o estado do Rio de Janeiro. 

Número da Rescisão: Informe o número da rescisão do contrato. Cabe ressaltar que este 

campo tem preenchimento obrigatório. 

Valor da Multa: Informe o valor da multa referente à rescisão de contrato. O preenchimento 

deste campo é opcional. 

Valor da Rescisão: Informe o valor da rescisão de contrato. O preenchimento deste campo é 

opcional. 

Artigo: Informe neste campo o artigo de lei que se enquadra a rescisão que está sendo 

cadastrada. O preenchimento deste campo é opcional. 

Exame Prévio da Assessoria Jurídica: Marque esta opção caso tenha tido exame prévio de 

assessoria jurídica. 

  

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade "Anexos" 

(PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). Contendo um ou 

mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade "Anexos" será aberta exibindo os 

documentos anexados. 

Botão disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul, sendo obrigatório a anexação de pelo menos um 

documento para a rescisão do contrato, conforme exigências do TCE/RS. 

  

  

  

Para limpar os dados clique   
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Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Reajuste de Contrato 
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Reajuste de Contrato 

 
Efetua a inclusão, alteração ou exclusão dos percentuais de reajustes dos contratos. 

  

Esta função não esta disponível para o estado do Paraná, pois para esse estado os reajustes dos contratos ocorrem 

 através da gravação de um termo aditivo do tipo "Valor". 

No entanto, a função ficará disponível para contratos que possuírem reajustes que tenham ocorrido antes das 

alterações do TCE/PR, as quais determinaram que esta operação deverá ser através da gravação de um termos 

aditivos com operações que identifique o tipo de reajuste. 

  

 

  

Ano da Autorização: Informe o ano da autorização. 

Número da Autorização: Selecione o número da autorização. 

Número do Aditivo: Informa o número do Aditivo. 

Tipo de Contrato: Selecione o tipo de contrato. 

Ano: Informe o ano do reajuste de contrato. 
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Número: Selecione o número do contrato. 

Fornecedor: Informa fornecedor. 

Índice de Reajuste: Informe o índice de reajuste. 

Tipo: Selecione um dos tipos de índices. 

Itens: Selecione um dos itens de reajuste. 

Data do Reajuste: Informe a data de reajuste. 

Redimensionamento de Objeto: Informe o tipo de redimensionamento. 

1 25% - Compras, Obras e Serviços 

2 50% - Reformas 

Campo disponível somente para o estado do PR. 

Motivo: Descreva o motivo do reajuste de contrato. 

  

Para salvar clique  

Este botão não estará disponível para o estado do Paraná, onde não será mais possível a gravação de novos 

reajustes, sendo possível somente consultar e excluir os reajustes já existentes. 

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Apostila 

 
Através desta funcionalidade é realizado o registro de Apostila ao contrato de um determinado 

processo. 

Funcionalidade disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul. 

  

  

 

  

Ano do Contrato: Informe o ano em que o contrato foi celebrado. Este campo é alimentado 

automaticamente através da data corrente. 

Número do Contrato: Informe o número do contrato para o qual se está 

registrando/consultando a apostila. 

Número da Apostila: Informe o número da apostila que está sendo registrada/consultada. 

Descrição: Insira uma descrição resumida referente à apostila. 

Data do Aditivo: Informe a data inicial da apostila. 

Data de Expiração: Informe a data de expiração do contrato. 

Botão Vincular Itens : Abre a tela de vinculação de itens à apostila, sendo apresentada na 

inclusão e na consulta de uma apostila. Este botão não ficará visível caso o Contrato não possua 

Itens/Tabelas. 
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Após efetuar a vinculação de itens à apostila, o sistema verifica se o valor da operação é 

diferente de zero e difere do valor da apostila. Sendo diferente, é apresentada a mensagem 

“Deseja atualizar o Valor da apostila com o valor das operações realizadas?”, clicando em Sim, o 

sistema atualizará o Valor da apostila. O campo Valor da Apostila permanecerá editável.  Isto é 

necessário pois o cálculo realizado pelo sistema não leva em consideração redimensionamentos 

e entregas. Caso o contrato não possua itens vinculados, o sistema apresenta a mensagem “Não 

será possível a vinculação de itens à apostila, pois o contrato selecionado não possui itens 

vinculados. Deseja efetuar a vinculação dos itens ao contrato?” , clicando em Sim, o sistema 

efetuará automaticamente a vinculação dos itens do fornecedor vencedor ao contrato. 

Para efetuar a vinculação de itens, é necessário que o tipo de termo aditivo seja umas das 

opções apresentadas abaixo: 

• ACA (Acréscimo de Valor por Aumento de Quantitativo) 

• REF (Reequilíbrio Econômico-Financeiro) 

• RJP (Reajustamento de Preços) 

• RVS (Redução de Valor por Supressão de Quantitativo) 

Valor da Apostila: Após efetuar a vinculação de itens, o sistema fará o preenchimento deste 

campo com o valor calculado, não sendo possível editá-lo. 

  

TCE/RS 

Tipo de Operação: Selecione o tipo de operação referente à Apostila. Este campo terá 

comportamentos distintos conforme a opção selecionada, os quais podem ser conferidos 

abaixo: 

• OUT (Outros): Ao selecionar esta opção, será habilitado o campo "Descrição da 

Operação". 

• MMF (Modificação do Modo de Fornecimento): Ao selecionar esta opção, será 

habilitado o campo "Novo Tipo de Fornecimento". 

• MRE (Modificação do Regime de Execução): Ao selecionar esta opção, será habilitado o 

campo "Novo Regime de Execução". 
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• AVI (Acréscimo de Valor por Inclusão de Itens Novos): Esta opção não é suportada pelo 

PRONIM LC. 

• RVP (Redução de Valor por Supressão de Itens): Esta opção não é suportada pelo 

PRONIM LC. 

• REN (Renovação Contratual): Ao selecionar esta opção devem ser alterados os campos 

referente ao valor e à data de expiração. 

 Campo de preenchimento obrigatório, para fins de prestação de contas. 

Descrição da Operação: Informe a descrição da operação selecionada. Campo de 

preenchimento obrigatório e habilitado somente quando selecionado o Tipo de Operação "OUT 

(Outros)". 

Novo Regime de Contratação: Informe ou selecione o novo regime de contratação. Campo de 

preenchimento obrigatório e habilitado somente quando selecionado o Tipo de Operação "MRE 

(Modificação do Regime de Execução)". É necessário que seja informado um código diferente 

do regime de contratação vinculado ao processo. 

Novo Tipo de Fornecimento: Selecione o novo tipo de fornecimento. Campo de 

preenchimento obrigatório e habilitado somente quando selecionado o Tipo de Operação 

"MMF (Modificação do Modo de Fornecimento)". É necessário que seja informado um código 

diferente do tipo de fornecimento vinculado ao processo. 

  

Itens da Apostila 

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 1134 

 

 

  

  

Índice de Reajuste: Informe neste campo, o índice de reajuste a ser aplicado à todos 

os itens que estiverem selecionados. 

Cabe ressaltar que caso o processo utiliza a opção "Desconto sobre Tabela de Preço", 

este campo não será visível, já que para esses processos não há um valor para aplicar 

o reajuste, somente o percentual da proposta. 

Tipo: Selecione neste quadro, o tipo de reajuste a ser realizado. Será levado em 

conta o valor informado no campo "Índice de Reajuste". Se na funcionalidade "Termo 

Aditivo" o tipo de operação selecionado for "Supressão (redução de valor)", a opção 

"Redução" será automaticamente selecionada, e a opção "Aumento" será 

desabilitada, pois este tipo de operação só pode reduzir o valor unitário. Se na 

funcionalidade "Termo Aditivo" o tipo de operação selecionado for 

"Redimensionamento do Objeto", a opção "Aumento" será automaticamente 
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selecionada, e a opção "Redução" continuará habilitada para que seja realizada a 

escolha, pois nesta operação é possível aumentar ou reduzir a quantidade. 

Botão : Clique sobre este botão para adicionar registros ao contrato. Cabe 

ressaltar que para o estado do Paraná e Minas Gerais, caso seja selecionado um 

contrato cujo processo é de Registro de Preço, será exibido um painel de opções 

"Adiciona Pedido de Empenho", para realizar a pesquisa pelos Números de 

Empenhos vinculados ao contrato. Para os demais estados (com exceção do Paraná e 

Minas Gerais), como não existe vinculação de Pedido de Empenho com o contrato, 

será apresentado um painel de opções "Adiciona". 

Botão : Clique sobre este botão para realizar a exclusão de um item, que deve ser 

previamente selecionado na tabela de itens. 

Botão : Utilize este botão para realizar o filtro dos itens. Se for selecionado um 

contrato de processo normal, ao clicar neste botão será exibida uma tela 

possibilitando que seja realizada a pesquisa pela despesa/fonte de 

recurso/lote/número do item, dos itens do contrato. Para o estado do Paraná e 

Minas Gerias, caso seja selecionado um contrato cujo processo seja de registro de 

preço, será exibida uma tela possibilitando que seja realizada a pesquisa pelos 

números de empenhos que estejam vinculados ao contrato. Para os demais estados 

(com exceção do Paraná e Minas Gerais), como não existe vinculação de Pedido de 

Empenho com o contrato, será apresentado um painel de opções "Adiciona". 

Localizar: Selecione neste campo, o tipo a ser utilizado na pesquisa, e informe no 

campo ao lado a palavra chave a ser pesquisada. Cabe ressaltar que quando o 

processo for "Registro de Preço", a opção "Despesa" não será apresentada, com 

exceção dos estados do Paraná e Minas Gerais. No caso de se tratar de um processo 

de "Registro de Preço" e utilizar "Desconto sobre Tabela de Preço", a opção 

"Material" também não será apresentada. 

  

Tabela de Itens 
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Nesta tabela são listados todos os lotes/itens do contrato que não foram cancelados 

nem suspensos, e que foram vinculados para o tipo de operação selecionado no 

Termo Aditivo, ou que ainda não foram vinculados a nenhum tipo de operação, com 

suas respectivas despesas e quantidades. Caso o tipo de operação selecionado for 

"Redimensionamento do Objeto", a coluna "Quantidade" será habilitada para edição, 

onde não será sugerida a quantidade de cada lote/item. As colunas "Vlr. Unitário" e 

"Vlr. Unitário Anterior" serão ocultadas, ficando visível somente a coluna "Quantidade 

Anterior". 

  

X: Esta coluna permite que seja realizada a seleção dos itens da tabela. Clicando 

sobre o título da coluna é possível marcar/desmarcar todos os itens. 

Despesa: Esta coluna apresenta os códigos das despesas. 

É exibida somente para contratos de processos para os quais foi informada despesa, portanto, não será 

visível para os processos de "Alienação de Bens", "Leilão", ou Concorrência/Pregão que sejam de Registro 

de Preços, visto que esses dois tipos de processos não possuem despesas ou fonte de recursos para serem 

vinculados. 

Fonte: Esta coluna apresenta os códigos das fontes de recursos. 

É exibida somente para contratos de processos para os quais foi informada despesa, portanto, não será 

visível para os processos de "Alienação de Bens", "Leilão", ou Concorrência/Pregão que sejam de Registro 

de Preços, visto que esses dois tipos de processos não possuem despesas ou fonte de recursos para serem 

vinculados. 

Aplicação: Esta coluna apresenta as informações referentes à aplicação. 

É exibida somente para o estado de São Paulo, para contratos de processos normais. 

Nr. Empenho: Esta coluna apresenta informações referentes aos números de 

empenho. 

É exibida somente para os contratos de processos de registro de preços para os estados do Paraná e 

Minas Gerais. Para os demais estados não é visível. 

Lote: Esta coluna apresenta os códigos dos lotes. 

Item: Esta coluna apresenta os códigos dos itens. Cabe ressaltar que esta coluna só é 

visível para os contratos de processos de Registro de Preço que não utilizem a opção 

Desconto sobre "Tabela de Preço". 

Tabela: Esta coluna apresenta os códigos das tabelas. 

Esta coluna só é visível para os contratos de processos de Registro de Preço que utilizem a opção 

Desconto sobre "Tabela de Preço". 

Material: Esta coluna apresenta as descrições completa dos materiais. 
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Esta coluna não será  visível para os contratos de processos de Registro de Preço que utilizem a opção 

Desconto sobre "Tabela de Preço". 

Quantidade Ant.: Caso já existam termos aditivos para os contratos, esta coluna 

exibirá as quantidades dos termos aditivos anteriores, caso não existam termos 

aditivos, a coluna exibirá as quantidades dos contratos. 

Esta coluna não é visível para os processos de Registro de Preço que utilizem a opção "Desconto sobre 

Tabela de Preço". 

Para os demais processos ela será visível, exceto para os estados do Paraná e Rio Grande do Sul, para os 

quais ela será apresentada somente quando aplicável a operação selecionada. 

Quantidade: Informe  a nova quantidade a ser contratada através desse aditivo.   

Esta coluna não é visível para os processos de Registro de Preço que utilizem a opção "Desconto sobre 

Tabela de Preço". 

Para os demais processos ela será visível, exceto para os estados do Paraná e Rio Grande do Sul, para os 

quais ela será apresentada somente quando aplicável a operação selecionada. 

  

Valor Unitário Ant.: Caso já existam termos aditivos para os contratos, esta coluna 

exibirá os valores unitários dos termos aditivos anteriores, caso não existam termos 

aditivos, a coluna exibirá os valores unitários dos contratos. 

Esta coluna não é visível para os processos de Registro de Preço que utilizem a opção "Desconto sobre 

Tabela de Preço". 

Para os demais processos ela será visível, exceto para os estados do Paraná e Rio Grande do Sul, para os 

quais ela será apresentada somente quando aplicável a operação selecionada. 

Valor Unitário: Informe neste campo, o novo valor unitário. É importante observar 

que se a opção "Aumento" for selecionada e o valor informado for menos, e se a 

opção "Redução" for selecionada e o valor for maior, o sistema apresentará 

mensagem de inconsistência n situação. 

Esta coluna não é visível para os processos de Registro de Preço que utilizem a opção "Desconto sobre 

Tabela de Preço". 

Para os demais processos ela será visível, exceto para os estados do Paraná e Rio Grande do Sul, para os 

quais ela será apresentada somente quando aplicável a operação selecionada. 

Índice (%): Esta coluna exibe o percentual em que está sendo aumentado ou 

reduzido o valor unitário. 

Essa coluna é visível somente para o estado do Paraná, exceto quando o aditivo se tratar de uma operação 

de  "Redimensionamento do Objeto". 

Para os demais estados essa coluna não é visível. 

Total por Item: Esta coluna apresenta os valores totais por lote/item (quantidade 

multiplicada pelos valores unitários dos contratos). 

Esta coluna não é visível para os processos de Registro de Preço que utilizem a opção "Desconto sobre 

Tabela de Preço". 
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Para os demais processos ela será visível, exceto para os estados do Paraná e Rio Grande do Sul, para os 

quais ela será apresentada somente quando aplicável a operação selecionada. 

Percentual: Esta coluna apresenta o percentual ofertado pelo fornecedor para o 

Lote/Tabela. 

Esta coluna é visível apenas para os contratos de processos de Registro de Preço que utilizem a opção 

Desconto sobre "Tabela de Preço". 

Valor da Operação: Este campo apresenta o valor total da operação. 

Esta coluna não é visível para os processos de Registro de Preço que utilizem a opção "Desconto sobre 

Tabela de Preço". 

Para os demais processos ela será visível, exceto para os estados do Paraná e Rio Grande do Sul, para os 

quais ela será apresentada somente quando aplicável a operação selecionada. 

  

  

Para salvar clique sobre o botão . 

Para excluir os dados clique sobre o botão . 

Para limpar os dados clique sobre o botão . 

Para Imprimir os dados clique sobre o botão . 

Para anexar arquivos clique . 

Para consultar os dados já cadastrados clique sobre o botão . 
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Termo Aditivo da Ata de Registro de Preços 

 
Esta funcionalidade permite que seja realizado o cadastro de termos aditivos para atas de 

registro de preços. 

Funcionalidade está acessível somente para o estado do Paraná. 

  

 

  

  

Ano da Ata: Informe neste campo, o ano referente à ata. 

Número da Ata: Informe ou selecione através do botão , o número da ata. Cabe 

ressaltar que será realizada uma verificação a fim de constatar se a ata possui algum termo 

aditivo do tipo "Inexecução e Rescisão", e em caso positivo será emitida uma mensagem 

alertando sobre a impossibilidade de gravação de novos termos aditivos para a ata 

selecionada. 
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Número do Termo Aditivo: A numeração do termo aditivo é sequencial por ata, com 

sugestão automática, porém é possível informar este número manualmente, sendo que se 

for informado um número já existente, as informações do termo aditivo serão carregadas 

automaticamente. 

Descrição: Utilize este campo para informar a descrição do termo aditivo. 

Data do Aditivo: Informe neste campo, a data na qual foi realizado o termo aditivo. 

Data de Expiração: Informe neste campo, a data de expiração do termo aditivo. Ao clicar 

no botão , é aberta a tela de cálculo de data de expiração. 

Valor do Aditivo: Informe neste campo, o valor do aditivo. Cabe ressaltar que este campo 

será bloqueado para edição caso a ata possua itens vinculados. 

  

  

Guia Tipos de Aditivos 

  

Tipo de Aditivo: Selecione neste campo, o tipo de aditivo a ser considerado. Caso seja 

selecionado outro tipo de aditivo concomitantemente à rescisão, será emitida uma 

mensagem advertindo que o tipo de termo aditivo de rescisão não pode ser combinado 

com nenhum outro tipo de termo aditivo no mesmo instrumento contratual. Para os tipos 

de aditivo "Prazo", "Valor", "Apostilamento" e "Outros", será verificado se o fornecedor foi 

desclassificado, ou se todos os itens da ata foram desclassificados, e em caso positivo será 

emitida uma mensagem advertindo sobre a impossibilidade de realizar a operação, visto 

que o fornecedor foi desclassificado ou todos os itens da ata foram desclassificados. 

Tipo de Operação: Selecione neste campo, o tipo de operação a ser considerado, sendo os 

tipos: 

Dilatação do Prazo de Vigência: A data de expiração não poderá ser superior a 12 

meses da vigência existente para a ata. A data de vigência a ser considerada é a data 

de início da vigência do complemento da ata, e caso a ata não possua o 

complemento, será exibida mensagem advertindo sobre a impossibilidade de realizar 

a operação. Já se for constatado que a ata possui complemento da ata e a data de 
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expiração for superior a 12 meses da vigência, será emitida mensagem advertindo 

que a data de expiração informada extrapolou os 12 meses a partir da data de 

vigência informada no complemento da ata. 

Redução da Vigência: A data de expiração não poderá ser inferior à data de início 

da vigência existente para a ata. A data de vigência a ser considerada é a data de 

início da vigência do complemento da ata, e caso a ata não possua o complemento, 

será exibida mensagem advertindo sobre a impossibilidade de realizar a operação. A 

data de expiração não poderá ser inferior à data da última requisição para pedido de 

empenho, e caso seja, será apresentada mensagem advertindo sobre a 

impossibilidade de realizar a operação. A data de expiração não poderá ser maior 

que o período de vigência existente, conforme a data informada no complemento da 

ata, caso seja, será apresentada uma mensagem advertindo que a data de expiração 

informada é maior que a data de término da vigência. A data de expiração não 

poderá ser inferior à data do termo aditivo, e caso seja, será exibida mensagem 

advertindo que a data de expiração não pode ser menor que a data do aditivo. 

Valor: Composto por "Recomposição", "Reajuste de Valores", "Atualização 

Monetária", "Redimensionamento de Objeto", "Supressão" ou "Outras Operações de 

Aditivos". Para todas as operações de valor exceto "Outras Operações", será 

verificada a existência de requisição de pedido de empenho com data posterior à 

data informada no termo aditivo, e em caso positivo, será emitida uma mensagem 

advertindo sobre a impossibilidade de realizar a operação. 

Apostilamento: Composto por  Reajuste de Valores, Atualização Monetária, 

Compensação Financeira,  Penalização Financeira, Empenho de Dotação 

orçamentaria suplementar, Alteração de dotação orçamentária e Outras alterações 

que não afetam as condições contratuais. 

Inexecução e Rescisão: Para a operação de rescisão, será verificada a existência de 

requisição de pedido de empenho com data posterior à data informada no termo 

aditivo, e em caso positivo, será emitida uma mensagem advertindo sobre a 

impossibilidade de realizar a operação. 
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Outros: Outras operações de aditivos. 

  

Motivo da Rescisão: Informe ou selecione através do botão , o motivo da rescisão. Cabe 

ressaltar que este campo ficará disponível somente quando o tipo de aditivo for "Rescisão". 

Data Limite da Inabilitação: Por padrão este campo será habilitado somente quando for 

selecionada a operação "Rescisão". Caso a data informada for menor que a data do aditivo, 

será exibida uma mensagem advertindo que a data limite da inabilitação não pode ser 

menor que a data do termo aditivo. 

Redimensionamento do Objeto: Por padrão este campo será habilitado somente quando 

for selecionada a operação "Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei 8666/93". 

  

Tabela 

Tipo de Aditivo: Esta coluna apresenta os tipos de aditivos. 

Tipo de Operação: Esta coluna apresenta os tipos de operações. 

Valor da Operação: Esta coluna apresenta os resultados das operações realizadas na 

funcionalidade "Itens - Termo Aditivo". 

Itens: Se o aditivo for do tipo "valor", o botão  será exibido para todos os tipos de 

operação, exceto "Outras Operações de Aditivos". Clicando neste botão, será possível ter 

acesso à tela "Itens - Termo Aditivo", conforme pode ser visto abaixo. 

  

Itens - Termo Aditivo 
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Índice de Reajuste: Informe neste campo, o índice de reajuste a ser aplicado à todos 

os itens que estiverem selecionados. 

Tipo: Selecione neste quadro, o tipo de reajuste a ser realizado. Será levado em 

conta o valor informado no campo "Índice de Reajuste". Se na funcionalidade "Termo 

Aditivo" o tipo de operação selecionado for "Supressão (redução de valor)", a opção 

"Redução" será automaticamente selecionada, e a opção "Aumento" será 

desabilitada, pois este tipo de operação só pode reduzir o valor unitário. Se na 

funcionalidade "Termo Aditivo" o tipo de operação selecionado for 

"Redimensionamento do Objeto", a opção "Aumento" será automaticamente 

selecionada, e a opção "Redução" continuará habilitada para que seja realizada a 

escolha, pois nesta operação é possível aumentar ou reduzir a quantidade. 

Botão : Clique sobre este botão para adicionar itens ao contrato. 
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Botão : Clique sobre este botão para realizar a exclusão de um item, que deve ser 

previamente selecionado na tabela de itens. 

Botão : Utilize este botão para realizar o filtro dos itens. Se for selecionado um 

contrato de processo normal, ao clicar neste botão será exibida uma tela 

possibilitando que seja realizada a pesquisa pela despesa/fonte de 

recurso/lote/número do item, dos itens do contrato. Se for selecionado um contrato 

cujo processo seja de registro de preço, será exibida uma tela possibilitando que seja 

realizada a pesquisa pelos números de empenhos que estejam vinculados ao 

contrato. 

Localizar: Selecione neste campo, o tipo a ser utilizado na pesquisa, e informe no 

campo ao lado a palavra chave a ser pesquisada. 

  

Tabela de Itens 

Nesta tabela são listados todos os lotes/itens do contrato que não foram cancelados 

nem suspensos, e que foram vinculados para o tipo de operação selecionado no 

Termo Aditivo, ou que ainda não foram vinculados a nenhum tipo de operação, com 

suas respectivas despesas e quantidades. Caso o tipo de operação selecionado for 

"Redimensionamento do Objeto", a coluna "Quantidade" será habilitada para edição, 

onde não será sugerida a quantidade de cada lote/item. As colunas "Vlr. Unitário" e 

"Vlr. Unitário Anterior" serão ocultadas, ficando visível somente a coluna "Quantidade 

Anterior". 

  

X: Esta coluna permite que seja realizada a seleção dos itens da tabela. Clicando 

sobre o título da coluna é possível marcar/desmarcar todos os itens. 

Lote: Esta coluna apresenta os códigos dos lotes. 

Item: Esta coluna apresenta os códigos do itens. 

Material: Esta coluna apresenta as descrições completa dos materiais. 
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Quantidade Ant.: Caso já existam termos aditivos para os contratos, esta coluna 

exibirá as quantidades dos termos aditivos anteriores, caso não existam termos 

aditivos, a coluna exibirá as quantidades dos contratos. 

Quantidade: Informe neste campo, a nova quantidade. É importante observar que se 

a opção "Aumento" for selecionada e a quantidade informada for menor, e se a 

opção "Redução" for selecionada e a quantidade informada for maior, o sistema 

apresentará mensagem de inconsistência na situação. 

Valor Unitário Ant.: Caso já existam termos aditivos para os contratos, esta coluna 

exibirá os valores unitários dos termos aditivos anteriores, caso não existam termos 

aditivos, a coluna exibirá os valores unitários dos contratos. 

Valor Unitário: Informe neste campo, o novo valor unitário. É importante observar 

que se a opção "Aumento" for selecionada e o valor informado for menos, e se a 

opção "Redução" for selecionada e o valor for maior, o sistema apresentará 

mensagem de inconsistência n situação. 

Índice (%): Esta coluna exibe o percentual em que está sendo aumentado ou 

reduzido o valor unitário. Não é exibida quando o tipo  de operação selecionado for 

"Redimensionamento do Objeto". 

Total por Item: Esta coluna apresenta os valores totais por lote/item (quantidade 

multiplicada pelos valores unitários dos contratos). 

Valor da Operação: Este campo apresenta o valor total da operação. 

  

  

Guia Representantes 
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Representante do Contratante (Ordenador/Assinante) 

Ordenador: Informe ou selecione através do botão , o ordenador. Cabe ressaltar 

que o ordenador sempre será pessoa física. 

Controlador: Informe ou selecione através do botão , o controlador. Cabe 

ressaltar que o controlador poderá ser pessoa física ou jurídica. 

Fiscal: Informe ou selecione através do botão , o fiscal. Cabe ressaltar que o fiscal 

poderá ser pessoa física ou jurídica. 

  

Representante da Contratada 

Fornecedor: Este campo apresenta o fornecedor da ata. 

CPF/CNPJ do Representante: Informe ou selecione através do botão , o 

representante da ata. Caso o representante selecionado não seja representante do 

fornecedor da ata, será emitida uma mensagem advertindo sobre a impossibilidade 

de realizar a vinculação. Caso o representante não esteja com a vigência válida para o 

processo, será emitida uma mensagem advertindo sobre esta situação. 
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Termo Aditivo 

 
Através desta funcionalidade é realizado o registro do termo aditivo ao contrato de um 

determinado processo. 

Cabe ressaltar que a funcionalidade possui comportamento e visualização distintas para os 

estados do Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. Para saber mais sobre o 

comportamento da função esses estados específicos, ide ao tópico do estado que deseja 

consultar. 

  

  

 

  

Visualização para  todos os estados, com  exceção do PR, MG, RS e SP. 

  

  

Ano do Contrato: Ano em que o contrato foi celebrado. Este campo é alimentado 

automaticamente através da data corrente. 

Número do Contrato: Campo para informar o número do contrato para o qual se está 

registrando/consultando o Termo Aditivo. 

Número do Aditivo: É o número do Termo Aditivo que está sendo registrado/consultado. 

Termo Aditivo TCE/SC: Exibe o número do Termo Aditivo que será utilizado para  prestação de 

contas ao TCE, ou seja, que será gerado dentro dos arquivos xml.  

Esta informação será visível somente para os clientes do estado de Santa Catarina. 
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Descrição: Insira uma descrição resumida referente ao termo aditivo. 

Data do Aditivo: Informe a data inicial do aditivo. 

Data de Expiração: No caso de aditivo de prorrogação, é a nova data de vencimento do 

contrato. 

Botão Vincular Itens : Abre a tela de vinculação de itens ao Termo Aditivo, sendo 

apresentada na inclusão e na consulta de um Termo Aditivo. Este botão não ficará visível caso o 

Contrato não possua Itens/Tabelas. 

Após efetuar a vinculação de itens ao aditivo, o sistema verifica se o valor da operação é 

diferente de zero e difere do valor do Termo Aditivo. Sendo diferente, é apresentada a 

mensagem “Deseja atualizar o Valor do Termo Aditivo com o valor das operações realizadas?”, 

clicando em Sim, o sistema atualizará o Valor do Aditivo. O campo Valor do Aditivo 

permanecerá editável.  Isto é necessário pois o cálculo realizado pelo sistema não leva em 

consideração redimensionamentos e entregas. Caso o contrato não possua itens vinculados, o 

sistema apresenta a mensagem “Não será possível a vinculação de itens ao Termo Aditivo, pois o 

contrato selecionado não possui itens vinculados. Deseja efetuar a vinculação dos itens ao 

contrato?” , clicando em Sim, o sistema efetuará automaticamente a vinculação dos itens do 

fornecedor vencedor ao contrato. 

Valor do Aditivo: Após efetuar a vinculação de itens, o sistema fará o preenchimento deste 

campo com o valor calculado, porém este valor poderá ser editado. 

Gestor/Fiscal: Informe ou selecione o responsável por realizar a gestão/fiscalização do Termo 

Aditivo. Por padrão será sugestionado o gestor do contrato, mas permitirá alteração.  

Esta informação será visível somente para os clientes do estado de Santa Catarina, devido a prestação de contas.  

  

Visualização para o Paraná 
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Visualização para o estado do Paraná 

  

Ano do Contrato: Ano em que o contrato foi celebrado. Este campo é alimentado 

automaticamente através da data corrente. 

Número do Contrato: Campo para informar o número do contrato para o qual se está 

registrando/consultando o Termo Aditivo. 

Número do Aditivo: É o número do Termo Aditivo que se está registrando/consultando. Ao sair 

do campo, existindo o Termo Aditivo, o sistema efetua o carregamento do Termo Aditivo e suas 

operações. Caso o termo aditivo já esteja cadastrado no sistema, o sistema verificará se o 

mesmo possui o Tipo Valor sem itens vinculados, e no caso emitirá a mensagem de advertência 

“Este Termo Aditivo é do Tipo Valor e não possui itens vinculados. Não será possível alterar o 

valor do mesmo, se faz necessário a exclusão deste Termo Aditivo, editar o Contrato para a 

inclusão dos itens e posterior registro do Termo Aditivo.” 
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Descrição: Insira uma descrição resumida referente ao termo aditivo. 

Data do Aditivo: Informe a data inicial do aditivo. Para todos os Tipos de Aditivos, não 

permitirá a gravação de Termos fora da ordem cronológica das datas, ou seja, não será possível 

gravar um Termo Aditivo com data menor que a data do último Termo Aditivo já gravado para 

o mesmo contrato, no caso exibirá a mensagem de advertência: “A Data não pode ser menor 

que a data do último registro cadastrado (DD/MM/YYYY).”. 

Data de Expiração: No caso de aditivo de prorrogação, é a nova data de vencimento do 

contrato. Ao clicar no botão  (disponível somente para o estado do Paraná) será aberto o 

formulário de Cálculo da Data de Expiração, e após fechar o mesmo será assumida a data 

selecionada nesse formulário. 

Valor do Aditivo: Caso seja selecionado o Tipo Aditivo de Valor, este campo será atualizado 

conforme a somatória da coluna Valor da Operação. 

  

Guia Tipos de Aditivos 

Disponível apenas para o estado do Paraná. 

  

Tipo de Aditivo: Este campo está disponível somente para o estado do Paraná. Selecione o 

tipo de aditivo. Este campo possui as seguintes regras: 

• Para o estado do PR e para os Tipos de Aditivos de Valor e Apostilamento (quando 

a operação se enquadrar em Reajuste de Valores, Atualização Monetária, 

Compensação ou Penalização Financeira), será verificado se o contrato possuía 

itens, do contrário será emitida a mensagem de advertência: ”Não será possível a 

criação de um Termo Aditivo do tipo Valor, pois o contrato selecionado não tem 

itens vinculados.”; 

• Para o estado do PR e para os Tipos de Aditivos de Valor e Apostilamento será 

verificado se todos os itens do contrato foram suspensos ou cancelados, no caso 

será emitida a mensagem de advertência: “Não será possível a gravação do Termo 
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Aditivo, pois todos os itens do Contrato se encontram suspensos ou cancelados.” e 

o campo ficará em branco; 

• Caso seja selecionado outro tipo de Aditivo concomitante com a Rescisão, será 

emitida a mensagem de advertência: “O tipo de Termo Aditivo de Rescisão não 

poderá ser combinado com nenhum outro tipo de termo aditivo no mesmo 

instrumento contratual.” e o campo ficará em branco; 

• Caso seja selecionado o tipo de Operação rescisão, será emitida a mensagem de 

advertência: “O contrato 999999/YYYY será rescindido. O saldo do contrato não 

ficará disponível para a realização de novos contratos.”; 

• Não será permitida a gravação de Termos Aditivos de Valor e Apostilamento 

(quando a operação se enquadrar em Reajuste de Valores, Atualização Monetária, 

Compensação ou Penalização Financeira) ou de Rescisão com data anterior ao 

Pedido de Empenho/Pedido de Empenho Complementar, neste caso será emitida a 

mensagem de advertência: “Foi encontrado o Pedido de Empenho 9999999/YYYY 

com data DD/MM/YYYY. Não será possível a gravação do Termo Aditivo na data 

DD/MM/YYYY.”; 

  

Tipo de Operação: Informe o tipo de operação realizada com o aditivo. 

Campo disponível somente para o estado do Paraná. A operação “Outras Operações” para o Tipo de Aditivo Valor 

não poderá mais ser utilizada, ficará visível para ficar compatível com os Termos Aditivos cadastrados em versões 

anteriores, e caso esta opção seja selecionada no cadastro de novos Termos Aditivos, o sistema emitirá a 

mensagem de advertência: “Este tipo de operação não poderá mais ser utilizada, pois foi desabilitada pelo TCE.”. 

Cessionário: Permite consultar qualquer fornecedor da base. Este campo é obrigatório. Ao 

informar o cessionário, o sistema verifica os representantes vinculados. Havendo apenas um, 

será preenchido o campo CPF/CNPJ do Representante automaticamente com esta 

informação. Não havendo representantes vinculados ou havendo mais de um, será limpo o 

campo CPF/CNPJ do Representante para que seja informado manualmente. 

Campo disponível somente para o estado do Paraná. 

Responsável: Informe o nome do responsável pelo contrato. 

Campo disponível somente para o estado do Paraná e quando for informado o tipo de aditivo “Cessão Contratual” 

ou “Subcontratação”. 
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Motivo da Rescisão: Informe o motivo da rescisão contratual. Este campo somente ficará 

habilitado quando o Tipo de Aditivo for Rescisão e Inexecução e o tipo de Operação for 

Rescisão ou Inexecução. 

Campo disponível somente para o estado do Paraná e quando for informado o tipo de aditivo “Inexecução e 

Rescisão”. 

Data Limite da Inabilitação: Este campo será habilitado somente quando for selecionada a 

operação de rescisão. Neste caso, informe a data limite a ser considerada para inabilitação. 

Redimensionamento do Objeto: Selecione neste campo, a opção referente ao 

redimensionamento do objeto, que poderá ser de 25% para compras, obras e serviços, e 

50% para reformas. 

  

Na tabela abaixo é possível efetuar o registro de mais de um Tipo de Aditivo e mais de um Tipo 

de Operação por Aditivo. 

Esta tabela é disponível apenas para o estado do Paraná. 

  

 

  

  

Tipo de Aditivo: Informe neste campo, o Tipo de Aditivo a ser registrado. 

Tipo de Operação: Informe neste campo, o Tipo de Operação a ser registrada. 

Valor da Operação: Este campo tem preenchimento obrigatório caso o Termo Aditivo for de 

valor. 

Itens: Se o Aditivo for do tipo "valor", o botão   será exibido para todos os tipos de operação, 

exceto "Outras Operações de Aditivos". Clicando neste botão, será possível ter acesso à tela 

"Itens - Termo Aditivo", conforme pode ser visto abaixo. 

Guia Representantes 
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Guia disponível apenas para o estado do Paraná 

  

Na guia de Representantes, todos os campos: Ordenador, CPF/CNPF do Representante, 

Controlador e Fiscal, se foram preenchidos no contrato, serão sugeridos ao incluir o Termo 

Aditivo. Como um facilitador na digitação do Termo Aditivo. 

  

 

  

Representante do Contratante (Ordenador/Assinante) 

Ordenador: Informe ou selecione através do botão , o código do ordenador 

referente ao termo aditivo. 

Controlador: Pode ser Pessoa Física ou Jurídica. Informe ou selecione através do 

botão , o código do controlador referente ao termo aditivo. 

Fiscal: Pode ser Pessoa Física ou Jurídica. Informe ou selecione através do botão , 

o código do fiscalizador do termo aditivo. 

  

Representante da Contratada 

Fornecedor: Campo informativo apresentando o fornecedor do contrato. 

CPF/CNPJ do Representante: Informe ou selecione através do botão , o 

CPF/CNPJ do representante legal vinculado ao fornecedor contratado. Cabe ressaltar 
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que, caso o termo aditivo seja do tipo "Aditivo de Cessão", o representante 

informado deverá ser obrigatoriamente vinculado ao um cessionário. 

  

Visualização para Minas Gerais 

  

 

  

Visualização para o estado de Minas Gerais 

  

Ano do Contrato: Ano em que o contrato foi celebrado. Este campo é alimentado 

automaticamente através da data corrente. 

Número do Contrato: Campo para informar o número do contrato para o qual se está 

registrando/consultando o Termo Aditivo. 

Número do Aditivo: É o número do Termo Aditivo que se está registrando/consultando. Ao sair 

do campo, existindo o Termo Aditivo, o sistema efetua o carregamento do Termo Aditivo e suas 

operações. Caso o termo aditivo já esteja cadastrado no sistema, o sistema verificará se o 

mesmo possui o Tipo Valor sem itens vinculados, e no caso emitirá a mensagem de advertência 

“Este Termo Aditivo é do Tipo Valor e não possui itens vinculados. Não será possível alterar o 

valor do mesmo, se faz necessário a exclusão deste Termo Aditivo, editar o Contrato para a 

inclusão dos itens e posterior registro do Termo Aditivo.” 
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Descrição: Insira uma descrição resumida referente ao termo aditivo. 

Data do Aditivo: Informe a data inicial do aditivo. Para todos os Tipos de Aditivos, não 

permitirá a gravação de Termos fora da ordem cronológica das datas, ou seja, não será possível 

gravar um Termo Aditivo com data menor que a data do último Termo Aditivo já gravado para 

o mesmo contrato, no caso exibirá a mensagem de advertência: “A Data não pode ser menor 

que a data do último registro cadastrado (DD/MM/YYYY).”. 

Data de Expiração: No caso de aditivo de prorrogação, é a nova data de vencimento do 

contrato. Para os contratos de Credenciamento, ao informar uma Data de Expiração, o sistema 

vai verificar se a data informada não conflita com o início da vigência de outro contrato de 

credenciamento para o mesmo Processo/Fornecedor/Lotes/Itens. 

Botão Vincular Itens : Abre a tela de vinculação de itens ao Termo Aditivo, conforme  já 

descrito acima,  no tópico "Termo Aditivo". 

Para efetuar a vinculação de itens, é necessário que o tipo de termo aditivo seja umas das 

opções apresentadas abaixo: 

• Acréscimo de Item(ns) 

• Decréscimo de Item(ns) 

• Acréscimo e Decréscimo de Item(ns) 

• Acréscimo/Decréscimo de Item(ns) conjugado com outros tipos de termos aditivos 

Valor do Aditivo: Após efetuar a vinculação de itens, o sistema fará o preenchimento deste 

campo com o valor calculado, não sendo possível editá-lo. 

Tipo de Alteração de Valor Realizado TCE/MG: Selecione dentre as opções disponíveis o tipo 

de alteração de valor realizado. 

Tipo de Termo Aditivo TCE/MG: Selecione dentre as opções disponíveis o tipo de termo 

aditivo. 

Caso haja alteração de opção deste campo e o termo aditivo possuir itens vinculados, será 

apresentada uma mensagem informando que o termo aditivo possui itens vinculados que serão 

excluídos devido à alteração deste campo questionando se deseja continuar. Ao confirmar, os 

itens serão excluídos da vinculação. O campo "Valor do Aditivo" ficará disponível para edição. 
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Optando por não continuar, os itens permanecerão vinculados ao termo aditivo e o campo 

permanecerá com a opção anterior. 

  

Para novos aditivos ao informar as opções: 01 - Prorrogação de Prazo, 02 - Acréscimo de Valor 

ou 03 - Decréscimo de Valor, O sistema apresentará a mensagem “Estas opções não estão 

disponíveis para novos aditivos devido à alteração de estrutura no layout do SICOM/MG.". 

Para os Tipos 02 e 03, a mensagem ainda será complementada com a sentença “Estas opções 

estão contempladas no campo "Tipo de Alteração de Valor Realizado TCE/MG". Se o termo 

aditivo possuir itens vinculados e for alterada a opção deste campo, será apresentada a 

mensagem “O Termo Aditivo possui itens vinculados que serão excluídos devido à alteração de 

Tipo de Termo Aditivo. Deseja Continuar?”. Clicando em Sim, os itens serão excluídos da 

vinculação. Clicando em Não, os itens permanecerão no Termo Aditivo e o campo permanecerá 

com a opção anterior. 

Visualização para o Rio Grande do Sul 
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Visualização para o estado do Rio Grande do Sul 

  

Ano do Contrato: Ano em que o contrato foi celebrado. Este campo é alimentado 

automaticamente através da data corrente. 

Número do Contrato: Campo para informar o número do contrato para o qual se está 

registrando/consultando o Termo Aditivo. 

Número do Aditivo: É o número do Termo Aditivo que está sendo registrado/consultado. 

Descrição: Insira uma descrição resumida referente ao termo aditivo. 

Data do Aditivo: Informe a data inicial do aditivo. 

Data de Expiração: No caso de aditivo de prorrogação, é a nova data de vencimento do 

contrato. 

Botão Vincular Itens : Abre a tela de vinculação de itens ao Termo Aditivo, conforme  já 

descrito acima,  no tópico "Termo Aditivo". 

Para efetuar a vinculação de itens, é necessário que o tipo de termo aditivo seja umas das 

opções apresentadas abaixo: 

• ACA (Acréscimo de Valor por Aumento de Quantitativo) 

• REF (Reequilíbrio Econômico-Financeiro) 

• RJP (Reajustamento de Preços) 

• RVS (Redução de Valor por Supressão de Quantitativo) 

Valor do Aditivo: Após efetuar a vinculação de itens, o sistema fará o preenchimento deste 

campo com o valor calculado, não sendo possível editá-lo. 

  

TCE/RS 

Tipo de Operação: Selecione o tipo de operação referente ao Termo Aditivo. Este campo terá 

comportamentos distintos conforme a opção selecionada, os quais podem ser conferidos 

abaixo: 

• OUT (Outros): Ao selecionar esta opção, será habilitado o campo "Descrição da 

Operação". 

• MMF (Modificação do Modo de Fornecimento): Ao selecionar esta opção, será 

habilitado o campo "Novo Tipo de Fornecimento". 
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• MRE (Modificação do Regime de Execução): Ao selecionar esta opção, será habilitado o 

campo "Novo Regime de Execução". 

• AVI (Acréscimo de Valor por Inclusão de Itens Novos): Esta opção não é suportada pelo 

PRONIM LC. 

• RVP (Redução de Valor por Supressão de Itens): Esta opção não é suportada pelo 

PRONIM LC. 

• REN (Renovação Contratual): Ao selecionar esta opção devem ser alterados os campos 

referente ao valor e à data de expiração. 

 Campo de preenchimento obrigatório, para fins de prestação de contas. 

Descrição da Operação: Informe a descrição da operação selecionada. Campo de 

preenchimento obrigatório e habilitado somente quando selecionado o Tipo de Operação "OUT 

(Outros)". 

Novo Regime de Contratação: Informe ou selecione o novo regime de contratação. Campo de 

preenchimento obrigatório e habilitado somente quando selecionado o Tipo de Operação "MRE 

(Modificação do Regime de Execução)". É necessário que seja informado um código diferente 

do regime de contratação vinculado ao processo. 

Novo Tipo de Fornecimento: Selecione o novo tipo de fornecimento. Campo de 

preenchimento obrigatório e habilitado somente quando selecionado o Tipo de Operação 

"MMF (Modificação do Modo de Fornecimento)". É necessário que seja informado um código 

diferente do tipo de fornecimento vinculado ao processo. 

  

Visualização para São Paulo 

Importante: Ao excluir um termo aditivo, o sistema realizará uma verificação a fim de constatar 

se o termo aditivo possui alguma informação complementar para prestação de contas ao 

TCE/SP. Em caso positivo, será apresentada mensagem sinalizando a situação. Caso seja optado 

por realizar a exclusão mesmo assim, é importante ressaltar que além do termo aditivo, serão 

excluídas também as informações complementares do termo aditivo. 
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É importante ressaltar ainda, que para a correta prestação de contas do termo aditivo é 

necessário também proceder com os ajustes, a serem realizados em funcionalidade própria, que 

pode ser acessada dentro da própria funcionalidade "Termo Aditivo" por meio do botão . 

Para obter mais detalhes sobre a funcionalidade de manutenção de ajustes, clique aqui. 

  

 

  

Visualização para o estado de São Paulo 

  

Ano do Contrato: Ano em que o contrato foi celebrado. Este campo é alimentado 

automaticamente através da data corrente. 

Número do Contrato: Campo para informar o número do contrato para o qual se está 

registrando/consultando o Termo Aditivo. 

Número do Aditivo: É o número do Termo Aditivo que está sendo registrado/consultado. 

Descrição: Insira uma descrição resumida referente ao termo aditivo. 
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Data de Assinatura: Informe a data em que foi assinado o Termo Aditivo. Cabe ressaltar que esta 

data não poderá ser maior que a data de início da vigência, e também não poderá ser maior 

que a data da máquina.  

Campo é de preenchimento obrigatório para fins de prestação de contas. 

Início de Vigência: Informe a data inicial de vigência do aditivo. Cabe ressaltar que a data de 

vigência não pode ser menor que a data de assinatura. 

Fim de Vigência: Informe a data final de vigência do aditivo. Esta data não pode ser menor que 

a data de início da vigência. 

Botão Vincular Itens : Abre a tela de vinculação de itens ao Termo Aditivo, conforme  já 

descrito acima,  no tópico "Termo Aditivo".   

Valor do Aditivo: Após efetuar a vinculação de itens, o sistema fará o preenchimento deste 

campo com o valor calculado, porém este valor poderá ser editado. 

Este campo será de preenchimento obrigatório quando for selecionado um dos tipos de 

aditivos abaixo: 

• Acréscimo de valor por aumento de quantitativo; 

• Redução de valor por supressão de quantitativo; 

• Acréscimo de valor por inclusão de itens, lotes ou itens de lotes; 

• Redução de valor por supressão de itens, lotes ou itens de lotes; 

• Reequilíbrio econômico-financeiro; 

• Reajustamento de Preços. 

  

AUDESP 

Tipo de Aditivo: Selecione dentre as opções disponíveis, o tipo de Aditivo. Este 

campo é de preenchimento obrigatório para fins de prestação de contas. 

Representante do Contratante 

Ordenador: Informe ou selecione o ordenador, ou seja, o representante do 

contratante responsável pelo contrato/termo aditivo com o fornecedor. Cabe 

ressaltar que o representante deve ser do tipo pessoa física. 

Campo de preenchimento obrigatório. 
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Assinou?: Selecione "Sim" ou "Não" para indicar se houve assinatura do 

contrato por parte do contratante. 

Campo de preenchimento obrigatório. 

Representante da Contratada 

Fornecedor: Campo preenchido automaticamente com o código e nome do 

fornecedor, de acordo com o contrato selecionado. 

CPF do Representante: Informe o CPF do representante da parte contratada. 

Cabe ressaltar que ao utilizar a consulta, o sistema apresentará somente os 

representantes do tipo "Pessoa Física". 

Campo de preenchimento obrigatório. 

Assinou?: Selecione "Sim" ou "Não" para indicar se houve assinatura do 

contrato por parte da contratada. 

Campo de preenchimento obrigatório. 

  

Visualização dos Itens do Termo Aditivo 

Para todos os estados, com algumas particularidades específicas por estado. 
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Índice de Reajuste: Informe neste campo, o índice de reajuste a ser aplicado à todos 

os itens que estiverem selecionados. Cabe ressaltar que caso o processo utiliza a 

opção "Desconto sobre Tabela de Preço", para os demais estados (com exceção do 

Paraná), este campo não será visível, já que para esses processos não há um valor 

para aplicar o reajuste, somente o percentual da proposta. 

Tipo: Selecione neste quadro, o tipo de reajuste a ser realizado. Será levado em 

conta o valor informado no campo "Índice de Reajuste". Se na funcionalidade "Termo 

Aditivo" o tipo de operação selecionado for "Supressão (redução de valor)", a opção 

"Redução" será automaticamente selecionada, e a opção "Aumento" será 

desabilitada, pois este tipo de operação só pode reduzir o valor unitário. Se na 

funcionalidade "Termo Aditivo" o tipo de operação selecionado for 
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"Redimensionamento do Objeto", a opção "Aumento" será automaticamente 

selecionada, e a opção "Redução" continuará habilitada para que seja realizada a 

escolha, pois nesta operação é possível aumentar ou reduzir a quantidade. 

Botão : Clique sobre este botão para adicionar registros ao contrato. Cabe 

ressaltar que para o estado do Paraná e Minas Gerais, caso seja selecionado um 

contrato cujo processo é de Registro de Preço, será exibido um painel de opções 

"Adiciona Pedido de Empenho", para realizar a pesquisa pelos Números de 

Empenhos vinculados ao contrato. Para os demais estados (com exceção do Paraná e 

Minas Gerais), como não existe vinculação de Pedido de Empenho com o contrato, 

será apresentado um painel de opções "Adiciona". 

Botão : Clique sobre este botão para realizar a exclusão de um item, que deve ser 

previamente selecionado na tabela de itens. 

Botão : Utilize este botão para realizar o filtro dos itens. Se for selecionado um 

contrato de processo normal, ao clicar neste botão será exibida uma tela 

possibilitando que seja realizada a pesquisa pela despesa/fonte de 

recurso/lote/número do item, dos itens do contrato. 

Para o estado do Paraná e Minas Gerias, caso seja selecionado um contrato cujo 

processo seja de registro de preço, será exibida uma tela possibilitando que seja 

realizada a pesquisa pelos números de empenhos que estejam vinculados ao 

contrato. 

Para os demais estados (com exceção do Paraná e Minas Gerais), como não existe 

vinculação de Pedido de Empenho com o contrato, será apresentado um painel de 

opções "Adicionar". 

Localizar: Selecione neste campo, o tipo a ser utilizado na pesquisa, e informe no 

campo ao lado a palavra chave a ser pesquisada. Cabe ressaltar que quando o 

processo for "Registro de Preço", a opção "Despesa" não será apresentada, com 

exceção dos estados do Paraná e Minas Gerais. 
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No caso de se tratar de um processo de "Registro de Preço" e utilizar "Desconto 

sobre Tabela de Preço", a opção "Material" também não será apresentada. 

  

Tabela de Itens 

Nesta tabela são listados todos os lotes/itens do contrato que não foram cancelados 

nem suspensos, e que foram vinculados para o tipo de operação selecionado no 

Termo Aditivo, ou que ainda não foram vinculados a nenhum tipo de operação, com 

suas respectivas despesas e quantidades. 

Caso o tipo de operação selecionado for "Redimensionamento do Objeto", a coluna 

"Quantidade" será habilitada para edição, onde não será sugerida a quantidade de 

cada lote/item. As colunas "Vlr. Unitário" e "Vlr. Unitário Anterior" serão ocultadas, 

ficando visível somente a coluna "Quantidade Anterior". 

  

X: Esta coluna permite que seja realizada a seleção dos itens da tabela. Clicando 

sobre o título da coluna é possível marcar/desmarcar todos os itens. 

Despesa: Esta coluna apresenta os códigos das despesas. 

É exibida somente para contratos de processos para os quais foi informada despesa, portanto, não será 

visível para os processos de "Alienação de Bens", "Leilão", ou Concorrência/Pregão que sejam de Registro 

de Preços, visto que esses dois tipos de processos não possuem despesas ou fonte de recursos para serem 

vinculados. 

Fonte: Esta coluna apresenta os códigos das fontes de recursos. 

É exibida somente para contratos de processos para os quais foi informada despesa, portanto, não será 

visível para os processos de "Alienação de Bens", "Leilão", ou Concorrência/Pregão que sejam de Registro 

de Preços, visto que esses dois tipos de processos não possuem despesas ou fonte de recursos para serem 

vinculados. 

Aplicação: Esta coluna apresenta as informações referentes à aplicação. 

É exibida somente para o estado de São Paulo, para contratos de processos normais. 

Nr. Empenho: Esta coluna apresenta informações referentes aos números de 

empenho. 

É exibida somente para os contratos de processos de registro de preços para os estados do Paraná e 

Minas Gerais. Para os demais estados não é visível. 

Lote: Esta coluna apresenta os códigos dos lotes. 
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Item: Esta coluna apresenta os códigos dos itens. Cabe ressaltar que esta coluna só é 

visível para os contratos de processos de Registro de Preço que não utilizem a opção 

Desconto sobre "Tabela de Preço". 

Tabela: Esta coluna apresenta os códigos das tabelas. 

Esta coluna só é visível para os contratos de processos de Registro de Preço que utilizem a opção 

Desconto sobre "Tabela de Preço". 

Material: Esta coluna apresenta as descrições completa dos materiais. 

Esta coluna não será  visível para os contratos de processos de Registro de Preço que utilizem a opção 

Desconto sobre "Tabela de Preço". 

Quantidade Ant.: Caso já existam termos aditivos para os contratos, esta coluna 

exibirá as quantidades dos termos aditivos anteriores, caso não existam termos 

aditivos, a coluna exibirá as quantidades dos contratos. 

Esta coluna não é visível para os processos de Registro de Preço que utilizem a opção "Desconto sobre 

Tabela de Preço". 

Para os demais processos ela será visível, exceto para os estados do Paraná e Rio Grande do Sul, para os 

quais ela será apresentada somente quando aplicável a operação selecionada. 

Quantidade: Informe  a nova quantidade a ser contratada através desse aditivo.   

Esta coluna não é visível para os processos de Registro de Preço que utilizem a opção "Desconto sobre 

Tabela de Preço". 

Para os demais processos ela será visível, exceto para os estados do Paraná e Rio Grande do Sul, para os 

quais ela será apresentada somente quando aplicável a operação selecionada. 

  

Valor Unitário Ant.: Caso já existam termos aditivos para os contratos, esta coluna 

exibirá os valores unitários dos termos aditivos anteriores, caso não existam termos 

aditivos, a coluna exibirá os valores unitários dos contratos. 

Esta coluna não é visível para os processos de Registro de Preço que utilizem a opção "Desconto sobre 

Tabela de Preço". 

Para os demais processos ela será visível, exceto para os estados do Paraná e Rio Grande do Sul, para os 

quais ela será apresentada somente quando aplicável a operação selecionada. 

Valor Unitário: Informe neste campo, o novo valor unitário. É importante observar 

que se a opção "Aumento" for selecionada e o valor informado for menos, e se a 

opção "Redução" for selecionada e o valor for maior, o sistema apresentará 

mensagem de inconsistência n situação. 

Esta coluna não é visível para os processos de Registro de Preço que utilizem a opção "Desconto sobre 

Tabela de Preço". 

Para os demais processos ela será visível, exceto para os estados do Paraná e Rio Grande do Sul, para os 

quais ela será apresentada somente quando aplicável a operação selecionada. 
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Índice (%): Esta coluna exibe o percentual em que está sendo aumentado ou 

reduzido o valor unitário. 

Essa coluna é visível somente para o estado do Paraná, exceto quando o aditivo se tratar de uma operação 

de  "Redimensionamento do Objeto". 

Para os demais estados essa coluna não é visível. 

Total por Item: Esta coluna apresenta os valores totais por lote/item (quantidade 

multiplicada pelos valores unitários dos contratos). 

Esta coluna não é visível para os processos de Registro de Preço que utilizem a opção "Desconto sobre 

Tabela de Preço". 

Para os demais processos ela será visível, exceto para os estados do Paraná e Rio Grande do Sul, para os 

quais ela será apresentada somente quando aplicável a operação selecionada. 

Percentual: Esta coluna apresenta o percentual ofertado pelo fornecedor para o 

Lote/Tabela. 

Esta coluna é visível apenas para os contratos de processos de Registro de Preço que utilizem a opção 

Desconto sobre "Tabela de Preço". 

Valor da Operação: Este campo apresenta o valor total da operação. 

Esta coluna não é visível para os processos de Registro de Preço que utilizem a opção "Desconto sobre 

Tabela de Preço". 

Para os demais processos ela será visível, exceto para os estados do Paraná e Rio Grande do Sul, para os 

quais ela será apresentada somente quando aplicável a operação selecionada. 

  

Para salvar clique sobre o botão . 

Para excluir os dados clique sobre o botão . 

Para limpar os dados clique sobre o botão . 

Para Imprimir os dados clique sobre o botão . 

Para anexar arquivos clique . 

Para consultar os dados já cadastrados clique sobre o botão . 

  

Veja também 

• Associação de Termo Aditivo com Pedido Complementar 
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Detalhamento do Contrato 

 
Esta função  possibilita complementar informações sobre o contrato para fins de prestação de 

contas ao TCE/MS. 

Funcionalidade disponível apenas para o estado do Mato Grosso do Sul. 

  

  

 

  

Ano do Contrato: Informe o ano do contrato. 

Numero do Contrato: Informe o número do contrato. 

Ano Processo TCE-MS: Informe o ano do processo no TCE-MS ao qual esse contrato esta 

relacionado. 

Número do Processo TCE-MS: Informe o numero do processo no TCE-MS ao qual esse 

contrato esta relacionado. 

Assunto: Informe ou selecione o assunto do contrato. 
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SubAssunto: Informe ou selecione o sub-assunto do contrato, se caso o assunto informado for 

1- Obras e serviços de Engenharia/Aquisição de Materiais de engenharia.   

Detalhamento Resumido do Objeto: Será habilitado somente quando o sub-assunto 

informado for "99- Outros". Descreva, de forma resumida o objeto do contrato. 

Endereço da Obra: Informe o endereço da obra, no caso do contrato se referir a obras. 

Bairro da Obra: Informe o bairro, no caso do contrato se referir a obras. 

Latitude: Informe as coordenadas geográficas da latitude, no caso do contrato se referir a 

obras. 

Longitude: Informe as coordenadas geográficas da latitude, no caso do contrato se referir a 

obras. 

  

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Contrato 
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Execução do Ajuste 

 
Funcionalidade disponível apenas para o estado de São Paulo, para fins de prestação de contas. 

  

Esta funcionalidade possibilita que sejam informados dados sobre as execuções dos Ajustes, 

sejam eles do tipo "Contrato" ou "Nota de Empenho", para que seja possível enviar ao TCE/SP a 

prestação de contas ao sistema AUDESP - Módulo  Execuções.  

A função Execução de Ajustes também poderá ser acessada a partir da função  Audesp – 

TCE/SP. Nesse caso, as informações do Processo e do Ajuste já virão preenchidas, bem como as 

informações da guia "Dados Financeiros", as quais se referem a liquidação dos empenhos 

relacionado ao ajuste. 

  

A partir do registro da execução, serão gerados os arquivos de Execucao.xml, 

DocumentoFiscal.xml e Pagamento.xml, sendo que o último somente será gerado se ocorreu o 

pagamento do empenho relacionado ao Ajuste. 

Para os processos com finalidade de "Obras" ou "Serviços de Engenharia", para que seja possível 

cadastrar a primeira execução, o pré-requisito é que as informações da guia "Exigência Obras" 

tenham sido gravadas na funcionalidade "Manutenção de Ajuste". 

  

Tipo do Ajuste: Será exibido o tipo de Ajuste que foi informado para o processo, podendo 

ser "Contrato" ou "Nota de Empenho". 

  

Ano: Informe o ano a ser considerado para a consulta do ajuste. Exemplo: Caso seja 

informado o ano de 2016, serão listados no campo "Número" deste painel, somente os 

contratos/pedido de empenho referentes a este ano. 

  

Número: Informe ou selecione o número do contrato/pedido de empenho a ser 

considerado, lembrando que ao utilizar a consulta dos contratos/pedidos de empenhos, a 

mesma se dará de acordo com o ano informado no campo "Ano" deste painel. 
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Execução: Informe ou selecione o número da execução, caso deseje consultar uma execução já 

cadastrada, caso contrário, basta deixar este campo em branco e prosseguir com o cadastro. 

  

Guia Dados Financeiros 

Ao entrar nesta guia, será realizada uma verificação no PRONIM CP a fim de identificar se existe 

liquidação dos empenhos vinculados ao ajuste. Caso exista, o campo "Houve Data de 

Liquidação?" será preenchido automaticamente com a opção "Sim" (sendo possível selecionar 

outra opção), e na tabela serão relacionadas todas as liquidações, sendo necessário indicar qual 

liquidação se refere a essa execução. 

  

Vale ressaltar que quando a função de Execução for acionada a partir da função AUDESP - 

TCE/SP, para um ajuste e liquidação específica, somente essa  liquidação específica será 

relacionada nesta guia, já marcada, sem que seja possível desmarcar. 

  

Guia Dados da Execução 

Informe os seguintes dados referentes a execução: 

  

Situação: Informe a situação em que se encontra o ajuste no momento dessa execução. 

  

Data de Entrega do material/início da execução do serviço/obra: Será sugerida a data do 

documento fiscal informado na liquidação associada na guia “Dados Financeiros”, mas poderá 

ser alterada. 

  

“Qual o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto contratual?”: Indique 

por meio do campo se o regime de execução/forma de fornecimento é imediato ou fracionado. 

Este campo não será apresentado para processos cuja finalidade seja de "Obras" ou "Serviços de Engenharia". 
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“Trata-se de objeto decorrente de importação?”: Caso algum dos produtos atrelados ao 

pedido de empenho, ao qual refere-se a liquidação associada na aba “Dados Financeiros”, 

possuir incidência de IPI, então o campo será sugerido como “Sim”, caso contrário será sugerido 

como “Não”. 

Este campo não será apresentado para processos cuja finalidade seja de "Obras" ou "Serviços de Engenharia". 

  

Guia Cronograma 

Responda as seguintes questões: 

  

“A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico- financeiro ou prazo de 

entrega pactuado?”: Indique se a execução do contrato está de acordo com o cronograma 

físico-financeiro ou com o prazo de entrega que foi acordado. 

  

“Caso negativo, qual o motivo?”: Em caso negativo é necessário informar o motivo por não 

estar de acordo. 

  

 “O motivo foi aceito pela administração?”: Indique se o motivo foi aceito pela administração 

municipal. 

  

“Em caso de obra pública, ela está paralisada?”: As opções “Sim” e “Não” somente serão 

habilitadas quando a finalidade do processo for "Obra", caso contrário será sugerida “Não se 

Aplica” e não permitirá alteração. 

  

Motivo da paralização: Estando a obra pública paralisada, indique também o motivo que levou 

à paralisação. 

Guia Recebimento 

Informe os seguintes dados referentes ao recebimento: 
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Forma de Recebimento: Selecione se o recebimento do objeto contratual é provisório ou 

definitivo. 

  

Data de Recebimento: Será sugerida a data do documento fiscal da liquidação  associada na 

guia “Dados Financeiros”, informado no PRONIM CP, mas poderá ser alterada. 

  

“Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?”: Caso exista termo circunstanciado 

assinado pelas partes, indique neste campo. 

  

“Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?”: Caso exista 

vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, indique neste campo. 

  

Responsáveis pelo Recebimento: Nesta tabela será necessário informar as pessoas 

responsáveis pelo recebimento, lembrando que o responsável a ser informado deverá estar 

cadastrado na funcionalidade "Pessoas", "Módulo Principal/Cadastros/Pessoas". 

  

"Responsável é da área de TI?": Indique se o responsável é da área de Tecnologia da 

Informação (TI). 

Este campo será apresentado somente para processos cuja finalidade seja "Serviços TI" ou "Compras TI". 

  

Guia Inexecução 

Informe as seguintes questões: 

  

"Houve inexecução do contrato?", informe se houve a inexecução do contrato, lembrando que 

existe a inexecução total e a inexecução parcial. 

A inexecução do contrato está prevista no art. 77 da lei 8666/93. 
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Na inexecução parcial, uma das partes ou a administração pública, por exemplo, 

não observa um prazo estabelecido em determinada cláusula do contrato. 

Na inexecução total, a parte contratada não executa o objeto do contrato. 

  

Motivo: Informar o motivo da inexecução do contrato, caso tenha ocorrido inexecução total ou 

inexecução parcial. 

  

"Aplicação de Sanções": Indique se foi aplicada alguma sanção para o contrato, caso tenha 

ocorrido uma inexecução total. 

Guia Corpo Técnico 

Esta guia somente é apresentada para os processos com finalidade “Obra”, “Serviços de 

Engenharia”, “Serviços” e “Serviços de TI”  

As questões desta guia variam de acordo com a finalidade do processo. 

Para os processos com finalidade  “Serviços” ou “Serviços de TI”, serão apresentadas as 

questões abaixo: 

  

"O objeto da licitação refere-se à prestação de serviços?": Será sugerido como “Sim”, para 

processos com finalidade de “Serviço” ou “Serviço de TI”. 

  

"Houve transferência de serviço da empresa contratada?:  Informe ocorreu transferência do 

serviço da empresa contrata para outra empresa.   

  

"Em caso de cessão do MO o número de empregados em atividade é aquele estabelecido 

no Edital e Contrato?": Em caso de cessão de mão de obra, o número de empregados ativos é 

o mesmo estabelecido no edital e contrato. 
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"Existe algum tipo de controle com referência ao serviço prestado?": Informe se existe algum 

tipo de controle referente ao serviço prestado. 

  

Para os processos com finalidade  “Obra” ou “Serviços de Engenharia”, serão apresentadas as 

questões abaixo: 

  

"O corpo técnico e os responsáveis pela obra, apresentados pela contratada, 

correspondem com a relação constante no contrato?": Informe se corpo técnico e 

responsáveis pela obra relacionados, correspondem com a relação apresentada no contrato. 

  

"A contratada mantém preposto junto à obra para representá-la?" Informe se a empresa 

contratada mantém alguma pessoa com a função de preposto junto à obra, com a finalidade de 

representá-la. 

  

"A administração designou fiscal credenciado ao CREA, para acompanhar a execução da 

obra? (Lei 8.666/93, art. 67)": Informe se a administração municipal designou um fiscal 

credenciado ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia para acompanhar a execução da 

obra elencada no contrato. 

Guia Conferência/Medição 

Esta guia permite que sejam preenchidas informações acerca da conferência/medição, 

lembrando que a conferência refere-se ao recebimento do objeto contratual, e a medição 

refere-se à obras ou serviços de engenharia. 

  

"Houve Conferência/Medição?": Indique se houve conferência (recebimento do objeto 

contratual) ou medição (obras ou serviços de engenharia). 
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Número da Medição: Numeração gerada automaticamente, de forma sequencial. O número da 

medição é por ajuste, cada liquidação realizada para o ajuste corresponderá a um número 

incremental de medição, lembrando que o ajuste pode ser do tipo "Contrato" ou "Nota de 

Empenho". 

  

Data da conferência/medição: Será sugerida a data do documento fiscal da liquidação 

associada na guia “Dados Financeiros”, informado no PRONIM CP, mas poderá ser alterada. 

  

Percentual executado nessa medição: O percentual será sugerido automaticamente, mas 

poderá ser alterado. Vale ressaltar que o percentual executado não é acumulativo, ou seja, não 

considera as liquidações já realizadas, apenas a liquidação em questão. Para liquidações 

decorrentes de Ajustes do tipo Nota de Empenho, o percentual será calculado a partir do valor 

desta liquidação frente ao valor do Empenho. Para liquidações decorrentes de Ajustes do tipo 

Contrato, o percentual será calculado a partir do valor desta liquidação frente ao valor do 

contrato. Quando o contrato possuir Termos Aditivos que tenham elevado o seu valor, a soma 

do percentual executado de todas as liquidações poderá ultrapassar 100% ao término da 

execução do contrato.   

  

"Houve supressão de obra, bens ou serviços?": Indique se houve supressão de obra, bens ou 

serviços, lembrando que é necessário indicar somente se houve ou não. 

  

Responsável pela Conferência/Medição: Nesta tabela informe os responsáveis pela 

conferência/medição, lembrando que o responsável a ser informado deverá estar cadastrado na 

funcionalidade de Pessoas, "Módulo Principal/Cadastros/Pessoas". 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   
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Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Evento 

 
Esta funcionalidade pode ser acessada tanto pela guia "Fases do Processos", quanto pelo guia 

"Instrumento  Contratual". 

Quando acessada pela guia Fases do  Processos, permite informar os eventos ocorridos para o 

processo licitatório ou afastamento, conforme abaixo: 

Funcionalidade disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul, para fins de prestação de contas. 

  

  

 

  

Data do Evento: Informe a data do evento selecionado no menu localizado à esquerda da tela. 

Lembrando que a data do evento não pode ser menor que a data de expedição do processo. 

Campo de preenchimento obrigatório para fins de prestação de contas. 
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Descrição do Evento: Informe uma descrição para o evento selecionado. 

Autor: Selecione o autor do evento referente a julgamento da impugnação ou recurso. 

Data de Julgamento: Informe a data de julgamento da impugnação ou recurso. 

Resultado: Selecione o resultado do julgamento da impugnação ou recurso. 

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade "Anexos" 

(PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). Contendo um ou 

mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade "Anexos" será aberta exibindo os 

documentos anexados. 

Botão disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul, sendo obrigatório a anexação de pelo menos um 

documento para o evento, conforme exigências do TCE/RS. 

  

Dados da Tabela 

Serão exibidos na tabela os dados referente à Data de Evento, Autor e Data de Julgamento, 

conforme informados nos campos anteriores. 

  

Observação 1: Os Eventos "Publicação de Edital", "Republicação de Edital", "Revogação de 

Ofício", "Impugnação de Edital", "Recurso da Habilitação" e "Recurso da Proposta", localizadas 

no menu à esquerda da tela, quando selecionados deverão fazer a chamada das respectivas 

funcionalidades já existentes no sistema, através do botão , para que sejam informados os 

dados do evento. Para os demais eventos, deverão ser informados os dados na própria tela de 

evento. 

  

Para atualizar a tela, após a inserção dos dados, pressione o botão . 

  

Quando acessada pela guia Instrumento Contratual, permite cadastrar as informações relativas 

aos eventos relacionados à execução do contrato, conforme abaixo: 
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Ano do Contrato: Informe o ano do contrato a ser consultado. 

Unidade Gestora: Selecione a Unidade Gestora do contrato a ser consultado. 

Número: Selecione o contrato a ser consultado. 

  

Data do Evento: Informe a data do evento. Lembrando que a data do evento não pode ser 

menor que a data de assinatura do contrato. 

Descrição do Evento: Informe uma descrição para o evento selecionado. 

Número do Registro: Informe o número do registro da apostila ou termo aditivo. Campo 

disponível somente quando forem selecionados os eventos "Apostila" e "Termo Aditivo". 
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Ano do Processo da Suspensão: Informe o ano em que ocorreu o processo de suspensão. 

Campo disponível somente quando forem selecionados os eventos "Suspensão por Cautelar" e 

"Suspensão por Determinação Judicial". 

Número do Processo da Suspensão: Informe o número do processo de suspensão. Campo 

disponível somente quando forem selecionados os eventos "Suspensão por Cautelar" e 

"Suspensão por Determinação Judicial". 

Documentos: Este botão permite que seja realizada a chamada da funcionalidade "Anexos" 

(PRONIM LC/Módulo Processos/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos). Contendo um ou 

mais arquivos anexados, ao clicar no botão, a funcionalidade "Anexos" será aberta exibindo os 

documentos anexados. 

Botão disponível apenas para o estado do Rio Grande do Sul, sendo obrigatório a anexação de pelo menos um 

documento para o evento, conforme exigências do TCE/RS. 

  

Dados da Tabela 

Serão exibidos na tabela os dados referente à Data e descrição do Evento, conforme informados 

nos campos anteriores. 

  

Observação 1: Os eventos "Publicação", "Rescisão" e "Termo Aditivo", localizadas no menu à 

esquerda da tela, quando selecionados deverão fazer a chamada das respectivas 

funcionalidades já existentes no sistema, através do botão , para que sejam informados os 

dados do evento. Para os demais eventos, deverão ser informados os dados na própria tela de 

evento. 

  

Observação 2: A data do evento "Encerramento do Contrato" não deve ser inferior à data de 

expiração do contrato, nem superior à data atual. Caso o contrato possua Termo Aditivo ou 

Apostila prorrogando o prazo, com tipo de operação PPC (Prorrogação de Prazo Contratual) ou 

REN (Renovação Contratual), a data do evento não deve ser inferior à data de prorrogação do 

prazo. 
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Para atualizar clique  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Associação de Termo Aditivo com Pedido de Empenho 

Complementar 

 
Esta função permite realizar a associação de termos aditivos com os pedidos de empenho 

complementares. 

Esta função esta disponível apenas para o estado de Minas Gerais. 

  

 

  

Ano do Contrato: Informe o ano em que o contrato foi celebrado. 

Número do Contrato: Informe neste campo o número do contrato para o qual estamos 

registrando/consultando o termo aditivo. 

Ano do Processo: Ano do processo registrado no contrato. 

Número do Processo: Número do processo registrado no contrato. 

Tipo do Processo:  Tipo do processo registrado no contrato. 

Fornecedor: Fornecedor registrado no contrato. 
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Número do Termo Aditivo: É o número do termo aditivo ao qual se deseja associar pedido de 

empenho complementar. 

Descrição: Campo informativo de descrição resumida referente ao termo aditivo. 

Ano: Informe o ano do pedido de empenho complementar. 

Número: Selecione o número do pedido de empenho complementar. 

  

Pedido de Empenho Complementar 

  

Data: Campo informativo da data de pedido de empenho complementar associado. 

Número: Campo informativo do número do   pedido de empenho complementar associado. 

Tipo:  Campo informativo do tipo do   pedido de empenho complementar associado. 

Valor: Campo informativo do valor do pedido de empenho complementar associado. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

Veja também 

• Termo Aditivo de Contrato 

• Pedido de Empenho Complementar 
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Autorizações 

Autorização de Compras 

 
  

Efetua o registro da autorização de compra, atendendo o disposto no art. 62 da Lei 8.666/93. 

Para a geração de uma autorização de compras do processo, obrigatoriamente terá que ser 

gerado o pedido de empenho. Além disso, ainda é possível determinar, através do parâmetro, 

que a autorização de compras somente poderá ser emitida quando o pedido de empenho for 

efetivado no PRONIM CP. O parâmetro "Bloquear emissão de Autorização de Compras/Ordem de 

Serviço sem empenho emitido"  pode ser ativado na guia Integração da função Parâmetros 

Gerais do Sistema. 

  

 

  

  

Ano da Autorização: Informe o ano da autorização de compras. 

Unidade Gestora: Informe ou selecione através do botão , a unidade gestora a ser utilizada. 
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Número da Autorização: Informe ou selecione através do botão , o número correspondente 

a autorização que se deseja consultar. 

Código do Fornecedor: Informe ou selecione através do botão , o código que identifica o 

fornecedor referente ao instrumento contratual. Cabe ressaltar, que depois de informado o 

código do fornecedor, é realizada uma verificação a fim de constatar a existência de mais 

despesas para o referido fornecedor, que possam ser emitidas no mesmo instrumento 

contratual e que ainda não possuam pedido de empenho. Havendo mais despesas, o sistema 

apresentará esta informação através de um alerta localizado logo acima da guia "Despesas", 

conforme pode ser observado:   

Data da Autorização: Informe a data da autorização. 

Data da Entrega: Informe a data da entrega. 

Local de Entrega: Selecione o local para entrega. 

Tipo de Material: Selecione o tipo de material a ser considerado para consulta. Este campo 

somente será exibido quando o PRONIM LC não estiver integrado ao PRONIM CM, e na tela 

"Suporte/Parâmetros do LC/Parâmetros Gerais" o campo "Permite vincular material de 

consumo e bem patrimonial na mesma autorização de compras" da guia "Integração", estiver 

marcado com a opção "Não". Após selecionar o tipo de material, o PRONIM LC deverá verificar 

a existência de despesas pendentes de autorização de compras. Constatando esta situação o 

será emitido um alerta através da imagem . 

  

  

Guia Item 

Nesta guia serão apresentados todos os itens vinculados ao processo. 

  

X: Clique sobre o nome desta coluna para que sejam marcados todos os itens da tabela, ou 

marque-os separadamente clicando na linha correspondente ao item desejado, nesta coluna. Ao 
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marcar um item, o sistema marcará automaticamente seu respectivo item de despesa, na guia 

"Despesa". 

Ano: Esta coluna apresenta o ano ao qual está relacionado o item descrito. 

Empenho: Esta coluna apresenta o empenho ao qual está relacionado o item descrito. 

Tipo: Esta coluna apresenta o tipo do empenho. Existem três tipos de empenho, os quais são: N 

(Normal), C (Complementar) e CV (Complementar de Valor). 

UG: Esta coluna apresenta a Unidade Gestora à qual o empenho está relacionado. 

Despesa: Esta coluna apresenta a despesa à qual o item está relacionado. 

Lote: Esta coluna apresenta o lote do item. 

Tabela: Esta coluna apresenta a tabela que foi utilizada no pedido de empenho. Ao posicionar 

o cursor sobre a tabela, será exibido um balão informativo contendo a descrição e a vigência da 

tabela. 

Obs.: A coluna "Tabela" será exibida somente quando forem selecionados processos de registro de preço que 

utilizam a opção "Desconto sobre a Tabela de Preços". Lembrando ainda que esta coluna será exibida no lugar da 

coluna "Item". 

Item: Esta coluna apresenta o código do item que compõe o lote especificado. 

Material: Esta coluna apresenta a descrição do item. 

Unidade: Esta coluna apresenta a descrição da unidade de medida do item. Ex.: UND (Unidade), 

CX (Caixa), Kg (quilograma), etc.. 

Empenhado: Esta coluna apresenta a quantidade (em relação à unidade) de itens. 

Autorizado: Esta coluna apresenta a quantidade que já possui autorização. 

Autorizar: Inicialmente esta coluna é apresentada com esta nomenclatura, porém após o 

preenchimento das informações, ela poderá ser apresentada de três formas distintas, conforme 

pode ser visto abaixo: 

• Autorizar por Quantidade: Esta nomenclatura é assumida quando a autorização é por 

quantidade, ou seja, em casos onde não haja valor complementar atribuído ao 

processo. 

• Autorizar por Valor: Esta nomenclatura é assumida quando a autorização é por valor, 

ou seja, em casos onde haja somente o valor complementar. 
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• Autorizar por Quantidade/Valor: Esta nomenclatura é assumida quando a autorização 

é por valor e quantidade, ou seja, em casos onde seja necessário autorizar tanto o 

empenho normal (quantidade), quanto o empenho complementar (valor). 

Valor Total: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com o valor total dos 

itens discriminados na coluna "Autorizar". Cabe ressaltar que, para processos de registro de 

preço que utilizem a opção "Desconto sobre Tabela", o valor deste campo será exibido com 

base no resultado do cálculo obtido levando em consideração o valor utilizado no pedido de 

empenho, e a quantidade informada na coluna "Autorizar". 

  

Guia Despesa 

Nesta guia serão apresentados todos os itens vinculados ao processo. 

  

 

  

  

X: Clique sobre o nome desta coluna para que sejam marcados todos os itens da tabela, ou 

marque-os separadamente clicando na linha correspondente ao item desejado, nesta coluna. 

Cabe ressaltar que, esta coluna pode ser apresentada de três formas distintas, conforme segue: 

  

: Desta forma, significa que nenhum item da despesa foi marcado na guia "Item". 

: Desta forma, significa que todos os itens da despesa foram marcados na guia 

"Item". 

: Desta forma, significa que foi retirada a seleção da despesa na guia "Item". 
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Ano: Esta coluna apresenta o ano ao qual está relacionada à despesa. 

Empenho: Esta coluna apresenta o empenho ao qual está relacionado o item descrito. 

Tipo: Esta coluna apresenta o tipo do empenho. Existem três tipos de empenho, os quais são: N 

(Normal), C (Complementar) e CV (Complementar de Valor). 

UG: Esta coluna apresenta a Unidade Gestora à qual o empenho está relacionado. 

Despesa: Esta coluna apresenta a despesa à qual o item está relacionado. 

Fonte: Esta coluna apresenta o código da fonte da despesa. 

Órgão: Esta coluna apresenta o código do órgão ao qual a despesa está vinculada. 

Composição da Despesa: Esta coluna apresenta a descrição da composição da despesa. 

  

Guia Observações 

Observação: quando necessário, o campo observação poderá ser utilizado para o registro de 

informações relevantes que poderão ser impressas através do formatador de documentos para 

subsidiar o gestor no momento da respectiva assinatura e aprovação. 

  

 

  

Para gravar os dados clique sobre o botão , ou pressione as teclas (Alt+G). 

Caso o PRONIM LC estiver integrado ao PRONIM CM, não será permitida a gravação de autorização de compras 

com materiais de consumo e itens patrimoniais selecionados simultaneamente. Caso contrário, será efetuada uma 

verificação para constatar se o PRONIM LC está parametrizado para aceitar ou não, os itens patrimoniais e 

materiais de consumo simultaneamente na mesma autorização de compras, e posteriormente aplicada a regra 

citada inicialmente nesta nota. 

Para excluir os dados clique sobre o botão , ou pressione as teclas (ALT + E). 
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Para limpar os dados clique sobre o botão  , ou pressione as teclas de atalho (ALT + L). 

Para Imprimir os dados clique sobre o botão , ou pressione as teclas de atalho (ALT + I). 

Para consultar os dados já cadastrados clique sobre o botão . 

  

Veja também 

• Ordem de Execução de Serviço 
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Ordem de Execução de Serviços 

 
  

Efetua o registro da ordem de execução de serviço, atendendo o disposto no art. 62 da Lei 

8.666/93. 

Para a geração de uma ordem de execução de serviços do processo, obrigatoriamente terá que 

ser gerado o pedido de empenho. Além disso, ainda é possível determinar, através do 

parâmetro, que a ordem de execução de serviço somente poderá ser emitida quando o pedido 

de empenho for efetivado no PRONIM CP. O parâmetro "Bloquear emissão de Autorização de 

Compras/Ordem de Serviço sem empenho emitido"  pode ser ativado na guia Integração da 

função Parâmetros Gerais do Sistema. 

  

 

  

  

Ano da Ordem: Informe neste campo, o ano da ordem de execução de serviço. 

Unidade Gestora: Informe ou selecione através do botão , a unidade gestora a ser utilizara 

para a consulta. 
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Número da Ordem: Informe ou selecione através do botão , o número da ordem a ser 

utilizada para a consulta. Para um novo cadastro, basta deixar este campo em branco para que o 

sistema automaticamente insira um novo código com base no último código válido cadastrado. 

Código do Fornecedor: Informe ou selecione através do botão , o código do fornecedor. No 

caso de processos que utilizam a opção "Desconto sobre Tabela de Preços", o carregamento 

dos dados será alterado de modo a se adequar à estrutura de tabela de preços. 

Data da Ordem: Informe a data da ordem. 

Data da Entrega: Informe a data da entrega. 

Local da Entrega: Selecione o local para entrega. 

  

  

Guia Item 

Nesta guia serão apresentados todos os itens vinculados ao processo. 

  

X: Clique sobre o nome desta coluna para que sejam marcados todos os itens da tabela, ou 

marque-os separadamente clicando na linha correspondente ao item desejado, nesta coluna. Ao 

marcar um item, o sistema marcará automaticamente seu respectivo item de despesa, na guia 

"Despesa". 

Ano: Esta coluna apresenta o ano ao qual está relacionado o item descrito. 

Empenho: Esta coluna apresenta o empenho ao qual está relacionado o item descrito. 

Tipo: Esta coluna apresenta o tipo do empenho. Existem três tipos de empenho, os quais são: N 

(Normal), C (Complementar) e CV (Complementar de Valor). 

UG: Esta coluna apresenta a Unidade Gestora à qual o empenho está relacionado. 

Despesa: Esta coluna apresenta a despesa à qual o item está relacionado. 

Lote: Esta coluna apresenta o lote do item. 

Tabela: Esta coluna apresenta a tabela que foi utilizada no pedido de empenho. Ao posicionar 

o cursor sobre a tabela, será exibido um balão informativo contendo a descrição e a vigência da 

tabela. 
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Obs.: A coluna "Tabela" será exibida somente quando forem selecionados processos de registro de preço que 

utilizam a opção "Desconto sobre a Tabela de Preços". Lembrando ainda que esta coluna será exibida no lugar da 

coluna "Item". 

Item: Esta coluna apresenta o código do item que compõe o lote especificado. 

Serviço: Esta coluna apresenta a descrição do serviço. 

Unidade: Esta coluna apresenta a descrição da unidade de medida do item. Ex.: UND (Unidade), 

CX (Caixa), Kg (quilograma), etc.. 

Empenhado: Esta coluna apresenta a quantidade (em relação à unidade) de itens. 

Autorizado: Esta coluna apresenta a quantidade que já possui autorização. 

Autorizar: Inicialmente esta coluna é apresentada com esta nomenclatura, porém após o 

preenchimento das informações, ela poderá ser apresentada de três formas distintas, conforme 

pode ser visto abaixo: 

• Autorizar por Quantidade: Esta nomenclatura é assumida quando a autorização é por 

quantidade, ou seja, em casos onde não haja valor complementar atribuído ao 

processo. 

• Autorizar por Valor: Esta nomenclatura é assumida quando a autorização é por valor, 

ou seja, em casos onde haja somente o valor complementar. 

• Autorizar por Quantidade/Valor: Esta nomenclatura é assumida quando a autorização 

é por valor e quantidade, ou seja, em casos onde seja necessário autorizar tanto o 

empenho normal (quantidade), quanto o empenho complementar (valor). 

Valor Total: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com o valor total dos 

itens discriminados na coluna "Autorizar". Cabe ressaltar que, para processos de registro de 

preço que utilizem a opção "Desconto sobre Tabela", o valor deste campo será exibido com 

base no resultado do cálculo obtido levando em consideração o valor utilizado no pedido de 

empenho, e a quantidade informada na coluna "Autorizar". 

  

Guia Despesa 
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X: Clique sobre o nome desta coluna para que sejam marcados todos os itens da tabela, ou 

marque-os separadamente clicando na linha correspondente ao item desejado, nesta coluna. 

Cabe ressaltar que, esta coluna pode ser apresentada de três formas distintas, conforme segue: 

  

: Desta forma, significa que nenhum item da despesa foi marcado na guia "Item". 

: Desta forma, significa que todos os itens da despesa foram marcados na guia 

"Item". 

: Desta forma, significa que foi retirada a seleção da despesa na guia "Item". 

  

Ano: Esta coluna apresenta o ano ao qual está relacionada à despesa. 

Empenho: Esta coluna apresenta o empenho ao qual está relacionado o serviço descrito. 

Tipo: Esta coluna apresenta o tipo do empenho. Existem três tipos de empenho, os quais são: N 

(Normal), C (Complementar) e CV (Complementar de Valor). 

UG: Esta coluna apresenta a Unidade Gestora à qual o empenho está relacionado. 

Despesa: Esta coluna apresenta a despesa à qual o serviço está relacionado. 

Fonte: Esta coluna apresenta o código da fonte da despesa. 

Órgão: Esta coluna apresenta o código do órgão ao qual a despesa está vinculada. 

Composição da Despesa: Esta coluna apresenta a descrição da composição da despesa. 

  

Guia Observações 
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Observação: quando necessário, o campo observação poderá ser utilizado para o registro de 

informações relevantes que poderão ser impressas através do formatador de documentos para 

subsidiar o gestor no momento da respectiva assinatura e aprovação. 

  

 

  

Para excluir os dados clique sobre o botão , ou pressione as teclas (ALT + E). 

Para limpar os dados clique sobre o botão  , ou pressione as teclas de atalho (ALT + L). 

Para Imprimir os dados clique sobre o botão , ou pressione as teclas de atalho (ALT + I). 

Para consultar os dados já cadastrados clique sobre o botão . 

  

Veja também 

• Termo Aditivo 
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Suspensão e Cancelamento 

Anulação de Pedidos de Empenho por Valor 

 
Através dessa função é possível realizar a anulação de pedidos de empenho por valor, com a 

possibilidade de realizar a anulação parcial do valor empenho. 

Esta função é similar a exclusão do pedido de empenho, com a diferença de que, quando o 

pedido de empenho é excluído, a anulação ocorre no valor total, e não parcial.   

Função disponível somente se o LC estiver integrado com o CP. 

  

  

 
  

  

Ano da Anulação: Campo de preenchimento automático, com o ano da gravação da anulação. 

Número da Anulação: Campo de preenchimento automático e sequencial. 

Ano do Pedido: Informe o  ano do pedido de empenho. 

Número do Pedido: Informe o numero  do pedido de empenho. 

Código do Fornecedor: Exibe o código do Fornecedor 

Data Ped. Empenho: Exibe a data do pedido de empenho. 

Valor Ped. Empenho: Exibe o valor do Pedido de empenho. 

Valor já Anulado: Exibe o valor total já anulado. 

Data da Anulação: Informe a data de anulação. 
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Valor a Anular: Informe o valor a anular. 

Motivo: Informe o motivo. 
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Anulação de Pedidos de Empenho por Valor - RP 

 
Através dessa função é possível realizar a anulação de pedidos de empenho por valor, com a 

possibilidade de realizar a anulação parcial do valor empenho. 

Esta função é similar a exclusão do pedido de empenho, com a diferença de que, quando o 

pedido de empenho é excluído, a anulação ocorre no valor total, e não parcial.   

Função disponível somente se o LC estiver integrado com o CP, exclusiva para processos de concorrência ou 

pregão que utilizaram  Registro de Preços. 

  

  

 
  

  

Ano da Anulação: Campo de preenchimento automático, com o ano da gravação da anulação. 

Número da Anulação: Campo de preenchimento automático e sequencial. 

Ano do Pedido: Informe o  ano do pedido de empenho. 

Número do Pedido: Informe o numero  do pedido de empenho. 

Código do Fornecedor: Exibe o código do Fornecedor 

Data Ped. Empenho: Exibe a data do pedido de empenho. 

Valor Ped. Empenho: Exibe o valor do Pedido de empenho. 

Valor já Anulado: Exibe o valor total já anulado. 

Data da Anulação: Informe a data de anulação. 

Valor a Anular: Informe o valor a anular. 
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Motivo: Informe o motivo. 
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Suspensão ou Cancelamento de Autorização de Compras 

 
  

Objetivo desta função é efetuar o registro das informações referentes à Suspensão ou 

Cancelamento de Autorização de Compras. 

  

 

  

  

Ano Processo: Informe o ano do processo para efetuar a consulta. 

Número do Processo da Suspensão: Informe ou selecione através do botão , o número do 

processo de suspensão. 

Ano da Autorização: Informe neste campo, o ano no qual o processo foi autorizado. 

Número da Autorização: Informe ou selecione através do botão , o número da autorização. 

Caso o processo relacionado ao contrato utilizar a opção "Desconto Sobre Tabela de Preço", 

não será possível efetuar a suspensão ou cancelamento de autorização de compras. 

Código do Fornecedor: Informa o código do fornecedor. 

Órgão Requisitante: Informa o órgão requisitante. 

Data da Suspensão: Informe a data da suspensão. 
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Data Limite da Inabilitação: Informe a data limite da inabilitação. 

Cancelamento Total: Marque esta opção para que seja considerado o cancelamento total do 

processo. 

Descrição do Motivo: Informe neste campo, uma descrição contendo o motivo da suspensão. 

  

  

Tabela de Resultados 

  

 

  

  

X: Utilize esta coluna para efetuar a marcação das autorizações. 

Ano: Esta coluna apresenta o ano da autorização de compras. 

Empenho: Esta coluna apresenta o número do empenho referente à autorização de compras. 

Tipo: Esta coluna apresenta o tipo do empenho. Existem três tipos de empenho, os quais são: N 

(Normal), C (Complementar) e CV (Complementar de Valor). 

UG: Esta coluna apresenta o código da Unidade Gestora à qual a autorização de compras está 

vinculada. 

Despesa: Esta coluna apresenta a despesa à qual a autorização está relacionada. 

Lote: Esta coluna apresente o número do lote relacionado à autorização de compras. 

Item: Esta coluna apresenta o código do item relacionado à autorização de compras. Cabe 

ressaltar que esta coluna ficará visível somente quando o processo relacionado ao contrato não 

utilizar a opção "Desconto Sobre Tabela de Preço". 

Tabela: Esta coluna apresenta a descrição da tabela e a sua vigência. Cabe ressaltar que esta 

coluna ficará visível somente quando o processo relacionado ao contrato utilizar a opção 

"Desconto Sobre Tabela de Preço". 
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Descrição: Esta coluna apresenta a descrição do item relacionado à autorização de compras. 

Cabe ressaltar que caso o processo relacionado ao contrato utilizar a opção "Desconto Sobre 

Tabela de Preço", esta coluna será apresentada como "Descrição da Tabela de Preços". 

Cancelar: Informe nesta coluna, um valor a ser cancelado, caso seja necessário. Cabe ressaltar 

que só é possível cancelar, valores já autorizados. 

Autorizado: Esta coluna apresenta os valores ou quantidades já autorizados. 

Cancelado: Esta coluna apresenta os valores ou quantidades já cancelados. 

Entregue: Esta coluna apresenta a quantidade já entregue. 

  

  

Para gravar os dados clique sobre o botão , ou pressione as teclas (ALT + G). 

Para excluir os dados clique sobre o botão , ou pressione as teclas (ALT + E). 

Para limpar os dados clique sobre o botão , ou pressione as teclas de atalho (ALT + L). 

Para Imprimir os dados clique sobre o botão , ou pressione as teclas de atalho (ALT + I). 

Para consultar os dados já cadastrados clique sobre o botão . 

  

Veja também 

• Ordem de Execução de Serviço 
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Suspensão ou Cancelamento de Ordem de Execução de Serviços 

 
  

Objetivo desta função é efetuar o registro das informações referentes à Suspensão ou 

Cancelamento de Ordem de Execução de Serviços. 

  

 

  

Ano Processo: Informe o ano do processo a ser utilizado. 

Número do Processo da Suspensão: Informe ou selecione através do botão , o número do 

processo de suspensão. 

Ano da Ordem: Informe neste campo, o ano no qual a ordem de execução de serviço foi 

emitida. 

Número da Ordem: Informe ou selecione através do botão , o número da ordem. 

Código do Fornecedor: Informa o código do fornecedor. 

Órgão Requisitante: Informa o órgão requisitante. 

Data da Suspensão: Informe a data da suspensão. 

Data Limite da Inabilitação: Informe a data limite da inabilitação. 
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Cancelamento Total: Marque esta opção para que seja considerado o cancelamento total do 

processo. 

Descrição do Motivo: Informe neste campo, uma descrição contendo o motivo da suspensão 

ou cancelamento da ordem de execução de serviço. 

  

  

Tabela de Resultados 

  

 

  

  

X: Utilize esta coluna para efetuar a marcação das suspensões ou cancelamentos de ordens de 

execução de serviços. 

Ano: Esta coluna apresenta o ano da suspensão ou cancelamento da ordem de execução de 

serviço. 

Empenho: Esta coluna apresenta o número do empenho referente à suspensão ou 

cancelamento da ordem de execução de serviço. 

Tipo: Esta coluna apresenta o tipo do empenho. Existem três tipos de empenho, os quais são: N 

(Normal), C (Complementar) e CV (Complementar de Valor). 

UG: Esta coluna apresenta o código da Unidade Gestora à qual a a suspensão ou cancelamento 

da ordem de execução de serviço está vinculada. 

Despesa: Esta coluna apresenta a despesa à qual a suspensão ou cancelamento da ordem de 

execução de serviço está relacionada. 

Lote: Esta coluna apresente o número do lote relacionado à suspensão ou cancelamento da 

ordem de execução de serviço. 
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Item: Esta coluna apresenta o código do item relacionado à suspensão ou cancelamento da 

ordem de execução de serviço. Cabe ressaltar que esta coluna ficará visível somente quando o 

processo relacionado ao contrato não utilizar a opção "Desconto Sobre Tabela de Preço". 

Tabela: Esta coluna apresenta a descrição da tabela e a sua vigência. Cabe ressaltar que esta 

coluna ficará visível somente quando o processo relacionado ao contrato utilizar a opção 

"Desconto Sobre Tabela de Preço". 

Descrição: Esta coluna apresenta a descrição do item relacionado à suspensão ou cancelamento 

da ordem de execução de serviço. Cabe ressaltar que caso o processo relacionado ao contrato 

utilizar a opção "Desconto Sobre Tabela de Preço", esta coluna será apresentada como 

"Descrição da Tabela de Preços". 

Cancelar: Informe nesta coluna, um valor a ser cancelado, caso seja necessário. Cabe ressaltar 

que só é possível cancelar, valores já autorizados. 

Autorizado: Esta coluna apresenta os valores ou quantidades já autorizados. 

Cancelado: Esta coluna apresenta os valores ou quantidades já cancelados. 

Entregue: Esta coluna apresenta a quantidade já entregue. 

  

  

Para gravar os dados clique sobre o botão , ou pressione as teclas (ALT + G). 

Para excluir os dados clique sobre o botão , ou pressione as teclas (ALT + E). 

Para limpar os dados clique sobre o botão , ou pressione as teclas de atalho (ALT + L). 

Para Imprimir os dados clique sobre o botão , ou pressione as teclas de atalho (ALT + I). 

Para consultar os dados já cadastrados clique sobre o botão . 

  

  

Veja também 

• Contrato 
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Suspensão Total/Parcial de Contratos 

 
  

Esta funcionalidade permite que seja realizada a suspensão de contratos. É possível realizar a 

suspensão parcial ou total, de acordo com a necessidade. Cabe ressaltar que a funcionalidade é 

apresentada de forma diferente para processos do tipo "Registro de Preço". 

  

  

Suspensão Total/Parcial de Contratos - Demais Processos 

  

 

  

  

Contrato 
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Ano do Contrato: Informe neste campo, o ano do contrato. Por padrão o sistema 

sugere o ano corrente. Cabe ressaltar que para processos anteriores ao ano de 2014, 

a consulta deve ser realizada através da funcionalidade "Módulo 

Informações/Contratos e Aditivos/Suspensão/Cancelamento de Contratos". 

Número do Contrato: Informe ou selecione através do botão , o número do 

contrato a ser utilizado. É obrigatório o preenchimento deste campo. 

Fornecedor: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com o nome 

do fornecedor vinculado ao contrato, de acordo com o contrato selecionado. 

  

Suspensão 

Número: Informe ou selecione através do botão , o número da suspensão já 

existente. Deixe este campo em branco para proceder com o cadastro de uma nova 

suspensão. Ao sair deste campo o sistema efetua o carregamento dos itens 

vinculados ao contrato e o saldo a suspender. Quando o Processo for de RP e utilizar 

a opção de Desconto sobre Tabela de Preço, o carregamento é alterado para 

carregar os dados da Tabela de Preço ao invés do item relacionado ao contrato. 

Data: Informe neste campo, a data de suspensão do contrato. Por padrão o sistema 

sugere a data corrente, porém é possível modificá-la. É obrigatório o preenchimento 

deste campo. 

Motivo: Informe neste campo, o motivo da suspensão do contrato. 

  

Guia Itens 

Despesa: Esta coluna apresenta os códigos das despesas referentes aos itens. 

Lote: Esta coluna apresenta os códigos dos lotes aos quais pertencem os itens. 

Item: Esta coluna apresenta os códigos dos itens. 

Descrição: Esta coluna apresenta as descrições completas dos itens. 

  

Quantidade 
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Contratada: Esta coluna apresenta as quantidades referentes aos itens 

contratados. 

Cancelada: Esta coluna apresenta as quantidades referentes aos itens 

cancelados. 

Suspensa: Esta coluna apresenta as quantidades referentes aos itens 

suspensos. 

À Suspender: Esta coluna apresenta as quantidades referentes aos itens à 

serem suspensos. 

  

Suspensão Total: Clique sobre este botão para que seja realizada a suspensão total dos 

itens do contrato. 

  

  

Suspensão Total/Parcial de Contratos - Processos do tipo "Registro de Preço" 
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Contrato 

Ano do Contrato: Informe neste campo, o ano do contrato. Por padrão o sistema 

sugere o ano corrente. Cabe ressaltar que para processos anteriores ao ano de 2014, 

a consulta deve ser realizada através da funcionalidade "Módulo 

Informações/Contratos e Aditivos/Suspensão/Cancelamento de Contratos". 

Número do Contrato: Informe ou selecione através do botão , o número do 

contrato a ser utilizado. É obrigatório o preenchimento deste campo. 

Fornecedor: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com o nome 

do fornecedor vinculado ao contrato, de acordo com o contrato selecionado. 

  

Suspensão 
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Número: Informe ou selecione através do botão , o número da suspensão já 

existente. Deixe este campo em branco para proceder com o cadastro de uma nova 

suspensão. 

Data: Informe neste campo, a data de suspensão do contrato. Por padrão o sistema 

sugere a data corrente, porém é possível modificá-la. É obrigatório o preenchimento 

deste campo. 

Motivo: Informe neste campo, o motivo da suspensão do contrato. 

  

  

Guia Itens Registro de Preço 

Subguia Pedido de Empenho 

  

 

  

  

UG: Esta coluna apresenta os códigos das unidades gestoras referentes aos pedidos 

de empenho. 

Ano do Pedido: Esta coluna apresenta os anos referentes aos pedidos de empenho. 

Número do Pedido: Esta coluna apresenta os números dos pedidos de empenho. 

Data do Pedido: Esta coluna apresenta as datas nas quais foi realizado o pedido de 

empenho. 
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Despesa: Esta coluna apresenta o código da despesa vinculada ao pedido de 

empenho. 

Fonte: Esta coluna apresenta as fontes de recurso referentes ao pedido de empenho. 

Valor do Pedido: Esta coluna apresenta os valores dos pedidos de empenho. 

Valor à Suspender: Esta coluna apresenta os valores a serem suspensos, de acordo 

com cada pedido. 

Suspensão Total: Clique sobre este botão para que seja realizada a suspensão total 

dos pedidos de empenho. 

Total à Suspender: Este campo apesenta o valor total a ser suspenso, de acordo com 

os pedidos de empenho. 

  

Subguia Itens do Pedido de Empenho 

  

 

  

Despesa: Esta coluna apresenta os códigos das despesas referentes aos itens. 

Lote: Esta coluna apresenta os códigos dos lotes aos quais pertencem os itens. 

Item: Caso os Processos não utilizem a opção de Desconto sobre Tabela de Preço 

esta coluna receberá o nome "Item" e apresentará os códigos dos itens. 

Tabela: Caso os Processos utilizem a opção de Desconto sobre Tabela de Preço, esta 

coluna receberá o nome "Tabela" e apresentará os código das tabelas. 

Descrição: Esta coluna apresenta as descrições completas dos itens ou tabelas. 

  

Quantidade 

Contratada: Esta coluna apresenta as quantidades referentes aos itens 

contratados. 

Cancelada: Esta coluna apresenta as quantidades referentes aos itens 

cancelados. 
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Suspensa: Esta coluna apresenta as quantidades referentes aos itens 

suspensos. 

À Suspender: Esta coluna apresenta as quantidades referentes aos itens à 

serem suspensos. 

  

Suspensão Total: Ao marcar esta opção será preenchida a coluna "A Suspender" de 

todos os itens do pedido de empenho selecionado com a quantidade disponível para 

a operação (Contratada – Cancelada – Suspensa). Caso esta opção fique desmarcada 

serão limpos os valores da coluna "A Suspender" de todos os itens do pedido de 

empenho selecionado. 

  

Subguia Itens do Pedido de Empenho com Tabela de Preços 

  

 

  

Despesa: Esta coluna apresenta os códigos das despesas referentes as tabelas. 

Lote: Esta coluna apresenta os códigos dos lotes aos quais pertencem as tabelas. 

Tabela: Caso os Processos utilizem a opção de Desconto sobre Tabela de Preço, esta 

coluna ficará visível e apresentará os código das tabelas. 

Descrição: Esta coluna apresenta as descrições completas das tabelas. 

  

Quantidade 
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Contratada: Esta coluna apresenta as quantidades referentes as tabelas 

contratadas. 

Cancelada: Esta coluna apresenta as quantidades referentes as tabelas 

canceladas. 

Suspensa: Esta coluna apresenta as quantidades referentes as tabelas 

suspensas. 

À Suspender: Esta coluna apresenta as quantidades referentes as tabelas à 

serem suspensas. 
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Cancelamento Total/Parcial de Contratos 

 
  

Esta funcionalidade permite que seja realizada o cancelamento de contratos. É possível realizar 

o cancelamento parcial ou total, de acordo com a necessidade. Cabe ressaltar que a 

funcionalidade é apresentada de forma diferente para processos do tipo "Registro de Preço". 

  

Cancelamento Total/Parcial de Contratos - Demais Processos 
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Contrato 

Ano do Contrato: Informe neste campo, o ano do contrato. Por padrão o sistema 

sugere o ano corrente. Cabe ressaltar que para processos anteriores ao ano de 2014, 

a consulta deve ser realizada através da funcionalidade "Módulo 

Informações/Contratos e Aditivos/Suspensão/Cancelamento de Contratos". 

Número do Contrato: Informe ou selecione através do botão , o número do 

contrato a ser utilizado. É obrigatório o preenchimento deste campo. 

Fornecedor: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com o nome 

do fornecedor vinculado ao contrato, de acordo com o contrato selecionado. 

  

Cancelamento 

Número: Informe ou selecione através do botão , o número do cancelamento já 

existente. Deixe este campo em branco para proceder com o cadastro de um novo 

cancelamento. Ao sair deste campo o sistema efetua o carregamento dos itens 

vinculados ao contrato e o saldo a suspender. Quando o Processo for de RP e utilizar 

a opção de Desconto sobre Tabela de Preço, o carregamento é alterado para 

carregar os dados da Tabela de Preço ao invés do item relacionado ao contrato. 

Data: Informe neste campo, a data de cancelamento do contrato. Por padrão o 

sistema sugere a data corrente, porém é possível modificá-la. É obrigatório o 

preenchimento deste campo. 

Motivo: Informe neste campo, o motivo do cancelamento do contrato. 

  

  

Guia Itens 

  

Despesa: Esta coluna apresenta os códigos das despesas referentes aos itens. 

Lote: Esta coluna apresenta os códigos dos lotes aos quais pertencem os itens. 

Item: Esta coluna apresenta os códigos dos itens. 
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Descrição: Esta coluna apresenta as descrições completas dos itens. 

  

Quantidade 

Contratada: Esta coluna apresenta as quantidades referentes aos itens contratados. 

Cancelada: Esta coluna apresenta as quantidades referentes aos itens cancelados. 

Suspensa: Esta coluna apresenta as quantidades referentes aos itens suspensos. 

À Suspender: Esta coluna apresenta as quantidades referentes aos itens à serem 

suspensos. 

  

Cancelamento Total: Clique sobre este botão para que seja realizado o cancelamento total 

do contrato. 

  

  

Cancelamento Total/Parcial de Contratos - Processos do tipo "Registro de Preço" 
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Contrato 

Ano do Contrato: Informe neste campo, o ano do contrato. Por padrão o sistema 

sugere o ano corrente. Cabe ressaltar que para processos anteriores ao ano de 2014, 

a consulta deve ser realizada através da funcionalidade "Módulo 

Informações/Contratos e Aditivos/Suspensão/Cancelamento de Contratos". 

Número do Contrato: Informe ou selecione através do botão , o número do 

contrato a ser utilizado. É obrigatório o preenchimento deste campo. 

Fornecedor: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com o nome 

do fornecedor vinculado ao contrato, de acordo com o contrato selecionado. 
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Cancelamento 

Número: Informe ou selecione através do botão , o número do cancelamento já 

existente. Deixe este campo em branco para proceder com o cadastro de um novo 

cancelamento. 

Data: Informe neste campo, a data de cancelamento do contrato. Por padrão o 

sistema sugere a data corrente, porém é possível modificá-la. É obrigatório o 

preenchimento deste campo. 

Motivo: Informe neste campo, o motivo do cancelamento do contrato. 

  

  

Guia Itens Registro de Preço 

Subguia Pedido de Empenho 

  

UG: Esta coluna apresenta os códigos das unidades gestoras referentes aos pedidos 

de empenho. 

Ano do Pedido: Esta coluna apresenta os anos referentes aos pedidos de empenho. 

Número do Pedido: Esta coluna apresenta os números dos pedidos de empenho. 

Data do Pedido: Esta coluna apresenta as datas nas quais foi realizado o pedido de 

empenho. 

Despesa: Esta coluna apresenta o código da despesa vinculada ao pedido de 

empenho. 

Fonte: Esta coluna apresenta as fontes de recurso referentes ao pedido de empenho. 

Valor do Pedido: Esta coluna apresenta os valores dos pedidos de empenho. 

Valor à Cancelar: Esta coluna apresenta os valores a serem cancelados, de acordo 

com cada pedido. 

Cancelamento Total: Clique sobre este botão para que seja realizado o 

cancelamento total dos pedidos de empenho. 

Total à Cancelar: Este campo apesenta o valor total a ser suspenso, de acordo com 

os pedidos de empenho. 
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Subguia Itens do Pedido de Empenho 

  

 

  

Despesa: Esta coluna apresenta os códigos das despesas referentes aos itens. 

Lote: Esta coluna apresenta os códigos dos lotes aos quais pertencem os itens. 

Item: Caso os Processos não utilizem a opção de Desconto sobre Tabela de Preço 

esta coluna receberá o nome "Item" e apresentará os códigos dos itens. 

Descrição: Esta coluna apresenta as descrições completas dos itens. 

  

Quantidade 

Contratada: Esta coluna apresenta as quantidades referentes aos itens 

contratados. 

Cancelada: Esta coluna apresenta as quantidades referentes aos itens 

cancelados. 

Suspensa: Esta coluna apresenta as quantidades referentes aos itens 

suspensos. 

À Cancelar: Esta coluna apresenta as quantidades referentes aos itens à 

serem cancelados. 
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Cancelamento Total: Clique sobre este botão para que seja realizado o 

cancelamento total dos itens dos pedidos de empenho. 

  

Subguia Itens do Pedido de Empenho com Tabela de Preços 

  

 

  

Despesa: Esta coluna apresenta os códigos das despesas referentes as tabelas. 

Lote: Esta coluna apresenta os códigos dos lotes aos quais pertencem as tabelas. 

Tabela: Caso os Processos utilizem a opção de Desconto sobre Tabela de Preço, esta 

coluna ficará visível e apresentará os código das tabelas. 

Descrição: Esta coluna apresenta as descrições completas das tabelas. 

  

Quantidade 

Contratada: Esta coluna apresenta as quantidades referentes as tabelas 

contratadas. 

Cancelada: Esta coluna apresenta as quantidades referentes as tabelas 

canceladas. 

Suspensa: Esta coluna apresenta as quantidades referentes as tabelas 

suspensas. 

A Cancelar: Esta coluna apresenta as quantidades referentes as tabelas à 

serem caceladas. 
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Suspensão ou Cancelamento de Carta Contrato 

 
  

Esta funcionalidade permite que seja realizado o registro das informações referentes à 

Suspensão ou Cancelamento de Carta de Contrato. 

  

 

  

  

Ano Processo: Informe o ano do processo a ser utilizado. 

Número do Processo Suspensão: Informe ou selecione através do botão , o número do 

processo de suspensão. 

Ano do Contrato: Informe neste campo, o ano no qual o contrato foi celebrado. 

Número do Contrato: Informe ou selecione através do botão , o número do contrato. 

Código do Fornecedor: Informa o código do fornecedor. 

Órgão Requisitante: Informa o órgão requisitante. 

Data da Suspensão: Informe a data da suspensão. 

Data Limite da Inabilitação: Informe a data limite da inabilitação. 
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Descrição do Motivo: Informe neste campo, uma descrição contendo o motivo da suspensão 

ou cancelamento da carta contrato. 

  

Tabela de Resultados 

  

 

  

  

X: Utilize esta coluna para efetuar a marcação das suspensões ou cancelamentos das cartas 

contrato. 

Lote: Esta coluna apresente o número do lote relacionado à suspensão ou cancelamento da 

carta contrato. 

Item: Esta coluna apresenta o código do item relacionado à suspensão ou cancelamento da 

carta contrato. 

Descrição: Esta coluna apresenta a descrição do item relacionado à suspensão ou cancelamento 

da carta contrato. 

Cancelar: Informe nesta coluna, um valor a ser cancelado, caso seja necessário. Cabe ressaltar 

que só é possível cancelar, valores já autorizados. 

Autorizado: Esta coluna apresenta os valores ou quantidades já autorizados. 

Cancelado: Esta coluna apresenta os valores ou quantidades já cancelados. 

Entregue: Esta coluna apresenta a quantidade já entregue. 

  

Para gravar os dados clique sobre o botão , ou pressione as teclas (ALT + G). 

Para excluir os dados clique sobre o botão , ou pressione as teclas (ALT + E). 

Para limpar os dados clique sobre o botão , ou pressione as teclas de atalho (ALT + L). 
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Para Imprimir os dados clique sobre o botão , ou pressione as teclas de atalho (ALT + I). 

Para consultar os dados já cadastrados clique sobre o botão . 

  

Veja também 

• Autorização de Compras 
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Certidão 

Certidão de Fornecedor 

 
  

Esta funcionalidade permite que sejam cadastradas e atualizadas as certidões de fornecedores. 

  

 

  

  

Fornecedor: Informe ou selecione através do botão , o código do fornecedor. 

  

Dados da Certidão 

Data do Reconhecimento: Informe neste campo, a data na qual foi dado o aceite no 

sistema, e validada a certidão. 
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Tipo de Habilitação: Selecione neste campo, o tipo de habilitação a ser 

considerado. Cabe ressaltar que a administração dos tipos de habilitação é realizada 

no módulo principal do sistema, na funcionalidade "Cadastros/Processo/Habilitação". 

Código de Habilitação: Informe ou selecione através do botão , o código de 

habilitação a ser utilizado. 

Número da Certidão: Informe neste campo, o número da certidão a ser 

considerado. 

Data de Emissão: Informe neste campo, a data de emissão da certidão. Esta data 

não pode ser maior que a data de reconhecimento, bem como também não pode ser 

posterior à data atual e à data de validade. 

Data de Validade: Informe neste campo, a data de validade da certidão. Esta data 

não pode ser menor que a data de emissão, bem como não pode ser menor que a 

data de reconhecimento. 

  

Documentação Obrigatória 

Esta tabela permite somente a inclusão de certidões que possuem controle de validade. 

  

Validade: Esta coluna representa a validade da certidão através dos sinalizadores 

e , onde verde significa que a certidão está dentro da validade, e vermelho que 

está com a validade vencida. 

Vinculado: Esta coluna indica se a certidão foi incluída para o edital ou diretamente 

para o fornecedor. 

Tipo de Habilitação: Esta coluna apresenta o tipo de habilitação da certidão. 

Habilitação: Esta coluna apresenta o tipo de habilitação da certidão. 

Número da Certidão: Esta coluna apresenta o número da certidão. 

Data de Emissão: Esta coluna apresenta a data na qual foi realizada a emissão da 

certidão. 

Data de Validade: Esta coluna apresenta a data de validade da certidão. 
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Certidão Vencida 

 
  

Esta funcionalidade permite que sejam consultadas as certidões vencidas dos fornecedores. 

  

 

  

Fornecedor: Informe ou selecione através do botão , o código do fornecedor. 

Período de: Informe neste campo, um período inicial a ser considerado na consulta. 

Até: Informe neste campo, um período final a ser considerado na consulta. 

  

Pedido de Empenho: Marque esta opção para que os pedidos de empenho sejam considerados 

na consulta. 

Pedido de Empenho Complementar: Marque esta opção para que os pedidos de empenho 

complementar sejam considerados na consulta. 



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 1229 

 

Pedido de Empenho - Registro de Preços: Marque esta opção para que os pedidos de 

empenho (registro de preços) sejam considerados na consulta. 

Pedido de Empenho Complementar - Registro de Preços: Marque esta opção para que os 

pedidos de empenho complementar (registro de preços) sejam considerados na consulta. 

Autorização de Compras: Marque esta opção para que as autorizações de compras sejam 

consideradas na consulta. 

Ordem de Execução de Serviços: Marque esta opção para que as ordens de execução de 

serviços sejam consideradas na consulta. 

Termo Aditivo: Marque esta opção para que os termos aditivos sejam considerados na 

consulta. 

Contrato: Marque esta opção para que os contratos emitidos para o fornecedor sejam 

considerados na consulta. Cabe ressaltar que esta opção só será visível para o estado do Rio de 

Janeiro. 

  

Instrumentos Contratuais: 

Número: Esta coluna apresenta o número do instrumento contratual. 

Descrição: Esta coluna apresenta uma breve descrição do instrumento contratual. 

Data: Esta coluna apresenta a data do instrumento contratual. 

Tipo Doc.: Esta coluna apresenta a descrição do documento apresentado junto ao processo 

associado ao instrumento contratual, ou documento apresentado diretamente ao fornecedor do 

contrato. 

Descrição da Habilitação: Esta coluna apresenta a descrição da habilitação da certidão 

apresentada junto ao processo associado ao instrumento contratual, ou habilitação da certidão 

apresentada diretamente ao fornecedor do contrato. 

Número: Esta coluna apresenta o número da certidão que foi apresentada junto ao processo 

associado ao instrumento contratual, ou da certidão que foi apresentada diretamente ao 

fornecedor do contrato. 

Data Emissão: Esta coluna apresenta a data na qual foi realizada a emissão da certidão. 

Data Validade: Esta coluna apresenta a data de validade da certidão. 
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Menu Auxiliar 

Manutenção de Contratos - SC 

 
  

Essa função é visível somente para os clientes do estado de Santa Catarina, e tem por finalidade 

permitir a inserção e manutenção de algumas informações sobre os contratos, que passaram a 

ser  exigidas nos leiautes dos arquivos de prestação de contas do Tribunal de Contas de Santa 

Catarina -  TCE/SC, a partir do exercício de 2018.  

  

 

  

Processo: Exibe o número e o ano do processo  selecionado. 

Modalidade: Exibe o número e a descrição da Modalidade do processo selecionado 

Ano do Contrato: Informe o ano do contrato que deseja realizar a manutenção. 
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Unidade Gestora: Informe a unidade gestora do contrato que deseja realizar a manutenção.  

Número: Informe o número do contrato que deseja realizar a manutenção. 

Guia Percentuais 

Esta guia permite informar ou alterar os percentuais, referentes ao valor do contrato, que serão 

pagos com recursos municipais, estaduais e/ou federais. 

  

 

  

Percentual Pago(%): 

    Com recurso Municipal: Informe qual o percentual do contrato que será pago utilizando 

recurso Municipal. 

    Com recurso Estadual: Informe qual o percentual do contrato que será pago utilizando 

recursos Estadual. 

    Com recurso Federal: Informe qual o percentual do contrato que será pago utilizando 

recursos Federal.  

Guia Situação Obra/Serviço 

Esta guia permite registrar as mudanças de situação dos contratos, decorrentes de processos de 

Obras e/ou Serviços de Engenharia, que possuam valor superior a R$ 15.000.  

As  mudanças de situação registradas serão geradas no arquivo 

 SituacaoObraServicoEngenharia.xml, para envio ao TCE/SC. Será considerada a ultima situação 

registrada no mês. 

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 1233 

 

 

  

Dados da Situação: 

    Associar a um Termo Aditivo: Marque esta opção quando a situação em questão se 

referenciar a um termo aditivo do contrato, e não somente ao contrato.  

    Número do Termo Aditivo: Informe o número do Termo Aditivo, caso a situação em questão 

se referenciar a um termo aditivo do contrato, e não somente ao contrato.  

    Data da Situação: Informe a data da ocorrência da situação do contrato. Deverá ser menor 

ou igual a competência atual. 

    Situação:  Selecione uma das opções disponíveis, conforme a Tabela 81 – Tipo de Situação 

da Obra ou Serviço Engenharia, que indique a situação da obra.   

As opções possíveis são:  

01 – Aguardando Ordem de Serviço 

02 – Em Andamento 

03 – Paralisada/Suspensa 

04 – Cancelada 

05 – Concluída 
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   Responsável: Selecione o responsável por estas informações.  

  

Histórico das Situações do Contrato/Termo Aditivo: 

   Esta tabela permite consultar as mudanças de situação já cadastradas para o Contrato e seus 

Termo Aditivo em datas anteriores. 

  

Guia Medição 

Esta guia permite registrar as medições dos contratos, decorrentes de processos de Obras e/ou 

Serviços de Engenharia, que possuam valor superior a R$ 15.000. 

As  medições registradas serão geradas no arquivo  MedicaoContrato.xml, para envio ao 

TCE/SC.  

  

  

 

  

Dados da  Medição: 
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    Associar a um Termo Aditivo: Marque esta opção quando a medição em questão se 

referenciar a um termo aditivo do contrato, e não somente ao contrato.  

    Número do Termo Aditivo: Informe o número do Termo Aditivo, caso a medição em 

questão se referenciar a um termo aditivo do contrato, e não somente ao contrato.  

    Número: Informe o número da medição. 

    Data:  Informe a data da medição. Deverá ser maior ou igual a 1ª ocorrência da Situação do 

Contrato e menor ou igual a competência atual. A partir desta data será gerada a informação 

referente ao Ano/Mês de medição, para geração do arquivo.    

    Valor: Informe o valor, em moeda corrente, liquidado para essa medição. . 

    Data Medição Valor:  Informe a data da medição do valor. Deve ser maior ou igual a Data de 

Medição. 

  

Histórico das Medições do Contrato/Termo Aditivo: 

   Esta tabela permite consultar as medições já cadastradas para o Contrato e seus Termo 

Aditivo em datas anteriores. 

  

Veja também 

• Contrato 
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Manutenção de Contratos - ES 

 
  

Esta função possibilita registrar e consultar informações referentes as medições dos contratos. 

Funcionalidade de uso exclusivo da Prefeitura de Vila Velha - ES. 

  

  

 
  

Ano do Contrato: Informe o ano do contrato. 

Unidade Gestora: Informe a Unidade Gestora que firmou esse contrato.  

Número: Informe o número do contrato. 

Guia Medição 

Esta guia permite registrar as medições dos contratos. 

Dados da  Medição: 
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    Associar a um Termo Aditivo: Marque esta opção quando a medição em questão se 

referenciar a um termo aditivo do contrato, e não somente ao contrato.  

    Número do Termo Aditivo: Informe o número do Termo Aditivo, caso a medição em 

questão se referenciar a um termo aditivo do contrato, e não somente ao contrato.  

    Número: Informe o número da medição. 

    Data:  Informe a data da medição. 

    Percentual da Medição: Informe o percentual já executado do contrato  nesta mediação. 

    Responsável pela Medição: Informe ou selecione o responsável pela medição. Utilize o 

botão de atalho  para realizar o cadastro do responsável, caso ainda não existir.   

    Descrição: Informe uma descrição que caracterize essa medição.  

Histórico das Medições do Contrato/Termo Aditivo: 

   Esta tabela permite consultar as medições já cadastradas para o Contrato e seus Termo 

Aditivo em datas anteriores. 

  

Para salvar, clique  

Para excluir os dados, clique  

Para limpar os dados, clique   

Veja também 

• link 1 
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Contrato de Cessão de Uso 

 
  

 

  

Ano do Contrato: Informe o ano de publicação do contrato. 

Unidade Gestora: Informe o código de identificação da unidade gestora. 

Número: Informe o número do contrato de cessão de uso. 

Concedente: Informe o código de identificação do concedente. 

Concessionário: Informe o código de identificação do concessionário. 

  

Representante do Concessionário 

  

Representante: Informe o nome do representante do concessionário informado. 
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Número do CPF: Informe o número do CPF do representante. 

Número do RG: Informe o número do RG do representante. 

  

Guia Detalhes 

Data da Assinatura: Informe a data em que ocorreu a assinatura do contrato. 

Data de Início: Informe a data de início do contrato. 

Data de Expedição: Informe a data em que foi expedido o contrato. 

Número do Processo Administrativo: Informe o número do processo administrativo do 

contrato. 

Objeto: Informe o objeto do contrato. 

  

Guia Finalidade 
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Finalidade: Deve ser informado neste campo a finalidade do contrato. 

Preâmbulo: Deve ser informado o preâmbulo do contrato. 

O preâmbulo pode ser definido como documento de intenções e consiste em uma certidão de 

origem, legitimidade do novo texto. É uma proclamação de princípios, demonstrando a ruptura 

com o ordenamento constitucional anterior e o surgimento jurídico de um novo estado. 

Guia Edital 
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Edital: Deve ser informado o edital do contrato. 

Guia Obrigações 
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Concedente: Órgão ou entidade da administração pública responsável pelo contrato. 

Concessionário: Pessoa física ou jurídica beneficiário do contrato de cessão de uso. 

  

Para o estado do Rio Grande do Sul, as informações gravadas nesta funcionalidade não serão consideradas na 

realização da prestação de contas para o TCE/RS, pois p leiaute do Tribunal de Contas não esta preparado para 

receber esta informação. 

  

  

Para salvar clique . 

Para excluir os dados clique . 

Para limpar os dados clique  . 
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Para Imprimir os dados clique . 

Para consultar os dados já cadastrados clique . 

  

Veja também 

• Carta Contrato 
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Impressão de Pedido de Empenho 

 
  

Funcionalidade destinada a impressão de pedidos de empenho normal e complementar. 

  

  

Guia Filtros 

  

  

  

 

  

  

Tipo de Pedido de Empenho 

  

Normal: Selecione esta opção para relacionar apenas os pedidos de empenho normal. 
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Complementar: Selecione esta opção para relacionar apenas os pedidos de empenho 

complementar. 

  

Seleciona Pedidos de Empenho por 

  

Pedido de Empenho: Com esta opção selecionada serão selecionados os registros por 

pedido de empenho. 

Processo: Com esta opção selecionada os pedidos de empenho serão selecionados pelo 

processo. 

Data de Emissão do Pedido de Empenho: Com esta opção selecionada os pedidos de 

empenho serão selecionados pela data de emissão. 

  

Pedido de Empenho 

  

Ano do Pedido de Empenho: Informe o ano do pedido de empenho. 

Unidade Gestora: Informe o código da unidade gestora que será impresso o pedido de 

empenho. 

Número do Processo Inicial: Informe o número do processo inicial para efetuar a consulta. 

Número do Processo Final: Informe o número do processo final para efetuar a consulta. 

Número da Modalidade Inicial: Informe o código da Modalidade inicial para impressão do 

pedido de empenho. 

Número da Modalidade Final: Informe o código da Modalidade inicial para impressão do 

pedido de empenho. 

  

  

Guia Pedido de Empenho 

  

Nesta guia são apresentados todos os Pedidos de Empenho selecionados na guia Filtro. 
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Ano: Informa o ano do pedido de empenho. 

Número Pedido: Informa o número do pedido. 

Data Emissão: Informa da data em que foi emitido o pedido de empenho. 

Processo: Informa o tipo de processo. 

Modalidade: Informa a modalidade do pedido de empenho. 

Fornecedor: Informa o nome do fornecedor. 

Valor: Informa o valor do pedido de empenho. 

Despesa: Informa a fonte. 

Fonte: Informa a fonte do pedido de empenho. 

  

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Veja também 

• Pedido de Empenho 

• Pedido de Empenho Concessão 

• Pedido de Empenho Complementar 
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Filtro 

Filtro 

 
  

Através deste menu é possível pesquisar processos através dos seguintes argumentos: Processo, 

Requisição, Processo Administrativo, Contrato, Pedido de Empenho ou Autorização de 

Compras/Ordem Execução de Serviço. 

O retorno da consulta sempre será o processo no qual o argumento da pesquisa utilizado está 

relacionado. 

  

 

  

  

Processo 

Para pesquisar um processo pelo argumento de processo,  selecione a pesquisa com o referido 

argumento e será habilitada a guia abaixo. 
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• Processo: neste campo a pesquisa utiliza-se de processos já existentes no sistema; 

• Modalidade: neste campo a pesquisa é filtrada por modalidade do processo; 

• Ano: Informe o ano do processo/modalidade que deseja pesquisar (composto por quatro 

dígitos. Exemplo: 2011). 

• Número: Informe o número do Processo ou Modalidade a ser filtrada, ou, utilize a lupa para 

pesquisar um número de processo/modalidade. 

• Modalidade: Este campo é habilitado quando o filtro a ser utilizado é o de modalidade. Na 

barra de rolagem pode ser escolhido o tipo de modalidade em que se encontra o processo. 

o Todas; 

o Dispensa por limite; 

o Dispensa por justificativa; 
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o Inexigibilidade; 

o Concorrência; 

o Tomada de preços; 

o Convite; 

o Concurso; 

o Leilão; 

o Pregão. 

• Situação: Informe a situação em que se encontra o Processo ou Modalidade, podendo ser: 

o Todos: contempla todos os status de processo/modalidade; 

o Aberta: contempla os processos ou modalidades que foram expedidos, porém, não 

possuem data de homologação; 

o Concluído: contempla os processos ou modalidades que foram expedidos e 

homologados. 

• Data: Selecione qual data será utilizada para filtrar o processo/modalidade podendo ser: 

o Abertura: considera a data de abertura do processo/modalidade; 

o Expedição: considera a data que foi expedida o processo/modalidade; 

o Homologação: considera a data que foi homologada o processo/modalidade. 

• De: Parametrize um período de início para efetuar a busca dos processos a serem filtrados. 

Clicando no botão ( ) é disposto um calendário facilitando a navegação. 

• Até: Parametrize um período de término para efetuar a busca dos processos a serem filtrados. 

Clicando no botão ( ) é disposto um calendário facilitando a navegação. 

• Objeto: Informe um elemento de pesquisa, podendo ser uma palavra chave. Exemplo: água. 

• Órgão: Informe um órgão ou utilize a lupa para selecionar a qual órgão pertence o 

processo/modalidade que deseja filtrar. 

Requisição 
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Para pesquisar uma requisição, selecione a respectiva opção e será habilitada as opções de filtro 

inerentes a requisição. 

Através dessa guia, pode ser detalhada a Pesquisa por: 

  

 

• Tipo de Requisição: Determina se a pesquisa deverá considerar as requisições com despesa 

informada, sem despesa informada, ou ambas. 

o Com Despesa 

o Sem Despesa 

• Numero: Determina se o número informado como parâmetro de pesquisa refere-se a 

Requisição ou ao Pedido. Os filtros serão apresentados conforma opção realizada: Requisição 

ou Pedido. 

  

Para Requisição, os parâmetros apresentados são: 

• Ano: Informe o ano da requisição que deseja pesquisar. 

• UG: Informe a unidade Gestora que deu origem a requisição, caso desejar. 

• Núm. da Requisição: Informe o número da Requisição a ser filtrada, ou, utilize a 

lupa, para pesquisar por uma requisição. 
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Para Pedido, os parâmetros apresentados são: 

• Ano: Informe o ano do pedido que deseja pesquisar. 

• Almoxarifado: Informe o almoxarifado que deu origem ao pedido, caso desejar. 

• Núm. do Pedido: Informe o número do pedido a ser filtrada, ou, utilize a lupa, para 

pesquisar por um pedido. 

  

• Finalidade: Selecione a finalidade da requisição: 

o Todas; 

o Compra; 

o Serviço; 

o Obra; 

o Serviço de Engenharia; 

o Concessão. 

• Situação: Informe a situação em que se encontra a Requisição, podendo ser: 

o Todas: contempla todos os status de requisição; 

o Formalizada: contempla as requisições que foram formalizadas; 

o Não formalizada: contempla as requisições que não foram formalizadas. 

  

Processo Administrativo 

Para pesquisar um processo pelo argumento de Processo Administrativo,  selecione a respectiva 

opção e será habilitada as opções de filtro inerentes ao processo administrativo, onde o retorno 

da pesquisa será o processo relacionado ao referido processo administrativo. 
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Contrato 

Para pesquisar um processo pelo argumento de contrato,  selecione a respectiva opção para 

habilitar o conjunto de filtro pelos argumentos inerentes ao contrato. Nesta condição serão 

filtrados os processos relacionados aos respectivos filtros do contrato. 

  

. 
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Pedido de Empenho 

Para pesquisar um processo pelo argumento de Pedido de Empenho,  selecione a pesquisa pelo 

referido argumento para habilitar o conjunto de filtros inerentes ao Pedido de Empenho. Nesta 

condição o retorno do filtro serão os processos relacionados aos argumentos de Pedido de 

Empenho informados. 

  

 

  

Autorização de Compras/Ordem 

Para pesquisar um processo pelo argumento de Autorização de Compras ou Ordem Execução 

de Serviço,  selecione a respectiva opção para habilitar os argumentos relacionados. Nesta 

condição o retorno do filtro serão os processos relacionados as informações selecionadas no 

filtro. 
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Para localizar algum número específico para preencher um parâmetro de filtro, utilize  

Para limpar os filtro e efetuar uma nova busca, clique em  

Para realizar a pesquisa com os filtro informados, clique em  

  

Veja também 

• Módulo Processos 
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Módulo Informações 

Módulo Informações 

 
  

Emite todas as informações geradas pelo sistema, em vídeo ou impressora, para 

acompanhamento de todos os processos. Nesse módulo poderão ser gerados diversos 

relatórios, que o ajudarão a controlar os dados registrados no LCcetil. 

  

Para entender melhor essas funções, clique nos link's abaixo: 

  

5.1. Certificados de Fornecedores 

5.2. Fornecedor Por Produto 

5.3. Fornecedor Impedido 

5.4. Compras Homologadas Por Período 

5.5. Recibo de Entrega 

5.6. Valores Praticados 

5.7. Valores de Processos Homologados 

5.8. Processos Por Fornecedor 

5.9. Fornecedor Por Processo 

5.10. Fases do Processo 

5.11. Contratos Celebrados 

5.12. Contratos Vencidos 

5.13. Termos Aditivos 

5.14. Reajuste de Contratos 

5.15. Consultas/Alterações Ordens de Serviços 

5.16. Agenda de Licitações 

5.17. Comissões 

5.18. Unidade de Medida 

5.19. Relatório - Material de Consumo 
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5.20. Relatório - Bens Patrimoniais 

5.21. Relatório - Obras e Serviços 

5.22. Informações de Comissão de Licitação 

5.23. Fornecedor Por Processo - Homologados 

5.24. Consulta Fornecedores Impedidos 

5.25. Documentos Vencidos 

5.26. Fornecedor Desclassificado 

5.27. Mala Direta 

5.28. Validade de Certificado 

5.29. Dispensa Por Limite 

5.30. Informações de Processos de Dispensa Por Justificativa 

5.31. Dispensa Por Inexigibilidade 

5.32. Relatórios Recibo de Entrega 

5.33. Demonstrativo de Gatos 

5.34. Licitações Adjudicadas (Por Finalidade) 

5.35. Licitações Homologadas 

5.36. Consulta de Compras Homologadas Por Período e Processo 

5.37. Processo Expedidos 

5.38. Processos Por Finalidade 

5.39. Processos Anulados/Revogados 

5.40. Relatório de Suspensão/Cancelamento de Contrato 

5.41. Extrato de Itens Autorizados 

5.42. Relação de Pedidos de Empenho 

5.43. Publicidade das Compras 

5.44. Publicidade de Registro de Preços 

5.45. Conferência de Itens RP 

5.46. SIGFIS - TCE/RJ 

5.47. Relatórios TCU 
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6. Módulo Virada Anual 

  

7. Módulo Geral 
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Módulo Informações 

 
  

Emite todas as informações geradas pelo sistema, em vídeo ou impressora, para 

acompanhamento de todos os processos. Nesse módulo poderão ser gerados diversos 

relatórios, que o ajudarão a controlar os dados registrados no LCcetil. 

  

Para entender melhor essas funções, clique nos link's abaixo: 

  

5.1. Certificados de Fornecedores 

5.2. Fornecedor Por Produto 

5.3. Fornecedor Impedido 

5.4. Compras Homologadas Por Período 

5.5. Recibo de Entrega 

5.6. Valores Praticados 

5.7. Valores de Processos Homologados 

5.8. Processos Por Fornecedor 

5.9. Fornecedor Por Processo 

5.10. Fases do Processo 

5.11. Contratos Celebrados 

5.12. Contratos Vencidos 

5.13. Termos Aditivos 

5.14. Reajuste de Contratos 

5.15. Consultas/Alterações Ordens de Serviços 

5.16. Agenda de Licitações 

5.17. Comissões 

5.18. Unidade de Medida 

5.19. Relatório - Material de Consumo 

5.20. Relatório - Bens Patrimoniais 
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5.21. Relatório - Obras e Serviços 

5.22. Informações de Comissão de Licitação 

5.23. Fornecedor Por Processo - Homologados 

5.24. Consulta Fornecedores Impedidos 

5.25. Documentos Vencidos 

5.26. Fornecedor Desclassificado 

5.27. Mala Direta 

5.28. Validade de Certificado 

5.29. Dispensa Por Limite 

5.30. Informações de Processos de Dispensa Por Justificativa 

5.31. Dispensa Por Inexigibilidade 

5.32. Relatórios Recibo de Entrega 

5.33. Demonstrativo de Gatos 

5.34. Licitações Adjudicadas (Por Finalidade) 

5.35. Licitações Homologadas 

5.36. Consulta de Compras Homologadas Por Período e Processo 

5.37. Processo Expedidos 

5.38. Processos Por Finalidade 

5.39. Processos Anulados/Revogados 

5.40. Relatório de Suspensão/Cancelamento de Contrato 

5.41. Extrato de Itens Autorizados 

5.42. Relação de Pedidos de Empenho 

5.43. Publicidade das Compras 

5.44. Publicidade de Registro de Preços 

5.45. Conferência de Itens RP 

5.46. SIGFIS - TCE/RJ 

5.47. Relatórios TCU 

  

6. Módulo Virada Anual 
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7. Módulo Geral 
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Consultas 
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Fornecedor 

Certificados de Fornecedores 

 
  

Mostra a data de validade como a sua aprovação dos certificados emitidos por fornecedor em 

um determinado período.  Essa consulta pode ser de um ou de todos os fornecedores 

cadastrados no período desejado. 

Para efetuar o registro das informações referentes ao Certificado de Fornecedores, siga o 

caminho Consultas/Fornecedor/Certificado de Fornecedores. 

  

 

  

Fornecedor 

  

Inicial: Selecione o código do fornecedor inicial. 

Final: Selecione o código do fornecedor final. 
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Período 

  

Data Inicial: Informe a data inicial para consulta. 

Data Final: Informe a data final para consulta. 

  

  

Para limpar os dados clique   

Para localizar clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Fornecedor Por Produto 
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Fornecedor Por Produto 

 
  

Mostra quais produtos são fornecidos por um determinado fornecedor. Quais os fornecedores 

de um determinado produto.  Essa consulta pode ser de um ou de todos os fornecedores 

cadastrados ou de um ou todos os produtos cadastrados. 

  

Somente serão visualizados os produtos fornecidos por um determinado fornecedor quando, no 

cadastro de fornecedores, o mesmo estiver relacionado aos produtos e vice versa. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes ao Fornecedor Por Produto, siga o 

caminho Consultas/Fornecedor/Fornecedor Por Produto. 

  

 

  

Fornecedor: Selecione o código do fornecedor. 

Produto: Selecione o código do produto. 

  

Ordem 
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Selecione o tipo de ordem à ser utilizado na consulta. 

Produto: Com esta opção selecionada os registro serão ordenados por produto. 

Fornecedor: Com esta opção selecionada os registro serão ordenados por fornecedor. 

  

Para limpar os dados clique   

Para localizar clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Fornecedor Impedido 
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Fornecedor Impedido 

 
  

Mostra os fornecedores impedidos de participar de todos os processos de compra. Sendo 

necessário informar o fornecedor inicial e o final, e o período em que se deseja as informações. 

Para efetuar o registro das informações referentes ao Fornecedor Impedido, siga o caminho 

Consultas/Fornecedor/Fornecedor Impedido. 

  

 

  

  

Fornecedor 

Inicial: Selecione o código do fornecedor inicial. Para que a consulta considere todos 

os fornecedores, basta deixar este campo em branco. 
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Final: Selecione o código do fornecedor final. Para que a consulta considere todos 

os fornecedores, basta deixar este campo em branco. 

  

Período 

Data Inicial: Informe a data inicial a ser considerada para a consulta. 

Data Final: Informe a data final a ser considerada para a consulta. 

  

Data Limite: Esta coluna apresenta a data limite até a qual o fornecedor ficará impedido. 

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: Esta coluna apresenta o número do documento do 

fornecedor. 

Fornecedor: Esta coluna apresenta o nome completo do fornecedor impedido. 

  

Para limpar os dados clique sobre o botão   

Para consultar clique sobre o botão  

Para consultar os dados já cadastrados clique sobre o botão  

  

  

Veja também 

• Certificados de Fornecedores 
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Processos 

Compras Homologadas Por Período 

 
  

Mostra em vídeo uma nova consulta rápida, para que se possa ter em tela a quantidade 

comprada (HOMOLOGADAS) em um determinado período e processo, devendo ser 

informado os dados conforme seja necessário como, tipo do processo, fornecedor e o 

período que se deseja saber. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes as Compras Homologadas Por Período, 

siga o caminho Consultas/Processos/Compras Homologadas Por Período. 

  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano do processo. 
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Unidade Gestora: Informe ou selecione a Unidade Gestora referente ao processo. 

Tipo de Processo: Selecione o tipo do processo. 

Fornecedor: Selecione fornecedor. 

Data Inicial de Homologação: Informe a data inicial de homologação. 

Data Final de Homologação: Informe a data final de homologação. 

  

Para limpar os dados clique   

Para localizar clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Valores Praticados 
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Valores Praticados 

 
  

Mostra os valores praticados nas licitações por produto ou fornecedor, em um determinado 

período. 

Para efetuar o registro das informações referentes aos Valores Praticados, siga o caminho 

Consultas/Processos/Valores Praticados. 

  

 

  

Tipo de Processo: Selecione o Tipo de Processo. 

Ano do Processo: Selecione o ano de Processo. 

Número da Modalidade:  Informe o número da modalidade. 

  

Ordem 

  

Selecione a ordem para emissão dos valores praticados. 
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Vencedores: Com esta opção selecionada os valores praticados serão ordenados por 

vencedores. 

Participantes: Com esta opção selecionada os valores praticados serão ordenados por 

participantes. 

  

Número do Processo: Selecione o número processo. 

Produto: Selecione o produto. 

Fornecedor: Selecione o fornecedor. 

Data Inicial: Informe uma data inicial para consulta. 

Data Final: Informe a data final da consulta. 

  

Para limpar os dados clique   

Para localizar clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

Veja também 

• Valores de Processos Homologados 
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Valores de Processos Homologados 

 
  

Mostra uma consulta rápida. Será possível consultar os valores gerados nos processos 

homologados no período selecionado. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes aos Valores de Processos Homologados, 

siga o caminho Consultas/Processos/Valores de Processos Homologados. 

  

 

  

Tipo do Processo: Selecione o tipo do processo. 

Ano do Processo: Informe o ano do processo. 

Número do Processo: Selecione o número do processo. 

Número da Modalidade: Informa o número da modalidade. 

Fornecedor: Selecione o fornecedor. 

Data Inicial: Informe uma data inicial para consulta. 

Data Final: Informe a data final da consulta. 
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Para limpar os dados clique   

Para localizar clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Processos Por Fornecedor 
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Processos Por Fornecedor 

 
  

Mostra os fornecedores que participaram e ou venceram licitações ou processos de 

dispensa em um determinado período. Essa consulta pode ser de um ou de todos os 

fornecedores cadastrados. 

Para efetuar o registro das informações referentes aos Processos Por Fornecedor, siga o 

caminho Consultas/Processos/Processos Por Fornecedor. 

  

 

  

Tipo do Processo: Selecione o tipo do processo. 

Ano do Processo: Informe o ano do processo. 

Número do Processo: Selecione o número do processo. 

Número da Modalidade: Informa o número da modalidade. 

Fornecedor: Selecione o fornecedor. 

Data Inicial/Data Final: Informe a data inicial/final para consulta. 

Situação: Selecione a opção para informar os parâmetros para consulta. 
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Para limpar os dados clique   

Para localizar clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Fornecedor Por Processo 
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Fornecedor Por Processo 

 
  

Mostra as informações de quais processos foram homologados para determinado fornecedor. 

Essa emissão poderá ser por tipo de processo, podendo ser de um ou vários dias. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes ao Fornecedor Por Processo, siga o 

caminho Consultas/Processos/Fornecedor Por Processo. 

  

 

  

Tipo do Processo: Selecione o tipo do processo. 

Ano do Processo: Informe o ano do processo. 

Número do Processo: Selecione o número do processo. 

Número da Modalidade: Informa o número da modalidade. 

Fornecedor: Selecione o fornecedor. 

Data Inicial: Informe a data inicial para consulta. 
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Data Final: Informe a data final para consulta. 

  

  

Para limpar os dados clique   

Para localizar clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

Veja também 

• Fases do Processo 
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Fases do Processo 

 
  

Emite um relatório contendo as fases percorridas pelo processo e as que faltam percorrer. 

Para efetuar o registro das informações referentes às Fases do Processo, siga o caminho 

Consultas/Processos/Fases do Processo. 

  

Guia Dispensa/Limite 

  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano do processo. 

Número do Processo: Selecione o número do processo. 

  

  

Guia Dispensa/Justificativa 
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Ano do Processo: Informe o ano do processo. 

Número do Processo: Selecione o número do processo. 

  

  

Guia Inexigibilidade 
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Ano do Processo: Informe o ano do processo. 

Número do Processo: Selecione o número do processo. 

  

  

Guia Licitatório 
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Ano do Processo: Informe o ano do processo. 

Número do Processo: Selecione o número do processo. 

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Compras Homologadas Por Período 
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Contratos e Aditivos 

Contratos Celebrados 

 
  

Mostra uma nova consulta dos contratos celebrados, devendo ser informado os dados 

conforme seja necessário como ano do contrato, fornecedor e o período que se deseja saber. 

Para efetuar o registro das informações referentes aos Contratos Celebrados, siga o 

caminho Consultas/Contratos e Aditivos/Contratos Celebrados. 

  

 

  

Ano do Contrato: Informe o ano do contrato a ser consultado. 

Fornecedor: Selecione o fornecedor do contrato a ser consultado. 
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Data Inicial: Informe a data inicial de assinatura do contrato a ser consultado. 

Data Final: Informe a data final de assinatura do contrato a ser consultado. 

  

Para limpar os dados clique   

Para localizar clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Contratos Vencidos 
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Contratos Vencidos 

 
  

Mostra uma consulta dos contratos vencidos, disponibilizando informações referentes aos 

Contratos em um determinado período, sendo filtrado os dados dos contratos vencidos pela 

data do vencimento e pelo fornecedor. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes aos Contratos Vencidos, siga o caminho 

Consultas/Contratos e Aditivos/Contratos Vencidos. 

  

 

  

Ano do Contrato: Informe o ano do contrato. 

Tipo do Contrato: Informe o tipo do contrato. 

Fornecedor: Selecione o fornecedor. 

Período de Vencimento Inicial: Informe o período de vencimento inicial. 

Período de Vencimento Final: Informe o período de vencimento final. 
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Para limpar os dados clique   

Para localizar clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

Veja também 

• Termos Aditivos 
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Termos Aditivos 

 
  

Mostra uma nova consulta rápida, disponibilizando informação referente aos Termos Aditivos. 

Informando o ano do contrato ao qual existe o Termo a consulta poderá ser por um 

determinado fornecedor ou vários e informar qual o período que se deseja saber sobre os 

Termos Aditivos. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes aos Termos Aditivos, siga o caminho 

Consultas/Contratos e Aditivos/Termos Aditivos. 

  

 

  

Ano do Contrato: Informe o ano do contrato. 

Fornecedor: Selecione o fornecedor. 

Data Inicial: Informe a data inicial. 

Data Final: Informe a data final. 
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Após informado todos os dados, será carregado na tabela os termos aditivos encontrados. 

  

Para limpar os dados clique   

Para localizar clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Reajuste de Contrato 
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Acompanhamento de Pedido de Empenho 

 
  

Permite fazer o acompanhamento dos pedidos de empenho realizados. 

  

 

  

Data de Emissão 

  

Inicial: Informe a data inicial para realizar a consulta dos pedidos de empenhos. 

Final: Informe a data final para realizar a consulta dos pedidos de empenhos. 

  

Filtros 

  

Conta Extra-Orçamentária: Selecione esta opção para efetuar a buscar do pedido de 

empenho pela conta extra-orçamentária. 
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Ao selecionar esta opção, serão exibidos os campos para informar os dados da conta extra-

orçamentária. 

 

Ano: Informe o ano da conta. 

UG: Informe o código da unidade gestora da conta. 

Conta: Informe o número da conta. 

  

Despesa: Selecione esta opção para efetuar a buscar do pedido de empenho pela despesa. 

Ao selecionar esta opção, serão exibidos os campos para informar os dados da Despesa. 

 

Ano: Informe o ano da despesa. 

Código: Informe o código de identificação da Despesa. 

  

Pedido de Empenho: Selecione esta opção para efetuar a buscar pelo número do pedido de 

empenho. 

Ao selecionar esta opção, serão exibidos os campos para informar os dados do Pedido de 

Empenho. 

 

Nr. Inicial: Informe o número inicial do Pedido de Empenho que deseja pesquisar. 

Nr. Final: Informe o número inicial do Pedido de Empenho que deseja pesquisar. 
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Processo: Selecione esta opção para efetuar a buscar do pedido de empenho pelo do processo. 

Ao selecionar esta opção, serão exibidos os campos para informar os dados do Processo. 

 

Ano: Informe o ano do Processo. 

Número: Informe o número do Processo que deseja pesquisar. 

  

Fornecedor: Selecione esta opção para efetuar a buscar do pedido de empenho pelo 

fornecedor. 

Ao selecionar esta opção, serão exibidos os campos para informar os dados do Fornecedor. 

 

Código: Informe o código de identificação do Fornecedor. 

  

  

Para Imprimir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

Veja também 

• Reajuste de Contrato 
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Autorizações/Ordens de Serviços 

 
  

Mostra as autorizações de compras contendo o número do processo do contrato, órgão 

solicitante, e fornecedor, devendo ser informado os dados conforme seja necessário. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes a Consulta Autorizações e Ordens de 

Serviços, siga o caminho Consultas/Contratos e Aditivos/Autorizações e Ordens de 

Serviços. 

  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano do processo. 

Tipo de Processo: Selecione o tipo de processo. 

Número do Processo: Selecione o número do processo. 

Número da Modalidade: Informa o número da modalidade. 

Fornecedor: Selecione o código do fornecedor. 
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Autorização ou Ordem de Serviço 

Unidade Gestora: Informe o código da unidade gestora da autorização da compra. 

Número: Informe o número da autorização/ordem de serviço da compra. 

  

Data Inicial: Informe a data inicial para efetuar a consulta. 

Data Final: Informe a data final da consulta. 

  

Consulta 

Autorização de Compra: Selecione esta opção para que a pesquisa seja feita pelo 

número da autorização de compra. 

Ordem de Serviço: Selecione esta opção para que a pesquisa seja feita pelo número 

da ordem de serviço. 

  

  

Informações da Tabela 

  

Processo: Esta coluna apresenta a numeração do processo, acompanhada também do ano 

do mesmo. 

UG Processo: Esta coluna apresenta a Unidade Gestora à qual está relacionado o processo. 

Ano Empenho: Esta coluna apresenta o ano no qual foi gerado o empenho para o processo. 

Empenho: Esta coluna apresenta o código do empenho relacionado do processo. 

Tipo: Esta coluna apresenta o tipo do empenho. Existem três tipos de empenho, os quais são: N 

(Normal), C (Complementar) e CV (Complementar de Valor). 

UG Despesa: Esta coluna apresenta a Unidade Gestora à qual está relacionada a despesa do 

processo. 

Despesa: Esta coluna apresenta o código da despesa vinculada ao processo. 

Autorização: Esta coluna apresenta a quantidade autorizada para o processo. 

Data Aut/Ordem: Esta coluna apresenta a data da autorização de compra ou da ordem de 

serviço. 
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Órgão Solicitante: Esta coluna apresenta a descrição do órgão solicitante do processo. 

Fornecedor: Esta coluna apresenta a descrição do fornecedor vinculado ao processo. 

  

  

Para limpar os dados clique sobre o botão  , ou pressione as teclas de atalho (ALT + L). 

Para Localizar os dados clique sobre o botão , ou pressione as teclas de atalho (ALT + 

C). 

Para consultar os dados já cadastrados clique . 

  

Veja também 

• Contratos Celebrados 
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Agenda de Licitações 

 
  

Mostra ou emite relatório contendo a agenda do julgamento dos processos licitatórios no 

período informado. 

Essa emissão poderá ser por modalidade de processo licitatório, podendo ser de um ou vários 

dias. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes a Agenda de Licitações, siga o caminho 

Consultas/Agenda de Licitações. 

  

 

  

Modalidade: Selecione uma modalidade para a emissão do relatório. 

Data de Julgamento Inicial: Informe a data de julgamento inicial para a consulta. 

Data de Julgamento Final: Informe a data de julgamento final para a consulta. 

Tipo de Comissão: Selecione o tipo de comissão. 
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Número da Portaria: Selecione o número da portaria. 

Ordem de Classificação: Selecione o tipo de classificação para a emissão do relatório. 

  

Para limpar os dados clique   

Para localizar clique  

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

Veja também 

• Consulta por Requisição 
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Consulta por Requisição 

 
  

Emite um relatório contendo informações de processo por requisição. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes ao processo siga o caminho 

Consulta/Consulta por Requisição. 

  

 

  

Ano da Requisição: Informe o ano do exercício da requisição. 

Requisição: Informe o número da requisição para consulta. 

  

  

Guia Pedidos/Processos 

  

Nesta tabela serão listados todos os pedidos/processos localizados pelo ano informado e o 

número da requisição. 
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Guia Fase do Processo 

  

Nesta guia será possível parametrizar as fases que deseja localizar o processos. 

  

 

  

  

Guia Inform. do Processo 

  

Nesta guia serão apresentadas as informações referente aos processos. 
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Guia Emp. de Processo 

  

Nesta guia serão listados todos os dados referentes ao empenho do processo. 
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Guia Itens do Empenho 

  

Nesta guia serão apresentadas informações sobre os itens do empenho. 

  

 

  

  

Para limpar os dados clique   

Para localizar clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

Veja também 

• Consulta da Requisição 
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Consulta da Requisição 

 
  

Emite um relatório contendo informações da requisição por preço. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes ao processo siga o caminho 

Consulta/Consulta da Requisição. 

  

 

  

Ano da Requisição: Informe o ano de exercício da requisição. 

Número da Requisição: Informe o ano da requisição para consulta. 

Órgão Solicitante: Informe o órgão solicitante. 

Data Inicial da Requisição: Informe uma data inicial para realizar a consulta. 

Data Final da Requisição: Informe a data final da consulta. 

  

Para limpar os dados clique   
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Para localizar clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Comissões 
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Comissões 

 
  

Mostra as consultas de todas as comissões criadas, com os respectivos integrantes e suas 

funções. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes às Comissões, siga o caminho 

Consultas/Comissões. 

  

 

  

Número da Portaria: Selecione o número da portaria para a exibição das comissões. 

  

Para limpar os dados clique   

Para localizar clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Veja também 

• Agenda de Licitações 
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Controle de Entregas 

 
  

Esta funcionalidade possibilita que seja efetuado o controle de entregas com base nos 

produtos, onde é possível consultar detalhes sobre pedidos, autorizações, entregas e 

pagamentos. 

  

 

  

  

Tipo de Produto 

Materiais de Consumo: Selecione esta opção para que a consulta considere 

somente os itens do tipo Materiais de Consumo. 

Bens Patrimoniais: Selecione esta opção para que a consulta considere somente os 

itens do tipo Bens Patrimoniais. 

Obras e Serviços: Selecione esta opção para que a consulta considere somente os 

itens do tipo Obras e Serviços. 
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Pedido: Informe ou selecione através do botão , o pedido a ser utilizado para consulta. 

  

  

Guia Pedidos 

  

Tipo do Produto: Esta coluna apresenta o tipos de produto que compõe o pedido. 

Número do Pedido: Esta coluna apresenta o número do pedido ao qual o produto está 

relacionado. 

Data do Pedido: Esta coluna apresenta a data na qual foi realizado o pedido. 

  

  

Guia Autorizações 

  

 

  

  

Tipo do Produto: Este campo apresenta a descrição do tipo de produto que compõe o 

pedido. 

Número do Pedido: Este campo apresenta o número do pedido ao qual o produto está 

relacionado. 

Data do Pedido: Este campo apresenta a data na qual o pedido foi realizado. 
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Autorização: Esta coluna apresenta a situação da autorização do pedido. 

UG Autorização: Esta coluna apresenta a Unidade Gestora responsável pela autorização do 

pedido. 

Ano Empenho: Esta coluna apresenta o ano no qual foi emitido o empenho para o pedido. 

Empenho: Esta coluna apresenta o código do empenho relacionado ao pedido. 

Tipo: Esta coluna apresenta o tipo do empenho. Existem três tipos de empenho, os quais são: N 

(Normal), C (Complementar) e CV (Complementar de Valor). 

UG Despesa: Esta coluna apresenta a Unidade gestora à qual está relacionada a despesa do 

pedido. 

Despesa: Esta coluna apresenta o código da despesa vinculada ao pedido. 

Material: Esta coluna apresenta a descrição do material que compõe o pedido. 

Entrega Prevista: Esta coluna apresenta a data prevista para entrega do pedido. 

Quantidade: Esta coluna apresenta a quantidade do material a ser entregue. 

Situação: Esta coluna apresenta a situação do pedido. 

  

  

Guia Entregas 

  

 

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 1310 

 

  

Tipo do Produto: Este campo apresenta a descrição do tipo de produto que compõe o 

pedido. 

Número do Pedido: Este campo apresenta o número do pedido ao qual o produto está 

relacionado. 

Data do Pedido: Este campo apresenta a data na qual o pedido foi realizado. 

  

Entregas Efetuadas 

Material: Esta coluna apresenta a descrição do material que compõe o pedido. 

Data de Entrega: Esta coluna apresenta a data na qual o material foi efetivamente 

entregue. 

Quantidade: Esta coluna apresenta a quantidade de material entregue. 

  

  

Guia Pagamentos 

  

 

  

  

Tipo do Produto: Este campo apresenta a descrição do tipo de produto que compõe o 

pedido. 
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Número do Pedido: Este campo apresenta o número do pedido ao qual o produto está 

relacionado. 

Data do Pedido: Este campo apresenta a data na qual o pedido foi realizado. 

  

Cronograma de Pagamentos 

Pedido de Empenho LC: Esta coluna apresenta o pedido de empenho realizado no 

PRONIM LC. 

Empenho CP: Esta coluna apresenta o empenho registrado no PRONIM CP. 

Fornecedor: Esta coluna apresenta a descrição do fornecedor relacionado ao pedido. 

Pagamento Previsto: Esta coluna apresenta a data prevista para pagamento ao 

fornecedor. 

  

  

Para limpar os dados clique sobre o botão  , ou pressione as teclas de atalho (ALT + L). 

Para Localizar os dados clique sobre o botão , ou pressione as teclas de atalho (ALT + 

C). 

Para consultar os dados já cadastrados clique . 

  

  



PRONIM
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Relatórios 



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 
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Tabelas 



PRONIM
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Produtos 



PRONIM
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Classificação 

Material de Consumo - Classicação 

 
  

Efetua a classificação dos materias de consumo. 

  

 

  

Classificação: Selecione se a classificação será feita por Código ou Descrição. 

  

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

  

  

Veja também 

• Bens Patrimoniais 

  



PRONIM
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Bens Patrimoniais - Classificação 

 
  

Efetua a classificação dos materias de consumo. 

  

 

  

Classificação: Selecione se a classificação será feita por Código ou Descrição. 

  

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

  

Veja também 

• Obras e Serviços 
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Obras e Serviços - Classificação 

 
  

Efetua a classificação dos materias de consumo. 

  

 

  

Classificação: Selecione se a classificação será feita por Código ou Descrição. 

  

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

  

Veja também 

• Materiais de Consumo 
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Unidade de Medida 

 
  

Emite uma relação contendo todas as unidades de medida cadastradas no sistema. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes a Obras e Serviços, siga o caminho 

Relatório/Tabela/Produto/Unidade de Medida. 

  

  

 

  

  

Classificar Por: Selecione uma opção para classificar as unidades de medidas cadastradas no 

sistema. 

  

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  
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Produto 

Material de Consumo 

 
  

Emite uma relação contendo todos os produtos - materiais de consumo cadastrados no sistema, 

podendo listar a classificação dos produtos. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes aos Materiais de Consumo, siga o 

caminho Relatório/Tabela/Produto/Produto/Material de Consumo. 

  

 

  

Classificação: Selecione a classificação. 

Código: Selecione o código do material. 

  

Material 

  

Selecione uma opção para a ordem de emissão. 

Numérico: Selecione esta opção para listar os materiais por ordem numérica. 

Alfabético: Selecione esta opção para listar os materiais por ordem alfabética. 
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Listar 

  

Informe uma das opções para a listagem. 

Classe: Com esta opção selecionada serão listados os materias com classe. 

Característica: Com esta opção selecionada serão listados os materias com característica. 

  

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Bens Patrimoniais 

 
  

Emite uma relação contendo todos os produtos - bens Patrimoniais cadastrados no sistema, 

podendo listar a classificação dos produtos. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes aos Bens Patrimoniais, siga o caminho 

Relatório/Tabela/Produto/Produto/Bens Patrimoniais. 

  

 

  

Classificação: Selecione a classificação. 

Código: Selecione o código do material. 

  

Material 

  

Selecione uma opção para a ordem de emissão. 

Numérico: Selecione esta opção para listar os bens por ordem numérica. 

Alfabético: Selecione esta opção para listar os bens por ordem alfabética. 
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Listar 

  

Informe uma das opções para a listagem. 

Classe: Com esta opção selecionada serão listados os bens com classe. 

Característica: Com esta opção selecionada serão listados os bens com característica. 

  

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Relatórios - Obras e Serviços 

 
  

Emite uma relação contendo todos os produtos - obras e serviços cadastrados no sistema, 

podendo listar a classificação dos produtos. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes a Obras e Serviços, siga o caminho 

Relatório/Tabela/Produto/Produto/Obras e Serviços. 

  

 

  

  

Classificação: Selecione a classificação. 

Código: Selecione o código do material. 

  

Material 

  

Selecione uma opção para a ordem de emissão. 

Numérico: Selecione esta opção para listar as obras por ordem numérica. 

Alfabético: Selecione esta opção para listar as obras por ordem alfabética. 
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Listar 

  

Informe uma das opções para a listagem. 

Classe: Com esta opção selecionada serão listados as obras com classe. 

Característica: Com esta opção selecionada serão listados as obras com característica. 

  

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Banco 

 
  

Emite relatório contendo dados de todas as tabelas cadastradas no sistema que serão usadas no 

cadastramento de bancos. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes às Despesas, siga o caminho 

Relatório/Tabela/Banco. 

  

 

  

Classificar por 

  

Código: Com esta opção selecionada o relatório será classificado por código. 

Descrição: Com esta opção selecionada o relatório será classificado por descrição. 

  

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

Veja também 

• Agência 
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Agência 

 
  

Emite relatório contendo dados de todas as tabelas cadastradas no sistema que serão usadas no 

cadastramento de agências. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes às Despesas, siga o caminho 

Relatório/Tabela/Agência. 

  

 

  

Classificar por 

  

Código: Com esta opção selecionada o relatório será classificado por código. 

Descrição: Com esta opção selecionada o relatório será classificado por descrição. 

  

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  
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Veja também 

• Fornecedor 

  



PRONIM
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Informações de Fornecedor 

 
  

Emite relatório contendo dados de todas as tabelas cadastradas no sistema que serão usadas no 

cadastramento de fornecedores. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes às Despesas, siga o caminho 

Relatório/Tabela/Fornecedor. 

  

 

  

Fornecedor Inicial: Informe o código do fornecedor inicial. 

Fornecedor Final: Informe o código do fornecedor final. 

Categoria: Informe o código da categoria do fornecedor. 

  

Nível de Detalhe 

  

Sintético: Selecione esta opção para que o nível de detalhe exibido seja de forma sintética. 

Analítico 1: Selecione esta opção para que o nível de detalhe exibido seja de forma analítica 1. 

Analítico 2: Selecione esta opção para que o nível de detalhe exibido seja de forma analítica 2. 
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Administração de Suprimentos  Página 1330 

 

Ordem de Impressão 

  

Alfabética: Selecione esta opção para que a impressão seja feita em ordem alfabética. 

Numérica: Selecione esta opção para que a impressão seja feita em ordem numérica. 

Categoria: Selecione esta opção para que a impressão seja feita em ordem de categoria. 

  

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

  

Veja também 

• Endereço/Fornecedor 
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Informações das Tabelas de Endereço/Fornecedor 

 
  

Emite relatório contendo dados de todas as tabelas cadastradas no sistema que serão usadas no 

cadastramento da tabela de endereço/fornecedor. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes às Despesas, siga o caminho Relatório / 

Tabela / Endereço/Fornecedor. 

  

 

  

Tabela 

  

Categoria de Fornecedor: Marque esta opção para que as opções de categoria de fornecedor 

seja mostrada nas tabelas. 

Bairro: Marque esta opção para que as opções de bairro seja mostrada nas tabelas. 

Tipo Logradouro: Marque esta opção para que as opções de tipo logradouro seja mostrada nas 

tabelas. 

Unidade Federativa: Marque esta opção para que as opções de unidade federativa seja 

mostrada nas tabelas. 
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Município: Marque esta opção para que as opções de município seja mostrada nas tabelas. 

País: Marque esta opção para que as opções de país seja mostrada nas tabelas. 

Posição de Logradouro: Marque esta opção para que as opções de posição de logradouro seja 

mostrada nas tabelas. 

  

Ordem 

  

Numérica: Selecione esta opção para que os dados sejam emitidos por ordem numérica. 

Alfabética: Selecione esta opção para que os dados sejam emitidos por ordem alfabética. 

  

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

  

Veja também 

• Processo 
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Administração de Suprimentos  Página 1333 

 

Informações de Tabela Processo 

 
  

Emite relatório contendo dados de todas as tabelas cadastradas no sistema que serão usadas no 

cadastramento da tabela processo. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes às Despesas, siga o caminho 

Relatório/Tabela/Processo. 

  

 

  

Tabela 

  

Tipo Licitação: Marque esta opção para que as opções de tipo licitação seja mostrada nas 

tabelas. 

Regime Contratação: Marque esta opção para que as opções de regime contratação seja 

mostrada nas tabelas. 

Índice de Reajuste: Marque esta opção para que as opções de índice de reajuste seja mostrada 

nas tabelas. 

Índice de Atualização: Marque esta opção para que as opções de índice de atualização seja 

mostrada nas tabelas. 



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 
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Habilitação: Marque esta opção para que as opções de habilitação seja mostrada nas tabelas. 

Pesos: Marque esta opção para que as opções de pesos seja mostrada nas tabelas. 

Condições de Pagamento: Marque esta opção para que as opções de condição de pagamento 

seja mostrada nas tabelas. 

Finalidade: Marque esta opção para que as opções de finalidade seja mostrada nas tabelas. 

  

Ordem 

  

Numérica: Selecione esta opção para que os dados sejam emitidos por ordem numérica. 

Alfabética: Selecione esta opção para que os dados sejam emitidos por ordem alfabética. 

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

  

Veja também 

• Comissão de Licitação 
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Informações de Comissão de Licitação 

 
  

Emite relatório contendo dados de todas as tabelas cadastradas no sistema que serão usadas no 

cadastramento das comissões de licitações, comissões cadastrais, leiloeiros e servidores 

designados. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes à Comissão de Licitação, siga o caminho 

Relatório/Tabela/Comissão de Licitação. 

  

  

 

  

Tabela 

  

Função: Marque esta opção para que as opções de função seja mostrada nas tabelas. 

Integrante: Marque esta opção para que as opções de integrante seja mostrada nas tabelas. 

Comissão: Marque esta opção para que as opções de comissão seja mostrada nas tabelas. 

  

Ordem 

  

Numérica: Selecione esta opção para que os dados sejam emitidos por ordem numérica. 

Alfabética: Selecione esta opção para que os dados sejam emitidos por ordem alfabética. 
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Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

Veja também 

• Despesa 

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 
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Informações das Tabelas Despesa 

 
  

Emite relatório contendo dados de todas as tabelas cadastradas no sistema que serão usadas no 

cadastramento das despesas orçamentárias. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes às Despesas, siga o caminho 

Relatório/Tabela/Despesa. 

  

  

 

  

Exercício Fiscal: Informe o ano do exercício fiscal. 

  

Tabela 

  

Nesta tabela deverão ser selecionados quais opções irão constar no relatório. 

  

Ordem 

  

Numérica: Com esta opção selecionada o relatório será gerado por ordem numérica. 
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Alfabética: Com esta opção selecionada o relatório será gerado por ordem alfabética. 

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

  

Veja também 

• Banco 
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Produtos 

Produtos por Fornecedor 

 
  

Exibe o relatório dos produtos por fornecedores. 

  

 

  

Tipo de Processo: Selecione o tipo de processo. 

Data de Homologação Inicial: Informe a data da homologação inicial. 

Data de Homologação Final: Informe a data da homologação final. 

Fornecedor: Selecione o código do fornecedor. 

Produto: Selecione o código do produto. 

  

Ordem 

  

Numérica: Selecionando esta opção será exibido o relatório por ordem numérica. 

Alfabética: Selecionando esta opção será exibido o relatório por ordem numérica. 

  

Para limpar os dados clique   
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Para Imprimir os dados clique  

  

Veja também 

• Publicidade das Compras 
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Fornecedores 

Fornecedor Por Processo - Homologados 

 
  

Emite relatório contendo informações de quais processos foram homologados para 

determinado fornecedor. Essa emissão poderá ser por tipo de processo, podendo ser de um ou 

vários dias. 

Para efetuar o registro das informações referentes aos Fornecedores por Processo 

(Homologados), siga o caminho Relatório/Fornecedor/Fornecedor Por Processo 

(Homologados). 

  

 

  

Tipo de Processo: Selecione o tipo do processo. 

Ano do Processo: Informe o ano do processo. 

Número do Processo: Selecione o número do processo. 

Data de Homologação Inicial: Informe a data inicial da homologação. 

Data de Homologação Final: Informe a data final da homologação. 

Fornecedor Inicial: Informe o fornecedor inicial. 

Fornecedor Final: Informe o fornecedor final. 
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Imprimir Detalhes do Processo: Marque esta opção para imprimir os detalhes do 

processo. 

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

Veja também 

• Documentos Vencidos 
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Informações de Documentos Vencidos 

 
  

Emite relatório contendo todos os documentos vencidos de determinado fornecedor entregues 

para a emissão do CRC. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes aos Documentos Vencidos, siga o 

caminho Relatório/Fornecedores/Documentos Vencidos. 

  

 

  

Tipo de Habilitação: Informe o tipo de habilitação para a consulta. 

Vencimento Anterior à:  Informe uma data limite para os vencimentos. 

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

Veja também 

• Fornecedor Desclassificado 
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Fornecedor Desclassificado 

 
  

Emite relatório contendo informações dos fornecedores que foram desclassificados. 

Para efetuar o registro das informações referentes aos Documentos Vencidos, siga o 

caminho Relatório/Fornecedores/Fornecedor Desclassificado. 

  

 

  

Tipo de Processo: Selecione o tipo de processo. 

Ano do Processo: Informe o ano do processo. 

Fornecedor: Selecione o fornecedor. 

Tipo de Desclassificação: Selecione o tipo de desclassificação. 

Data Inicial/Final: Informe um intervalo de datas para a emissão do relatório. 

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

  

Veja também 
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• Informações de Certificado de Registro Cadastral 
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Mala Direta 

Mala Direta 

 
  

Emite as etiquetas personalizadas, conforme definição efetuada na opção Parâmetros/ 

Parametrização de Etiquetas. Serão impressas etiquetas para todos os fornecedores de uma 

determinada categoria ou para todos os fornecedores cadastrados. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes à Mala Direta, siga o caminho 

Relatório/Fornecedores/Mala Direta/Mala Direta. 

  

 

  

Modelo da Carta: Informe o modelo da carta para emissão. 

Categoria Fornecedor: Informe a categoria do fornecedor. 

Fornecedor Inicial: Informe o código do fornecedor inicial. 

Fornecedor Final: Informe o código do fornecedor final. 

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  
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Veja também 

• Etiquetas 
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Etiquetas para Fornecedores 

 
  

Emite as etiquetas personalizadas, conforme definição efetuada na opção Parâmetros/ 

Parametrização de Etiquetas. Serão impressas etiquetas para todos os fornecedores de uma 

determinada categoria ou para todos os fornecedores cadastrados. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes à Mala Direta, siga o caminho 

Relatório/Fornecedores/Mala Direta/Etiquetas. 

  

 

  

Código da Etiqueta: Informe o código da etiqueta para geração. 

Categoria Fornecedor: Informe a categoria do fornecedor. 

Fornecedor Inicial: Informe o código do fornecedor inicial. 

Fornecedor Final: Informe o código do fornecedor final. 

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

Veja também 
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• Mala Direta 
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Informações de Certificado de Registro Cadastral 

 
  

Emite relatório contendo dados de informações referentes ao Certificado de Registro Cadastral. 

  

 

  

Categoria Fornecedor: Selecione o categoria do fornecedor. 

Fornecedor Inicial: Informe o código do fornecedor inicial. 

Fornecedor Final: Informe o código do fornecedor final. 

  

Nível de Detalhe 

  

Sintético: Selecione esta opção para que o nível de detalhe exibido seja de forma sintética. 

Analítico: Selecione esta opção para que o nível de detalhe exibido seja de forma analítica. 

  

Ordenação 

  

Código: Marque esta opção para ordenar os registros em ordem do código. 

Descrição: Marque esta opção para ordenar os registros por ordem da descrição. 

  

Para limpar os dados clique   
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Para Imprimir os dados clique  
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Informação de Validade de Certificado 

 
  

Emite relatório contendo a relação dos Certificados de Registro Cadastral (CRC) dos 

fornecedores. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes à Validade de Certificados, siga o 

caminho Relatório/Fornecedores/Validade de Certificado. 

  

 

  

Situação 

  

Certificado Vencido: Exibirá informações sobre os certificados já vencidos. 

Certificado a Vencer: Exibirá informações sobre os certificados que irão vencer. 

Sem Certificado: Exibirá informações sobre os dados sem certificados. 

  

Data para Referência: Informe uma data para ser usada como referência na validade dos 

certificados. 
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Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

Veja também 

• Fornecedor Por Processo - Homologados 
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Processos 
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Dispensa 

Dispensa Por Limite 

 
  

Emite relatório contendo informações dos processos de dispensa por limite que foram 

aprovados. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes à Dispensa Por Limite, siga o caminho 

Relatório/Processos/Dispensa/Por Limite. 

  

 

  

Data Inicial: Informe uma data inicial para a emissão do relatório. 

Data Final: Informe uma data final para a emissão do relatório. 

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

  

Veja também 
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• Dispensa por Justificativa 
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Dispensa Por Justificativa 

 
  

Através deste relatório é possível relacionar todos os  processos de dispensa por justificativa 

que foram aprovados em determinado período. 

  

 

  

Data da Deliberação 

Data Inicial: Informe uma data inicial para a emissão do relatório. 

Data Final: Informe uma data final para a emissão do relatório. 

Código da Fundamentação 

Fundamentação: Caso desejar filtrar somente os processos com uma determinada 

fundamentação legal, selecione o Artigo e Inciso da Lei 8.666/1993. 

Processo/Contrato de Origem: 

Possibilita filtrar somente os processos de dispensa por justificativa realizados com o 

objetivo de contratar os saldos remanescentes de um determinado processo/contrato. Esses 

campos serão visíveis somente quando for informado o fundamento legal "Artigo 24, 

Inciso XI da Lei 8.666/1993" 
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Ano: Informe o ano do processo que deu origem a outros processos de dispensa por 

justificativa. 

UG: Informe a Unidade Gestora  do processo de origem a outros processos de 

dispensa por justificativa. 

Processo: Informe o número do processo que deu origem a outros processos de 

dispensa por justificativa. 

Ano: Informe o ano do contrato que deu origem a outros processos de dispensa por 

justificativa. 

UG: Informe a Unidade Gestora do contrato que deu origem a outros processos de 

dispensa por justificativa. 

Contrato: Informe o número do contrato que deu origem a outros processos de 

dispensa por justificativa. 

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

Veja também 

• Dispensa Por Limite 

• Dispensa Por Justificativa 

  

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 1359 

 

Informações de Processos de Inexigibilidade 

 
  

Emite relatório contendo informações dos processos de inexigibilidade que foram aprovados. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes à Dispensa Por Justificativa, siga o 

caminho Relatório/Processos/Inexigibilidade. 

  

 

  

Data Inicial: Informe uma data inicial para a emissão do relatório. 

Data Final: Informe uma data final para a emissão do relatório. 

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

  

Veja também 

• Recibo de Entrega 
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Recibo de Entrega 

 
  

Emite relatório contendo informações dos recibos de entrega que foram aprovados. 

  

 

  

Ano do Recibo de Entrega: Informe o ano de exercício do recibo. 

Tipo de Processo: Selecione o tipo de processo. 

Fornecedor: Informe o código do fornecedor. 

Data Inicial do Recibo: Informe a data inicial do recibo. 

Data Final do Recibo: Informe a data final do recibo. 

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

  

Veja também 

• Demonstrativo de Gastos 
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Demonstrativo de Gastos 

 
  

Emite um relatório contendo informações dos processos homologados por órgãos 

requisitantes. 

Para efetuar o registro das informações referentes ao Demonstrativo de Gastos, siga o 

caminho Relatório/Processos/Demonstrativo de Gastos. 

  

 

  

Tipo de Processo: Selecione o tipo do processo. 

Data de Homologação Inicial: Informa a data inicial da homologação. 

Data de Homologação Final: Informe a data final da homologação. 

Órgão Solicitante: Selecione o órgão solicitante. 

  

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

Veja também 

• Licitações Desertas 
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Licitações Adjudicadas (Por Finalidade) 

 
  

Emite relatório contendo informações das licitações adjudicadas, informando quais os itens 

adjudicados para cada fornecedor e na modalidade de processo desejado. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes ao Demonstrativo de Gastos, siga o 

caminho Relatório/Processos/Licitações Adjudicadas (Por Finalidade). 

  

  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano do processo. 

Tipo de Processo: Selecione o tipo do processo. 

Número do Processo: Informe o número do processo. 

Fornecedor: Selecione o fornecedor. 

Finalidade (Objeto Padrão): Selecione a finalidade. 

Data Inicial da Adjudicação: Informe a data inicial da adjudicação 

Data Final da Adjudicação: Informe a data final da adjudicação. 
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Agrupamento 

  

Processo x Finalidade: Com esta opção selecionada o agrupamento será feito por processo 

x finalidade. 

Finalidade x Processo: Com esta opção selecionada o agrupamento será feito por 

finalidade x processo. 

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

  

Veja também 

• Licitações Homologadas 
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Licitações Homologadas 

 
  

Emite relatório contendo informações dos processos licitatórios que foram homologados. 

Essa emissão poderá ser por modalidade de processo licitatório, podendo ser de um ou 

vários dias. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes as Licitações Homologadas, siga o 

caminho Relatório/Processos/Licitações Homologadas. 

  

 

  

Modalidade: Informe a modalidade. 

Data de Homologação Inicial: Informe a data inicial da homologação. 

Data de Homologação Final: Informe a data final da homologação. 

  

Nível de Detalhe 

  

Sintético: Selecione esta opção para que o nível de detalhe exibido seja de forma sintética. 

Analítico: Selecione esta opção para que o nível de detalhe exibido seja de forma analítica. 

  

Para limpar os dados clique   
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Para Imprimir os dados clique  

  

Veja também 

• Licitações Desertas 
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Licitações Desertas 

 
  

Emite relatório contendo informações dos processos de licitações desertas. 

Essa emissão poderá ser por modalidade de processo licitatório, podendo ser de um ou 

vários dias. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes as Licitações Homologadas, siga o 

caminho Relatório/Processos/Licitações Desertas. 

  

 

  

Tipo de Processo: Selecione o tipo de processo. 

Data Inicial: Informe a data inicial para a  emissão do relatório. 

Data Final: Informe a data final para a  emissão do relatório. 

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Veja também 

• Compras Homologadas Por Período 
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Compras Homologas Por Período e Processo 

 
  

Emite relatório com o intuito de mostrar a quantidade comprada (HOMOLOGADA) em um 

determinado período de um fornecedor específico, podendo ser escolhido o tipo da 

modalidade de processo, quais os fornecedores, a ordem de impressão numérica ou 

alfabética. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes às Compras Homologadas Por Período, 

siga o caminho Relatório/Processos/Compras Homologadas Por Período. 

  

  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano do processo. 

Tipo de Processo: Selecione o tipo de processo. 

Fornecedor: Selecione o fornecedor. 

Data Inicial de Homologação: Informe a data inicial de homologação. 

Data Final de Homologação: Data final de homologação. 
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Ordem 

  

Numérica: Selecionando esta opção será exibido o relatório por ordem numérica. 

Alfabética: Selecionando esta opção será exibido o relatório por ordem numérica. 

  

Para limpar os dados clique   

Para localizar clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Processos Expedidos 
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Processos Expedidos 

 
  

Emite relatório contendo todas as informações dos processos expedidos pela entidade. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes aos Processos Expedidos, siga o caminho 

Relatório/Processos/Processos Expedidos. 

  

 

  

Tipo de Processo: Selecione o tipo de processo. 

Data de Expedição Inicial: Informe a data inicial da expedição. 

Data de Expedição Final: Informe a data final da expedição. 

  

Impressão do Objeto 

  

Descrição Abreviada: Selecione esta opção para que o objeto seja impresso com a 

descrição abreviada. 

Descrição Completa: Selecione esta opção para que o objeto seja impresso com a 

descrição completa. 

  

Para limpar os dados clique   
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Para Imprimir os dados clique  

  

  

Veja também 

• Processos Por Finalidade 
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Processos Por Finalidade 

 
  

Emite relatório contendo informações dos processos licitatórios que foram emitidos para uma 

determinada finalidade. 

Para efetuar o registro das informações referentes aos Processos Por Finalidade, siga o 

caminho Relatório/Processos/Processos Por Finalidade. 

  

 

  

Tipo de Processo: Selecione o tipo de processo. 

Tipo de Finalidade: Informe o tipo da finalidade. 

Data de Expedição Inicial: Informe a data inicial da expedição. 

Data de Expedição Final: Informe a data inicial da expedição. 

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

Veja também 

• Processos Anulados/Revogados 
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Processos Anulados/Revogados 

 
  

Emite relatório contendo informações dos processos anulados ou revogados. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes aos Processos Anulados e Revogados, 

siga o caminho Relatório/Processos/Processos Anulados e Revogados. 

  

 

  

Tipo de Processo: Selecione o tipo de processo. 

Data Inicial: Informe a data inicial para a  emissão do relatório. 

Data Final: Informe a data final para a  emissão do relatório. 

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

Veja também 

•  Inexigibilidade 
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Fornecedor Desclassificado por Processo 

 
  

Emite o Relatório de Fornecedor Desclassificado por Processo. 

  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano do processo. 

Tipo de Processo: Selecione o tipo de processo. 

Número do Processo: Informe ou selecione o número do processo clicando na lupa. 

Fornecedor: Selecione o fornecedor. 
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Impressão de Etiquetas 

 
  

Emite as etiquetas personalizadas, conforme definição efetuada na opção 

Parâmetros/Parametrização de Etiquetas. Serão impressas etiquetas para todos os fornecedores 

convidados para um determinado processo. 

Para efetuar o registro das informações referentes ao Edital de Convocação, siga o caminho 

Processos/Recibo de Entrega/Impressão de Etiquetas. 

  

 

  

Código do Relatório: Selecione o código do relatório. 

Tipo de Processo: Selecione o tipo do processo. 

Ano do Processo: Informe o ano do processo. 

Número do Processo: Selecione o número do processo. 

  

Para Imprimir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

  

Veja também 

•  Processos Anulados Revogados 



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 1380 

 

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 1381 

 

Inexigibilidade por Credenciamento 

 
  

Esta funcionalidade permite que seja realizada a geração do relatório de inexigibilidade por 

credenciamento, listando os fornecedores habilitados e inabilitados para o processo, e seus 

contratos e itens. 

  

ATENÇÃO!: É importante ressaltar que esta funcionalidade está disponível somente para o estado de Minas Gerais. 

  

  

 

  

  

Ano do Processo: Informe neste campo, o ano do processo. Serão listados no relatório somente 

os processos com o ano informado. 

Unidade Gestora: Informe ou selecione através do botão , a unidade gestora a ser 

considerada na emissão do relatório. O relatório será emitido contendo informações da unidade 

gestora selecionada. 
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Número do Processo: Informe ou selecione através do botão , o número do processo. Cabe 

ressaltar que é permitido selecionar/informar somente processos com a opção "Natureza da 

Licitação Credenciamento/Chamamento". 

Fornecedor: Informe ou selecione através do botão , o fornecedor a ser considerado na 

geração do relatório. Cabe ressaltar que informando um fornecedor, o relatório será emitido 

listando todos os processos e contratos do referido fornecedor. 

Habilitação: Selecione neste campo, a habilitação do fornecedor. Cabe ressaltar que as opções 

disponíveis são "Todos", "Habilitados" e "Inabilitados". 

Fornecedores sem Contrato: Marque esta opção para que os fornecedores sem contrato sejam 

listados no relatório. Cabe ressaltar que, quando esta opção estiver marcada o relatório será 

emitido contendo somente os fornecedores que não possuem contrato e aditivos relacionados. 
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Inexigibilidade por Credenciamento (Saldos) 

 
  

Esta funcionalidade permite que seja gerado o relatório de inexigibilidade por credenciamento 

(saldos), listando os itens e quantidades licitadas e os itens e quantidades contratadas. 

  

 

  

  

Ano do Processo: Informe neste campo, o ano do processo. Serão listados no relatório somente 

os processos com o ano informado. 

Unidade Gestora: Informe ou selecione através do botão , a unidade gestora a ser 

considerada na emissão do relatório. O relatório será emitido contendo informações da unidade 

gestora selecionada. 

Número do Processo: Informe ou selecione através do botão , o número do processo. Cabe 

ressaltar que é permitido selecionar/informar somente processos com a opção "Natureza da 

Licitação Credenciamento/Chamamento". 

Fornecedor: Informe ou selecione através do botão , o fornecedor a ser considerado na 

geração do relatório. Cabe ressaltar que informando um fornecedor, o relatório será emitido 

listando todos os processos e contratos do referido fornecedor. 
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Contratos Aditivos 

Contratos Celebrados 

 
  

Exibe um relatório dos contratos celebrados. 

  

 

  

UG: Informe ou selecione a Unidade Gestora do contrato. 

Instrumento Contratual: Informe o tipo do instrumento contratual. 

Tipo de Processo: Selecione o tipo do processo. 

Finalidade (Obj. Padrão): Informe ou selecione a finalidade (objeto padrão) desejado. 

  

  

Fornecedor 

Inicial: Selecione o código do fornecedor inicial. 

Final: Selecione o código do fornecedor final. 

  

Homologação 
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Data Inicial: Informe a data inicial da homologação. 

Data Final: Informe a data final da homologação. 

  

Listar 

Itens do Processo: Marque esta opção para listar os itens do processo no relatório. 

Ordenador: Marque esta opção para listar o ordenador. 

Responsável: Marque esta opção para listar o nome do responsável. 

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

  

Veja também 

• Termo Aditivo de Contrato 
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Vencimento de Contratos 

 
  

Emite relatório contendo algumas informações sobre os contratos que irão vencer no período 

informado. 

  

 

  

Tipo de Contrato: Selecione o tipo de contrato, caso desejar visualizar algum em específico.  

Período de Vencimento Inicial: Informe o período inicial que o sistema irá considerar para 

emissão do relatório. 

Período de Vencimento Final: Informe o período final que o sistema irá considerar para 

emissão do relatório. 

Ordenação: Indique o tipo de ordenação desejada, se pelo Número do Contrato (Ano, seguido 

do Número) ou pela Data de Cadastro do Contrato.  

Fornecedor: Informe ou selecione o código do fornecedor, caso desejar visualizar os contratos 

de algum em específico. 

Finalidade (Obj. Padrão): Informe ou selecione a finalidade (objeto padrão) do contrato, 

caso desejar visualizar uma em específica.  
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Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

Veja também 

• Extrato de Itens Autorizados 
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Relatório de Termos Aditivos 

 
  

Exibe um relatório com informação referente aos Termos Aditivos. 

  

 

  

Tipo de Processo: Selecione o tipo do processo. 

Fornecedor: Selecione o código do fornecedor. 

  

Emissão 

  

Data Inicial: Informe a data inicial da emissão para a geração do relatório. 

Data Final: Informe a data final da emissão para a geração do relatório. 

  

Expiração 

  

Data Inicial: Informe a data inicial da expiração para a geração do relatório. 

Data Final: Informe a data final da expiração para a geração do relatório. 

  

Para limpar os dados clique   
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Para Imprimir os dados clique  

  

Veja também 

• Extrato de Itens Autorizados 
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Extrato de Rescisão 

 
  

Exibe um relatório com informação referente ao Extrato de Rescição. 

  

 

  

Unidade Gestora: Informe o código da unidade gestora para geração do relatório. 

Data Inicial: Informe a data inicial que o sistema irá considerar para geração do relatório. 

Data Final: Informe a data final da geração do relatório. 

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

Veja também 

• Extrato de Itens Autorizados 
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Extrato de Itens Autorizados 

 
  

Emite relatório contendo as informações dos saldos dos itens autorizados. 

Para efetuar o registro das informações referentes aos Extratos de Itens Autorizados, siga o 

caminho Relatório/Contratos e Aditivos/Extrato de Itens Autorizados. 

  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano do processo. 

Tipo de Processo: Selecione o tipo do processo. 

Número do Processo: Selecione o número do processo. 

Data Inicial: Informe uma data inicial. 

Data Final: Informe uma data final. 

Lote: Selecione o lote. 

Item: Selecione o Item. 

Número da Modalidade: Informe o número da modalidade. 

  

  

Para limpar os dados clique   



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 1393 

 

Para Imprimir os dados clique  

  

Veja também 

• Relatório Extrato de Revisão 
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Suspensão/Cancelamentos de Contratos 

 
  

Emite relatório informando todos os contratos com Suspensão ou cancelamento realizados 

no período desejado. Escolha uma das opções do Instrumento Contratual, lembrando que 

escolhendo a opção "Todos", irá imprimir todas as modalidades de Contrato. 

Para efetuar o registro das informações referentes à Suspensão e Cancelamento de 

Contrato, siga o caminho Relatório/Contratos e Aditivos/Suspensão e Cancelamento de 

Contrato. 

  

 

  

Instrumento Contratual: Selecione o tipo do instrumento contratual. 

Data Inicial: Informe a data inicial. 

Data Final: Informe a data final. 

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

Veja também 

• Contratos Celebrados 
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Relatório de Contratos e Aditivos 

 
  

Esta funcionalidade permite gerar relatórios dos contratos vinculados ao processo, e dos termos 

aditivos vinculados aos contratos. Cabe ressaltar que esta funcionalidade está disponível 

somente para o estado do Paraná. 
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Processo 

Tipo de Processo: Selecione neste campo, o tipo de processo a ser considerado para 

a emissão do relatório de contratos e aditivos. 

Ano do Processo: Informe neste campo, o ano do processo a ser considerado. 

Unidade Gestora: Informe ou selecione através do botão , a unidade gestora a 

ser considerada para a escolha dos processos. 

          Finalidade (Obj. Padrão): Informe ou selecione através do botão , a finalidade 

(objeto padrão) a ser considerada. 

Número do Processo: Informe ou selecione através do botão , o número do 

processo a ser considerado na emissão do relatório de contratos e aditivos. 

Modalidade: Informe ou selecione através do botão , a modalidade do contrato. 

Fornecedor: Informe ou selecione através do botão , o fornecedor referente ao 

processo. 

  

Contrato 

Ano do Contrato:  Informe neste campo, o ano do contrato. Campo obrigatório 

quando for informado o número do contrato. 

Número do Contrato: Informe ou selecione através do botão , o número do 

contrato a ser considerado para a emissão do relatório. 

Data de: Selecione neste campo, o tipo de data a ser considerada. Os tipos 

existentes são: Assinatura, Expiração e Início. 

De: Informe neste campo, uma data inicial a ser considerada pela consulta para 

emissão do relatório. Campo obrigatório caso seja selecionada qualquer opção no 

campo "Data de". 

Até: Informe neste campo, uma data final a ser considerada pela consulta para 

emissão do relatório. Campo obrigatório caso seja selecionada qualquer opção no 

campo "Data de". 
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Apresentar os Itens: Marque esta opção para que os itens vinculados aos contratos 

selecionados, sejam listados no relatório. 

Incluir Aditivos: Marque esta opção para habilitar o painel "Termo Aditivo" 

localizado abaixo desta opção, onde é possível selecionar os termos aditivos a serem 

considerados. Caso nenhum termo aditivo seja selecionado, o relatório será emitido 

contendo todos os termos aditivos vinculados aos contratos selecionados. 

Fiscal: Informe neste campo o código do fiscal responsável pelo contrato, caso 

desejar filtrar somente os contratos/termos aditivos sob pelos quais um determinado 

fiscal é responsável. 

              Visível somente para o estado do Paraná e Rio Grande do Sul. 

  

Termo Aditivo: 

Número do Termo Aditivo: Informe ou selecione através do botão , o termo 

aditivo a ser considerado na emissão do relatório. 

Tipo de Aditivo: Selecione neste campo, o tipo de aditivo a ser considerado na 

emissão do relatório. 

Tipo de Operação: Selecione neste campo, o tipo de operação a ser considera na 

emissão do relatório. 

Apresentar os Itens: Marque esta opção para que os itens sejam apresentado no 

relatório. Esta opção visa oferecer um maior nível de detalhamento para o relatório. 
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Relatório de Lotes/Itens não Contratados 

 
  

Esta funcionalidade permite gerar relatórios contendo o saldo dos itens a contratar em relação 

ao processo. Cabe ressaltar que esta funcionalidade está disponível somente para o estado do 

Paraná. 

  

 

  

  

Processo 

Tipo de Processo: Selecione neste campo, o tipo de processo a ser considerado para 

a emissão do relatório contendo os itens a contratar. 
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Ano do Processo: Informe neste campo, o ano a ser considerado para o processo. 

Unidade Gestora: Informe ou selecione através do botão , a unidade gestora a 

ser considerada para a emissão do relatório. 

Número do Processo: Informe ou selecione através do botão , o processo a ser 

considerado para a emissão do relatório. Os processos serão listados de acordo com 

a unidade gestora selecionada anteriormente. 

Modalidade: Informe ou selecione através do botão , a modalidade do processo 

a ser considerada para a emissão do relatório. 

Fornecedor:Informe ou selecione através do botão , o fornecedor do processo a 

ser considerado para a emissão do relatório. 

Data de Homologação: Informe nestes campos, uma data inicial e uma data final, 

referentes à homologação. O relatório será emitido considerando as homologações 

compreendidas neste intervalo de datas. 

  

Detalhar Fornecedor 

Lote/Item: Selecione neste campo, se o relatório deverá ser gerado com o 

detalhamento dos lotes/itens. Caso seja selecionada a opção "Sim", será 

incluída no relatório uma quebra por fornecedor referente aos lotes/itens. 

Contrato: Selecione neste campo, se o relatório deverá ser gerado com o 

detalhamento dos contratos. Caso seja selecionada a opção "Sim", o relatório 

será emitido contendo os contratos vinculados aos processos. 

  

  



PRONIM
®

 LC - LICITAÇÕES 

 

 

  

Administração de Suprimentos  Página 1401 

 

 

Relatório de Atas de Registro de Preços e Aditivos 

 
  

Esta funcionalidade permite que seja realizada a geração dos relatórios das atas de registro de 

preços vinculadas ao processo, e dos termos aditivos vinculados às atas, sendo que os termos 

aditivos estão disponíveis somente para os clientes do Paraná.  
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Processo 

Tipo de Processo: Selecione neste campo, o tipo de processo a ser considerado. 

Cabe ressaltar que serão exibidos somente os processos do tipo "Concorrência" e 

"Pregão". Campo de preenchimento obrigatório. 

Ano do Processo: Informe neste campo, o ano do processo. Cabe ressaltar que este 

campo é obrigatório quando o número do processo ou a unidade gestora, forem 

selecionados. 

Unidade Gestora: Informe ou selecione através do botão , a unidade gestora a 

ser considerada na emissão do relatório. 

Número do Processo: Informe ou selecione através do botão , o número do 

processo a ser considerado na emissão do relatório. 

Modalidade: Informe ou selecione através do botão , a modalidade referente ao 

processo informado. 

Fornecedor: Informe ou selecione através do botão , o fornecedor do processo 

informado anteriormente. 

  

Ata 

Ano da Ata: Informe neste campo, o ano da ata referente ao processo. 

Número da Ata: Informe ou selecione através do botão , o número da ata a ser 

considerada na emissão do relatório. 

Data da Ata: Informe nestes campos, a data inicial e a data final da ata. 

Data de Vigência: Informe nestes campos, a data de vigência da ata. 

Apresentar os Itens: Marque esta opção para que sejam listados no relatório, os 

itens vinculados às atas selecionadas. 
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Incluir Aditivos: Marque esta opção para que seja habilitado o painel "Termo 

Aditivo" (localizado abaixo), onde será possível realizar a inclusão de termos aditivos. 

  

Termo Aditivo 

Visível somente para os clientes do estado do Paraná.  

Número do Termo Aditivo: Informe ou selecione através do botão , o termo 

aditivo a ser considerado. 

Tipo de Aditivo: Selecione neste campo, o tipo de aditivo a ser utilizado. Cabe 

ressaltar que este campo será preenchido automaticamente caso seja informado 

algum aditivo no campo "Número do Termo Aditivo". 

Tipo de Operação: Selecione neste campo, o tipo de operação referente ao aditivo. 

As operações listadas neste campo variam de acordo com o tipo de aditivo 

selecionado. Cabe ressaltar que este campo será preenchido automaticamente caso 

seja informado algum aditivo no campo "Número do Termo Aditivo". 

Apresentar os Itens: Marque esta opção para que sejam listados no relatório, os 

itens vinculados aos termos aditivos selecionados. 
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Relação de Pedidos de Empenho 

 
  

Emite relatório dos pedidos de compras por órgão e despesa orçamentária. 

Para efetuar o registro das informações referentes ao Pedido de Empenho, siga o caminho 

Relatório/Pedido de Empenho. 

  

 

  

Data  Inicial: Informe uma data inicial para a emissão do relatório. 

Data Final: Informe uma data final para a emissão do relatório. 

Órgão: Selecione o órgão. 

Despesa: Selecione a despesa. 

Fornecedor: Selecione o fornecedor. 

  

Nível de Detalhe 

  

Sintético: Com esta opção selecionada os detalhes serão exibidos de forma sintética. 
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Analítico: Com esta opção selecionada os detalhes serão exibidos de forma sintética. 

  

Quebra Página Por Órgão: Marque esta opção para quebrar página por órgão. 

Imprimir Anulação (ões): Marque esta opção para imprimir anulações. 

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

Veja também 

• Publicidade das Compras 
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Pedidos de Empenho Cancelados 

 
  

Emite relatório contendo as informações de todos os Pedidos de Empenho cancelados. 

Para efetuar o registro das informações referentes aos Vencimentos de Contratos, siga o 

caminho Relatório/Pedidos de Empenho Cancelados. 

 

Tipo de Processo: Selecione o tipo de processo que deseja emitir o relatório. 

Ano do Processo: Informe o ano do exercício do processo desejado. 

Número do Processo: Informe o número do processo que serão exibidos os pedidos de 

empenho. 

Data Inicial do Empenho: Informe a data inicial do empenho que o sistema irá considerar para 

a emissão do relatório. 

Data Final do Empenho: Informe a data final do empenho que o sistema irá considerar para a 

emissão do relatório. 

Imprime Motivo: Selecionando esta opção o sistema irá exibir no relatório o motivo pelo qual o 

Pedido de Empenho foi cancelado. 

  

Para limpar os dados clique   
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Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Pedido de Empenho 
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Publicidade das Compras 

 
  

Emite um relatório contendo informações das compras efetuadas no período. 

A emissão desse relatório será efetuada para atender o artigo 16 da lei 8.666/93. 

Somente estarão constando desse relatório os processos para os quais exista a homologação. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes à Publicidade das Compras, siga o 

caminho Relatório/Publicidade das Compras. 

  

 

  

Tipo de Processo: Selecione o tipo de processo. 

Data da Homologação Inicial: Informe a data homologação inicial. 

Data da Homologação Final: Informe a data da homologação final. 

Órgão Solicitante: Selecione o órgão solicitante. 

Imprimir CNPJ/CPF do Proponente: Selecione esta opção para imprimir o documento do 

proponente. 

Nível de Detalhe: Selecione o nível de detalhe para a emissão do relatório. 
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Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

  

Veja também 

• Compras 
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Compras 

 
  

Efetua a inclusão, alteração ou exclusão da data de publicação da relação de compras efetuadas 

no mês. A relação de compras deverá ser publicada, mensalmente conforme disposto no artigo 

16 da Lei 8.666/93. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes as Compras, siga o caminho 

Processos/Publicação/Compras. 

  

 

  

  

Ano de Referência: Informe o ano de referência. 

Mês de Referência: Informe o mês de referência. 

Data da Publicação: Informe a data de Publicação. 

Nome do Órgão/Jornal: Selecione o código do órgão/jornal. 

  

Para salvar clique  

Para excluir os dados clique  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Veja também 

• Publicidade de Registro de Preços 
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Publicidade de Registro de Preços 

 
  

Emite um relatório contendo informações das compras efetuadas no período, referente aos 

processos de Concorrência para Registro de Preços. 

Somente estarão constando desse relatório os processos para os quais exista a autorização de 

compras. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes à Publicidade de Registro de Preços, siga 

o caminho Relatório/Publicidade de Registro de Preços. 

  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano do processo. 

Número do Processo: Selecione o número do processo. 

Data da Autorização Inicial: Informe a data da autorização inicial para a consulta. 

Data da Autorização Final: Informe a data final da consulta. 

Órgão Solicitante: Selecione o órgão solicitante. 

  

Nível de Detalhe 
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Sintético: Selecione esta opção para que o nível de detalhe exibido seja de forma sintética. 

Analítico: Selecione esta opção para que o nível de detalhe exibido seja de forma analítica. 

  

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

  

Veja também 

• Conferência de Itens RP 
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Conferência de Itens RP 

 
  

Emite relatório contendo informações, dos itens dos processos de concorrência para registro de 

preços. 

  

Para efetuar o registro das informações referentes à Conferência de Itens RP, siga o 

caminho Relatório/Conferência de Itens RP. 

  

 

  

Ano do Processo: Informe o ano do processo. 

Número do Processo: Selecione o número do processo. 

Lote: Informe o lote. 

Item: Informe o item. 

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Veja também 

• Pedido de Empenho 
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Prestação de Contas 

Relatórios TCU 

 
  

Efetua a geração dos arquivos em formato HTM com as informações de publicidade de 

compras, contratos e seus aditivos, conforme Lei nº 9.555 de 16 de dezembro de 1998 e 

Instrução Normativa 28/99 – TCU de 05 de maio de 1999. 

Para efetuar o registro das informações referentes aos Relatórios TCU, siga o caminho 

Relatório/Prestação de Contas/Relatórios TCU. 
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Período: Informe o período da consulta. 

Unidade Gestora:  

Órgão Solicitante: Selecione o órgão solicitante. 

Modalidade: Selecione a Modalidade de Licitação, caso deseje filtrar os dados por alguma 

específica.  
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Imprimir Descrição do Objeto: Marque esta opção para imprimir a descrição do objeto. 

Imprimir Complemento do Material: Marque esta opção para imprimir o complemento do 

material. 

Relatórios a serem gerados: Informe qual o tipo relatório que será gerado. 

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• SIGFIS - TCE/RJ 
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SIGFIS - TCE/RJ 

 
  

Efetua a geração dos arquivos com as informações de licitações e contratos para importação no 

sistema do Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro - SIGFIS (Sistema Integrado de 

Gestão Fiscal). 

Para efetuar o registro das informações referentes à SIGFIS – TCE/RJ, siga o caminho 

Relatório/Prestação de Contas/SIGFIS – TCE/RJ. 

  

 

  

Ano da Emissão: Informe o ano de emissão do arquivo. 

Mês de Emissão: Informe o mês que será usado para geração do arquivo. 

Unidade Gestora: Informe o código de identificação da unidade gestora para geração do 

arquivo. 

CPF Responsável: Informe o número do CPF do responsável. 
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Para emissões a partir de 2017, este campo será desabilitado pois esta informação será obtida a partir do código 

do ordenador responsável informado na  função de deliberação superior para geração do arquivo Dispensa.txt. 

Dt. Inicio Responsável: Informe a data de inicio do responsável informado. 

Para emissões a partir de 2017, este campo será desabilitado pois esta informação será obtida a partir do código 

do ordenador responsável informado na  função de deliberação superior para geração do arquivo Dispensa.txt. 

CPF Ratificador: Informe o número do CPF do ratificador. 

Para emissões a partir de 2017, este campo será desabilitado pois esta informação será obtida a partir do código 

do ordenador ratificador  informado na  função de deliberação superior para geração do arquivo Dispensa.txt. 

Dt. Inicio Ratificador: Informe a data de inicio do ratificador informado. 

Para emissões a partir de 2017, este campo será desabilitado pois esta informação será obtida a partir do código 

do ordenador ratificador  informado na  função de deliberação superior para geração do arquivo Dispensa.txt. 

Nome Responsável: Informe o nome do responsável informado. 

Para emissões a partir de 2017, este campo será desabilitado pois esta informação será obtida a partir do código 

do ordenador responsável informado na  função de deliberação superior para geração do arquivo Dispensa.txt. 

Nome Ratificador: Informe o nome do ratificador informado. 

Para emissões a partir de 2017, este campo será desabilitado pois esta informação será obtida a partir do código 

do ordenador ratificador informado na  função de deliberação superior para geração do arquivo Dispensa.txt. 

  

Certidões Apresentadas: Serão apresentadas as certidões de acordo com os dados 

informados. Cabe ressaltar que este campo não será exibido quando o ano do exercício for 

maior ou igual a 2014. 

Tipo de Certidão TCE: Selecione o tipo de certidão TCE. Cabe ressaltar que este campo não 

será exibido quando o ano do exercício for maior ou igual a 2014. 

  

Caminho: Selecione o caminho do diretório onde será gerado o arquivo. 

  

Após informado todas as informações, clique no botão  para efetuar a geração do arquivo. 

Clique no botão  para limpar todos os campos. 

  

  

  

Veja também 
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• Relatórios TCU 
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Parâmetros e-SFINGE - Web Service - TCE/SC 

 
  

Esta função permite gravar as informações necessárias para realizar a conexão com o Web 

Service do Tribunal de Contas do estado de Santa Catarina, para transmissão dos arquivos de 

prestação de contas, através da função "e-SFINGE - Web Service - TCE/SC".  

  

 

  

Unidade Gestora: Informe ou selecione a unidade gestora a qual esses parametros se referem.  

Dados e-SFINGE Web Service - TCE/SC 

Caminho geração/transmissão: Defina um diretório padrão para geração e 

transmissão dos arquivos. Esse diretório será sugerido na função e-SFINGE - Web 

Service - TCE/SC como diretório padrão.  

Endereço Web Service: Informe o endereço do Web Service do TCE.  

Usuário: Informe o usuário criado no Módulo Cadastro do sistema e-SFINGE do TCE 

para essa unidade gestora, que será utilizado para realizar a transmissão dos 

arquivos. 
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Senha: Informe a senha definida no sistema e-SFINGE do TCE/SC para esse usuário.  

Linhas por Bloco: Refere-se a quantidade de registros que podem ser enviados em 

cada bloco de transmissão, conforme determinado nos arquivos xml. Por exemplo, se 

o arquivo a ser transmitido possuir um número menor de registros do que foi 

estipulado neste campo, ele será transmitido em uma única etapa (bloco), caso 

contrário, a transmissão dele irá ocorrer em duas ou mais etapas, conforme forem 

necessárias, para enviar a quantidade total de registros nele existentes. 

Código UG TCE: Informe o código apresentado no sistema e-SFINGE para a Unidade 

Gestora.   

  

Usuário Controle Interno:  

Usuário: Informe o usuário criado com o perfil de Controle Interno, no sistema e-

SFINGE do TCE.  

Senha: Informe a senha definida no sistema e-SFINGE para esse usuário.  

Veja também 

• e-SFINGE - Web Service - TCE/SC 

•   
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e-SFINGE - Web Service - TCE/SC  

 
  

Essa função tem a finalidade de realizar a geração, em arquivos xml, e a transmissão das 

informações referentes ao módulo Atos Jurídicos do Sistema de Fiscalização Integrada de 

Gestão (e-SFINGE) para prestação de contas das Unidades Gestoras ao Tribunal de Contas do 

Estado de Santa Catarina.  

  

O funcionamento desta função depende de parametrização prévia, que poderá ser realizada na 

função “Parâmetros e-SFINGE Web Service - TCE/SC”, localizada no mesmo caminho de menu. É 

importante destacar que se houver duas ou mais Unidades Gestoras no LC que estejam 

parametrizadas com o mesmo código da UG do TCE, o sistema irá agrupar as informações 

destas UGs na Geração e Transmissão. 

  

Reforçamos que para o exercício de 2018 o TCE/SC orienta que a licitação seja informada 

apenas pela unidade gestora que realizou efetivamente o processo licitatório. Já os contratos 

deverão ser informados pelas unidades gestoras que os firmaram com a referência à licitação da 

unidade gestora que realizou a licitação, conforme regras determinadas no leiaute do arquivo 

Contrato. 

Guia Geração 

Através dessa guia é realizada a geração dos arquivos, mediante preenchimento de algumas 

informações. 
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Exercício: Exibe o exercício para o qual será realizada a prestação de contas. 

Unidade Gestora: Informe ou selecione a unidade gestora que irá prestar contas.  

Código da UG no TCE: Exibe qual é  o código no TCE da Unidade Gestora que foi informada. 

Quando essa informação não for exibida é necessário  acessar o módulo de 

Informações/Relatórios/Prestações de Contas/Parâmetros do E-sfinge WebService - TCE/SC e 

preencher o Código da UG do TCE antes de realizar a geração.  

Bimestres: Selecione o bimestre ao qual se refere a prestação de contas (1º,2º,3º,4º,5º ou 6º). 

Período:  

     Data Inicial: Será preenchida automaticamente, conforme o Bimestre que foi selecionado.   

     Data Final:  Será preenchida automaticamente, conforme o Bimestre que foi selecionado.   

Gerar Dispensas de Licitação por Valor que não possuam Contratos?: Informe SIM quando 

desejar que os processos de Dispensa por Valor que não possuam contratos sejam 

considerados na geração. Caso contrário, informe NÃO. 
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Diretório de geração dos arquivos: Clique no botão   para selecionar o diretório onde os 

arquivos gerados serão salvos. 

  

Arquivos: Selecione quais arquivos serão gerados. Utilize a opção "Marcar/Desmarcar Todos", 

caso desejar desmarcar ou marcar todos os arquivos de uma só vez. 

Modalidades: Nesta opção é possível especificar quais modalidades serão consideradas na 

geração das informações para os arquivos. Utilize a opção "Marcar/Desmarcar Todos", caso 

desejar desmarcar ou marcar todas os Modalidades de uma só vez. 

  

Clique no Botão "Gerar Arquivos XML" para efetuar a geração dos arquivos. Após os arquivos 

terem sido gerados, será necessário acessar a guia Transmissão, para enviá-los ao TCE/SC. 

Guia Transmissão  

Através dessa guia é realizado o envio dos arquivos ao TCE-SC, e também é possível visualizar 

qual foi o retorno do TCE em relação ao recebimento ou não do arquivo, bem como as 

mensagens de críticas no caso de ocorrer alguma inconsistência ou falhas na transmissão.  
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Exercício: Exibe o exercício para o qual será realizada a prestação de contas. 

Unidade Gestora: Informe ou selecione a unidade gestora que irá prestar contas.  

Código da UG no TCE: Exibe qual é  o código no TCE da Unidade Gestora que foi informada. 

Diretório de geração dos arquivos: Clique no botão   para selecionar o diretório onde os 

arquivos foram gerados, para que sejam transferidos.  

Arquivos: Selecione quais arquivos serão transferidos. Utilize a opção "Marcar/Desmarcar 

Todos", caso desejar desmarcar ou marcar todos os arquivos de uma só vez. 

Resultado Transmissão: Nessa tabela  serão apresentados os retornos do webservice em 

relação aos arquivos que foram transferidos. As seguintes informações serão apresentadas: 

Status: Poderão ser exibidos os seguintes status:   

Ok (Verde): Quando ocorreu conexão e o arquivo foi transmitido sem críticas 

do TC. 
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Aviso (Amarelo): Quando ocorreu alguma crítica no recebimento das 

informações, possivelmente alguma inconsistências nas informações que 

foram envidas. Para visualizar o arquivo xml correspondente a crítica 

apresentada, basta dar um duplo clique no registro. 

Erro (Vermelho): Quando não conseguiu realizar a conexão com o web 

service. 

Operação: Exibe qual foi a operação realizada, a qual se referente o retorno.  

Retorno do Web Service: Exibe o registro do arquivo e a mensagem retornada pelo 

web service em relação a operação que foi executada.   

Bloco: Exibe qual foi o bloco do arquivo ao qual o retorno se refere.  

Transmitir Arquivos: Dispara a transmissão dos arquivos para o TCE/SC. 

  

Clique no botão   para limpar todos os campos. 

  

Veja também 

• Parametros e-SINFGE - Web Service - TCE/SC 
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e-SFINGE – Desktop - TCE/SC 

 
  

Funcionalidade destinada a realizar a prestação de contas do estado de Santa Catarina, através 

do módulo Desktop.  

Vale ressaltar que a partir de 2018 a prestação de contas das informações “Atos Jurídicos” passou a ser 

via Web service, através de arquivos com formato xml. Para isso, disponibilizamos a função “e-SFINGE 

Web Service - TCE/SC”, que irá realizar a geração e transmissão dos arquivos.  

  

  

 

  

Bimestres 

  

1º Bimestre: Selecione esta opção para que seja gerado o arquivo com base nos dados do 1º 

semestre do ano corrente. 

2º Bimestre: Selecione esta opção para que seja gerado o arquivo com base nos dados do 2º 

semestre do ano corrente. 
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3º Bimestre: Selecione esta opção para que seja gerado o arquivo com base nos dados do 3º 

semestre do ano corrente. 

4º Bimestre: Selecione esta opção para que seja gerado o arquivo com base nos dados do 

4ºsemestre do ano corrente. 

5º Bimestre: Selecione esta opção para que seja gerado o arquivo com base nos dados do 5º 

semestre do ano corrente. 

6º Bimestre: Selecione esta opção para que seja gerado o arquivo com base nos dados do 6º 

semestre do ano corrente. 

Período Livre: Selecione esta opção para que o arquivo seja gerado de acordo com um 

intervalo de datas específico. 

  

Período 

  

Data Inicial: Será informado a data inicial de geração do arquivo, de acordo com o bimestre 

selecionado. 

Data Final: Será informado a data final de geração do arquivo, de acordo com o bimestre 

selecionado. 

  

Unidade Gestora: Informe o código de identificação da unidade gestora para a qual deseja-se 

realizar a prestação de contas. 

É importante ressaltar que o processo licitatório e seus respectivos arquivos dependentes serão 

gerados para  a unidade gestora que realizou o processo efetivamente. Já o contrato será 

gerado para a unidade gestora que o firmou, com referencia a unidade gestora e processo do 

qual ele é decorrente.  

Destino de geração dos arquivos: Clique no botão   para selecionar o diretório onde será 

gerado o arquivo. 

  

Arquivos TXT 
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Selecione quais arquivos serão gerados. 

A partir do exercício de 2017, o arquivo BloqueioOrcamentario.txt não será mais gerado, pois foi removido do 

leiaute pelo TCE/SC. 

  

Modalidades 

Nesta opção é possível selecionar quais modalidades serão geradas. 

  

Após informado todas as informações, clique no botão  para efetuar a geração do arquivo. 

A geração irá ocorrer para o exercício de 2012 em diante. Caso o exercício seja menor que 2012 

ao selecionar a opção de Menu: “Relatórios/Prestação de Contas/E-sfinge – TCE/SC” vai ser 

exibida uma informação ao usuário não permitindo a abertura do formulário. 

Clique no botão   para limpar todos os campos. 

  

Veja também 

• e-SFINGE - Web Service - TCE/SC  
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SIM-AM - TCE/PR 

 
  

Funcionalidade destinada a realizar a prestação de contas do estado do Paraná. 

  

 

  

Bimestres 

  

1º Bimestre: Selecione esta opção para que seja gerado o arquivo com base nos dados do 1º 

semestre do ano corrente. 

2º Bimestre: Selecione esta opção para que seja gerado o arquivo com base nos dados do 2º 

semestre do ano corrente. 

3º Bimestre: Selecione esta opção para que seja gerado o arquivo com base nos dados do 3º 

semestre do ano corrente. 
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4º Bimestre: Selecione esta opção para que seja gerado o arquivo com base nos dados do 

4ºsemestre do ano corrente. 

5º Bimestre: Selecione esta opção para que seja gerado o arquivo com base nos dados do 5º 

semestre do ano corrente. 

6º Bimestre: Selecione esta opção para que seja gerado o arquivo com base nos dados do 6º 

semestre do ano corrente. 

Período Livre: Selecione esta opção para que o arquivo seja gerado de acordo com um 

intervalo de datas específico. 

  

Período 

  

Data Inicial: Informe a data inicial que deseja que o arquivo seja gerado. 

Campo habilitado somente se selecionada a opção Período Livre na opção Bimestres. 

Data Final: Informe a data final para a geração dos arquivos. 

Campo habilitado somente se selecionada a opção Período Livre na opção Bimestres. 

  

Código da UG: Informe o código da unidade gestora que será gerado o arquivo. 

Destino de geração dos arquivos: Clique no botão  para selecionar o diretório onde será 

gerado o arquivo. 

Marcar Todos: Clique neste botão para sejam selecionadas todas as opções de arquivos de 

texto disponíveis. 

Campo habilitado somente se selecionada a opção Modalidade na opção Gerar os arquivos por. 

  

  

Gerar os arquivos por 

  

Modalidades: Selecione esta opção para que os arquivos sejam gerados por Modalidade. 

Selecionando esta opção serão habilitados os campos referente aos arquivos disponíveis para a 

geração, e a janela onde será possível selecionar as modalidades que serão geradas. 
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Processos: Selecione esta opção para que os arquivos sejam gerados por Processo. 

Selecionando esta opção serão habilitados os campos para seleção dos processos desejados. 

 

Após informado os dados referente ao processo desejado, clique no botão . 

  

Contratos: Selecione esta opção para que os arquivos sejam gerados por Contratos. 

Selecionando esta opção será habilitado os campos para seleção dos processos desejados. 

 

Após informado o número do contrato desejado, clique no botão . 

  

Ata: Selecione esta opção para que os arquivos sejam gerados por Atas. Selecionando esta 

opção será habilitado os campos para seleção das atas desejados. 
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Após informado o número da ata desejada, clique no botão . 

  

  

Após informado todas as informações, clique no botão  para efetuar a geração do arquivo. 

Clique no botão  para limpar todos os campos. 

  

Veja também 

• SIGFIS - TCE RJ 
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LicitaCon - TCE/RS 

 
  

Esta funcionalidade possibilita o acesso ao módulo de prestação de contas do estado do Rio 

Grande do Sul, sendo visível somente para clientes do referido estado, mediante licença de uso, 

a qual, quando adquirida, deve ser atualizada através do menu Módulo 

Principal/Suporte/Licença de Uso. 

  

Permite que seja efetuada a geração dos arquivos para prestação de contas ao Tribunal de 

Contas do estado do Rio Grande do Sul. 

Os arquivos são gerados no formato ".txt". 

  

Importante! 

Esta funcionalidade pode ser acessada também pelo módulo principal do sistema, por meio da 

barra de acesso rápido. 

Para acessar a funcionalidade por meio do módulo principal, basta clicar no respectivo botão 

(conforme sinalizado na imagem abaixo). 

  

 

  

Caso não seja possível realizar o acesso, deve-se entrar em contato com a Equipe de 

Relacionamento, vide mensagem informativa exibida no próprio sistema, onde consta o devido 

meio de contato. 
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Geração: Indique como deseja realizar a geração, se desejar realizar a geração completa ou 

parcial. 
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• Versão Completa: Selecione esta opção quando desejar realizar a geração para envio 

ao TCE/RS. Esta opção irá considerar todos os arquivos anexos.. 

• Versão Parcial sem documentos: Selecione esta opção quando desejar realizar apenas 

uma prévia para validação. O objetivo desta opção é otimizar o tempo de geração dos 

arquivos, pois não irá considerar os documentos anexos. 

Ano do Exercício: Informe o ano do exercício. O ano deve ser informado no formato AAAA (Ex.: 

2016). Cabe ressaltar que, como a prestação de contas é obrigatória a partir de maio/2016 e 

facultativa a partir de janeiro/2016, caso seja informado um ano anterior o sistema emitirá 

mensagem alertando que a prestação de contas está habilitada para processos com data de 

expedição de abril/2016 em diante. 

Mês: Informe o mês do qual deve ser realizada a geração dos arquivos. Cabe ressaltar que, 

como a prestação de contas é obrigatória a partir de maio/2016 e facultativa a partir de 

janeiro/2016, caso seja informado um mês anterior o sistema emitirá mensagem alertando que 

a prestação de contas está habilitada para processos com data de expedição de abril/2016 em 

diante. 

Unidade Gestora: Informe ou selecione a unidade gestora a ser utilizada, lembrando que deve 

ser uma unidade gestora já cadastrada. Se não for informada uma unidade gestora, a geração 

será realizada considerando os dados de todas as unidades gestoras. 

Diretório dos Arquivos: Selecione neste campo, o local onde devem ser gerados os arquivos. 

Diretórios dos Documentos: Selecione neste campo, o local onde devem ser gerados os 

documentos a serem remetidos ao TCE/RS. 

Gerar Dispensas por Limite sem Contrato: Selecione neste campo, a necessidade de 

considerar registros referentes às dispensas por limite sem contrato. Por padrão, este campo é 

apresentado com a opção "Não" selecionada. 

Quando informada a opção "Não", as dispensas por limite com contrato, dispensas justificadas e 

inexigibilidades serão consideradas na geração juntamente com as modalidades licitatórias. 

Quando informada a opção "Sim", além das dispensas por limite com contrato, dispensas 

justificadas e inexigibilidades, serão considerados também os processos de dispensa por limite 

sem contrato. 
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Data de Inicio da Prestação de Contas: Quando foi definida uma Data de Corte, serão 

considerados apenas os processos com data de publicação igual ou posterior a essa data, para 

envio ao TCE/RS. 

Esse campo será visível somente quando a opção "Utiliza Data de Corte para a prestação de contas do LicitaCon", 

nos Parâmetros Gerais do Sistema foi marcada. 

Quadro de Arquivos: Este quadro apresenta os arquivos para geração. 
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AUDESP - TCE/SP 

 
  

Esta funcionalidade está disponível somente para o estado de São Paulo, e será visível somente quando o PRONIM 

LC estiver integrado com o PRONIM CP. 

  

Por meio desta funcionalidade é possível consultar  e gerar os arquivos, no formato xml, com as 

informações sobre licitações, ajustes (contrato ou notas de empenho), termos aditivos, 

empenhos, exigências obras, bem como das execuções dos ajustes (liquidações, documentos 

fiscais e pagamentos), de acordo com os prazos e valores de remessa cadastrados na função 

Limite de Valor do TCE/SP, para serem transmitidos ao TCE/SP através do coletor de dados 

AUDESP. 

  

Além da geração dos arquivos xmls com as informações a serem prestadas, a função permite 

gerar um relatório  para registrar as informações diretamente no Módulo Declaração Negativa 

do sistema AUDESP. A Declaração Negativa deve ser registrada até o dia 15 do mês 

subsequente, e resume-se em indicar quais tipos de registros que não tiveram documentos a 

serem prestados no mês.  

  

Guia Seleção de Filtros 
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Nessa guia encontram-se os campos que poderão ser utilizados como filtro para realizar a 

consulta das informações que devem ser enviadas ao TCE, sendo eles: 

Situação da Geração: Selecione a situação da geração dos registros que se deseja consultar. As 

opções possíveis são: 

Não Gerados: Irá exibir somente os registros que ainda estão pendentes de geração 

do arquivo xml. 

Gerados: Irá exibir somente os registros para os quais já foi realizada a geração do 

arquivo xml. Ao selecionar essa opção, será possível ainda informar o número de 

uma geração específica, na qual os registros já foram gerados para o arquivo xml. 

Todos: Irá exibir os registros “Gerados” e “Não gerados”. 

Situação do Envio: Selecione a situação do enviou dos registros para o TCE. As opções 

possíveis são: 
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Não Transmitidos: Irá exibir somente os registros que ainda não foram transmitidos 

para o TCE, ou seja, que ainda estão pendentes de transmissão. 

Transmitidos: Irá exibir somente os registros para os quais já foi realizada a 

indicação de que foi transmitido para o TCE. 

Todos: Irá exibir  os registros “Transmitidos” e “Não Transmitidos”. 

  

Período: Informe neste campo uma data inicial e final para filtrar as informações que se deseja 

consultar o prazo/realizar a geração de arquivo xml. 

Data Inicial: 10 dias úteis retroativos à data atual. 

Data Final: Data atual. 

O período informado deverá obrigatoriamente estar dentro do mesmo ano, para que 

seja possível acessar a base do PRONIM CP. 

Vale ressaltar que é importante observar e garantir que ocorra a geração de todas as 

informações apresentada para cada período, e que os períodos informados sejam 

sequenciais, algumas informações poderão não ser apresentadas e geradas para 

prestação de contas.   

Além disso, não poderão ser informados períodos que compreendam duas vigências 

diferentes de valor limite, pois caso contrário o sistema não terá como aplicar o filtro 

que determina a partir de qual valor deverão ser consideradas as licitações e 

contratos para geração. 

Valor Limite: Refere-se ao valor de remessa vigente para o período informado. 

Vigência: Refere-se ao início da vigência desse valor.  

O TCE determinou diferentes vigências com seus respectivos valores. Eles podem ser consultados na 

função Limite de Valor TCE/SP. 

Órgão: Informe ou selecione o Órgão para o qual será realizada a prestação de contas. 

Na consulta deste campo será exibida lista de órgãos do TCE, conforme foi 

cadastrado no PRONIM PL – Tabelas/Unidade Gestora, com a descrição de uma 

das unidades gestoras as quais ele está associado. Cabe ressaltar que no resultado da 

consulta serão exibidas as informações de todas as unidades gestoras que 

possuem no campo Órgão do TCE o código que foi informado neste filtro. 
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Modalidade: Selecione a modalidade, caso desejar ver uma específica, ou selecione a opção 

"Todas" para filtrar todas as modalidades. 

Ano do Processo: Informe somente quando desejar filtrar os fatos que ocorreram para os 

processos realizados nesse ano em específico.  Ao informar um ano para realizar a pesquisa não 

serão exibidos os contratos, termos aditivos, empenhos e execuções (liquidações e pagamentos) 

decorrentes de processos realizados em anos anteriores a este.  

Atenção: Não informe este campo caso desejar visualizar tudo que precisa ser enviado ao TCE .  

Processo: Informe somente quando deseja filtrar os fatos que ocorreram no período para um 

processo específico. 

Atenção: Não informe este campo caso desejar visualizar tudo que precisa ser enviado ao TCE.  

Tipo de Geração: Indica o grupo de informações sobre os quais o TCE exige a prestação de 

contas. As opções de ação disponíveis são: 

• Licitação 

• Ajuste 

• Termo Aditivo 

• Empenho 

• Exigência - Obras 

• Execução 

• Execução - Liquidação 

• Execução - Pagamento 

• Todos 

Para maiores detalhes sobre quais informações serão apresentadas para cada tipo 

de geração, consulte as explicações deste campo na guia Resultados da Consulta. 

Caminho da Geração: Indica o local onde o sistema irá gravar os arquivos que serão gerados, 

mas esse caminho poderá ser alterado. 

  

Após informar os filtros desejados, é necessário clicar no botão  “Consulta (ALT+C)” 

  para carregar os registros na Guia “Resultado da Consulta”. 
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Para gerar a Declaração Negativa, basta utilizar o botão  “Declaração Negativa 

(ALT+D)” , e informar os filtros, conforme abaixo: 

  

  

 

  

Órgão: Informe ou selecione o Órgão para o qual será realizada a geração da Declaração 

Negativa. 

Ano: Informe o ano para o qual quer gerar a Declaração Negativa. 

Mês: Informe o mês para o qual quer gerar a Declaração Negativa. 

  

Guia Resultado da Consulta 
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Nessa guia serão apresentadas as informações, conforme os filtros que foram informados 

na guia anterior, com os respectivos Dias Restantes para prestação de contas de cada 

registro.  

  

Importante: Vale destacar que, quando o filtro Situação for "Todos" e o filtro Tipo 

de Geração também for "Todos", os registros serão exibidos hierarquicamente, ou 

seja, os registros encontrados dentro do período informado irão trazer também os 

registros predecessores e sucessores ligados a eles, mesmo que eles não pertencem 

ao período informado,  objetivando exibir todas as informações para evitar que algum 

registro dependente fique de fora da geração e ocasione crítica na transmissão da 

prestação de contas.  

Exemplos:       

Licitação <= Ajuste  => Execução - Liquidação => Execução-Pagamento 
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Licitação <= Ajuste <= Termo Aditivo  => Execução - Liquidação => 

Execução-Pagamento 

Licitação <= Ajuste <= Empenho => Execução - Liquidação => Execução-

Pagamento 

Licitação <= Ajuste <= Execução - Liquidação => Execução-Pagamento 

Licitação <=Ajuste <= Exigência Obras => Execução - Liquidação => 

Execução-Pagamento 

  

Os registros apresentados poderão ser selecionados para geração em arquivos "xml" e 

envio ao TCE/SP através do Coletor de Dados, desde que o tipo de ajuste tenha sido 

informado. O tipo de ajuste determinará a visualização das demais informações desses 

processos (Contratos/Empenhos) que também deverão ser enviadas ao TCE, por isso, 

precisa ser previamente definido no processo. É possível visualizar os processos que 

não possuem informação sobre o tipo de ajuste através da opção "Filtrar por Tipo de 

Ajuste". 

  

As seguintes informações serão exibidas:  

  

Transmitido: Possibilita indicar quais informações já foram enviadas ao TCE/SP, seja através 

do envio pelo coletor de dados, ou por digitação no próprio sistema de interação direta do 

TCE. A marcar um registro, ele será considerado como transmitido, sem necessidade de 

salvar essa modificação.   

  

Número do Processo/Ano: Número do processo licitatório ou do afastamento 

(Dispensa/Inexigibilidade). 

  

Número da Modalidade/Descrição da Modalidade: Modalidade do processo licitatório. 
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Tipo da Geração: Refere-se ao tipo de informação que será gerada para ser enviada ao TCE, 

conforme detalhamento abaixo: 

Licitação:  

Serão apresentados os processos licitatórios ou de afastamento que se enquadrarem em uma 

das regras abaixo: 

  

a)  Licitações Anuladas, Desertas, Fracassadas ou Revogadas. 

b) Compras Diretas realizadas por Dispensas ou Inexigibilidade cujo valor estimado ou 

adjudicado atingiu o valor de remessa vigente na data da deliberação superior, realizados após 

08/08/2016.  

c)  Licitações cujo valor estimado ou adjudicado atingiu o valor de remessa vigente na data da 

adjudicação, realizados após 08/08/2016.  

d) Compras Diretas ou Licitações adjudicadas antes 08/08/2016, mas cujo contrato foi assinado 

após 08/08/2016 e atingiu o valor de remessa vigente na data de assinatura. 

e) Compras Diretas ou Licitações adjudicadas depois de 08/08/2016, que não atingiram o valor 

de remessa vigente na data de sua adjudicação, mas que posteriormente foi registrado um 

contrato que atingiu o valor de remessa vigente na data de assinatura do contrato. 

f) Compras Diretas ou Licitações adjudicadas depois de 08/08/2016, que não atingiram o valor 

de remessa vigente na data de sua adjudicação, tiveram contratos assinados que também não 

atingiram o valor de remessa na data de sua assinatura, mas posteriormente foram aditivados 

de forma que a soma (Contrato + Termos Aditivos) atingiu o valor de remessa vigente na data 

de assinatura do contrato.  

g) Compras Diretas ou Licitações adjudicadas antes de 08/08/2016 que tiveram contratos 

assinados antes de 08/08/2016 e que tiveram Termos Aditivos assinados após 08/08/2016, de 

forma que a soma (Contrato + Termos Aditivos) atingiu o valor de remessa vigente na Instrução 

Normativa 02/2008. Vale ressaltar que nesses casos, a Licitação, Contrato, Termo Aditivo e 

demais arquivos somente deverão ser enviados a AUDESP Fase IV se caso foi realizada a 

prestação de contas do contrato pela sistemática antiga. 
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Sobre a geração do arquivo, no que tange as informações do Lote/Item dos processos 

Licitatórios ao de Afastamentos, é importante ressaltar que existem duas formas distintas, sendo 

elas: 

  

• Os Lotes do Edital podem ser gerados como um Lote que contém itens para o 

sistema AUDESP; 

  

Para os processos de Pregão em que o critério de julgamento foi por lote. Nesse 

caso haverá um licitante vencedor para todo o lote. 

  

Exemplo: 

 

  

Exceção: Se a finalidade do processo for obras, cada item do lote será exportado 

como se um lote fosse, pois no sistema AUDESP, as informações de latitude e 

longitude estão a nível de lote, e não de item. 

  

• Os próprios itens do Edital podem ser gerados como um lote que não contém itens 

para o sistema AUDESP. 

  

Para as demais modalidades ou para os processos de pregão por item, em que 

poderá haver diferentes licitantes ganhadores para diferentes itens dentro do 

mesmo lote, para esses processos, cada item do edital tem que obrigatoriamente 

ser enviado como se um lote fosse no sistema AUDESP, conforme orientação do 

próprio TCE. 
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Exemplo: 

 

  

  

Fato Prazo Observação 
Nome do Arquivo - Leiaute 

XSD 

Licitações Anuladas, 

Desertas, Fracassadas ou 

Revogadas 

05 dias úteis. 

O prazo 

restante em 

dias é 

calculado com 

base na data 

de publicação 

informada nas 

respectivas 

funcionalidades 

de registro de 

cada ato que 

concluiu o 

certame.  

No caso de ausência da 

informação da data de 

publicação, o registro 

será apresentado sem 

prazo calculado. 

LICITACAO-REGISTRO-

PRECOS-NAO-TODAS-

MODALIDADES-MENOS-

INTERNACIONAL 

- 

AUDESP4_LIC_REG_NAO1.XSD 

(Licitacao 1) 

Dispensas ou 

Inexigibilidades - Compras 

Diretas 

10 dias úteis. 

O prazo é 

calculado com 

base na data 

Para processos de 

inexigibilidade com 

natureza "carona", 

observar explicação 

referente a "Adesões a 

LICITACAO-REGISTRO-

PRECOS-NAO-

CONTRATACAO-DIRETA 

- 
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da Deliberação 

Superior.  

Ata de Registro de Preço 

realizada por outro 

Órgão". 

AUDESP4_LIC_REG_NAO3.XSD 

(Licitacao 3) 

Adesões a Ata de Registro 

de Preço realizado por 

outro Órgão  

10 dias úteis. 

O prazo é 

calculado com 

base na data 

de 

Adjudicação. 

Serão considerados os 

processos registrados no 

PRONIM LC como 

Inexigibilidade tipo 

Carona.  

Esse arquivo refere-se 

somente as Adesões nas 

quais a entidade foi 

"Não 

participante/Aderente", 

ou seja, não participou 

 dos procedimentos 

licitatórios inicias do 

Órgão Gerenciador, mas 

pegou uma "carona" 

para realizar uma 

compra pontual. 

As Adesões a Ata de 

Registro de Preço de 

Outro Órgão em que a 

entidade tenha atuado 

como "Participante" 

deverão ser informadas 

diretamente no sistema 

AUDESP, através do 

botão "Participar em 

Licitação". Os ajustes e 

execuções decorrentes 

dessa participação 

poderão ser gerados 

pelo LC-A, após a etapa 

"Participar em Licitação" 

ser concluída no sistema 

LICITACAO-REGISTRO-

PRECOS-SIM-TODAS-

MODALIDADES 

- 

AUDESP4_LIC_REG_SIM.XSD 

(Licitacao 0) 
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AUDESP e o código 

dessa licitação  ser 

digitado na função 

Manutenção do Processo 

- AUDESP, no LC-A. 

  

Licitações 

Adjudicadas/Homologadas   

10 dias úteis. 

O prazo é 

calculado com 

base na data 

de 

Adjudicação. 

  

Todas as modalidades 

serão apresentadas e 

geradas neste arquivo, 

exceto quando se tratar 

de: 

- Concorrência 

Internacional. 

- Concorrência com pré-

qualificação. 

- Concorrência - 

Concessão.  

- RDC. 

Ocorrendo algum desses 

processos na 

entidade, as informações 

deles deverão ser 

digitadas diretamente 

no sistema AUDESP.  

  

As modalidades abaixo 

não necessitam ser 

enviados ao TCE, 

conforme orientação da 

equipe Audesp: 

- Concorrência - 

Alienação de bens. 

- Tomada de Preços - 

Alienação de bens.  

LICITACAO-REGISTRO-

PRECOS-NAO-TODAS-

MODALIDADES-MENOS-

INTERNACIONAL 

- 

AUDESP4_LIC_REG_NAO1.XSD 

(Licitacao 1) 
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- Leilão.   

  

Ajuste:  

Serão exibidos os Ajustes (Contratos ou Notas de Empenho) que se enquadrarem em uma das 

regras abaixo: 

  

a) Notas de Empenho decorrentes de licitações adjudicadas após 08/08/2016 que atingiram o 

valor de remessa vigente na data de sua adjudicação, mas para as quais não foi firmado 

contrato. 

b) Contratos decorrentes de licitações adjudicadas após 08/08/2016 que atingiram o valor de 

remessa vigente na data de sua adjudicação. 

c) Contratos assinados após 08/08/2016, que atingiram o valor de remessa na data de sua 

assinatura. Nesse caso também será exibido o processo licitatório, empenhos e posteriores 

execuções desses contratos.  

d) Contratos assinados após 08/08/2016, que não atingiram o valor de remessa, mas que 

possuírem Termos Aditivos modificativos, de forma que a soma (Contrato + Termos Aditivos) 

atingiu o valor de remessa vigente na data de assinatura do contrato. Nesse caso também será 

exibido o processo licitatório, termos aditivos, empenhos e posteriores execuções deles 

decorrentes.  

f) Contratos assinados antes de 08/08/2016 e que tiveram Termos Aditivos assinados após 

08/08/2016, de forma que a soma (Contrato + Termos Aditivos) atingiu o valor de remessa 

vigente na Instrução Normativa 02/2008.  

Observação Importante: Para os contratos assinados antes de 08/08/2016, os 

jurisdicionados deverão seguir a orientação publicada no site Comunicados do Audesp, no dia 

18/05/2017, onde o TCE esclarece que somente deverão ser enviados aqueles contratos que 

não foram submetidos ao sistema de seletividade e que tenham sido aditivados após 
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08/08/2016 de forma que o valor do contrato adicionado dos aditivos ultrapassou os valores de 

remessa vigentes nas Instruções 01 e 02/2008.  

  

Fato Prazo Observação 
Nome do Arquivo - 

Leiaute XSD 

Contratos ou 

Atos Jurídicos 

Análogos 

celebrados 

10 dias úteis. 

Quando o tipo de 

Ajuste é Contrato, o 

prazo é calculado com 

base na data de 

assinatura do 

Contrato. 

Quando o tipo de 

Ajuste é Nota de 

Empenho, o prazo é 

calculado com base na 

data de emissão do 

Empenho. 

  

Para a correta apresentação 

desse registro, é necessário 

que o tipo de ajuste (Contrato 

ou Nota de Empenho) tenha 

sido definido corretamente no 

processo licitatório. 

Ao marcar um ajuste do tipo 

contrato para geração, serão 

marcados e gerados junto com 

ele todos os empenhos que 

foram vinculados a ele, na tela 

de manutenção de Ajuste. 

  

AJUSTE 

- 

AUDESP4_AJUSTE_.XSD 

  

  

Exigência Obras:  

Somente será apresentado esse tipo de registro quando as informações sobre implantações, 

instalações, licenças e alvarás que são necessários antes do início dos contratos de obras ou 

serviços de engenharia foram registradas na tela de manutenção de ajustes, na Guia Exigência-

Obras, para cada um dos Contratos.   

  

Fato Prazo Observação Nome do Arquivo - Leiaute XSD 

Exigências   Caso a data da ordem de EXIGENCIA-OBRAS 
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de Obras  10 dias úteis. 

  

O prazo é 

calculado com 

base na data da 

ordem de serviço 

que foi  informada 

no Contrato ou na 

Manutenção do 

Ajuste.  

  

. 

serviço não foi informada, 

então prazo não será 

calculado e o filtro será 

realizado com base na data 

do ajuste para 

apresentação do registro. 

- 

AUDESP4_EXIGENCIASOBRAS.XSD 

  

Termo Aditivo: 

Serão apresentados os Termos Aditivos decorrentes de contratos assinados após 08/08/2016, 

 que tenham atingido o valor de remessa vigente na data de assinatura do contrato.    

Também serão apresentados os Termos Aditivos decorrentes de contratos assinados após 

08/08/2016, cujo valor do contrato somado aos aditivos tenham atingido o valor de remessa 

vigente na data de assinatura do contrato.  

  

Fato Prazo Observação 
Nome do Arquivo - Leiaute 

XSD 

Termos Aditivos 

Modificativos ou 

Complementares 

10 dias úteis. 

  

O Prazo é 

calculado com 

base na data de 

assinatura do 

termo aditivo. 

Ao marcar um Termo 

Aditivo para geração, 

serão marcados e 

gerados junto com ele 

todos os empenhos que 

foram vinculados a ele, 

na tela de manutenção 

de Ajuste.  

TERMOADITIVO 

- 

 AUDESP4_TERMOADITIVO.XSD 
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Empenho:  

Serão apresentados os empenhos decorrentes de processos licitatórios que devem ser 

transmitidos ao TCE/SP.  

  

Fato Prazo Observação 
Nome do Arquivo - 

Leiaute do XSD 

Empenhos  

10 dias úteis. 

  

O Prazo é calculado 

com base na data de 

emissão do 

empenho. 

Empenhos que foram vinculados 

ao contrato, serão gerados no 

arquivo Ajuste, junto com o 

contrato. 

 A exceção aplica-se quando o 

Ajuste já foi gerado e o 

empenho ainda não (por ter sido 

emitido depois do ajuste ser 

enviado ao TCE. Nesse caso o 

empenho será gerado no 

arquivo Empenho. 

  

Empenhos complementares 

vinculados aos Termos Aditivos 

também serão gerados  no 

arquivo TermoAditivo. Porém, se 

o termo aditivo foi transmitido 

sem vincular o empenho, será 

possível gerar esse empenho no 

arquivo Empenho para 

transmissão ao TCE, mas nesse 

caso ele ficará vinculado apenas 

ao Contrato. 

EMPENHO 

- 

AUDESP4_EMPENHO.XSD 
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Execução  

Serão apresentados os registros cadastrados na função Execução de Ajuste que se referem a 

alteração da situação do ajuste, e que não tem uma liquidação de empenho associada. 

  

Fato Prazo Observação 
Nome do Arquivo - 

Leiaute XSD 

Execuções que não 

estão ligadas a uma 

liquidação.  

(Informações sobre a 

situação do ajuste) 

Não será 

calculado.  

Não existe uma 

determinação do TCE sobre 

o prazo para envio de 

informações sobre 

cancelamento, paralização 

ou rescisões contratuais. 

Devem ser informados 

quando ocorrer.  

EXECUCAO 

- 

AUDESP4_EXECUCAO.XSD 

  

Execução - Liquidação 

Serão exibidas as liquidações dos empenhos decorrentes de processos licitatórios ou ajustes 

que devem ser prestados. Para cada liquidação deverá ser registrada uma execução na função 

Execução de Ajuste. 

  

Fato Prazo Observação Nome do Arquivo - Leiaute XSD 

Liquidações 

do 

empenho 

10 dias úteis. 

  

O Prazo é 

calculado com 

base na data 

de liquidação 

Liquidações totalmente 

estornadas serão 

apresentadas, porém não 

poderão ser geradas no 

arquivo execução.  

EXECUCAO 

- 

AUDESP4_EXECUCAO.XSD 
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 do empenho. 

Documento 

fiscal 

10 dias úteis. 

  

O Prazo é 

calculado com 

base na data 

de liquidação 

do empenho. 

  

Este tipo de registro não é 

apresentado na tela de 

geração, pois é gerado 

automaticamente a partir do 

registro de execução. 

Se caso o documento fiscal 

não foi informado no CP, no 

momento da liquidação do 

empenho, a geração do 

registro Execução-Liquidação 

apresentará crítica. 

Documentos Fiscais que 

possuírem caracteres especiais 

na sua identificação, terão os 

mesmos eliminados durante a 

geração do arquivo, para 

evitar a recusa do arquivo de 

pagamento dos mesmos. 

  

DOCUMENTOFISCAL 

- 

AUDESP4_DOCUMENTOFISCAL.XSD 

  

Execução - Pagamento  

Serão apresentadas as informações sobre os pagamentos dos empenhos decorrentes de 

processos licitatórios ou ajustes que devem ser prestados. Este arquivo somente será gerado se 

o documento fiscal foi registrado no momento da liquidação do empenho, caso contrário 

apresentará uma inconsistência na geração, pois será enviado o mesmo documento fiscal 

informado na liquidação, com o valor pago registrado no PRONIM CP. 

  

Fato Prazo Observação 
Nome do Arquivo - 

Leiaute do TCe 
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Pagamento 

do empenho 

10 dias úteis. 

  

O Prazo é 

calculado com base 

na data de 

pagamento do 

empenho. 

Pagamentos totalmente 

estornados serão apresentadas, 

porém não poderão ser 

geradas no arquivo Pagamento. 

  

Documentos Fiscais que 

possuírem caracteres especiais 

na sua identificação, terão os 

mesmos eliminados durante a 

geração do arquivo, para evitar 

a recusa do arquivo de 

pagamento dos mesmos. 

PAGAMENTO 

- 

AUDESP4_PAGAMENTO.XSD 

  

  

  

Data: A data apresentada nesse campo varia de acordo com o tipo de informação de cada 

registro. Refere-se a data utilizada para contagem do prazo de envio. Por exemplo, se a 

informação for referente a licitação, a data apresentada neste campo será a data da situação da 

licitação, no caso “Data da Adjudicação”. Se a informação for referente a um Ajuste, e o tipo de 

Ajuste for um contrato, a data apresentada neste campo será a data de assinatura do contrato, 

mas se o tipo de Ajuste for Nota de Empenho, então a data apresentada será a data de emissão 

do empenho. 

  

Data Limite:  Refere-se a data limite para realização da prestação de contas desta informação 

ao TCE, conforme os critérios de prazo determinados pelo próprio Tribunal. Após ocorrer a 

geração de arquivo xml para o registro esta data não será mais apresentada. 

  

Prazo (em dias): Refere-se ao número de dias restantes para envio da informação ao TCE. 

Quando o prazo for apresentado com um número negativo, significa que o envio 

já está atrasado neste número de dias.  

Quando o prazo for apresentado com um número positivo, significa que ainda 

restam esse número de dias para o envio. 
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Quando não for apresentado um prazo, significa que não foi possível calcular o 

prazo em decorrência da data utilizada como base de cálculo não estar preenchida. 

Após ocorrer uma geração de arquivo xml para o registro, o prazo será apresentado 

como zero, pois não será mais calculado, e a data limite não será mais 

apresentada. 

  

Gerar: Possibilita marcar quais informações serão geradas no arquivo xml. Existem algumas 

regras para que o registro possa ser selecionado, sendo elas: 

• Somente será possível selecionar processos para os quais foi indicado, na 

funcionalidade LC> Processo> Manutenção de Processos – AUDESP, que seriam 

enviados pelo coletor. Os processos que cuja questão “Enviar o processo pelo 

Coletor?”: foi respondida com “Não”, serão destacados e não será possível marca-los 

ou marcar algum registro decorrente dele (Ajuste, Termos Aditivos, Execuções, etc). 

• Somente será possível selecionar processos para os quais foram cadastradas as 

informações exigidas pelo TCE/SP, na funcionalidade LC> Processo> Manutenção de 

Processos – AUDESP. 

•  Somente será possível selecionar os Ajustes para os quais foram cadastradas as 

informações exigidas pelo TCE/SP, na funcionalidade de Manutenção de Ajuste – 

AUDESP, acessada a partir da funcionalidade LC> Processo> Manutenção de Processos 

– AUDESP, no botão "AJUSTE - AUDESP (ALT + J)" 

• Somente será possível selecionar execuções originadas de liquidações ou pagamento 

do ajuste, se elas foram associadas a alguma execução do ajuste, na funcionalidade 

LC>Modulo Processo>Instrumento Contratual > Execução de Ajuste. 

• Somente será possível gerar liquidações ou pagamentos que não foram totalmente 

estornados no PRONIM CP. 

• Ao selecionar um registro que não possua as fases abaixo cadastradas, será emitido 

uma Mensagem Informativa com o objetivo de alertar o usuário antes de enviar a 

prestação de contas sem essas informações, mas caso o processo realmente não teve 

essas fases, não é necessária nenhuma ação. 
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•  
• Coleta de preços (Orçamento); 

• Parecer Técnico - Jurídico; 

O alerta será emitido mesmo quando existir o registro dessas fases no LC, desde que a 

questão "Consta no Procedimento parecer técnico-jurídico atestando a viabilidade da 

contratação",  da Função "Manutenção de Processo - AUDESP", tenha sido informada como 

NÃO.  

• Comissão de Licitação; 

• Publicações do Edital; 

• Poderá ser selecionado no mínimo 1 e no máximo 50 registros, por tipo de geração, 

para cada remessa, pois o leiaute xsd dos arquivos para prestação de contas, possuem 

um limite de 50 Licitações, Ajustes, Termos Aditivos, Empenhos, Execuções. 

  

Importante: Se o cliente desejar realizar a prestação de contas por processo, ou seja, 

gerar um arquivo xml para cada informação (tipo de registro), deverá realizar a 

geração selecionando somente os registros que possuem o mesmo número do 

processo. Vale lembrar que, a transmissão dos arquivos pelo coletor será individual, 

ou seja, cada tipo de geração corresponde a um tipo de pacote no coletor. 

Para realizar a geração do arquivo "xml" para os registros que foram marcados é 

necessário clicar no botão “Gera (ALT + G)”  

  

Caso ocorra alguma inconsistência nas informações de algum arquivo, a seguinte 

mensagem será apresentada no termino da geração, e será necessário acessar o arquivo de 

ocorrência gerado no relatório para obter os detalhes sobre a inconsistência. 

  

Sub Guia Detalhes 

Na Sub Guia Detalhes serão exibidas algumas informações adicionais do registro selecionado 

na tabela, a fim de melhor identificar o fato ocorrido, sobre o qual se faz necessária a prestação 
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de contas. As informações apresentados variam de acordo com o tipo de geração do registro 

(Licitação, Ajustes, Empenhos, etc), sendo: 

  

Processo:  Numero e ano do processo licitatório ou de afastamento. 

Tipo de Ajuste: Tipo e ajuste que, conforme determina o TCE/SP,  pode ser Contrato ou Nota 

de Empenho. 

Unidade Gestora: Unidade Gestora do processo. 

Valor Apurado:  Este campo é variável, e poderá apresentar um dos valores abaixo: 

• O maior valor entre "Valor Estimado" e "Valor Adjudicado", que tenha atingindo o 

valor de remessa vigente na data da adjudicação da licitação.  

• O "Valor do Contrato" decorrente desse processo que atingiu o valor de remessa 

vigente na data de sua assinatura. 

• A soma do ("Valor do Contrato + Termos Aditivos"), quando algum contrato 

decorrente do processo  atingiu o valor de remessa vigente na data de assinatura por 

ter sido aditivado. 

Situação do Processo: Identifica se o processo foi Anulado, Deserto, Fracassado, Revogado ou 

Adjudicado.   

Data da Situação: Data na qual o processo passou a constar na situação acima descrita. 

Pedido de Empenho: Número do pedido do empenho emitido no sistema LC, que dará origem 

ao empenho no sistema CP. 

Número do Empenho no CP: Número do pedido de empenho emitido no CP. 

Data de Emissão: Data de emissão do empenho no CP. 

Número do Lançamento: Número de lançamento no CP, que originou a liquidação ou o 

pagamento do empenho. 

Data da Liquidação: Data da liquidação do empenho no CP. 

Data do Pagamento: Data do pagamento do empenho no CP. 
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No canto direito superior desta sub guia existe o botão  , que é um atalho para acessar as 

funções de manutenção, para complementar os dados necessários para a prestação de contas. 

Esse botão chama as seguintes funções, de acordo com o tipo de geração: 

  

Manutenção de Processo - AUDESP. 

Manutenção de Ajustes. 

Execução de Ajuste. 

  

Ao marcar um registro na guia “Resultado da Consulta” para ser gerado, caso falte alguma 

informação necessária para geração do arquivo xml, será exibida uma mensagem indicando 

isso. Será necessário acessar a respectiva função e complementar os dados para prosseguir. 

  

Importante ressaltar que, quando as funções de manutenção de dados forem acionadas a partir 

da tela de geração, após salvar as informações digitadas nessas funções, é necessário voltar para 

a tela de geração e refazer a consulta dos registros clicando no botão “Consulta” ,  caso 

contrário a mensagem informativa sobre falta de dados continuará sendo apresentada. 

  

Ainda nesta guia, através do botão ,  é possível acessar a consulta "Linha do Tempo do 

Instrumento Contratual" para obter mais detalhes sobre o processo selecionado. 

Sub Guia Geração 

Nessa guia é exibida uma tabela com todas as gerações já realizadas para o processo 

selecionado, independentemente do tipo de geração. Vale ressaltar que mesmo que foi 

realizada geração somente da licitação, quando navegar pelos outros tipos de registros, como 

ajuste, empenho, execuções, esta geração será exibida. 

  

É possível realizar mais de uma geração para o mesmo registro ou grupo de registros, para isso, 

basta marcar os registros e clicar no botão gerar. 
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A cada geração serão criados novos arquivos XML, um para cada tipo de geração existente no 

grupo de registros marcados, com a data e hora em que foi realizada a geração.  Através dessa 

data e hora, na consulta do campo “Geração”, na guia “Seleção de Filtros” é possível descobrir 

qual é a sequência dessa geração e então filtrar, se necessário, somente os registros que foram 

marcados nesta geração, caso existir necessidade de gerar os arquivos xml novamente.  

  

A partir da versão 517.01.26 serão exibidas apenas a gerações que não tiveram críticas, pois a 

partir dessa versão, caso tenham ocorrido críticas, os registros selecionados permanecerão com 

situação de "Não Gerados", serão gerados apenas os arquivos com prefixo "Ocorre_" e os 

arquivos “xml” não serão gerados. 

  

A tabela desta sub guia exibe as seguintes informações: 

  

Data da Geração: Data na qual foi realizada a geração do arquivo. 

  

Sequência: Número interno de controle para identificar a geração. Esse número pode ser 

informado na tela de filtros, no caso de se desejar visualizar somente as informações que 

foram selecionadas nesta geração, quando for informada a situação “Gerados”.   

  

 Descrição da Geração:  Esta informação é gravada automaticamente pelo sistema, com a 

data e hora em que ocorreu a geração. 

  

“Teve críticas?”:  Para as gerações que ocorrerem a partir da versão 517.01.26 esta 

informação será apresentada sempre com "Não". 

Para gerações realizadas em versões anteriores, esta informação poderia ser apresentada 

com "Sim", pois nas versões anteriores, mesmo quando ocorriam críticas, os “xml” eram 

gerados e os registros selecionados eram alterados para situação "Gerados". 

Para consultar as críticas será necessário acessar os arquivos de ocorrências gerados no 

diretório informado na guia “Seleção de Filtros”. 
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Arquivo Gerado:  Exibe os nomes dos arquivos xmls que foram criados nesta remessa.  Para 

visualizar o nome completo do arquivo, posicione o ponteiro do mouse sobre o campo. 

  

Veja também 

• Manutenção de Processo - AUDESP. 

• Manutenção de Ajustes. 

• Execução de Ajuste. 

• Limite de Valor do TCE/SP 

• Linha do Tempo do Instrumento Contratual" 

• Limite de Valor do TCE/SP 
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Limite de Valor do TCE/SP 

 
  

Esta funcionalidade tem o objetivo de parametrizar os critérios de datas e valores de remessa, 

definidos pelo TCE/SP, que irão determinar quais informações deverão ser enviadas na 

prestação de contas.  A função AUDESP TCE/SP  irá se balizar nas datas e valores aqui 

cadastrados para exibir as licitações, ajustes e execuções que deverão ser geradas nos arquivos 

"xml", para envio ao Tribunal. 

  

Os prazos foram publicados pelo TCE/SP no comunicado GP 23/2016.   

Os valores de remessa foram publicados no comunicado SDG 16/2017, conforme abaixo: 

  

Critério de Data   
Critério de Valor - órgãos 

Municipais  
Critério de Valor - órgãos 

Estaduais  

08/08/2016  R$ 80.000,00  R$ 4.000.000,00  

02/01/2017  R$ 80.000,00  R$ 4.000.000,00  

03/04/2017 
R$ 40.000,00  

  
R$ 2.000.000,00  

03/07/2017 R$ 30.000,00  R$ 1.500.000,00  

02/01/2018 R$ 20.000,00  R$ 1.000.000,00  

02/07/2018 
R$ 10.000,00  

  
R$   650.000,00  

02/01/2019 250 UFESPs  250 UFESPs  

  

É possível carregar ou restaurar essas datas e respectivos  valores utilizando o botão   da 

barra de menu da função. 

  

Importante observar  que a partir 02/01/2019 deverão ser enviados ao TCE todas as licitações e 

compras diretas  cujo o valor seja superior a 250 UFESPs (Unidade Fiscal do estado de São Paulo). 

É necessário esclarecer que o valor da UFESP é corrigido anualmente, com base na variação 

acumulada do Índice de Preços ao Consumidor (IPC),  e expresso na moeda corrente, então, todos 
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os anos, após publicação do novo valor de uma UFESP  pelo Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (FIPE),  será necessário realizar um novo cadastro na função "Limite de Valor do TCE/SP" 

com o novo valor em Reais para o ano corrente,  equivalente as  250 UFESPs. 

  

Caso o Tribunal de contas de São Paulo publicar um novo critério de valor e/ou data, deverá ser 

parametrizado a nova data com o respectivo valor em Reais, equivalente a quantas UFESPs o 

TCE/SP determinar. 

  

  

  

 

  

Guia Parâmetros 

Data de início de vigência: Data a partir de quando o valor de referência passa a vigorar. 

Valor de Referência: Valor da licitação ou compra direta a partir do qual é obrigatório 

enviar as informações exigidas pelo TCE. Processos Licitatórios ou Compras Diretas 
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realizados a partir da data de início de vigência cujo valor estimado ou contratado for igual 

ou superior ao valor de referência serão apresentados na função AUDESP TCE/SP, para 

prestação de contas ao TCE/SP. 

Usuário: Último usuário que alterou alguma informação desse registro. 

Guia Histórico 

 

Data: Data em que ocorreu a alteração do registro. 

Usuário: Usuário que realizou a alteração.. 

Operação: Tipo da operação, se foi realizada alteração, inserção ou exclusão do registro. 

Descrição: Descrição do que foi alterado. 

  

Veja também 

• AUDESP TCE/SP 
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Versão dos leiautes Audesp 

 
  

Esta função possibilita indicar a versão vigente dos xsd no Coletor de Dados do Tribunal de 

Contas do  Estado de São Paulo (TCE/SP), a qual deverá ser considerada na geração dos 

arquivos xml através da função Audesp - TCE/SP, visando manter a compatibilidade entre os 

arquivos transmitidos e os leiautes considerados pelo Coletor, para a prestação de contas 

referente a Fase 4 - Licitações e Contratos.  

  

  

  

Ano do Exercício: Informe o ano vigente dos leiautes. Exemplo: 2017.  Essa informação será 

utilizada para compor o código que será utilizado pelo TCE para identificar os processos 

licitatórios e de afastamento, os ajustes e os termos aditivos.  

Leiaute: Informe a versão vigente dos leiautes. Exemplo: A.  

  

Observação: Essas informações serão aplicadas no cabeçalhos dos arquivos abaixo:  

Licitação  

Ajuste 

Termo Aditivo 

Empenho 

Execução 

Documento Fiscal 

Pagamento 
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Veja também 

• Audesp - TCE/SP 
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IN 20/2015 TCE/SC 
 

  

A referida função tem o objetivo de gerar os Anexos II e V da Instrução Normativa 20/2015 do 

TCE/SC. 

Anexo II - Despesas por modalidade - Consolidado - Todas as Unidades (Anexo II, Item XI da IN 

20/2015 do TCE/SC. 

Anexo V - Contratações por Modalidade - Unidade Gestora (Anexo V, Item V, alínea "a") da IN 

20/2015 do TCE/SC. 

  

 

  

  

Data de Homologação: Se refere ao período de filtro dos processos a serem considerados na 

emissão do referido relatório. Considerando que a geração é referente ao exercício anterior ao 

atual, o formulário sugestionará a Data Inicial e Data Final de modo que contemple o exercício 

anterior. 

Código da UG: Deverá ser utilizado para selecionar a UG de geração. A UG de geração não se 

refere ao processo, mas sim as despesas de determinado processo relacionadas a UG. Se não for 

selecionada da UG o relatório será consolidado, considerando todas as UG´s. 
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Critérios de Geração 

Serão considerados todos os processos licitatórios homologados dentro do período informado, 

mas a  regra para totalizar os valores que serão apresentados por UG tem variação de acordo 

com a modalidade e natureza do processo, conforme abaixo: 

Processos de Concorrência - Concessão: o valor será totalizado  a partir dos Pedidos de 

Empenho de Concessão, mesmo quando a emissão destes ocorreu em exercício posterior. 

Processo de Concorrência/Pregão -  Registro de Preços:  o valor será totalizado  a partir dos 

Pedidos de empenho de Registro de Preços, mesmo quando a emissão destes ocorreu em 

exercício posterior. 

Para os demais  processos o valor será  totalizado a partir da adjudicação. 

Vale ressaltar que, para os processo cuja a homologação ocorreu em exercício posterior ao 

exercício da gravação do edital, os valores somente serão apresentados após a realização da 

virada do processo, caso não contrário não é possível obter a UG das despesas informadas no 

exercício de gravação do edital. 

  

Processos do modalidade Concurso serão  apresentados com a finalidade de "Contratação e Serviços"  nestes 

relatórios, por não haver nos Anexos II V da IN 20/2015 outra  que melhor se enquadre a esta modalidade. 

  

Para gerar o relatório, clique em  

Para limpar os dados, clique em  
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Módulo Virada Anual 

Módulo Virada Anual 

 
  

O módulo de Virada Anual tem a finalidade de permitir que processos iniciados em um exercício 

sejam concluídos em outro. Ou seja, um único processo poderá utilizar recursos de despesas 

orçamentárias de dois ou mais exercícios. 

  

6. Relatórios 

  

7. Módulo Geral 
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Módulo Virada Anual 

 
  

O módulo de Virada Anual tem a finalidade de permitir que processos iniciados em um exercício 

sejam concluídos em outro. Ou seja, um único processo poderá utilizar recursos de despesas 

orçamentárias de dois ou mais exercícios. 

  

6. Relatórios 

  

7. Módulo Geral 
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Virada Anual 

Relatórios 

 
  

Esta função permite a geração de diversos relatórios para verificar as situações nas quais se 

encontram as Requisições de Contratação e os Processos Licitatórios ou Afastamentos, que 

estão em andamento.  

Conforme a situação, da requisição ou do processo, serão necessários diferentes procedimentos 

operacionais para realização da virada anual de cada um deles.  

Para realizar a geração selecione a guia de Requisição ou Processo, marque os relatórios 

desejados e clique em imprimir na barra de menu. 

Guia Requisição de Contratação 

Nessa guia é possível gerar  relatórios das requisições de contratação, com  ou sem reserva, que 

estão cadastradas mas ainda não foram formalizadas no exercício que será encerrado. 

Não é possível realizar a virada anual das requisições, portanto as reservas de recursos das 

requisições de contratação deverão ser estornadas, através da função Dispensa de Reserva, para 

liberação do saldo para o próximo exercício, e as requisições deverão ser excluídas ou copiadas, 

através da função Cópia de Requisição, para contratação no próximo exercício. 
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Filtros 

UG da Requisição: Informe a unidade Gestora, caso queria relacionar as requisições 

de contratação de uma unidade gestora específica. 

Ano da Requisição: O sistema irá sugerir o ano do exercício vigente no LC. 

Órgão Solicitante: Informe o Órgão Solicitante, caso queira relacionar as requisições 

de contratação de um órgão específico. 

Relatórios 

Requisições de contratação não formalizadas, sem reserva de saldo: Lista todas 

as requisições de contratação que ainda não foram formalizadas em processos 

licitatórios e que não possuem reserva de recurso orçamentário ainda.   

Requisições de contratação não formalizadas, com reserva de saldo: Lista todas 

as requisições de contratação que ainda não foram formalizadas em processos 

licitatórios, mas que já possuem reserva de recurso orçamentário.  

Guia Processo -  Sub Guia Reserva Orçamentária  
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Nessa guia é possível emitir relatórios para verificar a situação dos processos licitatórios e de 

afastamento em relação a reserva de orçamentária. 

  

 

  

Filtros: 

UG do Processo: Informe a unidade Gestora, caso queria relacionar os processos de 

uma unidade gestora específica. 

Ano Processo: O sistema irá sugerir o ano do exercício vigente no LC. 

Modalidade:  Selecione uma modalidade, caso deseje restringir a emissão dos 

relatórios para uma específica.  

Órgão Solicitante: Informe o Órgão Solicitante, caso queira relacionar os processos 

de um órgão específico. 

Relatórios: 

Processos sem reserva de orçamento:  
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Irá listar todos os processos que estão em andamento e que não possuem reserva de 

orçamento (recurso).  

Esses processos estão aptos para realização da virada anual, através da função 

Relaciona Despesa para Processos. 

Nesse relatório não serão exibidos os processos de registro de preços. 

Processos com reserva de orçamento e sem pedido de empenho:  

Irá listar todos os processos que estão em andamento, homologados ou não, que 

possuem reserva de orçamento realizada, mas não possuem  pedido de empenho 

emitido.  

Para dar andamento a estes processos, poderá ser realizado um dos procedimentos 

descritos a seguir (a ou b): 

a) Emitir os empenhos no exercício atual; 

- Realizar Homologação/Deliberação Superior no exercício atual, caso ainda 

não foi realizada. 

- Emitir o Pedido de Empenho no PRONIM LC. 

- Efetivar (aprovar) o Empenho no PRONIM CP 

b) Emitir os empenhos no próximo exercício; 

- Realizar Homologação/Deliberação Superior no exercício atual, caso ainda 

não foi realizada. 

- Estornar as Reservas de Recursos no exercício atual, através da função 

Dispensa de Reserva. 

- Vincular novas despesas para o processo no Modulo Virada Anual – 

Relaciona Despesas Processo. 

- Emitir a  Reserva de Recursos para o próximo exercício. 

- Emitir o  Pedido de Empenho para o próximo exercício. 

Nesse relatório não serão exibidos os processos de registro de preços. Também não serão exibidos os 

processos anulados, fracassados, revogados ou desertos.  

Processos Homologados com reserva de orçamento e sem Pedido de Empenho:  

Irá listar somente  os processos homologados que possuem reserva de orçamento 

realizada, mmas não possuem  pedido de empenho emitido. A diferença deste 
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relatório para o relatório anterior é que este, além de trazer apenas os processos que 

já estão homologados,  exibe também o lote e item do processo em seu leiaute. 

Para dar andamento a estes processos, poderá ser realizado um dos procedimentos 

descritos a seguir (a ou b): 

a) Emitir os empenhos no exercício atual; 

- Emitir o Pedido de Empenho no PRONIM LC. 

- Efetivar (aprovar) o Empenho no PRONIM CP 

b) Emitir os empenhos no próximo exercício; 

- Estornar as Reservas de Recursos no exercício atual, através da função 

Dispensa de Reserva. 

- Vincular novas despesas para o processo no Modulo Virada Anual – 

Relaciona Despesas Processo. 

- Emitir a  Reserva de Recursos para o próximo exercício. 

- Emitir o  Pedido de Empenho para o próximo exercício. 

Nesse relatório não serão exibidos os processos de registro de preços. 

Processos Licitatórios anulados/revogados e Afastamentos desaprovados com 

reserva pendente:  

Irá listar os processos anulados ou revogados e também os afastamentos licitatórios 

para os quais a última Deliberação Superior foi desaprovada, mas que  possuem 

reserva de orçamento pendente. 

Para esses processos será necessário excluir essas reservas, para que seja possível 

encerrar o exercício. 

Nesse relatório não serão exibidos os processos de registro de preços. 

Relacionamento das Despesas do Processo: Irá listar todos os processos para os 

quais já foi realizado o relacionamento das despesa de um exercício para o outro ou 

que ainda possuem despesas sem relacionamento realizado.  

Nesse relatório não serão exibidos os processos de registro de preços. 

Requisições de pedido de empenho RP  sem reserva de orçamento: 
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Serão exibidos somente os processos de registro de preços para os quais já foi 

realizada a requisição de pedido de empenho RP, mas não foi realizada a reserva de 

orçamento.   

Para dar andamento a estes processos, poderá ser realizado um dos procedimentos 

descritos a seguir (a ou b): 

a) Excluir a requisição; 

- Excluir a requisição para pedido de empenho RP no PRONIM LC. 

b) Emitir o empenho no próximo exercício; 

- Emitir o Pedido de Empenho no PRONIM LC. 

- Efetivar (aprovar) o Empenho no PRONIM CP. 

Nesse relatório serão exibidos somente os processos de registro de preços. 

Requisições de pedido de empenho RP com reserva, mas sem pedido de 

empenho: 

Serão exibidos somente os processos de registro de preços para os quais já foi 

realizada a requisição de pedido de empenho, reserva de orçamento, mas ainda não 

foi realizada a emissão do pedido de empenho.   

Para dar andamento a estes processos, poderá ser realizado um dos procedimentos 

descritos a seguir (a ou b): 

a) Excluir a requisição para pedido de empenho no exercício atual; 

- Estornar as Reservas de Recursos no exercício atual, através da função 

Dispensa de Reserva. 

- Excluir a requisição para pedido de empenho RP. 

b) Emitir o empenho no exercício atual; 

- Emitir o Pedido de Empenho no PRONIM LC. 

- Efetivar (aprovar) o Empenho no PRONIM CP. 

Nesse relatório serão exibidos somente os processos de registro de preços. 

  

Guia Processo - Sub Guia Pedido de Empenho  
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Nessa guia é possível emitir relatórios para verificar a situação dos processos licitatórios e de 

afastamento em relação aos pedidos de empenho no LC e no CP. 

  

 

Filtros: 

UG do Processo: Informe a unidade Gestora, caso queria relacionar os processos de 

uma unidade gestora específica. 

Ano Processo: O sistema irá sugerir o ano do exercício vigente no LC. 

Modalidade:  Selecione uma modalidade, caso deseje restringir a emissão dos 

relatórios para uma específica.  

Órgão Solicitante: Informe o Órgão Solicitante, caso queira relacionar os processos 

de um órgão específico. 

  

Relatórios: 

Processos com pedido de anulação de empenho no LC, sem a efetivação da 

anulação no CP: Irá listar todos os processos para os quais foi gravado um pedido 
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de anulação de empenho no PRONIM LC, que estão sem a efetivação dessa anulação 

no PRONIM CP.  

Para esses processos será necessário efetivar a anulação no PRONIM CP para 

liberação do saldo. 

Nesse relatório serão exibidos todos os processos, inclusive os de registro de preços. 

Processos com saldo para emissão de pedidos de empenho: Irá listar todos os 

processos que ainda possuem saldo para emissão de pedido de empenho.  

Esses processos deverão sofrer a virada anual, para continuação no próximo 

exercício. Para realizar a virada anual, acessar a função Relaciona Despesas para 

Processos, ou a função Virada Anual Registro de Preços, caso o processo for um 

registro de preços. 

Vale ressaltar que, para realizar a virada desses processos, será necessário realizar a 

Dispensa de Reserva de Recurso do Módulo Virada Anual para as despesas que não 

tiveram Pedidos de Empenhos emitidos ainda.  

Nesse relatório serão exibidos todos os processos, inclusive os de registro de preços. 

Processos com saldo para emissão de autorização de compra/ordem de 

execução de serviço:  Irá listar todos os processos que ainda possuem saldo para 

emissão da autorização de compra ou ordem de execução de serviço, nos pedidos de 

empenho que já foram emitidos. 

Nesse relatório serão exibidos todos os processos, inclusive os de registro de preços. Não serão exibidos 

os processos para os quais ainda não foram emitidos  pedidos de empenho, ou para os quais os pedidos 

emitidos já foram totalmente autorizados. 

Processos com pedido de empenho não efetivados no CP:  Irá listar todos os 

processos que possuem pedido de empenho, mas cujo empenho ainda não foi 

efetivado no PRONIM CP. 

Para dar andamento a estes processos, poderá ser realizado um dos procedimentos 

descritos a seguir (a ou b): 

a) Excluir o pedido de empenho no exercício atual; 

- Excluir o pedido de empenho. 

- Excluir a requisição para pedido de empenho, caso o processo for um registro 

de preços. 
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b) Emitir o empenho no exercício atual; 

- Emitir o Pedido de Empenho no PRONIM LC. 

- Efetivar (aprovar) o Empenho no PRONIM CP 

Nesse relatório serão exibidos todos os processos, inclusive os de registro de preços. 
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Relaciona Despesa 

 
  

Esta função possibilita realizar o relacionamento das despesas utilizadas em um exercício para 

as despesas correspondentes no próximo exercício, para posterior virada anual dos processos 

em andamento. 

Guia Filtros 

  

 

  

Listar somente despesas utilizadas no exercício anterior: Marque esta opção para que sejam 

listadas na aba Despesa, apenas as despesas realizadas no ano anterior. 

Exercício anterior: Informe o ano do exercício anterior. 

Órgão: Informe o código do órgão da despesa. 

Função: Informe o código da função da despesa. 
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Subfunção: Informe o código da subfunção da despesa 

Categoria Econômica: Informe o código da categoria econômica que serão relacionadas as 

despesas. 

  

Guia Despesa 

  

Nesta guia serão carregadas todas as despesas encontradas de acordo com os filtros 

informados na guia Filtros. 

  

 

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  
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Veja também 

• Relatórios 

• Relaciona Despesa para o Processo 

• Virada Anual Registro de Preços 
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Relaciona Despesa para Processo 

 
Esta função realiza a virada anual dos processos de registros de preços em andamento. Através 

dela é possível relacionar os órgão dos exercício anterior aos órgão do próximo exercício, para 

continuação desses processos e emissão de empenhos em despesas do próximo ano.  

  

 

  

Ano do Exercício: Deve ser informado o ano do exercício da despesa. 

Ano do Processo: Informe o ano do exercício do processo que será relacionado a despesa. 

Tipo de Processo: Informe o tipo de processo desejado para relacionar a despesa. 

Número do Processo: Informe o número do processo desejado. 

  

Despesas do Exercício Anterior 

  

Nesta tabela serão listadas todas as despesas encontradas para o processo informado. 
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Relacione as despesas para o novo exercício 

  

Nesta tabela é possível relacionar as despesas do novo exercício com as despesas encontradas 

para o processo. 

  

Para limpar os dados clique   

Para consultar os dados já cadastrados clique  

  

Veja também 

• Relatórios 

• Relaciona_Despesa 

• Virada Anual Registro de Preços 
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Virada Anual Registro de Preços 

 
  

Esta função realiza a virada anual dos processos de registros de preços em andamento. Através 

dela é possível relacionar os órgão dos exercício anterior aos órgão do próximo exercício, para 

continuação desses processos e emissão de empenhos em despesas do próximo ano.  

  

 

  

  

Ano: Informe o ano do exercício (Imediatamente anterior ao ano do próximo exercício). 

Ano do Processo: Informe o ano do processo que terá continuidade no próximo exercício. 

Tipo de Processo: Informe o tipo de processo (Concorrência ou Registro de Preços). 

Número do Processo: Informe o número do processo que terá continuidade no próximo 

exercício. 

  

Órgãos do exercício anterior 
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Nesta tabela serão listadas todas os órgãos do exercício anterior que foram vinculados ao 

 processo informado. 

  

Órgãos do novo exercício 

Nesta tabela é possível vincular ao processo os órgãos do próximo exercício, para que seja 

possível emitir empenhos para as despesas desses órgãos.  

  

Para limpar os dados clique   

Para Imprimir os dados clique  

Para consultar os dados já cadastrados clique  

Veja também 

• Relatórios 

• Relaciona_Despesa 

• Relaciona Despesa para o Processo 
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Estrutura Orçamentária 

Parametrização da Atualização 

 
  

Funcionalidade destinada a realizar a importação da estrutura orçamentária de despesas do 

banco de dados do CPCetil para o banco de dados do LCCetil. 

  

Guia Parâmetros 

 

  

Guia Agendamento 
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Após inserir os dados clique em  para salvar. 

  

 


