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2. Atualização de Versão 

2.1. Atualização do Documento 

O referido documento será atualizado sempre que houver atualização de versão com evolução das 

funcionalidades do PRONIM LC. As atualizações de versões realizadas apenas para compatibilizar o 

versionamento entre os produtos integrados ao PRONIM LC que não evoluem as funcionalidades do 

software não serão atualizadas neste documento.  

 

2.2. Pontos de Atenção 

2.2.1. Versão 515.01.00-000 

Esta liberação contempla o arquivo executável do Pregão Eletrônico, mediante licença de uso. O 

funcionamento da integração do Pregão Eletrônico com o aplicativo externo, tem como pré-requisito a 

configuração dos "Serviços de Informação da Internet (IIS)" utilizando a plataforma ASP.NET 4.5. 

Para um melhor entendimento das configurações necessárias, consulte na funcionalidade “Pregão 

Eletrônico” o arquivo de ajuda do PRONIM® LC através da tecla F1. 

 

2.2.2. Versão 515.01.02-000 

Para o correto funcionamento do sistema, é necessário ter instalado o aplicativo “Microsoft .NET 

Framework 4.0 Full”.  

Ao instalar o sistema ou executar a SUREINST.exe, será realizada uma verificação e caso o aplicativo não 

esteja instalado será emitida a mensagem: “O Microsoft .NET Framework 4.0 Full não está instalado e sem 

ele alguns componentes poderão não funcionar adequadamente. Você poderá baixa-lo a partir do 

endereço http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=17718”.  

Basta baixar o aplicativo e realizar sua instalação para que seja possível utilizar o sistema sem maiores 

problemas. 

 

2.2.3. Versão 516.01.02-000 

Em virtude da liberação do projeto que atende a prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, 

para clientes que possuem o PRONIM TB, se faz necessário também a atualização do mesmo após a 

atualização do PRONIM LC, para garantir o correto funcionamento das informações de transparência. 
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2.2.4. Versão 518.01.08-000 

Para os clientes que possuírem integração de algum software da Administração de Suprimentos com o 

PRONIM®CP da Administração Financeira, e realizarem atualização dos sistemas (PP, AF, LC E CM) para 

uma versão a partir da 518.01.08 será necessário atualizar também o PRONIM®CP para uma versão 

superior a 518.02.00, para manter a compatibilidade entre os sistemas dessas duas áreas.  

 

2.2.5. Versão 518.01.12-000 

Os clientes do estado do Paraná deverão atualizar também a versão do PRONIM®IA-PR para a versão 

518.01.01-140, para ser compatível com a versão a 518.01.12-000 do PRONIM®LC.  

 

2.2.6. Gerais 

Os produtos PRONIM PP, AF, CM e LC (assim como o módulo SGerais que acompanha cada um destes 

produtos) podem trabalhar de forma integrada, assim sendo, ao atualizar quaisquer destes quatro 

produtos em clientes que operam de forma integrada, é necessário que todos os produtos sejam 

atualizados para a mesma versão. 

 

Obs: A release pode ser diferente. 

 

Solicitamos especial atenção para os seguintes procedimentos de segurança: 

 

a) Cópia de Segurança: Tendo em vista que a nova versão atualiza substancialmente a estrutura do 

banco de dados, recomenda-se a realização de uma cópia de segurança do banco de dados do 

PRONIM LC bem como dos demais sistemas (AF, PP e CM), se integrados. 

b) Atualização: Por conter rotinas que afetarão o desempenho geral do aplicativo da empresa, 

recomenda-se que a atualização da versão seja realizada fora do horário normal de expediente. 

 

c) Para obter maiores detalhes sobre as liberações corretivas, consulte o Relatório de Atualizações 

Corretivo dos produtos. 

 

 

Devido ao lançamento de novas versões, a Microsoft não oferece mais suporte aos Sistemas Operacionais 

Windows Vista, XP, 2000 Server, Server 2003 e aos Bancos de Dados SQL Server 2000, 2005 e 2008. Por 

isso, o PRONIM já está homologado para ser utilizado com as versões do Windows Server 2008, 2012 e 

Bancos de Dados SQL Server 2012 e 2014. 

Descontinuidade do Suporte para Versões do Microsoft SQL Server: 
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Descontinuidade do Suporte para Versões do Microsoft Windows: 

 
O PRONIM será suportado nas versões antigas do Windows e SQL Server até o momento da 

DESCONTINUIDADE NO PRONIM, após esta data, não haverá mais atualizações de versão. 

Desta forma, recomendamos a migração para as versões que possuem suporte da Microsoft, Sistema 

Operacional Windows para a versão 2012 e Servidor de Banco de Dados SQL Server para a versão 2012 

ou 2014. 

Todas as demandas que reportarem problemas relacionados às versões descontinuadas de Sistema 

Operacional ou Banco de Dados, serão atendidas mediante solicitação de serviços para migração do 

Microsoft Windows ou Microsoft SQL Server. 

 

2.3. Possíveis problemas na atualização 

Problemas que podem ocorrer numa atualização de versão: 

 

a) Interrupção do processo de conversão por: Interrupção do operador, Falta de energia elétrica, 

Equipamento “pendurou”. 

Procedimento: Retornar a Cópia de Segurança e refazer o processo. 

 

b) Erro de estrutura da base anterior: 

Procedimento: Retornar a Cópia de Segurança, identificar o erro e reportá-lo ao Assistente 

Técnico responsável pelo seu atendimento. 

 



  

 

Relatório de Atualizações – Versão 517 

 

 

Página 11 de 154 

3. Versão 518.01.23-000 

3.1. Liberação 26/10/2018 

3.1.1. Módulo Cadastro 

3.1.1.1. Menu Principal/Parametrização e Aprovação de Trâmites 

Disponibilizamos um novo trâmite para possibilitar a aprovação dos Termos Aditivos dos Contratos. Além 

disso, a aprovação dos trâmites Contratos, Termo Aditivo, Requisição para Pedido de Empenho RP,  

Pedido de Empenho, Pedido de Empenho Complementar e Autorização de Compra/Ordem de Serviço, 

deverá  ser realizada individualmente para cada um desses registros.  

 

4. Versão 518.01.22-000 

4.1. Liberação 19/10/2018 

4.1.1. Módulo Processo 

4.1.1.1. Menu Principal/Afastamento/Dispensa e Inexigibilidade. 

A referida versão passou a permitir a alteração dos processos de Dispensa e Inexigibilidade após a 

realização da dispensa de reserva de recurso, da mesma forma que já ocorre para os processos 

licitatórios, desde que a dispensa de recurso seja a última fase gravada. Com isso, não será mais 

necessário realizar a exclusão da fase Processo quando for necessário realizar eventuais ajustes nas 

informações destes processos. 

  

4.1.2. Módulo Informações  

Realizamos a conversão de todas as funcionalidades do Módulo Informações para a tecnologia VB.Net, 

com o objetivo de continuar a evolução tecnológica do PRONIM® LC. 

 

4.1.2.1. Relatórios / Prestação de Contas / LicitaCon - TCE/RS 

Embora no leiaute do TCE/RS referente ao arquivo ALTERAÇÃO.TXT, conste que nos casos de REN 

(Renovação contratual), o VL_ACRESCIMO (Valor do Acréscimo) a ser informado deverá ser o valor total 

do contrato original somado ao(s) reajuste(s) aplicado(s), essa soma só deverá ocorrer se houver reajuste 

percentual de valor dos itens do contrato, caso contrário, deverá ser informado apenas o  valor do termo 

aditivo, segundo a orientação repassada pelo TCE/RS através de chamado.  
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4.1.2.2. Relatórios / Prestação de Contas / Geração Audesp 

A geração do arquivo PAGAMENTO.xml foi modificada para enviar o valor pago sem descontar as 

retenções, visando atender a orientação recebida TCE/SP através de chamado, uma vez que não foi 

possível obter clareza sobre a  regra de envio desta informação na documentação AUDESP 

disponibilizada pelo TCE. 

  

 

 

 

5. Versão 518.01.21-000 

5.1. Liberação 28/09/2018 

5.1.1. Módulo Processo 

5.1.1.1. Instrumento Contratual / Contrato/Rescisão 

As informações Data de Remessa, Data de Publicação, Nome do Órgão Oficial, Tipo de Órgão Oficial 

foram disponibilizadas na consulta “Publicação do Contrato” do Formatador de Documentos, para 

permitir a impressão dessas informações no Extrato de Rescisão.  

 

Vale ressaltar que, caso o contrato foi publicado em mais de um veículo de comunicação, todas as 

publicações serão apresentadas.     

 

5.1.1.2. Instrumento Contratual / Painel de Instrumento Contratual 

 

A função teve seu comportamento ajustado para retornar para o mesmo registro da tabela após ocorrer a 

visualização dos pedidos de empenhos. 

 

5.1.1.3. Fases da Requisição/ Formalização da Requisição 

Especificamente para o cliente Montes Claros, as fases de Reserva de Recurso e Formalização da 

Requisição somente serão permitidas após o preenchimento da fase Coleta de Preço. Essas alterações 

foram liberadas em 21/09/2018.   
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6. Versão 518.01.20-000 

6.1. Liberação 31/08/2018 

6.1.1. Módulo Principal 

6.1.1.1. Cadastros/Processos/Tipo de Anexo 

 

Para os clientes do Rio Grande do Sul, a funcionalidade Tipos de Anexo passou a restringir a utilização 

dos tipos de anexos que foram desativados pelo o TCE/RS (PDO - Planilha de detalhamento do objeto/ 

PPR -Planilha de proposta), conforme a alteração de leiaute publicada no dia 07/08/2018.   

 

6.1.2. Módulo Processos 

6.1.2.1. Menu Principal/Dispensa por Limite e Justificativa  

As Dispensas por Limite e Justificativa seguirão a mesma sequência de numeração de Modalidade para o cliente de 

Montes Claros – MG.  

6.1.2.2. Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos 

Para os clientes do Rio Grande do Sul, a função passou a restringir a opção “TCE” para os documentos 

cujo tipo de anexo foi desativado, mas continuará permitindo a gravação desses anexos para 

disponibilização no Portal de Transparência. 

 

6.1.2.3. Menu Auxiliar / Manutenção do Processo – Audesp – TCE/SP 

A questão “Consta no processo parecer técnico - jurídico atestando a viabilidade da contratação?” passou 

a permitir edição independentemente de haver as respectivas fases registradas no LC.  

   

6.1.3. Módulo Informações 

6.1.3.1. Relatórios / Prestação de Contas / Relatórios TCU (Lei 9.755/98) 

Os relatórios Publicidade de Compras, Contratos e Aditivos, gerados através da função “Relatórios TCU 

(Lei 9.755/98)”, passaram a dispor de um filtro por Modalidade do Processo Licitatório, objetivando dar 

mais flexibilidade na geração dos mesmos. Além disso, o relatório Publicidade de Compras passou a ser 

apresentado em Stilmulsoft, para uma melhor visualização.  

 

6.1.3.2. Relatórios / Prestação de Contas / LicitaCon - TCE/RS 

Realizamos modificações visando atender as alterações de leiaute, publicadas pelo TCE/RS no dia 

78/08/2018, e citadas a seguir:  
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• De acordo com a nova regra do TCE, para a modalidade de RPO (Registro de Preços de Outro 

Órgão), o documento do tipo AOG (Autorização do órgão gerenciador) passa a ser obrigatório 

quando o TP_ATUACAO_REGISTRO do arquivo LICITACAO.txt for igual a Não 

participante/Aderente; 

• Não será mais necessário o envio dos documentos PDO (Planilha de detalhamento do objeto) e 

PPR (Planilha de proposta). Estes documentos até então eram de preenchimento opcional.  

   

6.1.3.3. Relatórios / Prestação de Contas / Geração Audesp 

Ao selecionar o registro de Licitação, caso a questão “Consta no processo parecer técnico - jurídico 

atestando a viabilidade da contratação?” foi respondida como “NÃO”, a ausência de parecer será alertada. 

  

7. Versão 518.01.19-000 

7.1. Liberação 10/08/2018 

7.1.1. Módulo Principal 

7.1.1.1. Cadastros/Processo/Agenda de Processos e Contratos 

A agenda de processos e contratos passou a possibilitar a impressão das informações exibidas, para 

posterior conferência destas informações. Além disso, o resultado da consulta poderá ser ordenado pela 

coluna desejada, através de um clique com o botão direito.    

 

7.1.2. Módulo Processo 

7.1.2.1. Menu Principal/Afastamento/Inexigibilidade 

Para os clientes de São Paulo, a guia Origem da Carona passou a solicitar o Valor da Licitação Original 

para os processos de inexigibilidade com natureza de carona, cujo tipo de atuação é “Participante”. Ao 

gravar o processo, o valor da licitação original será automaticamente replicado como Cotação, que 

corresponde ao Valor Estimado da Licitação. Essa informação será utilizada pela função “Geração Audesp” 

para apresentar ou não esses processos de carona, e os arquivos deles decorrentes, de acordo com o 

valor de remessa vigente. 

 

7.1.2.2. Menu Principal/Configurações/Parâmetros de Obrigatoriedade da Despesa/Conta 

Extraorçamentária 

Disponibilizamos uma função que permitirá escolher em qual fase do processo será obrigatório realizar o 

vínculo da despesa/conta ao edital, bem como determinar se o rateio dos itens entre as despesas será ou 

não igualmente obrigatório até a fase de homologação. 
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A tela apresentará a parametrização padrão do sistema. Será permitido alterar os dados referentes a fase 

do processo e determinar a obrigatoriedade ou não do rateio dos itens entre as despesas.   

 

As seguintes funcionalidades do PRONIM LC forma alteradas para validar se as despesas foram digitadas 

até a fase que foi determinada:   

 

Módulo Processo->Menu Principal->Afastamentos->Dispensa por Limite.  

Módulo Processo->Menu Principal->Afastamentos->Dispensa por Limite.  

Módulo Processo->Menu Principal->Afastamentos->Dispensa por justificativa. 

Módulo Processo->Menu Principal->Afastamentos->Justificativa de Inexigibilidade.  

Módulo Processo->Menu Principal->Licitação-> Concorrência->Edital de Concorrência.  

Módulo Processo->Menu Principal-> Licitação->Tomada de Preço-> Edital de Tomada de Preço.  

Módulo Processo->Menu Principal-> Licitação->Convite -> Edital de Convite.  

Módulo Processo->Menu Principal-> Licitação->Edital de Concurso.  

Módulo Processo->Menu Principal-> Licitação->Pregão -> Edital de Pregão.  

Módulo Processo->Menu Principal-> Fases do Processos -> Fase interna ->Deliberação Superior.  

Módulo Processo->Menu Principal-> Fases do Processos -> Fase interna ->Documentação Obrigatória. 

Módulo Processo->Menu Principal-> Fases do Processos -> Fase Externa ->Homologação.  

Módulo Processo->Menu Principal-> Fases do Processos -> Menu Auxiliar -> Manutenção do Processo – 

AUDESP (SP).  

Módulo Processo->Menu Principal-> Fases do Processos -> Menu Auxiliar -> Manutenção do Processo 

(RS).  

Módulo Informação->Relatório->Prestação de Contas->LicitaCon -TCE/RS.  

Módulo Informação->Relatório->Prestação de Contas->AUDESP - TCE/SP.  

IAPR/Gerações -> Administração de Suprimentos -> PRONIM LC – TC/PR. 

 

 

7.1.2.3. Menu Auxiliar / Dotação Orçamentária/Conta Extraorçametaria  

 

Esta funcionalidade permitirá 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 o 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.   
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7.1.2.4. Menu Auxiliar / Manutenção do Processo – Audesp – TCE/SP 

A função de Manutenção do Processo passou a permitir a digitação do código da licitação para os 

processos de inexigibilidade com natureza de carona e tipo de atuação “Participante”, para que os 

clientes possam informar o código obtido do sistema AUDESP, que se refere a licitação original.  

Além disso, na guia Origem da Carona será permitido manutenir a informação referente ao Valor da 

Licitação Original. Vale ressaltar que, ao concluir a manutenção do processo, o valor da licitação original 

será automaticamente replicado para o Valor Estimado da Licitação. Essa informação será utilizada pela 

função “Geração Audesp” para apresentar ou não esses processos, e os arquivos deles decorrentes, de 

acordo com o valor de remessa vigente. 

 

 

7.1.2.5. Relatórios / Contratos / Vencimento de Contratos 

O relatório foi convertido para Stimulsoft, para que sua geração ocorra com mais velocidade, e para que 

possa ser salvo em vários outros formatos. Além disso, a geração poderá ser realizada de forma ordenada 

por ano/número do contrato. 

 

8. Versão 518.01.18-000 

8.1. Liberação 27/07/2018 

8.1.1. Conversão para VB.NET 

Visando a evolução tecnológica dos nossos produtos, liberamos a nova versão do PRONIM® LC – 

Módulo Processo, utilizando a tecnologia VB.Net, a qual permitirá a evolução do software com a 

utilização de novos recursos de desenvolvimento.  

 

8.1.2. Módulo Principal 

8.1.2.1. Cadastro/Processo/Valores de Licitação   

Os valores de licitação foram atualizados conforme os reajustes publicados pelo Decreto 9.412 em 

18/06/2017, o qual foi de 120%. Esses valores entraram em vigor a partir de 18/07/2018. A rotina interna 

passou a utilizar a data de início de vigência, para obter os valores vigentes conforme na data de 

expedição do edital. 

Além disso, a partir da versão 518.01.17, a função passou a ser apresentada no Módulo 

Principal/Cadastro/Processo, visando facilitar o acesso às informações, e subsidiar a elaboração dos 

editais. Com isso, as permissões de acesso à essa função deverão ser refeitas.  
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8.1.3. Módulo Processo 

8.1.3.1. Menu Principal/Afastamentos e Licitações 

As guias “Orçamento” e “Extra” das funções de registro de editais e processos de afastamentos foram 

unificadas em única função para proporcionar melhor manutenibilidade em futuras implementações. Esta 

alteração é parte do Projeto Item x Despesa, e dará subsídios para posterior evolução que visa permitir a 

alteração e manutenção da despesa em fases posteriores ao edital.  

 

8.1.3.2. Menu Principal/Dispensa por Limite  

Visando comtemplar as modificações de leiaute publicadas pelo TCE/RS no dia 22/06/2018, 

disponibilizamos no edital de Dispensa por Limite, somente para os clientes do Rio Grande do Sul, um 

indicador chamado “Dispensa Eletrônica”, que visa identificar as dispensas comuns das dispensas que 

utilizaram a Cotação Eletrônica, para determinar o envio de uma nova modalidade de licitação da 

prestação de contas chamada “PDE-Processo de Dispensa Eletrônica”. 

Além disso foram incluídos os tipos de anexos e combinações possíveis da modalidade “PDE-Processo de 

Dispensa Eletrônica”, com o tipo de licitação e tipo de objeto e os respectivos fundamentos legais. 

 

8.1.3.3. Fases do Processo/Fase Externa/Adjudicação 

Em decorrência de uma limitação no leiaute do TCE/RS, a qual impossibilita relacionar o mesmo lote/item 

mais de uma vez para diferentes vencedores no arquivo ITEM.TXT, incluímos uma crítica para impedir a 

adjudicação do mesmo lote/item para diferentes fornecedores, objetivando evitar erro no envio do 

processo ao prestar de contas. 

 

8.1.3.4. Instrumento Contratual/Pedido de Empenho/ Item X Despesa/Conta 

Extraorçamentária  

 

Disponibilizamos nova funcionalidade chamada “Item X Despesa/Conta Extraorçamentária”. Esta funcionalidade 

permitirá a alteração no rateio entre quantidade dos itens e as despesas dos editais em fases posteriores ao registro 

do edital. 

 

Não será permitida a inclusão, alteração ou exclusão de lotes/itens ou despesas/contas. 

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. 
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8.1.4. Módulo Informações 

8.1.4.1. Relatórios / Prestação de Contas / LicitaCon - TCE/RS 

As funções de anexos, eventos e as mensagens de consistências referentes a prestação de contas foram 

alteradas para contemplar os impactos das especificidades da PDE-Processo de Dispensa Eletrônica. 

Assim como a geração de 7 arquivos e suas referentes regras de consistências dos apêndices do TCE RS. 

 

Além disso, foi incluída uma crítica (Tipo Erro) na geração do arquivo LICITACAO.TXT, para acusar os 

processos de Carona, em que o tipo de atuação foi “Não Participante/Aderente”, que não possuírem o 

documento “PMV - Pesquisa de mercado demonstrando a vantagem econômica”.  

8.1.4.2. Relatórios / Prestação de Contas / Geração Audesp 

A partir desta versão função passará a apresentar os contratos assinados antes de 08/08/2016 cujo o valor 

acrescido dos termos aditivos firmados após 08/08/2016 tenha ultrapassado o valor de remessa da 

Instrução 02/2008 do TCE/SP, conforme orientação repassada pelo TCE/SP em chamados que foram 

enviados ao canal “Fale Conosco”. Vale ressaltar que, embora o contrato, termo aditivo e respectivas 

execuções sejam apresentadas na tela de geração, somente deverão ser gerados e transmitidos a AUDESP 

Fase IV as informações dos contratos que não foram enviados ao sistema de seletividade na época de sua 

assinatura. Os termos aditivos originados dos contratos que foram enviados a sistemática antiga deverão 

seguir pela mesma.   

 

 

9. Versão 518.01.15-009 

9.1. Liberação 29/06/2018 

9.1.1. Módulo Processo 

9.1.1.1. Menu Principal/ Afastamentos/Inexigibilidade 

As informações da guia Origem da Carona do edital de Inexigibilidade foram ordenadas objetivando 

dispor os dados em uma sequência lógica, a partir do tipo de atuação da entidade/órgão no processo de 

“carona”.  

 

Vale reforçar também a definição de algumas informações apresentadas nessa guia, que não enviadas na 

prestação de contas aos Tribunais de alguns estados, conforme abaixo:  

Tipo de Atuação:  Se refere ao tipo de atuação do órgão ou entidade nesse processo de carona, 

podendo ser: 

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.  
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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.   

Órgão Gerenciador:  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.   

 

9.1.1.2. Menu Auxiliar/Manutenção de Processos AUDESP – TCE/SP 

As informações da guia “Origem da Carona” foram ordenadas objetivando dispor os dados em uma 

sequência lógica, a partir do tipo de atuação da entidade/órgão no processo de “carona”, conforme 

descrito acima, na funcionalidade Menu Principal/ Afastamentos/Inexigibilidade. 

 

Vale reforçar que a prestação de contas dos processos de carona ocorre de forma diferente, conforme o 

tipo de atuação, conforme segue: 

Tipo de Atuação Não participante/Aderente: Processos desse tipo deverão ser gerados em arquivo xml, 

para serem transmitidos para o sistema AUDESP.  Esse processo será gerado no modelo de dados para 

licitações de adesão a ata de registro de preço de outro órgão (AUDESP4_LIC_REG_SIM). 

 

Tipo de Atuação Participante: 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. Os o ajustes e execuções decorrentes 

desse processo também deverão ser prestados diretamente no sistema AUDESP, até que o LC-A esteja 

preparado para receber o código da licitação que foi importada.  

Além disso, a função também passou a apresentar a guia “Edital” para os processos de inexigibilidade 

com natureza de chamamento público/credenciamento, para que seja possível visualizar as publicações 

realizadas e sugestionar a questão “Houve publicação do credenciamento em veículos comunicação?” 

como “Sim”, quando a fase de publicação foi preenchida para o processo, ou como “Não”, quando não 

existir publicação.  É importante destacar que essas informações serão enviadas ao Tribunal de Contas.  

 

9.1.2. Módulo Informações 

9.1.2.1. Relatórios / Prestação de Contas / SIGFIS - TCE/RJ 

Implementado para obter a informação referente ao código do TCE atribuído a Unidade Gestora diretamente do CP 

quando houver integração com o CP, pois quando existe integração, as informações sobre unidade gestora são do 

domínio do CP. A integração não necessita ser diretamente entre LCxCP, pode ser também CMxCP e PPxCM, desde 

que haja integração do LC com os demais produtos (LCxCMxCP, LCxCMxPPxCP). 
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10. Versão 518.01.15-000 

10.1. Liberação 15/06/2018 

10.1.1. Módulo Processo 

10.1.1.1. Instrumento Contratual / Execução do Ajuste - (SP) 

O cálculo realizado para sugestionar o percentual executado nesta medição, da guia 

Conferência/Medição, foi alterado visando seguir as orientações repassadas pelo Tribunal.  

 

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.  

 

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, conforme o sistema já executava.  

 

Conforme orientação do Tribunal percentual executado não é acumulativo, ou seja, não considera as 

liquidações já realizadas, apenas a liquidação em questão.  

 

10.1.2. Módulo Informações 

10.1.2.1. Relatórios / Prestação de Contas / Audesp – TCE/SP 

 

Alteramos a função de busca dos registros a serem prestados, para desconsiderar os processos com tipo 

de ajuste “Nota de Empenho” que não atingiram o valor de remessa, uma vez que, segundo orientação 

recebida do TCE, é desnecessário totalizar as Notas de Empenho já emitidas para o processo visando 

verificar se o Total emitido atingiu o valor remessa vigente, pois essa regra se aplica somente a contratos 

e termos aditivos. 

 

O help da função e o Manual também foram atualizados, visando clarificar as regras que determinam a 

obrigatoriedade de envio dos registros, conforme 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.  
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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.  

 

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. 
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11. Versão 518.01.13-000 

11.1. Liberação 25/05/2018 

11.1.1. Módulo Principal 

11.1.1.1. Cadastro/Processo/Tipo de Anexo  

Alguns tipos de anexos tiveram suas descrições alterada para anteder as alterações de leiaute publicadas 

pelo TCE/RS no dia 16/05/2018. 

 

Tipo  Descrição Anterior Descrição Atual 

OPC Orçamento Prévio Orçamento Base 

PJB Projeto Básico Projeto Básico/Anteprojeto/Termo 

de Referência 

 

Além da alteração da descrição, o TCE/RS disponibilizou um novo tipo de anexo para a fase de contrato.  

 

Tipo  Descrição 

ECP Edital de Abertura de Concurso Público 

 

11.1.2. Módulo Processo 

11.1.2.1. Menu Principal/ Afastamentos / Dispensa por Limite  

Foram disponibilizadas novas opções para preenchimento da Fundamentação Legal dos processos de 

Dispensa por Limite, para atender as alterações de leiaute publicadas pelo TCE/RS no dia 16/05/2018. As 

opções incluídas foram: 

 
Descrição  

Art. 24, inc. III, da Lei n° 8.666/93  

Art. 24, inc. XVII, da Lei nº 8.666/93  

Art. 24, inc. XXIII, da Lei nº 8.666/93  

Art. 24, inc. XXIV, da Lei nº 8.666/93  

Art. 24, inc. XXVI, da Lei nº 8.666/93  

Art. 24, inc. XXVII, da Lei nº 8.666/93  

Art. 24, inc. XXX, da Lei nº 8.666/93  

Art. 24, inc. XXXIV, da Lei nº 8.666/93  
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12. Versão 518.01.12-000 

12.1. Liberação 18/05/2018 

12.1.1. Módulo Principal 

12.1.1.1. Fases do Processo/Fase Externa/Ata de Registro de Preço.  

A função passou a dispor das datas de início e fim de vigência, que foram liberadas para os clientes de 

todos os estados. Tais datas foram disponibilizadas também no formatador de documentos, na consulta 

Ata de Registro de Preço.  

 

É importante destacar que para os clientes do Paraná, as datas de início e fim de vigência eram 

informadas na função de Complemento da Ata. A partir dessa versão elas deverão ser informadas já no 

momento da gravação da Ata, mas poderão ser alteradas na função de complemento.   

 

Importante: Os clientes do Paraná deverão atualizar também a versão do IAPR, para que seja compatível 

com essa versão do LC, visto que a prestação de contas envia informações da Ata de Registro de Preços. 

  

12.1.1.2. Instrumento Contratual/Pedido de Empenho/Requisição para Pedido de 

Empenho e Pedido de Empenho RP 

As referidas funções passaram a realizar a validação da vigência da Ata e emitir um alerta caso esteja 

vencida. Esse comportamento já era utilizado pelos clientes do estado do Paraná e a partir desta versão 

foi incorporado no produto padrão para os demais estados. A mensagem de alerta poderá ser 

transformada em mensagem impeditiva desmarcando o parâmetro “Permitir a gravação de 

Instrumentos Contratuais fora de Vigência”, da função Parâmetros Gerais do Sistema (Guia Gerais) 

 

 

12.1.1.3. Relatórios / Contratos e Aditivos/ Atas de Registros de Preços e Aditivos 

Com o objetivo de disponibilizar um relatório com as informações das Atas de Registro de Preço de um 

determinado processo, adequamos o Relatório Atas de Registro de Preços e Aditivos, que já era utilizado 

pelos clientes do estado do Paraná, para uso dos clientes dos demais estados.  
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13. Versão 518.01.11-000 

13.1. Liberação 11/05/2018 

13.1.1. Módulo Principal 

13.1.1.1. Suporte/Parâmetros do LC/Parâmetros Gerais 

A descrição do parâmetro foi ajustada de “Ocultar valor de referência nos Lances do Pregão” para 

“Ocultar o valor e % de referência nos Lances do Pregão”.  

 

13.1.2. Módulo Processo 

13.1.2.1. Menu Principal/ Afastamentos 

Para evitar a geração de ocorrências no e-Validador do TCE/RS, a partir dessa versão a lista de 

Fundamentação Legal apresentada nos editais de Dispensa por Limite Simples, Dispensa por Limite 

Completo, Dispensa por Justificativa, Inexigibilidade e Chamamento Público será exibida de acordo com o 

Apêndice B do TCE/RS, a fim de atender as alterações de leiaute realizadas pelo TCE.  

 

13.1.2.2. Fases do Processo/Fase Externa/Sessão Pública/Lances do Pregão 

Funcionalidade de lances do pregão passou a ocular o valor de referência e o percentual de referência quando o 

parâmetro “Ocultar Valor e % de referência nos lances do pregão” estiver habilitado. Antes somente o valor de 

referência era ocultado.   

  

 

13.1.3. Módulo Informações 

13.1.3.1. Relatórios / Prestação de Contas / Audesp – TCE/SP 

 

Para que os nossos clientes tenham mais facilidade em realizar o registro das informações no módulo 

Declaração Negativa do sistema AUDESP, o qual foi liberado no dia 18/04/2018, conforme publicado no 

site Audesp, e cujo a obrigatoriedade de preenchimento se dá até o 15º dia do mês subsequente ao mês 

de referência, disponibilizamos a geração da Declaração Negativa, que listará os tipos de registros que 

não tiveram documentos a serem prestados ao TCE/SP no mês de referência.  

Para saber mais detalhes sobre o novo Módulo Declaração Negativa, do TCE/SP,  acesse 

http://www4.tce.sp.gov.br/audesp/novo-modulo-fase-iv-declaracao-negativa.  

 

 

http://www4.tce.sp.gov.br/audesp/novo-modulo-fase-iv-declaracao-negativa
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Vale ressaltar que os tipos listados na Declaração Negativa são aqueles para os quais não foram 

registrados nenhum documento no LC, ou aqueles que, embora tenham sido registrados documentos, 

estes não se enquadraram no valor de remessa determinado pelo TCE.  

 

Além disso, é importante atendar que, embora a tela de geração dos arquivos xml possa até exibir um 

determinado tipo de registro para um determinado período do mês, esse tipo pode ser apresentado na 

Declaração Negativa para desse mês, uma vez que a tela de geração não apresenta apenas os registros 

do mês, mas também os registros dos quais eles são derivados (pai), os quais podem ter ocorrido em 

meses anteriores.  

 

14. Versão 518.01.09-000 

14.1. Liberação 27/04/2018 

14.1.1. Mensagem referente a versão do sistema menor que a permitida. 

A partir dessa versão, na mensagem apresentada referente a versão menor que a permitida, será exibido 

o número completo da versão. 

14.1.2. Módulo Processo 

14.1.2.1. Menu Principal/ Afastamentos  

Para os clientes do estado de Santa Catarina a digitação do Processo Administrativo (Ano, número e mês) 

passou a ser opcional na digitação dos processos de afastamento, sendo necessário apenas indicar órgão 

principal, quando houver mais de um, para fins de prestação de contas. A alteração foi liberada no dia 

12/04/2018. 

 

14.1.2.2. Menu Principal/ Licitação 

Para os clientes do estado de Santa Catarina a digitação do Processo Administrativo (Ano, número e mês) 

passou a ser opcional na digitação dos editais de licitação, sendo necessário apenas indicar órgão 

principal, quando houver mais de um, para fins de prestação de contas. A alteração foi liberada no dia 

12/04/2018.   

 

14.1.2.3. Instrumento Contratual/Contrato e Termo Aditivo 

Para os clientes do estado do Espirito Santo, o comportamento da função de anexação de documentos 

do contrato e termo aditivo foi modificado para que os documentos sejam incluídos já com a opção de 

exibição no portal de Transparência marcada, evitando que os clientes tenham retrabalho em acessar 

novamente a função para realizar essa indicação.  
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14.1.3. Módulo Informações 

14.1.3.1. Relatórios / Prestação de Contas / Audesp – TCE/SP 

Foi incluída uma crítica na geração do arquivo Ajuste para indicar a ausência do Ordenador, evitando 

assim que o cliente tome ciência da falta dessa informação só no momento de submeter o arquivo ao 

coletor do TCE/SP. 

 

Além disso, para os novos clientes, a funcionalidade passou a realizar uma carga dos valores limites do 

TCE/SP para a área Municipal, caso não existir registros na função Limite de Valor TCE/SP. Os valores 

respectivas datas que serão inseridos são: 

 

Data                 Valor  

08.08.2016 => R$ 80.000,00 

02.01.2017 => R$ 80.000,00   *Continuou 80.000 pois o TCE postergou os 40.000 para iniciar somente em 03.04.2017 

03.04.2017 => R$ 40.000,00 

03.07.2017 => R$ 30.000,00 

02.01.2018 => R$ 20.000,00 

02.07.2018 => R$ 10.000,00 

02.07.2018 => R$ 10.000,00 

02.01.2019 => R$ 6.425,00 (Valor atualizado com base na cotação da UFESP de 2018)  

Lembrando que o valor de 02.01.2019 equivale a 250 UFESP, o qual deverá ser atualizado em 2019, com base na 

nova cotação. 

 

14.1.3.2. Relatórios / Prestação de Contas /Limite de Valor TCE/SP 

Com o objetivo de facilitar a implantação em novos clientes, a função passou a dispor de um botão para 

realizar a carga dos valores limites e respectivas datas de obrigatoriedade que foram publicados pelo 

TCE/SP para a área Municipal.  

 

Os valores respectivas datas que serão inseridos são: 

 

Data                 Valor  

08.08.2016 => R$ 80.000,00 

02.01.2017 => R$ 80.000,00   *Continuou 80.000 pois o TCE postergou os 40.000 para iniciar somente em 03.04.2017 

03.04.2017 => R$ 40.000,00 

03.07.2017 => R$ 30.000,00 

02.01.2018 => R$ 20.000,00 

02.07.2018 => R$ 10.000,00 

02.07.2018 => R$ 10.000,00 
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02.01.2019 => R$ 6.425,00 (Valor atualizado com base na cotação da UFESP de 2018)  

Lembrando que o valor de 02.01.2019 equivale a 250 UFESP, o qual deverá ser atualizado em 2019, com base na 

nova cotação. 

 

15. Versão 518.01.07-000 

15.1. Liberação 03/04/2018 

15.1.1. Módulo Cadastros 

15.1.1.1. Tabelas/Endereço/Município 

Para os clientes do estado do Rio Grande do Sul, no cadastro de municípios, o campo código do 

município IBGE passou a ser obrigatório somente quando o país for Brasil, visando atender alterações de 

leiaute do TCE/RS, onde que, para fornecedores estrangeiros essa informação não necessita ser enviada. 

Para os demais estados esse campo já era opcional.    

 

15.1.2. Módulo Principal  

15.1.2.1. Cadastro/Processo/Penalidades  

Para a Prefeitura de Vila Velha - Espirito Santo disponibilizamos uma função para realizar o cadastro de 

penalidades para que possam ser posteriormente associadas aos contratos efetivados. 

 

15.1.3. Módulo Processo 

15.1.3.1. Fases do Processo/Fase Externa/Ata de Registro de Preço.  

Especificamente para a Prefeitura de Vila Velha – ES, a função passou a dispor das datas de início e fim de 

vigência. Tais datas foram disponibilizadas também no formatador de documentos, na consulta Ata de 

Registro de Preço. 

 

15.1.3.2. Instrumento Contratual/Contrato/Publicação  

Para os clientes do estado de São Paulo, a função de publicação teve uma regra alterada, para garantir 

que a publicação dos termos seja consistida com a data de assinatura, em vez de consistir com a data de 

início de vigência.  

 

15.1.3.3. Instrumento Contratual/Termo Aditivo 

Para os clientes do estado de São Paulo, na função de termo aditivo, realizamos as seguintes alterações 

em relação as validações impeditivas: 
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1) Passou a permitir o cadastro de Termos Aditivos com vigência futura, ou seja, em data posterior a 

data da máquina. 

2) Passou a impedir o cadastro de Termos Aditivos com a data de assinatura futura. A data deverá 

ser menor ou igual a data da máquina.  

 

Para os clientes do estado de Santa Catarina passou a ser necessário informar o Gestor/Fiscal do Termo 

Aditivo, para correta prestação de contas nos casos em que o gestor/fiscal do termo aditivo é diferente 

do gestor do contrato. Na conversão desta versão, para os termos aditivos já cadastrados, essa nova 

informação será preenchida automaticamente com os dados do gestor do contrato. 

 

15.1.3.4. Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos 

Para os clientes do Rio Grande do Sul, a função passou a permitir que sejam anexados e marcados para 

envio ao TCE mais de um documento com o mesmo tipo e evento, desde de que seus nomes sejam 

diferentes.   

A alteração visa atender a uma solicitação legal 338192, onde que é necessário permitir anexar mais de 

uma ata na fase externa, para envio ao TCE, sendo: 

AHP (Ata de Habilitação e Propostas)   

APR (Ata de proposta/habilitação/lances)   

Caso o arquivo seja anexado sem marcar a opção para envio ao TCE ou para os demais estados, o sistema 

permitirá a gravação de mais de um arquivo com o mesmo nome, tipo e evento. 

 

15.1.3.5. Instrumento Contratual/Contrato/Penalidades Contratuais 

 

Esta funcionalidade foi desenvolvida para exclusivamente para a Prefeitura de Vila Velha - Espirito Santo 

para permitir indicar as penalidades para os contratos efetivados, a partir de um cadastro prévio. 

 

15.1.3.6. Instrumento Contratual/Menu Auxiliar/Manutenção de Contratos 

Disponibilizamos uma funcionalidade de manutenção do contrato exclusiva para a Prefeitura de Vila 

Velha - Espirito Santo, através da qual será possível registrar e consultar as medições dos contratos e/ou  

Termos Aditivos.   

15.1.4. Módulo Informações 

15.1.4.1. Relatórios/Prestações de Contas/LicitaCon - TCE/RS  

Foram realizadas adequações no arquivo PESSOA.TXT para proponentes estrangeiros, os quais não 

possuem as informações referente a sigla e município, visando atender a alteração de leiaute publicadas 

no dia 29/01/2018. Sendo assim, a seguintes modificações foram realizadas: 

 

• O tamanho do campo bairro passou para 100 caracteres. 

• Quando o proponente for "Estrangeiro": 

o A sigla será apresentada como “EX”. 
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o O município não será preenchido. 

o O bairro será preenchido com a Cidade/País.   

 

Além disso, no arquivo ITEM.TXT o sistema passou a apresentar o Nome do Material ao invés do Nome 

Abreviado, respeitando o tamanho máximo de 2.000 caracteres, para que as informações prestadas sejam 

mais detalhadas.  

15.1.4.2. Relatórios / Prestação de Contas / e-SFINGE - WebService - TCE/SC 

A função “e-SFINGE - WebService - TCE/SC” passou a possibilitar a visualização do arquivo xml que 

resultou na crítica apresentada pelo TCE/SC na guia Transmissão.   Além disso, a coluna Status, passou a 

ser apresentada através de cores, objetivando com isso uma melhor visualização dos retornos. 

 

Na guia de geração adicionamos a Modalidade Concurso, bem como a geração desta modalidade nos 

arquivos de prestação de contas.    

 

Vale ressaltar também que a geração do arquivo Contrato.xml foi modificada para que, na relação dos 

termos aditivos dos contratos, sistema considere o gestor/fiscal informado no termo aditivo e a ausência 

desta informação ocasionará uma crítica na geração.   

 

15.1.4.3. Relatórios / Prestação de Contas / Audesp – TCE/SP 

A coluna “Transmitido”, utilizada para identificar os registros já enviados ao TCE/SP, passou a ser 

apresentada na esquerda, visando evitar que os clientes marquem por engano registros que não foram 

gerados como “Transmitidos”, devido a proximidade com a coluna “Gerar”.   

 

15.1.5. Módulo Virada Anual 

15.1.5.1. Estrutura Orçamentária/Execução da Atualização 

A partir da versão 518.01.05 a rotina “Execução Atualização” passou a obter a despesa principal vinculada 

as demais despesas, a qual foi disponibilizada na query “Despesa” do formatador de documentos. 

Nesta versão, a despesa principal foi disponibilizada também na query “Despesa Pesquisa” e “Itens 

Despesa Pesquisa” do formatador de documentos, para que possa ser utilizada nos documentos 

formatados da requisição.  
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16. Versão 518.01.06-000 

16.1. Liberação 16/03/2018 

16.1.1. Módulo Informações 

16.1.1.1. Relatórios / Prestação de Contas / e-SFINGE - WebService - TCE/SC 

Para atender o novo formato de prestação de contas do TCE/SC, o qual passou a solicitar o envio das 

informações do Módulo Atos Jurídicos através de Web Service, disponibilizamos a função “e-SFINGE Web 

Service - TCE/SC”, que irá realizar a geração e a transmissão dos arquivos xml. 

 

Vale ressaltar que 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.  Até 2017, o processo era gerado na prestação de contas de todas as unidades que estivesse 

participando do mesmo, porém, para 2018 a regra de geração foi alterada com o objetivo de atender a 

orientação do TCE, portando será gerado apenas para a unidade gestora que o realizou efetivamente o 

processo. 

 

Os arquivos xml que serão gerados são: 

• ProcessoLicitatorio 

• ConvidadoLicitacao 

• ItemLicitacao 

• ParticipanteLicitacao 

• Cotacao 

• Contrato 

• SituacaoObraServicoEngenharia 

• MedicaoContrato 

• TextoJuridico 

• Publicidade 

• ArquivoTexto 

 

Os arquivos abaixo relacionados deixaram de ser exigidos pelo TCE/SC para o exercício de 2018:  

• ComissaoLicitacao  

• MembroComissaoLicitacao 

• Inidoneidade 



  

 

Relatório de Atualizações – Versão 517 

 

 

Página 31 de 154 

Observação Importante:  

Para o correto funcionamento desta função, além de atualizar o kit da versão da Administração de 

Suprimentos, será necessário instalar o IA-SC. 

Para os demais produtos que também utilizam o IA-SC, a liberação deste módulo continuará ocorrendo 

em conjunto no kit destes produtos.  

 

17. Versão 518.01.05-000 

17.1. Liberação 09/03/2018 

17.1.1. Módulo Processo 

17.1.1.1. Menu Principal/ Processo Licitatório/ Edital de Pregão 

Visando o atendimento das alterações de leiaute promovidas no dia 06/02/2018 pelo TCE/RS, o edital de 

pregão passou a dispor da Finalidade “Alienação de Bens”, quando o tipo da licitação for “Maior Lance ou 

Oferta” e “Permissão”, quando o tipo da licitação for “Menor preço”. 

 

17.1.2. Módulo Informações 

 

17.1.2.1. Relatórios/Prestações de Contas/LicitaCon - TCE/RS  

Nesta versão foram tratadas as alterações de leiaute promovidas no dia 06/02/2018 pelo TCE, que 

consistiu na inclusão da finalidade de “Alienação de Bens” para o edital de pregão, e geração desta 

finalidade nos arquivos de prestação de contas.  

17.1.2.2. Relatórios / Prestação de Contas / Audesp – TCE/SP 

A função de execução de ajustes passou a sugestionar os dados da execução quando a liquidação em 

questão se referenciar a empenho de restos. É importante ressaltar que, após cadastrar os dados da 

execução de um ajuste, é necessário refazer a pesquisa na tela de geração para atualizar essas 

informações, sendo assim, para evitar críticas indevidas pela falta de refazer a consulta, o próprio sistema 

passou a emitir um aviso ao marcar a liquidação, alertando sobre a necessidade de refazer a consulta.  

Além disso foram realizadas melhorias relativas a performance da consulta, objetivando um retorno mais 

rápido dos dados.  
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17.1.3. Módulo Virada Anual 

17.1.3.1. Estrutura Orçamentária/Execução da Atualização 

A rotina foi alterada para obter a despesa principal vinculada as demais despesas. Esta informação 

também foi disponibilizada na query Despesa do formatador de documentos, para utilização em 

documentos formatados nos quais se faça necessária. 

Vale ressaltar que a informação estará disponível somente mediante a execução da atualização.  

Se caso a importação das despesas ocorrer através de arquivo (arquivo seq), em vez de ocorrer através da 

rotina de atualização, a despesa principal não estará disponível.  

   

18. Versão 518.01.03-000 

18.1. Liberação 16/02/2018 

18.1.1. Módulo Cadastro 

18.1.1.1. Processo / 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 os arquivos obrigatórios 

devidamente anexados. A obrigatoriedade poderá ser configurada para algumas funcionalidades chaves e 

poderá impedir a gravação nessas funcionalidades, 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. 

Roteiros: Refere-se ao tipo de processo ou fase de contratação em que a validação deverá ser aplicada, 

podendo ser:    

• Licitatório 

• Dispensável 

• 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. 

 



  

 

Relatório de Atualizações – Versão 517 

 

 

Página 33 de 154 

Tipos de Anexo 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.  

 

18.1.2. Módulo Processo 

18.1.2.1. Menu Principal / Edital de Pregão 

O indicador de Pregão Eletrônico passou a ser exibido para todos os clientes do estado de Santa Catarina, 

para que na geração da prestação de contas seja possível enviar esses processos de acordo com as 

opções de modalidade disponíveis na Tabela 25 do leiaute de 2018, sendo “06 – Pregão Presencial” e “07- 

Pregão Eletrônico”.  

18.1.2.2. Instrumento Contratual / Contrato 

Além disso, especificamente para os clientes do estado do Espirito Santo, o comportamento da 

funcionalidade foi alterado para permitir incluir um anexo antes da gravação do registro, visando reduzir 

as ocorrências de apresentação dos Contratos no Portal da Transparência sem seus respectivos anexos. 

Vale ressaltar que será possível impedir a gravação do Contrato se não foi vinculado um documento 

anexo, para isso, basta parametrizar tal validação na função “Tipo de Anexo – Obrigatoriedade por 

Funcionalidade”, conforme abaixo:  

 

Roteiro Função Tipo de Anexo Impede Gravação 

Instrumento Contratual Contrato Contrato ou Aditivo 

ao Contrato 

Sim 

 

18.1.2.3. Instrumento Contratual / Termo Aditivo 

Para atender ao leiaute 2018 do arquivo TermoAditivo.xml, para os clientes do estado de Santa Catarina 

será apresentada a informação “Termo Aditivo TCE/SC”, que se refere ao número que será enviado na 

prestação de contas ao TCE/SC, nos seguintes arquivos:  

• Contrato 

• SituaçaoObraServiçoDeEngenharia     

• MedicaoContrato 

• TextoJuridico 

• ArquivoTexto 

• Publicidade 

Além disso, especificamente para os clientes do estado do Espirito Santo, o comportamento da 

funcionalidade foi alterado para permitir incluir um anexo antes da gravação do registro, visando reduzir 

as ocorrências de apresentação dos Termos Aditivos no Portal da Transparência sem seus respectivos 

anexos. Vale ressaltar que será possível impedir a gravação do Termo Aditivo se não foi vinculado um 

documento anexo, para isso, basta parametrizar tal validação na função “Tipo de Anexo – 

Obrigatoriedade por Funcionalidade”, conforme abaixo: 
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Roteiro Função Tipo de Anexo Impede Gravação 

Instrumento Contratual Termo Aditivo Contrato ou Aditivo ao 

Contrato 

Sim 

 

18.1.2.4. Instrumento Contratual / Linha do Tempo 

Para os clientes do estado de Santa Catarina, a informação “Termo Aditivo TCE/SC”, que conterá o 

número a ser utilizado para identificação do Termo no envio da prestação de contas ao TCE/SC, será 

apresentada também na consulta Linha do Tempo.   

 

18.1.2.5. Instrumento Contratual / Painel de Instrumento Contratual 

Para os clientes do estado de Santa Catarina, a informação “Termo Aditivo TCE/SC”, que conterá o 

número a ser utilizado para identificação do Termo no envio da prestação de contas ao TCE/SC, será 

apresentada também no Painel de Instrumento Contratual ao passar o mouse sobre o número do Termo 

Aditivo.   

18.1.3. Módulo Informações 

18.1.3.1. Relatórios / Prestação de Contas / 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". As informações que precisam ser parametrizadas 

por Unidade Gestora são: Caminho de Geração, Endereço do Web Service, Usuários e Senhas.  

 

18.1.3.2. Relatórios/Prestações de Contas/LicitaCon - TCE/RS  

Foram realizadas adequações na geração do arquivo Alteracao.txt referente as renovações contratuais, 

que passaram a ser calculadas considerando o valor total do contrato acrescido/deduzido dos valores dos 

termos aditivos, conforme esclarecimentos repassados pelo TCE/RS. 

19. Versão 518.01.02-001 

19.1. Liberação 23/01/2018 

19.1.1. Módulo Informações 

19.1.1.1. Fase Externa/Habilitação de Fornecedor 

A respectiva função passou a contar com a consulta integrada ao PRONIM AR, a qual verificará e 

informará a existência ou não de débitos municipais do referido fornecedor. 
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19.1.1.2. Relatórios / Prestação de Contas / Audesp – TCE/SP 

Visando melhorar o tempo de retorno das informações pesquisadas, essa função recebeu alterações para 

agilizar a consulta para geração dos arquivos para prestação de contas. 

 

Também foi disponibilizada uma nova opção de pesquisa, que permitirá encontrar o número do processo 

a partir do código do ajuste enviado ao TCE/SP, facilitando assim a verificação das informações enviadas 

nos casos de críticas na importação do validador.  

 

19.1.1.3. Relatórios / Prestação de Contas / Versão dos leiautes Audesp 

Para reduzir a necessidade de manutenção na geração dos arquivos sempre que o TCE/SP alterar a versão 

dos leiautes, disponibilizamos a função “Versão dos leiautes Audesp” através da qual será possível indicar 

o exercício e a versão dos leiautes xds que estão vigentes no coletor de dados do TCE. Dessa forma, 

quando o TCE/SP colocar os leiautes de 2018 em produção, será preciso apenas atualizar as informações 

dessa função, sem necessidade de manutenção na geração dos arquivos xml para especificar o exercício e 

versão do leiaute.  

19.1.1.4. Menu Auxiliar / Manutenção do Processo – Audesp – TCE/SP 

Registro de nova informação referente a Data da finalização do processo para os casos em que não foi 

realizada a publicação do ato de ratificação.  Conforme regras de leiaute publicadas em 15/01/2018. 

19.1.1.5. Instrumento Contratual / Execução do Ajuste - (SP) 

Registro da Data de Abertura do Procedimento Administrativo para os casos de Inexecução Parcial ou 

Total, conforme preconiza publicação de leiaute do dia 15/01/2018. 

 

20. Versão 517.01.39-000 

20.1. Liberação 29/12/2017 

20.1.1. Módulo Principal 

20.1.1.1. Cadastro / Processo / Agenda de Processos e Contratos  

Para possibilitar listar somente os contratos de uma determinada Unidade Gestora que estão prestes a 

expirar, bem como os processos que estão próximos da data de abertura e julgamento, foi adicionado o 

filtro de UG nesta função. 
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20.1.2. Módulo Processo 

20.1.2.1. Menu Principal/ Afastamento/ Dispensa por Justificativa 

Visando atender a contratação de saldos remanescentes em decorrência de rescisão contratual, conforme 

determina o inciso XI do Art. 24 da Lei 8666/93, a função de Dispensa por Justificada foi alterada para 

solicitar primeiro as informações da guia Justificativa e assim, quando o fundamento legal for o Inciso XI 

do Artigo 24, permitir informar o processo e contrato de origem, a partir dos quais serão sugestionadas 

algumas informações, desde que o contrato de origem informado seja do mesmo exercício do novo 

processo, para dar mais agilidade no registro 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. 

• 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. 

 

Também foi adicionado um atalho para consultar o Mapa Comparativo do processo de origem, a fim de 

identificar a classificação dos fornecedores participantes. 

 

20.1.2.2. Fases do Processo/Fase Interna / Recibo de entrega 

A partir dessa versão, para os clientes do Rio Grande do Sul, o sistema exibirá uma mensagem de alerta 

nos casos em que o processo é exclusivo para ME e EPP, mas os fornecedores informados não se 
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enquadram nessas categorias, porém permitirá ao usuário optar em prosseguir ou não com o registro. 

Para os demais estados essa mensagem já era apresentada. 

20.1.2.3. Fases do Processo/Fase Externa / Sessão Pública / Credenciamento 

A partir dessa versão, para os clientes do Rio Grande do Sul, o sistema exibirá uma mensagem de alerta 

nos casos em que o processo é exclusivo para ME e EPP, mas os fornecedores informados não se 

enquadram nessas categorias, porém permitirá ao usuário optar em prosseguir ou não com o registro. 

Para os demais estados essa mensagem já era apresentada. 

20.1.2.4. Fases do Processo/Fase Externa / Sessão Pública / Habilitação 

A partir dessa versão, para os clientes do Rio Grande do Sul, o sistema exibirá uma mensagem de alerta 

nos casos em que o processo é exclusivo para ME e EPP, mas os fornecedores informados não se 

enquadram nessas categorias, porém permitirá ao usuário optar em prosseguir ou não com o registro. 

Para os demais estados essa mensagem já era apresentada. 

20.1.2.5. Instrumento Contratual/ Pedido de Empenho e Pedido de Empenho RP 

A partir de 2018 os processos de Inexigibilidade do tipo Chamamento Público (CHP), serão enviados ao 

PRONIM CP também como Chamamento Público (CHP), e não mais como Chamamento 

Público/Credenciamento, visando atender uma modificação na estrutura do arquivo Empenho, do 

Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas (SIAPC), e evitar que ocorram 

inconsistências no cruzamento das informações desse sistema com as informações do sistema LicitaCon. 

 

Até o exercício de 2017: 

 

Modalidades do TCE/RS 

Código do Tipo 

de Licitação que 

é enviado ao CP 

Descrição do Tipo de Licitação no 

CP 

Chamamento Público / Credenciamento(CPC) 14 Credenciamento/Chamada Pública 

Chamamento Público(CHP) 14 Credenciamento/Chamada Pública 

Concorrência(CNC) 
5 Concorrência 

10 Registro de Preço/Concorrência 

Concurso(CNS) 8 Concurso 

Convite(CNV) 7 Convite 

Leilão Presencial (LEI) 12 Leilão 

Pregão Eletrônico(PRE) 
16 Pregão Eletrônico 

17 Registro de Preço/Pregão Eletrônico 

Pregão Presencial(PRP) 
9 Pregão Presencial 

11 Registro de Preço/Pregão Presencial 

Processo de Dispensa(PRD) 
2 Dispensa por Limite 

3 Dispensa por Justificativa 

Processo de Inexigibilidade(PRI) 4 Inexigibilidade 
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Registro de Preços de Outro Órgão(RPO) 15 Licitação de Outra Entidade (Carona) 

Tomada de Preços(TMP) 6 Tomada de Preços 

 

 

A partir do exercício de 2018: 

 

Modalidades do TCE/RS 

Código do Tipo de 

Licitação que será 

enviado ao CP Descrição do Tipo de Licitação no CP 

Chamamento Público / 

Credenciamento(CPC) 22 Chamamento Público Credenciado 

Chamamento Público(CHP) 14 Chamamento Público 

Concorrência(CNC) 
5 Concorrência 

10 Registro de Preço/Concorrência 

Concurso(CNS) 8 Concurso 

Convite(CNV) 7 Convite 

Leilão Presencial (LEI) 12 Leilão 

Pregão Eletrônico(PRE) 
16 Pregão Eletrônico 

17 Registro de Preço/Pregão Eletrônico 

Pregão Presencial(PRP) 
9 Pregão Presencial 

11 Registro de Preço/Pregão Presencial 

Processo de Dispensa(PRD) 
2 Dispensa por Limite 

3 Dispensa por Justificativa 

Processo de Inexigibilidade(PRI) 4 Inexigibilidade 

Registro de Preços de Outro 

Órgão(RPO) 15 Licitação de Outra Entidade (Carona) 

Tomada de Preços(TMP) 6 Tomada de Preços 

 

20.1.3. Módulo Virada Anual 

20.1.3.1. Relatórios 

Com o objetivo de organizar melhor as informações e dar mais clareza sobre o conteúdo apresentado, os 

nomes das guias e de alguns relatórios foram alterados. O help dessa função foi reescrito fornecendo 

mais detalhes sobre cada relatório e sobre os procedimentos de virada anual. Por fim, novos relatórios 

foram incluídos para proporcionar mais informações sobre os processos que necessitam de virada. 

 

 

Os novos relatórios que foram incluídos são: 
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• 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. 

 

• Requisições de pedido de empenho RP sem reserva de orçamento:  

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.  

 

• 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. 

 

Os relatórios que tiveram alteração no nome foram: 

 

De: Requisições de contratação sem reserva de saldo não formalizadas. 

Para: Requisições de contratação não formalizadas, sem reserva de saldo. 

 

De: Requisições de contratação com reserva de saldo não formalizadas. 

Para: Requisições de contratação não formalizadas, com reserva de saldo. 

 

De: Processos com reserva de orçamento. 

Para: Processos com reserva de orçamento e sem pedido de empenho. 

De:  Processos com reserva de orçamento e sem Pedido de Empenho. 

Para: Processos Homologados com reserva de orçamento e sem Pedido de Empenho. 

 

De: Processos anulados/revogados/desaprovados com reserva pendente. 

Para:  Processos Licitatórios anulados/revogados e Afastamentos desaprovados com reserva pendente. 

 

De: Processos com anulação emitida no LC, sem aprovação no CP. 

Para: Processos com pedido de anulação de empenho no LC, sem a efetivação da anulação no CP. 

 

De: Processos com pedido de empenho não aprovado no CP. 

Para: Processos com pedido de empenho não efetivados no CP.  

Além disso, esse relatório passou a apresentar também os processos de registro de preços. 
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20.1.4. Módulo Informações 

20.1.4.1. Relatórios / Processos / Dispensa/ Dispensa por Justificativa 

Este relatório recebeu novos filtros para permitir listar somente os processos de dispensa por justificativa 

realizados com o objetivo de contratar os saldos remanescentes de um determinado processo/contrato 

origem.  Os novos filtros serão visíveis somente quando o fundamento legal for o Artigo 24, inciso XI da 

Lei 8.666/1993. 

 

20.1.4.2. Relatórios / Prestação de Contas / SIGFIS – TCE/RJ 

 

Foram realizados ajustes na geração dos arquivos abaixo, para atender as novas regras descritas no 

Manual do SigFis, visando atender as Deliberações 280 e 281/2017, referentes a prestação de contas 

Mensal.  

 

Arquivo: CPartLic.txt (Certidões):  

Serão enviados apenas as certidões de fornecedores que tenham vencido um ou mais itens, uma vez que, 

conforme nova regra publicada no Manual do SIGFIS, deixou de ser requerido o envio das certidões dos 

participantes. 

Antes enviada de todos.  

 

Além disso, é importante destacar algumas regras que foram ajustadas na geração dos arquivos abaixo: 

 

Arquivo: Cotacao.txt 

Para a modalidade de Pregão, quando o critério de julgamento for Por Lote, o sistema enviará somente a 

proposta dos itens vencedores (1º colocado), visto que não temos o rateio do 2º, 3º e 4º colocado; 

Para as demais modalidades, serão enviados a proposta de todos os fornecedores. 

 

Arquivo: Contrato.txt, AdCont.txt: 

O TCE/RJ permite que seja vinculado uma única despesa ao Contrato/Termo Aditivo. Dado o cenário, será 

enviada a Despesa que possuir maior valor representativo no Contrato. 

 

Arquivo: Dispensa.txt 

Para evitar a reeleição do arquivo pelo validador do TCE, os campos abaixo, do Detalhamento 18 do 

arquivo Dispensa, passaram a ser gerados com espaço em branco, pois não são obrigatórios.  

 

• Número da certidão de regularidade do INSS 

• Data de emissão da certidão de regularidade do INSS 

• Data de validade da certidão de regularidade do INSS 

• Número da certidão de regularidade do FGTS 

• Data de emissão da certidão de regularidade do FGTS 

• Data de validade da certidão de regularidade do FGTS 
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20.1.4.3. Relatórios/Prestações de Contas/LicitaCon - TCE/RS 

A geração para o LicitaCon passou a excluir automaticamente os arquivos temporários após o 

fechamento da tela de geração, para liberar espaço em disco. Serão excluídos somente os arquivos com 

pré-fixo “TEMPLC”.  

21. Versão 517.01.36-000 

21.1. Liberação 13/12/2017 

21.1.1. Módulo Processo 

21.1.1.1. Menu Principal/ Afastamento/ Dispensa por Justificativa 

Especificamente para os clientes do estado de Santa Catarina, visando atender as alterações de leiaute do 

TCE/SC, na guia Situação passou a ser necessário informar a “Especificação da Obra”, quando a finalidade 

do processo for Obras ou Serviços de Engenharia, para envio da prestação de contas a partir de 2018. 

 

21.1.1.2. Menu Principal/ Afastamento/ Dispensas por Limite 

Especificamente para os clientes do estado de Santa Catarina, visando atender as alterações de leiaute do 

TCE/SC, nas funções de Dispensa por Limite Simples e Dispensa por Limite Composta, passou a ser 

necessário informar a “Especificação da Obra”, quando a finalidade do processo for Obras ou Serviços de 

Engenharia, para envio da prestação de contas a partir de 2018. 

 

21.1.1.3. Menu Principal/ Licitação/ Concorrência, Tomada de Preços, Convite e Pregão 

Especificamente para os clientes do estado de Santa Catarina, visando atender as alterações de leiaute do 

TCE/SC, nos editais de Concorrência, Tomada de Preços, Convite e Pregão, passou a ser necessário 

informar a “Especificação da Obra”, quando a finalidade do processo for Obras ou Serviços de Engenharia, 

para envio da prestação de contas a partir de 2018. 

 

21.1.1.4. Fases do Processo/Menu Auxiliar / Manutenção de Dados e-Sfinge – TCE/SC 

Especificamente para os clientes do estado de Santa Catarina, visando atender as alterações de leiaute do 

TCE/SC, a função de Manutenção de Dados e-sfinge passou a permitir informar a “Especificação da Obra”, 

quando a finalidade do processo for Obras ou Serviços de Engenharia, para envio da prestação de contas 

a partir de 2018. 

A Especificação da Obra também foi disponibilizada no formatador de documentos, para que possa ser 

impressa, se for necessário.  
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21.1.1.5. Instrumento Contratual/ Contrato 

Com o objetivo de atender o novo leiaute do TCE/SC, o qual entrará em vigor a partir de 2018, a função 

passou a apresentar uma nova guia chamada “Percentuais do Contrato”, na qual será possível informar o 

percentual que será pago desse contrato com recursos Municipais, Estaduais e/ou Federais.  

Essas novas informações terão que ser enviadas no arquivo Contrato.xml, na prestação de contas do 

próximo exercício. 

 

21.1.1.6. Instrumento Contratual/Menu Auxiliar/ Manutenção de Contratos 

Visando a geração de novos arquivos do leiaute do TCE/SC, o qual entrará em vigor a partir de 2018, 

nesta versão disponibilizamos uma função chamada Manutenção de Contratos, a partir da qual será 

possível registrar as mudanças de situação dos contratos de a Obras ou Serviços de Engenharia, que 

possuam valor superior a R$ 15.000, bem como registrar as medições das obras e respectivos valores de 

medição. Esses registros serão enviados ao TCE/SC através dos arquivos 

SituacaoObraServicoEngenharia.xml e MedicaoContrato.xml, respectivamente, na prestação de contas do 

próximo exercício.  

 

Além disso, será possível informar os percentuais do contrato a serem pagos com recursos Municipais, 

Estaduais e/ou Federais, para os contratos que já possuírem termos aditivos, e portando não poderão ser 

modificados pela função Contratos. Essas informações serão enviadas no arquivo contrato.xml, no 

exercício de 2018. 

 

22. Versão 517.01.34-013 

22.1. Liberação 28/11/2017 

22.1.1. Módulo Virada Anual 

22.1.1.1. Relatórios 

A função foi reestruturada em guias e os relatórios passaram a ser apresentados conforme o grupo de 

informações ao qual pertencem. A mudança tem por objetivo possibilitar que todos os relatórios de 

determinado grupo possam ser gerados em conjunto.  

Além disso foram incluídos novos relatórios no grupo de processos, para realização da virada anual, 

sendo eles: 

 

• Processos cadastrados com Reserva de Orçamento; 

Irá listar todos os processos cadastrados, que possuem reserva de orçamento. Os processos que não estão 

adjudicados serão listados sem a data de adjudicação 

• Processos com Pedido de Empenho não aprovados no CP; 
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Irá listar todos os processos para os quais já foi emitido pedido de empenho, mas que não possuem 

empenho efetivado (aprovado) no CP.  

• Processos Revogados/Anulados/Desaprovados com reserva pendente; 

Irá listar todos os processos nessas situações que possuem reversa pendente de realizar a dispensa no LC.  

• Processos com Anulação emitida no LC, sem efetivação da Anulação no CP; 

Irá listar todos os processos para os quais o pedido de empenho foi anulado no LC, mas que a anulação do 

empenho ainda não foi efetivada (aprovado) no CP.  

• Processos com saldo para Emissão Pedidos Empenhos; 

Irá listar todos os processos para quais ainda existe saldo quantitativo nos itens para emissão de pedidos de 

empenho. 

  

22.1.1.2. Relatórios/Prestações de Contas/LicitaCon – TCE-RS 

Visando contemplar as alterações de leiaute publicadas nos dias 06/10/2017, 10/11/2017, 11/11/2017 e 

16/11/2017, pelo TCE-RS, as quais se referem a inclusão de novos campos, modificações de tamanho e 

regras de preenchimento de campos já existentes, e envolveram os seguintes arquivos: 

• LICITACAO.txt; 

• LOTE.txt; 

• ITEM.txt; 

• LICITANTE.txt; 

• EVENTO_LIC.txt; 

• LOTE.txt; 

• ITEM.txt; 

• PROPOSTA.txt; 

• LOTE_PROP.txt; 

• ITEM_PROP.txt; 

• CONTRATO.txt; 

• REPONSAVEL_CON.TXT; 

• ALTERACAO.txt; 

 

Para maiores detalhes, consultar o documento de histórico de alterações do próprio TCE.  

 

22.1.2. Módulo Informações 

22.1.2.1. Relatórios / Prestação de Contas / Audesp – TCE/SP 

Os processos de concorrência do tipo concessão que atingirem o valor limite do TCE serão apresentados 

na tela, para ciência dos clientes sobre a necessidade de prestação de contas desses processos, porém a 

geração do arquivo para eles não será realizada pois possuem especificidades em relação a receita dos 

itens de concessão. Dessa forma, ao marcar esses processos para gerar, o sistema emitirá um alerta 

orientando o cliente para proceda com a digitação dessa licitação no sistema de interação direta do TCE. 
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22.1.2.2. Relatórios / Prestação de Contas / SIGFIS – TCE/RJ 

O arquivo Licitaca.txt passou a listar também a licitações desertas e fracassadas, conforme alteração de 

leiaute publicadas em 24/10/2017, referentes as Deliberações 280 e 281/2017. Sendo assim, no caso de a 

licitação ser deserta, deverá ser realizado o registro na função ‘Licitação Deserta’, e no caso de a licitação 

ser fracassada, ela deverá ser registrada na função “Licitação Frustrada”, para que elas sejam relacionadas 

nos arquivos de prestação de contas. Através da informação “Tipo de Homologação”, o TCE irá identificar 

a situação da licitação e irá exigir os demais arquivos a ela relacionados ou não, conforme segue: 

• Licitações Homologadas com adjudicação:  todos os registros complementares serão exigidos 

– itens, participantes e cotações;  

• Licitações Homologadas como deserta:  só será exigido o registro dos itens;  

• Licitações Homologadas como fracassada: serão exigidos os registros complementares 

relativos a itens e participantes.  

23. Versão 517.01.34-000 

23.1. Liberação 10/11/2017 

23.1.1. Kit Proposta/Impressão da proposta 

Na impressão do Relatório da Proposta, através do Kit Proposta, serão impressas as informações 

referentes ao BDI, Encargos Sociais e Tipo de Orçamento, para dar mais agilidade na conferência das 

informações.  

 

23.1.2. Módulo Principal 

23.1.2.1. Ajuda > Novidades  

Disponibilizamos uma ferramenta de comunicação dentro dos sistemas, denominada Novidades, através 

da qual iremos comunicar as alterações nas funcionalidades existentes, ou novas funções disponíveis a 

partir da versão atualizada, visando dar mais visibilidade e transparência sobre as evoluções que ocorrem 

no sistema. 

Esta funcionalidade será apresentada no primeiro acesso de cada usuário e poderá ser consultada a 

qualquer momento através do menu Ajuda. 
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23.1.2.2. Cadastro > Produto > Produto > Material de Consumo, Bens Patrimoniais e 

Obras e Serviços  

Nas funções de cadastro de produto, para os clientes do estado de Minas Gerais, foi bloqueada a 

alteração da unidade de medida dos materiais informados em processos licitatórios homologados, para 

evitar críticas no envio da prestação de contas ao TCE/MG.   

 

23.1.2.3. Suporte > Relatórios Ajustes Casas Decimais 

A partir desta versão o sistema passou a permitir quantitativos com até 4 casas decimais e, com isso, os 

documentos formatados, que possuírem o respectivo campo, necessitarão de ajustes manuais. Através 

deste relatório serão apresentados todos os documentos que precisam ser revisados para também 

exibirem 4 casas decimais. Ele ficará disponível para consulta até março de 2018, e depois será removido.   

 

23.1.2.4. Suporte > Parâmetros do LC / Parâmetros Gerais do Sistema 

Na guia Integração foi disponibilizado um parâmetro para 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.    

 

 

23.1.3. Módulo Processo 

23.1.3.1. Parâmetro do Usuário 

Na tela principal do módulo processo foi disponibilizada uma função, a partir da qual o usuário 

poderá parametrizar a Unidade Gestora Padrão para o seu perfil. Com isso, quando o usuário abrir 

funções do módulo processo que requerem essa informação, ela será automaticamente sugerida, 

conforme foi parametrizado. Caso ele não desejar mais utilizar uma Unidade Gestora padrão, será 

necessário excluir do parâmetro.  

 

23.1.3.2. Cadastro de Requisição/ Afastamentos / Processos licitatórios - Digitação de 

Itens  

A consulta F2 para pesquisa de produto na digitação de itens da Requisição de Contratação, Processos de 

Afastamento e Licitatórios, foi atualizada para um novo padrão de apresentação, a partir do qual é 

possível aplicar filtros avançados, bem como ordenar as colunas apresentadas na consulta em ordem 

crescente ou decrescente e aumentar o diminuir o tamanho dando um clique com o botão direito sobre 

elas. Essa mudança visa proporcionar mais agilidade e uma melhor usabilidade das funções. 
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23.1.3.3. Menu Principal/ Afastamento/ Dispensa por Limite Simples 

No edital da Dispensa por Limite Simples, caso o usuário digite a Proposta dos Itens, o sistema não irá 

mais gravar automaticamente os dados referente a Deliberação Superior. Em vez de gravar, irá 

sugestionar os dados Ordenar da Despesa, Número da Inscrição e a Função do Ordenador com base nos 

últimos processos gravados, desde que todos eles tenham as mesmas informações, e permitirá a 

alteração destas informações, se assim for necessário, para então realizar a gravação da fase Deliberação 

Superior.  

 

23.1.3.4. Fases do Processo/Fase Externa/Proposta/Mapa Comparativo de Preços 

O relatório foi convertido para Stimulsoft, para que sua geração ocorra com mais velocidade e para que 

possa ser salvo em vários outros formatos. 

Além disso, o texto "Item não cotado pelo fornecedor" será impresso somente quando a opção "Imprimir 

Fornecedor que não tem proposta para itens" for marcada, visando com isso reduzir a quantidade de 

páginas do relatório, nos casos em que o fornecedor apresente a proposta somente para alguns itens e 

para outros não. 

 

23.1.3.5. Instrumento Contratual/Autorizações/Autorização de Compra 

A emissão da autorização de compra passou a verificar a ativação do parâmetro "Bloquear emissão de 

Autorização de Compras/Ordem de Serviço sem empenho emitido". Caso o parâmetro estiver ativado, 

não permitirá gravar a autorização se o pedido de empenho informado ainda não foi efetivado no CP. 

 

 

23.1.3.6. Instrumento Contratual/Autorizações/Ordem de Execução de Serviços 

A emissão da ordem de execução de serviços passou a verificar a ativação do parâmetro "Bloquear 

emissão de Autorização de Compras/Ordem de Serviço sem empenho emitido". Caso o parâmetro estiver 

ativado, não permitirá gravar ordem de serviço se o pedido de empenho informado ainda não foi 

efetivado no CP. 

 

23.1.4. Módulo Virada Anual 

23.1.4.1. Relatórios 

O relatório foi convertido para Stimulsoft, para que sua geração ocorra com mais velocidade e para que 

possa ser salvo em vários outros formatos. 
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24. Versão 517.01.32-000 

24.1. Liberação 31/10/2017 

24.1.1. Módulo Principal 

24.1.1.1. Cadastro / Processo / Agenda de Processos e Contratos  

A nova funcionalidade permitirá ao usuário decidir se deseja que o sistema apresente automaticamente, 

após a sua identificação (usuário e senha), os contratos que estão prestes a expirar, bem como os 

processos que estão próximos da data de abertura e julgamento. 

 

Esta configuração é por usuário, e cada usuário poderá estipular o número de dias que utilizará como 

parâmetro para apresentação das informações. 

 

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

acesso. 

24.1.2. Módulo Processo 

24.1.2.1. Cadastro de Requisição/ Afastamentos / Processos licitatórios - Digitação de 

Itens  

Foi incluída uma consistência para impedir a alteração das quantidades de itens para os quais já foi 

gravado o rateio entre os órgãos participantes, para os processos de concorrência e/ou pregão do tipo 

registro de preços.  

 

24.1.2.2. Fases do Processo / Fase Interna / Rateio de Itens entres os Órgãos  

A partir dessa versão foi disponibilizada uma nova função para possibilitar o rateio dos itens entre os 

órgãos participantes do processo, objetivando o gerenciamento do estimado frente ao que será 

requisitado para os editais Concorrência e 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, a emissão da Requisição de Pedido de Empenho RP passará a gerir o saldo 

rateado para o respectivo item. 

 

O rateio dos itens pode ser realizado a qualquer momento, desde que não haja requisições emitidas para 

o item, caso contrário ele será exibido com status de bloqueado. 

 
A função também oferta um novo relatório o qual poderá ser utilizado para verificação do rateio realizado 
e a posição do saldo entre os órgãos. 
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24.1.2.3. Instrumento Contratual/Pedido de Empenho/Transferência de itens entre os 

Órgãos 

 

Com essa nova função será possível realizar a transferência de itens entre os órgãos participantes do 

processo de Registro de Preços. O registro da transferência fará a gestão dos saldos entre os órgãos 

origem e destino, permitindo a impressão das transferências realizadas. 

 

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 formatação previa de um documento. Os campos 

encontram-se no formatador de documentos.  

 

24.1.2.4. Instrumento Contratual/Pedido de Empenho/Requisição para Pedido de 

Empenho RP 

A função passou a dispor de duas novas informações na guia “Item x Despesa”, visando indicar se o órgão 

vinculado a despesa possui rateio para o item e, em caso afirmativo, qual é o saldo disponível para 

emissão de pedido de empenho. Com isso, o sistema passou a dispor de um controle de saldo por órgão 

para os processos de registro de preços.  

 

24.1.2.5. Fases da Requisição/ Requisições de Contratação 

Foi incluída uma validação que irá impedir o remanejamento dos lotes/itens que possuírem rateio entre 

os órgãos participantes do processo, com o objetivo impedir que as quantidades já rateadas fiquem 

inconsistentes.  

  

24.1.2.6. Fases da Requisição/Formalização da Requisição  

Para os processos que possuírem rateio de itens entre os órgãos gravado, não será mais possível incluir 

novas requisições, com o objetivo de impedir que as quantidades já rateadas fiquem inconsistentes.  
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24.1.2.7. Fases do Processo/Fase Externa/Classificação das Propostas e Adjudicação  

 

As funções de Adjudicação e classificação das propostas passaram a apresentar uma mensagem de alerta, 

avisando sobre a necessidade de correção do rateio do item entre os órgãos participantes do processo de 

concorrência ou pregão do tipo registro de preços, quando a proposta apresentada pela empresa 

vencedora possuir uma quantidade diferente daquela solicitada no edital, ocasionando assim uma 

divergência entre a quantidade que foi rateado e a que foi adjudicada para o item. Vale ressaltar que não 

será possível gravar a homologação para o processo enquanto o rateio de itens entre os órgãos possuir 

divergência. 

 

24.1.2.8. Fases do Processo/Menu Auxiliar/Exclusão de Fases 

Foram incluídas as novas fases “Rateio de Itens entre os Órgãos” e “Transferências de Itens entre os 

Órgãos” na função de exclusão, para possibilitar o desfazimento das mesmas. 

25. Versão 517.01.30-000 

25.1. Liberação 17/10/2017 

25.1.1. Módulo: Principal 

25.1.1.1. Cadastro/Processo/Habilitação 

A partir dessa versão será possível determinar se os documentos com o tipo de habilitação “Econômico 

Financeira” deverão exigir informações referentes a Índices e/ou Valores, para posterior cadastro e 

impressão. 

  

25.1.1.2. Cadastro/Processo/Finalidade (Objeto Padrão) 

A função passou a possibilitar o cadastro de uma quantidade maior de registros (até 99999 registros), 

pois os dígitos do código, antes limitado a 3 foram aumentados para 5. 

 

 

25.1.1.3. Cadastro/CRC/Documentos Fornecidos para CRC 

Foram disponibilizados dois novos indicadores (índice econômico (%) e valor), objetivando possibilitar o 

cadastro de documentos que demostrem a saúde financeira da empresa. Caso eles tenham sido 

marcados como obrigatórios, para o tipo de habilitação “Econômica Financeira”, serão habilitados e 

deverão ser preenchidos.  

Além disso, essas informações também foram disponibilizadas no formatador de documentos, para que 

possam ser impressas no Certificado de Registro Cadastral.  
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25.1.1.4. Suporte/Parâmetros Gerais do sistema 

Incluído um novo parâmetro (“Apresenta o Saldo do Produto na Digitação de Itens”) que possibilitará aos 

clientes optarem em exibir o saldo quantitativo em estoque, no momento da digitação da requisição, para 

que o requisitante possa dispor desta informação ao decidir sobre as quantidades que irá requisitar para 

os produtos. O parâmetro será habilitado apenas para os clientes que possuírem integração do LC com o 

CM.  O valor default do parâmetro é “Desabilitado”. 

 

25.1.1.5. Cadastro/Tabelas/Fornecedor/Representante Comercial 

Retirada a mensagem que alertava sobre a necessidade de informar o cargo do representante devido a 

prestação de contas Audesp, evitando assim que esta informação seja cadastrada desnecessariamente já 

que o TCE deixou de exigi-la.  

 

25.1.1.6. Suporte/Usuários X Órgãos 

 

Para dar visibilidade sobre quais usuários já tiveram a cópia de acesso realizada, a função de cópia anual 

passou a apresentar a situação do acesso do usuário para o exercício de destino (Cópia Concluída/Com 

Pendencias/Não Realizada).  

 

25.1.2. Módulo Processo 

25.1.2.1. Fases da Requisição/ Requisições de Contratação 

No momento da gravação da requisição, caso não foi informado nenhuma despesa, o sistema irá emitirá 

uma mensagem de alerta, a partir da qual será possível concluir a gravação ou voltar para o formulário e 

informar as despesas, conforme abaixo:  

 

“Não há Despesa Orçamentária informada. Deseja gravar mesmo assim? (Sim/Não).” 

Se for informado “Sim”. Irá gravar a Requisição. Se for informado “Não”, manterá todas as 

informações já digitadas no formulário e posicionará o cursor na guia Orçamento. 

 

Além disso, momento da digitação dos itens, a função passou a apresentar o saldo quantitativo do 

produto em estoque. O saldo exibido refere-se ao almoxarifado informado na requisição. Na ausência da 

informação do almoxarifado, o saldo exibido será o total em estoque, considerando todos os 

almoxarifados.  

A exibição do saldo está condicionada a configuração do parâmetro “Apresentar o saldo do produto na 

digitação de itens”, na função “Parâmetros Gerais do Sistema”, desde que o LC esteja integrado com o 

CM. 
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25.1.2.2. Cadastro dos Afastamentos / Processos licitatórios - Digitação de Itens (SC) 

Para os clientes do estado de Santa Catarina, disponibilizamos a informação “LC123/06 – Item Exclusivo 

ME/EEP”, no formatador de documentos (consulta “Item do Objeto”). Com isso, os clientes poderão exibir 

nos documentos impressos quais itens do edital que são exclusivos para empresas de pequenos 

negócios. 

Este campo é exclusivo para Santa Catarina, caso outro estado tentar utilizar, será impressa em branco. 

 

25.1.2.3. Fases do Processo/ Fase Externa/Sessão Pública/Lances do Pregão/Habilitação 

para Lances 

A função de Habilitação para Lances Sucessivos passou a listar os proponentes que possuem proposta e 

não possuem representante legal credenciado, com o objetivo de demostrar que existem proponentes 

que não irão participar dos lances, e por esse motivo, foi incluída uma coluna para informar se o 

proponente está ou não credenciado. Não será permitido selecionar fornecedores que não estejam 

credenciados para realizar lances. Na impressão, o relatório passou a apresentar Sim/Não na coluna 

habilitação. Além disso, o código do fornecedor passou a ser apresentado nesta função.  

 

25.1.2.4. Fases do Processo/Menu Auxiliar/Histórico da Licitação 

Incluídas duas novas opções de impressão deste relatório: 

• Classificação Final por Fornecedor 

• Classificação Final por Item/Lote/Tabela (Conforme o critério de julgamento) 

 Para os processos da modalidade Convite, Concorrência e Tomada de Preços, caso tenha ocorrido 

situação de empate ficto, a classificação final já irá considerar o desempate. 

 

25.1.2.5. Instrumento Contratual/Linha do Tempo 

Adicionado um novo filtro que permitirá escolher entre a data de assinatura ou o início de vigência para 

apresentação dos contratos e termos aditivos na linha do tempo, possibilitando aos clientes escolherem a 

data que melhor se enquadrar em suas necessidades de consulta.  

 

Para os clientes de São Paulo, em decorrência da prestação de Contas que utiliza como parâmetro a data 

de Assinatura, a opção padrão será a data de assinatura, mas permitirá que cada usuário altere, para uma 

consulta específica, porém a cada nova consulta, o a data utilizada será sempre a data de assinatura. Para 

os demais estados, a opção padrão continuará sendo a data de início de vigência.  

 

25.1.3. Módulo Informações 

25.1.3.1. Relatórios / Prestação de Contas / Audesp – TCE/SP 

Realizadas as adequações de leiaute dos arquivos Ajuste, o qual passou a permitir o envio de no máximo 

50 registros, e Execução, que teve o tipo de dado “número do empenho” alterado de inteiro positivo para 

inteiro maior que zero, conforme alterações publicadas pelo TCE/SP no dia 25/09/2017. 
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25.1.4. Relatórios / Contratos e Aditivos / Contratos Celebrados 

O relatório passou a dispor de uma nova opção de filtro pela Finalidade (Objeto Padrão). Com isso, será 

possível filtrar contratos originados de processos licitatórios de uma determinada finalidade.  

 

25.1.5. Relatórios / Contratos e Aditivos / Vencimento de Contratos 

O relatório passou a dispor de uma nova opção de filtro pela Finalidade (Objeto Padrão). Com isso, será 

possível filtrar contratos originados de processos licitatórios de uma determinada finalidade.  

 

25.1.6. Relatórios / Contratos e Aditivos / Relatório de Contratos e Aditivos 

O relatório passou a dispor de uma nova opção de filtro pela Finalidade (Objeto Padrão). Com isso, será 

possível filtrar contratos originados de processos licitatórios de uma determinada finalidade.  

26. Versão 517.01.28-000 

26.1. Liberação 26/09/2017 

26.1.1. Módulo Principal 

26.1.1.1. Atalho para acessar Geração do TCE-PR 

Para os clientes do estado do Paraná foi disponibilizado um atalho para o PRONIM IAPR, agilizando assim 

o acesso a tela de geração dos arquivos para envio ao SIM-AM. 

 

26.1.1.2. Suporte/Parâmetros Gerais do sistema 

Foi incluído, em uma nova Guia chamada “TCE - RS”, dois novos parâmetros para delimitar a geração dos 

arquivos ao LicitaCon a partir de uma Data de Corte. Os parâmetros incluídos foram:  

• Utiliza Data de Corte para a Prestação de Contas do LicitaCon: Esta opção permitirá parametrizar 

uma data posterior a data de início da obrigatoriedade de prestação de contas (02/05/2016) para 

geração dos arquivos para envio ao TCE/RS. 

• Data de Corte: 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 essa data.  

 

Para os clientes do estado de São Paulo disponibilizamos um novo parâmetro que possibilitará 

determinar se as informações sobre o local da obra, latitude, longitude, regime de contratação e tipo de 

obra serão obrigatórias ou não, no momento do registro de requisições de contratação com finalidade de 

obras ou serviços de engenharia. Com isso, o registro dessas informações, que são obrigatórias para a 

prestação de contas, poderá ser antecipado. 
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26.1.1.3. Suporte/Usuários X Órgãos 

Foi disponibilizado um novo recurso, através do botão “Cópia Anual”, que permitirá realizar a cópia das 

permissões dos usuários aos órgãos do exercício de origem para o exercício de destino, objetivando com 

isso dar mais agilidade ao processo de virada anual, dispensando o refazimento das permissões usuário à 

usuário. 

 

Importante ressaltar que, para realizar a cópia anual, antes é necessário realizar o relacionamento dos 

órgãos, do exercício de origem para o de destino. 

 

26.1.1.4. Fases da Requisição/ Requisições de Contratação 

A função passou a sugestionar automaticamente a despesa para todos os itens da requisição de 

contratação, nos casos que foi informada apenas uma despesa na requisição. Com isso, a gravação da 

requisição será mais rápida, pois os clientes estarão dispensados de entrar item a item para atribuir a 

despesa. 

 

Além disso, especificamente para os clientes do estado de São Paulo, caso o parâmetro que obriga a 

digitação das informações sobre o local da obra, latitude, longitude, regime de contratação e tipo de obra 

estiver ativo, não será possível gravar a requisição de contratação sem essas informações. Essa alteração 

visa garantir que informações obrigatórias para prestação de contas serão informadas no momento da 

requisição, agilizando a formalização da mesma em processo. 

 

26.1.1.5. Fases do Processo/ Fase Externa/Sessão Pública/Lances do Pregão 

A referida funcionalidade passou apresentar a identificação do fornecedor (Código, Documento e Nome 

Fantasia) que realizou a melhor proposta, e também a identificação do representante comercial do 

mesmo, para dar mais visibilidade ao pregoeiro no momento de conduzir a etapa de lances.  

Antes não era possível saber de qual fornecedor era o valor apresentado, principalmente se esse não 

estivesse credenciado.  

 

26.1.1.6. Fases do Processo/Fase Externa/Habilitação de Fornecedor 

Ao realizar habilitação do fornecedor, 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. 

 

26.1.1.7. Fases do Processo/Fase Externa/Classificação das Propostas 

A classificação de propostas passou a acusar a ocorrência de situações de empate ficto. O desempate 

deverá ser realizado através da função Empate Ficto, disponibilizada a partir dessa versão. 
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26.1.1.8. Fases do Processo/Fase Externa/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, e para processos que utilizaram desconto sobre tabela. 

 

Além disso, no formatador de documentos, foi incluída uma nova consulta, com as informações sobre o 

empate ficto, para que possam ser impressas na Ata/Ata de Registro de Preços e demais documentos 

formatados que o cliente desejar.  

 

26.1.1.9. Fases do Processo/Fase Externa/Desclassificação de Fornecedor 

Na Desclassificação do fornecedor foram incluídas algumas restrições para gravação, a fim de não 

descaracterizar o empate ficto, sendo elas: 

• Quando o tipo de desclassificação for “Habilitação” e ocorreu situação de empate ficto no 

processo, não será permitido desclassificar o vencedor original e os fornecedores que efetuaram 

nova proposta. 

• Quando o tipo de desclassificação for “Proposta” e ocorreu situação de empate ficto no processo, 

não será permitido desclassificar itens para os quais o fornecedor tenha realizado nova proposta. 

 

26.1.1.10. Fases do Processo/Fase Externa/Adjudicação  

Para os processos que tenham ocorrido situação de empate ficto, não será permitido realizar a 

Adjudicação sem que seja realizado o desempate.  

 

26.1.1.11. Fases do Processo/Fase Externa/Proposta/Mapa Comparativo de Preços 

Alteração do cabeçalho da função. Enquanto o empate ficto não for resolvido, irá exibir os itens em 

situação de empate ficto, após resolução, serão exibidos apenas os valores finais, após desempate.  
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26.1.1.12. Fases do Processo/Menu Auxiliar/Histórico da Licitação 

Incluída uma opção a partir da qual será possível imprimir as informações do Empate Ficto também para 

os processos da modalidade Convite, Concorrência e Tomada de Preços, da mesma forma que já imprimia 

para o Pregão.   

 

26.1.1.13. Fases do Processo/Menu Auxiliar/Exclusão de Fases 

Incluída opção para excluir a fase “Empate Ficto”, quando tiver ocorrido essa situação para o processo. 

 

26.1.1.14. Instrumento Contratual/Painel de Instrumento Contratual 

Nas guias Pedido de Empenho e Contratos do Painel de Instrumento Contratual foi adicionada a 

informação sobre o ano (exercício) da despesa apresentada, para dar mais clareza sobre fatos.  

 

26.1.2. Módulo Informações 

26.1.2.1. Relatórios / Prestação de Contas / Audesp – TCE/SP 

A fim de contemplar a alteração de leiaute promovida pelo TCE/SP e implanta em 21/08/2017 sem prévio 

aviso, foram realizadas adequações na geração do arquivo ExigênciaObras, a fim de evitar a rejeição do 

mesmo pelo Coletor de Dados do TCE. 

Além disso, a consulta foi ajustada para que, quando exibir um Ajuste do tipo “Contrato”, este possuir 

Termos Aditivos e/ou Exigências de Obras, estes arquivos também sejam exibidos após o Ajuste, mesmo 

que as datas destes arquivos não estejam compreendidas no período que foi pesquisado, para que o 

cliente tenha uma visão melhor dos arquivos vinculados ao Ajuste, que terão que enviar ao TCE.  

 

26.1.2.2. Relatórios/Prestações de Contas/LicitaCon - TCE/RS 

A geração para o LicitaCon passou a possibilitar que sejam considerados apenas os processos que 

tenham sido publicados a partir de uma determinada data, a qual poderá ser configurada nos parâmetros 

gerais do sistema, na guia “TCE-RS”.  O objetivo é dar mais flexibilidade na geração, possibilitando que os 

clientes que estavam digitando os processos no sistema web do TCE ou novos clientes, possam, a partir 

de uma determinada data, passar a utilizar o LicitaCon para realizar a prestação de contas.  
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27. Versão 517.01.27-000 

27.1. Liberação 05/09/2017 

27.1.1. Módulo Principal 

27.1.1.1. Requisições de Contratação, Afastamentos e Licitações (SP) 

Para os clientes de São Paulo foi incluída uma restrição para não permitir realizarem o cadastro de 

Requisições de Contratação, Processos de Afastamento ou Editais de Licitação informando o número de 

lote igual a zero ou que estejam fora de sequência, pois o TCE/SP exige que a numeração dos lotes seja 

sequencial e inicia-se com 1, caso contrário os arquivos são rejeitados.  

 

27.1.1.2. Requisições/Fases/Remanejamento dos lotes (SP) 

Para os clientes de São Paulo foi incluída uma restrição para não permitir realizarem o remanejamento 

informando o número de lote igual a zero ou que estejam fora de sequência, pois o TCE/SP exige que a 

numeração dos lotes seja sequencial e inicia-se com 1, caso contrário os arquivos são rejeitados.  

 

 

27.1.1.3. Requisições/Fases/Formalização de Requisição (SP) 

Para os clientes de São Paulo foi incluída uma restrição para não permitir realizarem a formalização de 

requisições com número de lote igual a zero ou que estejam fora de sequência, pois o TCE/SP exige que a 

numeração dos lotes seja sequencial e inicia-se com 1, caso contrário os arquivos são rejeitados.  

 

27.1.1.4. Menu Auxiliar/Cópia de Processo (SP) 

Para os clientes de São Paulo não permitirá a cópia de processos que contenham número de lote igual a 

zero ou que estejam fora de sequência, pois o TCE/SP exige que a numeração dos lotes seja sequencial e 

inicia-se com 1, caso contrário os arquivos são rejeitados, sendo assim, não será permitido copiar um 

processo que não terão como prestar contas depois.  

 

 

27.1.1.5. Requisições/Menu Auxiliar/Cópia da Requisição  

 

O LC passou a dispor de uma nova função, a qual permite realizar cópia das requisições dentro do 

mesmo exercício, proporcionando mais agilidade para os registros das mesmas, e também a possibilidade 

de utilizar requisições idênticas entre exercícios diferentes.   

 

Ao realizar a cópia será necessário informar o ano e a Unidade Gestora da nova requisição. Quando o ano 

e a unidade gestora da requisição de origem for igual na requisição de destino, as despesas da requisição 
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de origem serão copiadas, exceto se o usuário optar por não copiar. Quando o ano ou a unidade gestora 

da requisição de origem for diferente na requisição de destino, as despesas nunca serão copiadas. Nesses 

casos será necessário informar as despesas e relacionar aos itens da requisição de destino manualmente 

depois.  

 

Também será possível escolher entre vincular ou não a nova requisição com a requisição de origem. Além 

disso, no formatador de documentos foi disponibilizada a informação “Requisição de Origem”, que 

poderá ser impressa nas requisições e na requisição será exibida qual é a requisição de origem, para 

aquelas que possuírem esse vínculo. 

Observação: A cópia não contempla requisições de Desconto sobre Tabela e Pedido de Compra do 

Pronim CM. 

 

 

27.1.1.6. Fase Interna/Deliberação Superior (RS) 

Para os clientes do Rio Grande do Sul, o sistema passou a permitir a gravação retroativa da deliberação superior para 

os processos dispensáveis e inexigíveis, mesmo quando o mês de expedição do processo já está fechado no PRONIM 

CP.  

Porém a desaprovação da Deliberação e a Reserva de Recurso somente poderão ser realizadas dentro de um mês 

que esteja com a movimentação aberta no CP.  

 

 

27.1.1.7. Fase Externa/Impressão da Ata, Ata de Registro de Preço 

Foi disponibilizada a Marca do Item no formatador de documento, consulta “Resultado Itens Após Negociação”, para 

possibilitar a impressão desta informação nas Atas.  

 

27.1.1.8. Fase Externa/Sessão Pública/Rateio/Rateio da Proposta 

O relatório passou a ser gerado na ferramenta Stimulsoft, para que sua geração ocorra com mais 

velocidade e, além disso, possa ser salvo em vários outros formatos. 

 

27.1.2. Módulo Informações 

27.1.2.1. Relatórios / Prestação de Contas / Audesp – TCE/SP 

As seguintes implementações foram adicionadas nesta função: 

 

1) Possibilidade de indicar quais registros já foram transmitidos ao TCE: 

A partir desta versão será possível indicar quais registros já foram transmitidos ao TCE. A indicação será 

manual, registro a registro. 

Com isso, a tela passou a apresentar um novo filtro, chamado “Situação do Envio”, além do filtro de 

“Situação”, que passou a se chamar “Situação da Geração”, de forma que ambos poderão ser combinados 

entre eles, possibilitando filtrar os registros não gerados, ou gerados e não transmitidos, ou gerados e 

transmitidos. 
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2) Registros que apresentarem críticas não serão gerados:  

A função deixou de gerar os arquivos xml dos registros marcados para geração em uma remessa na qual 

tenha ocorrido alguma crítica.   

Dessa forma, o filtro “Situação da Geração” passou a apresentar sempre a opção “Não Gerados” como 

padrão, pois no caso de crítica os registros continuaram com situação de “Não Gerados”.  

Essa mudança de comportamento evitará os arquivos sejam transmitidos ao TCE antes das devidas 

correções.  

Sendo assim, a partir dessa versão, somente os registros gerados em remessas que estão aptas para 

transmitir ao TCE serão apresentados na cor verde “Gerados”. 

 

Importante: Vale lembrar que para as gerações realizadas antes desta versão poderão haver registros 

com situação de “Gerados”, mesmo que tenham ocorrido críticas. 

 

 

3) Remoção automática de caracteres especiais na identificação (número) do documento Fiscal:  

Devido uma falha de leiaute do TCE, que aceita caracteres especiais na identificação do documento fiscal, 

mas rejeita caracteres especiais na identificação do documento fiscal no arquivo de pagamento, a geração 

passou a remover automaticamente os caracteres alfanuméricos dos arquivos DocumentoFiscal e 

Pagamento, objetivando com isso minimizar os problemas que os clientes tem enfrentado devido essa 

falha de leiaute. 

 

4) Limitação de 50 documentos fiscais por arquivo:  

O TCE determinou um limite de 50 registros que poderão ser enviados em cada arquivo xml. Objetivando 

evitar que os clientes ultrapassem esse limite, além do controle de seleção em tela para os demais 

arquivos, foi incluída uma crítica na geração do arquivo DocumentoFiscal, quando ele for gerado com 

mais de 50 registros, uma vez que ele é gerado automaticamente a partir dos registros de Execução-

Liquidação. 

 

27.1.2.2. Relatórios/Prestações de Contas/LicitaCon - TCE/RS 

Visando contemplar a alteração de leiaute publicada no dia 07/08/2017 pelo TCE/RS, o tamanho dos 

campos PC_ACRESCIMO E PC_REDUCAO foram aumentados de 6 para 8 posições no arquivo 

ALTERACAO.TXT.  

 

 

 



  

 

Relatório de Atualizações – Versão 517 

 

 

Página 59 de 154 

28. Versão 517.01.25-000 

28.1. Liberação 14/08/2017 

28.1.1. Módulo Principal 

28.1.1.1. Suporte/Parâmetros do LC/ Parâmetros Gerais 

Na guia Número do processo foi disponibilizado um novo parâmetro, a partir do qual será possível 

bloquear a digitação do processo no cadastro dos editais e afastamentos, evitando assim que os clientes 

informem um número fora da sequência de numeração do processo, pois em alguns estados, os TCEs 

exigem que essa numeração seja sequencial, como é o caso do Espirito Santo. Sendo assim, para os 

clientes que necessitam garantir que a numeração dos processos seja sequencial, esse parâmetro poderá 

ser ativado.  

 

Vale ressaltar que existe o Parâmetro “Digitação do número de processo obrigatória”, e, caso esse seja 

marcado, o parâmetro “Bloqueia digitação do número de processo” será desabilitado, pois são 

excludentes.  

 

Para o Espirito Santo, por padrão, o bloqueio será “Sim”. Para os demais estados será “Não”.  

 

28.1.2. Módulo Processo 

28.1.2.1. Menu Principal/ Afastamentos e Licitações 

Caso o parâmetro para bloquear a digitação do número de processos estiver ativado, o sistema não 

permitirá a digitação do número do processo no cadastro dos editais de processos licitatórios ou 

afastamentos, e será exibida uma mensagem de advertência. O objetivo desta implementação é 

possibilitar, aos clientes que tiverem necessidade, um controle para que o número dos processos seja 

sequencial.  

 

 

28.1.2.2. Menu Principal/Suporte / Pregão Eletrônico 

A partir desta versão, especificamente para o cliente de São José (SC), quando se tratar de processos de 

pregão eletrônico realizados pelo sistema da Paradigma, o sistema passou a importar a marca dos itens 

para a proposta do LC, a fim de dispor desta informação para impressão nos documentos de instrumento 

contratual, bem como para que o cliente possa realizar o controle das marcas entregues conforme o que 

foi proposto pelo fornecedor.    

 

Para que seja possível realizar a importação da marca do WBC da Paradigma, além de atualizar a versão 

do LC, é necessário instalar o kit do LC_PregaoEletronico, que foi disponibilizado em produção na pasta 
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“\fabrica\TIC\PRONIM\LC\Producao\Especifico\Sao_Jose”. Após a instalação deste kit deve ser efetuada a 

configuração da Integração do o Pregão Eletrônico na tela que é aberta ao término da instalação do Kit. 

 

29. Versão 517.01.24-000 

29.1. Liberação 28/07/2017 

29.1.1. Módulo Principal 

29.1.1.1. Suporte/Parâmetros do LC/ Parâmetros Gerais  

A partir dessa versão é possível determinar se a fase de coleta de preços será obrigatória ou não.  Caso 

seja obrigatória, não será possível formalizar uma requisição de compra que não possuir coleta de preços. 

Essa melhoria visa melhorar a prestação de contas dos clientes de São Paulo, pois o TCE solicita que 

sejam enviadas as informações de orçamento, quando tiver sido realizado.  

 

29.1.2. Módulo Processo 

29.1.2.1. Fases da Requisição/Formalização da Requisição  

A partir dessa versão é possível determinar, através de parâmetro (Suporte/Parâmetros do LC/ Parâmetros 

Gerais), se a fase de coleta de preços será obrigatória ou não. Para os clientes que determinarem que a 

fase é obrigatória, não será possível formalizar a requisição de contratação, caso as informações de coleta 

foram preenchidas. Essa alteração possibilitará que o registre as informações de orçamento ocorra na 

etapa de requisição. 

 

Especificamente para os clientes de São Paulo, que determinarem que a fase de Coleta de Preços não é 

obrigatória, no momento da formalização da requisição, será exibida apenas uma mensagem alertando 

sobre o impacto na prestação de contas.   

29.1.2.2. Fase Interna /Sessão Pública/Deliberação Superior  

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, objetivando 

minimizar inconsistências na prestação de contas.  

Para os processos que possuírem despesas informadas, são verificadas as Unidades Gestoras atreladas a 

essas despesas. Para os processos que não possuem despesas, são verificadas as Unidades Gestoras dos 

Órgãos informados no processo.  

 

29.1.2.3. Fase Externa/Sessão Pública/Proposta  

Antes dessa versão o sistema não permitia mais alteração de nenhum item da proposta, caso a etapa de 

lances ou de negociação já fosse ter sido iniciada para o processo.  
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A partir de agora será possível realizar a alteração dos itens da proposta, desde que a funcionalidade de 

proposta seja acessada a partir da tela de lances do pregão, porém somente poderão ser alterados os 

itens para os quais o lance ou negociação não foi iniciado.  

 

29.1.2.4. Fase Externa/Sessão Pública/Lances do Pregão 

Esta função passou a dispor de um atalho para acessar a funcionalidade de proposta comercial, para 

possibilitar a alteração da proposta de algum item antes de iniciar os lances ou a negociação desse item, 

quando houver essa necessidade.  

 

 

29.1.2.5. Fase Externa /Sessão Pública/Histórico do Pregão  

A opção Classificação Final por Fornecedor do Histórico do Pregão passou a exibir os valores totais por Lote/Item, por 

Fornecedor e Total Geral, a fim de complementar as informações já apresentadas.  

 

29.1.2.6. Fase Externa /Sessão Pública/Homologação   

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, objetivando minimizar inconsistências na 

prestação de contas.  

Para os processos que possuírem despesas informadas, são verificadas as Unidades Gestoras atreladas a essas 

despesas. Para os processos que não possuem despesas, são verificadas as Unidades Gestoras dos Órgãos 

informados no processo.  

 

29.1.2.7. Instrumento Contratual/Pedido de Empenho 

No formatador de documento foram disponibilizados dois novos campos referente ao item, que poderão 

ser incluídas para impressão do pedido de empenho, sendo:  

• "Descrição Abreviada do Produto + Marca"  

• "Descrição do Produto + Marca"  

Importante ressaltar que cada cliente deverá alterar seus documentos formatados e incluir esses campos, 

caso desejarem fazer uso desta informação.  

 

29.1.2.8. Instrumento Contratual/Autorização de Compras 

No formatador de documento foram disponibilizados dois novos campos referente ao item, que poderão 

ser incluídas para impressão da Autorização de compra, sendo:  

• "Descrição Resumida + Marca"  

• "Descrição Completa + Marca"  

Importante ressaltar que cada cliente deverá alterar seus documentos formatados e incluir esses campos, 

caso desejarem fazer uso desta informação. 
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29.1.2.9. Menu Auxiliar/Manutenção de Processos – TCE/RS 

A informação “Licitação gera despesa para o Órgão” passou a ser apresentada em uma lista de opção, 

para dar mais clareza em relação ao que foi gravado.  

 

29.1.2.10. Menu Auxiliar/Manutenção de Processos AUDESP – TCE/SP 

 

Objetivando realizar a continuação da prestação de contas através do coletor de dados, de processos 

digitados manualmente no sistema do TCE, bem como evitar a prática de alteração de informações 

diretamente no xml, a funcionalidade passou a permitir a edição do Código da Licitação, do Ajuste e do 

Termo Aditivo. Esses códigos são gerados automaticamente, no momento da geração dos arquivos xml, e 

é uma informação chave que não poderá ser alterada após a transmissão dos arquivos ao TCE. Dessa 

forma, por uma questão de segurança, a edição somente será permitida mediante senha de liberação. 

Essa senha será gerada pelo suporte da Govbr, ou pelos consultores de negócio, os quais saberão 

identificar a necessidade de alteração ou não desta informação, e terá validade somente para o que foi 

gerada.  

A funcionalidade também passou a possibilitar a manutenção dos itens de processos desertos, revogados, 

fracassados ou anulados, a fim se possibilitar ao cliente informar um valor de cotação, quando este valor 

estiver zerado, para atendimento da solicitação 318795. 

 

29.1.2.11. Relatórios/Conferencia de itens de RP e Extrato de Itens Autorizados 

A marca do item foi incluída nestes relatórios, para dar mais visibilidade desta informação e auxiliar nos 

controles dos clientes.  Além disso, eles foram convertidos para Stimulsoft, o que permitirá exportá-los 

para outros formatos de arquivos, inclusive Excel.  

 

29.1.2.12. Relatórios/Conferencia de itens de RP e Extrato de Itens Autorizados 

A marca do item foi incluída neste relatório, para dar mais visibilidade desta informação e auxiliar nos 

controles dos clientes. 

 

29.1.2.13. Relatórios/Prestações de Contas/LicitaCon – TCE/RS 

A geração dos arquivos ITEM.TXT, LOTE.TXT E LICITACAO.TXT foi revisada a fim de evitar a ocorrência do 

aviso "O valor homologado da licitação difere da soma do valor homologado dos lotes" no e-validador.  
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30. Versão 517.01.23-000 

30.1. Liberação 26/06/2017 

30.1.1. Módulo Cadastro 

30.1.1.1. Fornecedor /Cadastro de Fornecedor- (ES) 

O cadastro do fornecedor, para os clientes do estado do Espirito Santo, passou exigir as seguintes 

informações: Logradouro, Número, CEP, Bairro, Município, UF e Telefone. Esta obrigatoriedade no registro 

das informações evitará a inconsistência de dados no momento de validação dos arquivos de prestação 

de contas.  

 

30.1.2. Módulo Processo 

A atual versão unificou as funcionalidades do antigo módulo Instrumento Contratual ao módulo de 

Processos, através da guia Instrumento Contratual. Com esta unificação, todas as funções da cadeia do 

processo foram disponibilizadas um único ambiente, gerando assim benefícios significativos na 

usabilidade e no gerenciamento das informações. 

 

30.1.2.1. Guia Instrumento Contratual  

O acesso às funções referentes aos instrumentos contratuais será realizado através da Guia Instrumentos 

Contratuais. A referida guia apresentará somente as funções condizentes com as regras de negócio do 

processo de trabalho selecionado, otimizando assim a visibilidade das ações possíveis aos instrumentos 

contratuais do processo. 

 

30.1.2.2. Unificação do Módulo Instrumento Contratual – Filtros 

A seleção dos instrumentos contratuais passou a ser realizada exclusivamente pelo menu de filtro, o qual 

dispõe das seguintes opções de pesquisa: Contrato, Pedido de Empenho, Autorização de Compras e 

Ordem Execução de Serviço, combinados com demais argumentos como UG, datas, tipo e situação. Este 

novo formato beneficia a navegação pois, uma vez realizado o filtro, todas as funções de processo e 

instrumentos contratuais relacionadas serão abertas com o respectivo processo ou instrumento contratual 

de trabalho selecionado. 

 

30.1.2.3. Unificação do Módulo Instrumento Contratual – Linha do Tempo 

A função Linha do Tempo apresenta os instrumentos contratuais em ordem cronológica, e a partir desta 

versão será possível realizar a seleção e visualização automática dos instrumentos contratuais a partir da 

linha do tempo, sem que haja a necessidade de navegação entre os menus das funções. 
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30.1.2.4. Instrumento Contratual – Painel de Instrumento Contratual 

A nova funcionalidade “ Painel de Instrumento Contratual “ tem por objetivo reunir em única função 

todos os instrumentos contratuais relacionados ao processo licitatório. 

Os instrumentos contratuais são agrupados conforme a sua destinação, sendo elas: Pedido de Empenho e 

Pedido de Empenho Complementar, Contrato e Termos Aditivos, Autorizações de Compras e Ordens 

Execução de Serviço. 

O agrupamento permite uma visão completa de todos os instrumentos contratuais existentes 

relacionados ao processo, beneficiando a usabilidade e o gerenciamento dos instrumentos contratuais. 

Outro ponto de destaque da nova funcionalidade é o gerenciamento das ações de cada instrumento 

contratual. Através dos botões de “ações” é possível identificar e navegar para as ações possíveis de 

acordo com a situação de cada instrumento contratual, orientando ao usuário realizar somente as ações 

possíveis de acordo com as regras de negócio. 

 

30.1.2.5. Instrumento Contratual / Execução do Ajuste - (SP) 

Para evitar que ocorressem alterações indevidas nos números de medições, de execuções já transmitidas 

ao TCE/SP, o número de medição da guia Conferência/Medição passou a ser gerado automaticamente, 

sem possibilidade de modificação. O número da medição é sequencial por ajuste, lembrando que o ajuste 

pode ser do tipo Contrato ou Nota de empenho. Cada nova liquidação que ocorrer para o ajuste irá 

incrementar o número da medição.  

 

30.1.2.6. Fase Externa /Sessão Pública/Histórico do Pregão  

Este relatório recebeu melhorias referente à performance, reduzindo consideravelmente o tempo de 

geração. Além da performance, como o relatório foi convertido para o StimuSoft, passou a ofertar a 

possibilidade de exportação dos dados para vários tipos de arquivos, como para excel, texto, e-mail, além 

de outros recursos disponíveis nessa ferramenta de visualização.  

 

 

30.1.3. Módulo Informações 

30.1.3.1. Relatórios / Prestação de Contas / Audesp – TCE/SP 

Com o objetivo de adequar o envio das informações conforme respostas do TCE aos chamados de alguns 

clientes, os processos de registro de preço, que utilizaram desconto sobre tabela passaram a enviar, como 

valor da proposta, o próprio desconto da tabela, em substituição ao valor calculado aplicando-se o 

desconto ao valor estimado a ser gasto com a tabela de preços.  

 

30.1.3.2. Relatórios/Prestações de Contas/LicitaCon – TCE/RS 

A fim de contemplar alterações de leiaute publicadas no dia 08/06/2017, foram realizadas adequações no 

arquivo LICITACAO, para que, quando não existir comissão associada ao processo, não sejam enviadas 

informações para os campos NR_COMISSAO e ANO_COMISSAO e quando o CHP(Chamamento Público) 
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não se enquadrar na Lei Federal n° 13.019/14, seja preenchido o valor OUTC(Outra:), com o 

preenchimento dos respectivos campos Número do Artigo (NR_ARTIGO), Inciso (DS_INCISO) e Lei 

(DS_LEI). 

 

Além disso, a geração dos arquivos ao LicitaCon passou a permitir que a geração seja “Completa ou 

Parcial”. O objetivo desta nova opção é otimizar o tempo de geração dos arquivos para a prévia validação 

dos arquivos. 

A geração “Parcial” não considerará os documentos anexos, tornando a geração mais performática e 

otimizando o tempo para o processo de validação dos arquivos. A Geração Completa considerará a 

geração dos documentos anexos, a exemplo do que já acontecia até esta versão. 

 

 

 

31. Versão 517.01.20.000 

31.1. Liberação 06/06/2017 

31.1.1. Módulo Processo 

31.1.1.1. Fase Externa /Sessão Pública/Lances do Pregão  

Com o objetivo de dar mais agilidade a sessão pública do pregão, que ocorre em tempo real diante dos 

fornecedores e demais interessados, foram disponibilizadas duas novas opções na função de Lances do 

Pregão, sendo elas: 

Habilitar para Lances: Essa opção será visível até que os lances não sejam iniciados e irá possibilitar 

habilitar mais fornecedores para lances sucessivos sem a necessidade de sair do ambiente de lances.  

 

Declinar Todos: Essa opção será visível após o início dos lances e irá possibilitar o declínio de todos os 

fornecedores para um determinado item/lote de uma única vez. Após declinar dos lances será registrado 

como vencedor o fornecedor que apresentar a melhor proposta e as próximas etapas do pregão seguirão 

normalmente. 

 

31.1.1.2. Fase Externa /Adjudicação  

A função de Adjudicação passou a apresentar a informação Total Adjudicado do Processo, que 

corresponde a totalização dos itens vencidos de todos os fornecedores vencedores do processo. A coluna 

Valor Total (Vencedor=Sim) foi renomeada para Total Adjudicado do Fornecedor, e apresenta a 

informação sobre o total dos itens vencidos para o fornecedor apresentado na tela. 

 

Alteração disponibilizada para os clientes de todos os estados. 
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31.1.1.3. Fase Externa /Sessão Pública/Ata/Impressão de Ata  

Para atender os preceitos legais, foram disponibilizadas, no formatador de documento, informações 

referentes ao credenciamento do pregão, sendo elas: 

 

• Identificação do Fornecedor (Código, Nome Fantasia, Razão Social, CPF/CNPJ/estrangeiro) 

• Porte da Empresa (Não especificado, ME, EPP) 

• Identificação do Representante Legal (Nome, CPF, Data de Início e Fim de Vigência) 

• Credenciado (Sim ou Não). 

 

 

 

 

 

31.1.1.4. Requisição de Contratação/Remanejamento de Lotes 

Foram disponibilizadas, no formatador de documentos, informações específicas do estado de São Paulo e 

do Rio Grande do Sul, para que possam ser impressas nos documentos que serão assinados.   

São Paulo:  Localização, Latitude, Longitude e Regime de contratação e Tipo de obra. 

Rio Grande do Sul: Data de Referência, %BDI, % Encargos Sociais, Código da Fonte de Referência, 

Descrição da Fonte de Referência. 

 

Além disso a realizar o agrupamento dos itens da requisição, através da função Remanejamento de lotes, 

essas informações serão preservadas quando forem iguais entre os itens agrupados. Caso forem 

diferentes, então será apresentada uma mensagem avisando ao cliente que nessa situação elas não serão 

mantidas. 

 

 

31.1.1.5. Menu Auxiliar / Manutenção do Processo – Audesp – TCE/SP 

Na Guia “Edital”, quando existir exigência de garantia para participação no edital, a informação “Valor do 

Edital” passou a ser calculada com base no valor estimado da licitação, conforme esclarecimento do 

TCE/SP, a partir do percentual de valor informado, mas poderá ser alterado. No caso de alteração do valor 

de garantia, o percentual será recalculado. 

 

 

31.1.2. Módulo Informações 

31.1.2.1. Relatórios / Prestação de Contas / Audesp – TCE/SP 

A função passou a possibilitar a geração do arquivo ExigenciaObras, para que possa ser enviado via 

coletor Audesp ao TCE/SP para prestação de contas dos processos licitatórios ou de afastamento, cuja 

finalidade é obras ou engenharia. Com isso, todos os arquivos requeridos pelo TCE/SP foram 

devidamente homologados e estão sendo gerados pelo Licita-Audesp.  
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As regras referentes ao formato de endereços de e-mail dos arquivos Ajuste, Termo Aditivo, Execução, 

foram revisadas para permitir somente endereços de e-mails que estejam de acordo com as regras do 

coletor Audesp e, com isso, evitar críticas na criação dos pacotes. Essa mesma validação também foi 

aplicada na entrada de dados, para os cadastros de representante do fornecedor, ordenador de despesa e 

pessoa.  

 

 

32. Versão 517.01.19.000 

32.1. Liberação 16/05/2017 

32.1.1. Módulo Processo 

32.1.1.1. Cadastro dos Afastamentos  

Para São Paulo, no cadastro dos editais de Dispensa e Inexigibilidade o sistema irá identificar 

automaticamente o tipo de ajuste que deve ser firmado para o processo, conforme regras do Art. 62 da 

Lei 8666, quando a proposta foi informada para o processo. Porém, o tipo de ajuste gravado pelo sistema 

poderá ser alterado manualmente através da tela de manutenção de processo Audesp, caso seja 

necessário.  Essa ação se faz necessário para evitar que processos fiquem com o tipo de ajuste “Não 

Informado“, pois essa informação é essencial para a correta exibição dos registros dependentes da 

Licitação. 

 

32.1.1.2. Fase Externa /Adjudicação 

Para São Paulo, ao gravar a adjudicação, o sistema irá identificar automaticamente o tipo de ajuste que 

deve ser firmado para o processo, conforme regras do Art. 62 da Lei 8666. Porém, o tipo de ajuste 

gravado pelo sistema poderá ser alterado manualmente através da tela de manutenção de processo 

Audesp, caso seja necessário.  Essa ação se faz necessário para evitar que processos fiquem com o tipo de 

ajuste “Não Informado“, pois essa informação é essencial para a correta exibição dos registros 

dependentes da Licitação. 

 

32.1.1.3. Fase Externa /Sessão Pública/Impressão de Ata do Pregão 

Foram disponibilizadas, no formatador de documentos, as informações referentes a negociação do 

pregão, para que possam ser impressas na Ata do Pregão, sendo elas:  Lote, Item, Descrição, Unidade de 

Medida, Fornecedor, Valor Unitário, Valor Total, % em relação ao lance/negociação anterior e ao valor 

inicial de referência. 
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32.1.1.4. Requisição de Contratação 

A Requisição de Contratação passou utilizar a mesma tela de digitação de itens apresentada nos editais, 

com o objetivo de já permitir o registro das informações do local da obra, latitude, longitude, regime de 

contratação e tipo de obra, exigidos pelos TCE/SP, bem como o registro das informações Encargos 

Sociais, BDI e SINAPI, exigidas pelo TCE/RS.  Estava evolução permitirá que, ao formalizar a requisição de 

contração, essas informações sejam exportadas para o edital, e também irá padronizar os formulários 

para uma melhor usabilidade do sistema. 

32.1.1.5. Menu Auxiliar / Manutenção do Processo – Audesp – TCE/SP 

A guia “Declaração de existência de recursos” passou a permitir informar o valor zero no campo 

contrapartida, quando o recurso for proveniente de Transferências e Convênios Estaduais ou Federais, 

objetivando acompanhar a alteração de leiaute dos arquivos AUDESP. 

 

32.1.2. Módulo Informações 

32.1.2.1. Relatórios / Prestação de Contas / Audesp – TCE/SP 

Essa função passou a possibilitar a geração dos arquivos abaixo, para envio pelo coletor Audesp. 

• Termo Aditivo 

• Empenho 

• Execução 

• Documento Fiscal 

• Pagamento 

Na guia de detalhes, a informação “Valor acumulado da Licitação” passou a se chamar “Maior Valor 

Apurado – Processo”, para facilitar o entendimento sobre qual valor foi considerado para comparação 

com o valor limite de remessa estipulado pelo TCE. Importante esclarecer que o valor que será 

apresentado neste campo sempre será o maior valor apurado, entre os seguintes valores: 

• Valor Estimado da Licitação; 

• Valor Adjudicado da Licitação; 

• “Total dos Contratos + Termos Aditivos” realizados para a licitação, quando o tipo de ajuste do 

processo for “Contrato”, ou “Total dos Empenhos” emitidos para a licitação, quando o tipo de 

ajuste do processo for “Nota de Empenho”. 

 

Vale destacar que a consulta foi melhorada para 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 dos quais são dependentes, 

objetivando evitar que algum registro predecessor não seja exibido em decorrência do filtro informado, e 

com isso acabe não sendo gerado, ocasionando crítica na transmissão do registro dependente. 

 

Exemplo:   Licitação        =>                  Contrato                   =>   Empenho/Termo Aditivo 

 

 

 

Empenho ou 

termo aditivo 

encontrado no 

período 

informado no 

filtro 

Busca o contrato Busca a licitação 
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Caso foi selecionado a situação “Não Gerados”, somente os registros não gerados da hierarquia serão 

apresentados, e o mesmo aplica-se quando a situação for “Gerados”. 

 

A tela de Manutenção de Ajuste, quando chamada a partir da tela de geração, passou a apresentar todos 

os contratos candidatos para vinculação dos empenhos ao respectivo contrato ao qual pertence. Também 

foi adicionado na função Manutenção de Ajuste, somente para consulta, o “Código do Termo Aditivo”, o 

qual é criado no momento da geração do arquivo Termo Aditivo, e refere-se ao código que será enviado 

ao sistema do TCE/SP. 

 

Por último, a consulta foi modificada para que, quando o tipo de ajuste for nota de empenho, caso o 

processo não tenha sido enviado por não ter atingindo o valor limite vigência na ocasião de sua 

adjudicação, mas o valor de algum empenho emitido posteriormente atingiu o valor limite vigência na 

data de sua emissão, então esse ajuste, e consequentemente o processo, serão exibidos na tela, pois os 

mesmos deverão ser transmitidos ao TCE conforme esclarecimentos do próprio TCE ao questionamento 

que realizamos.  

 

32.1.2.2. Relatórios / Prestação de Contas/ IN 20/2015 TCE/SC  

A impressão deste relatório passou a apresentar a identificação da entidade, (Nome e CNPJ) e também os 

filtros informados no momento de sua geração. 

 

33. Versão 517.01.18.003 

33.1. Liberação 25/04/2017 

33.1.1. Módulo Cadastro 

33.1.1.1. Cadastro /Tabela de Preços  

Adicionada uma informação no cadastro da tabela de preços para indicar o tipo de item que irá compor a 

tabela. Essa informação é exclusiva para clientes de São Paulo, e se faz necessária para geração dos 

arquivos de prestação de contas de processos que utilizarem desconto sobre tabela.  

 

33.1.2. Módulo Processo 

33.1.2.1. Cadastro dos Afastamentos / Processos licitatórios - Digitação de Itens (SP) 

Para os processos com finalidade Obras, as informações de Latitude e Longitude digitada nos Itens do 

Edital passaram a possibilitar valores negativos, a fim de acompanhar as modificações de leiaute do 

TCE/SP. 
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33.1.2.2. Fase Externa /Adjudicação  

A função de Adjudicação foi redimensionada, e também passou a apresentar uma coluna de Valor Total, e   

a informação Valor Total (Vencedor=Sim) que totaliza o total de itens vencidos pelo fornecedor.  

Alteração disponibilizada para os clientes de todos os estados. 

Especificamente para o estado de São Paulo, o comportamento da função foi alterado para permitir 

informar os campos 'Preço Compatível' e 'Fonte' somente para os itens que o fornecedor foi vencedor. 

Para itens não vencidos o campo 'Preço Compatível' ficará com a informação 'Não se Aplica' e o campo 

'Fonte' ficará desabilitado', conforme regras do TCE/SP. 

 

33.1.2.3. Fase Externa / Habilitação do Fornecedor  – TCE/SP 

Na função Habilitação do Fornecedor, especificamente para São Paulo, para os processos de pregão, caso 

o cliente tentar informar “Não” no campo “Habilitado”, o sistema não irá mais permitir, e irá orientar que 

seja realizada a inabilitação ou desclassificação do fornecedor utilizando as funções Sessão 

Pública/Habilitação/Inabilitação ou Sessão Pública/Proposta/Desclassificação, para que ocorra a 

reclassificação das propostas e, com isso, a prestação de contas seja realizada corretamente para o 

TCE/SP.  

 

 

33.1.3. Módulo Informações 

 

33.1.3.1. Relatórios/Prestações de Contas/LicitaCon – TCE/RS 

Para os processos de dispensa com fundamentado no artigo 24, I ou II, o documento “TFD – Termo de 

Formalização da dispensa de licitação” passou a ser opcional, sendo assim, a geração do arquivo 

Ocorre_Documento_LIC passou a apresentar apenas um aviso, caso esse documento não tenha sido 

anexado. 

Além disso, foram retirados os impedimentos de utilização do tipo de comissão Leiloeiro Oficial do LC, 

pois o TCE/RS passou a possibilitar o envio desse tipo de Comissão no seu leiaute. 

 

 

33.1.3.2. Relatórios / Prestação de Contas / Audesp – TCE/SP 

Nesta versão foram disponibilizadas alterações nos arquivos para geração das execuções dos ajustes e 

das Licitações, para contemplar modificações de leiaute promovidas pelo TCE/SP, nos seguintes xsd: 

 

• AUDESP4_EXECUCAO_2017_A.XSD  

• AUDESP4_COMUM_2017_A.XSD 
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Além da geração, o botão de pesquisar da tela também teve regras alteradas para não exibir empenhos 

emitidos a partir de 02/01/2017 (Empenhos de virada) para processos do exercício anterior que não 

atingiram o valor limite (R$ 80.000,00) quando foram adjudicados, portanto, não cabe enviar esses 

empenhos para o TCE, já que o processo também não foi enviado. Porém, caso o processo tenha atingido 

o valor limite na época de sua adjudicação ou foram realizados termos aditivos que elevassem o valor do 

contrato desse processo até o valor limite vigente na data de assinatura do termo aditivo, então os 

empenhos emitidos no período de pesquisa serão apresentados. 

 

 

Também foram realizadas as adequações necessárias para geração dos processos de Pregão – Registro de 

Preços que utilizaram desconto sobre tabela, de forma que a geração do lote/item ocorra de acordo com 

o que foi informado na Forma de Julgamento (Por Lote ou Por Tabela).  

Importante ressaltar que para esses processos a tabela de preço é gerada como sendo um lote, se a 

forma de julgamento foi Tabela, ou como sendo um item do lote, se a forma de julgamento foi por 

Tabela de Preço e a classificação econômica será enviada conforme o tipo de item que compõe a tabela 

de preço, informado na função Cadastro Tabela de Preço, lembrando que, na ausência dessa informação, 

será apresentada uma crítica na geração do arquivo. 

   

 

34. Versão 517.01.14.003 

34.1. Liberação 04/04/2017 

34.1.1. Módulo Processo 

34.1.1.1. Menu Auxiliar / Manutenção do Processo – Audesp – TCE/SP 

Nessa função, na guia Dados Iniciais/Adicionais, foi disponibilizado um campo chamado Código da 

Licitação, que será apresentado somente após o processo ser gerado em arquivo xml para envio ao 

TCE/SP, na função Relatórios / Prestação de Contas / Audesp – TCE/SP. Se refere ao sequencial único que 

deve ser enviado para o sistema AUDESP para identificar a licitação.  

 

Também foi disponibilizado o Código do Ajuste, o qual será apresentado somente após o Contrato ou 

Nota de Empenho serem gerados no arquivo AJUSTE. Se refere ao sequencial único que deve ser enviado 

para o sistema AUDESP para identificar o ajuste.  

 

O motivo da exibição desses códigos, criados no momento da geração dos arquivos, é disponibilizar essa informação 

para que o cliente posso, se desejar, utilizar esse código para pesquisar por esse processo ou ajuste no sistema web 

AUDESP.  

 

Regra para geração do código da licitação, XXXXYYZZZZZZZ, onde: 
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• XXXX = Exercício de geração do processo. 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. 

 

Regra para geração do Código do Ajuste, XXXXYZZZZZZZ, onde: 
 

• XXXX = Exercício de geração do ajuste. Caso o ano de geração for maior que o exercício, o 

sistema considerará o ano de geração ao invés do exercício. 

• Y = Caractere “9” com o objetivo de distinguir que o código do ajuste gerado pelo 

LicitaAudesp conflite com o código de um ajuste gerado pelo sistema de iteração direta do 

TCE/SP. 

• ZZZZZZZ = Número sequencial interno gerado para o código do ajuste. 

 

 

Na Guia Edital, desta função, foi disponibilizado o campo Número do Edital, e Data do Edital os quais são 

automaticamente sugestionados com o Número da Modalidade e Data de Expedição do processo 

respectivamente. A data de expedição não permitirá alteração, mas os clientes que não utilizam o número 

da modalidade como sendo o número do edital, poderão inserir neste campo o número de edital deste 

processo (Solicitação 313157). 

 

A Guia Licitantes também foi alterada para dar mais clareza em relação a pendencia de informação do 

motivo da inabilitação do fornecedor ou da desclassificação proposta do fornecedor, ou da 

desclassificação de itens da proposta do fornecedor, para que o processo possa ser gerado sem críticas 

referente a falta de informação do motivo. Havendo pendencia de informação do motivo, este poderá ser 

digitado nessa guia, e será replicado para a fase a qual é pertinente no LC (Habilitação, Inabilitação ou 

Desclassificação da proposta). 

 

 

34.1.1.2. Requisição de Contratação 

 

Na versão anterior, disponibilizamos uma opção para determinar qual seria o critério utilizado na 

apuração do valor da Cotação do Edital a nível de requisição. Essa versão passou a possibilitar uma opção 

a nível de formalização para determinar qual será o critério de apuração do valor da Cotação do Edital, o 

qual será aplicado a todas as requisições informadas. As opções são:  

• Formalização  

• Requisição 

 Os valores disponíveis para cada uma dessas opções são: 

▪ Valor da Requisição, que sugestionará o valor de cotação do item no edital conforme o valor 

de cotação da requisição.  

▪ Menor Preço, que sugestionará o valor de cotação do item no edital conforme o menor preço 

da coleta de preços.  
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▪ Preço Médio, que sugestionará o valor de cotação do item no edital conforme o preço médio 

das coletas de preços.  

▪ Maior Preço, que sugestionará o valor de cotação do item no edital conforme o maior preço 

da coleta de preços. 

 

 

Além disso, a justificativa de contratação disponível na requisição de contrato para o estado de São Paulo, 

foi disponibilizada no formatador de documentos, com o nome “Descrição da Justificativa de Contratação 

(UF = SP)”, dentro das pastas Processo Pesquisa e Processo Licitatório.  

 

34.1.2. Módulo Informações 

34.1.2.1. Relatórios / Prestação de Contas / Audesp – TCE/SP 

Nesta versão foram disponibilizadas alterações na geração dos arquivos de prestação de contas, para 

contemplar modificações de leiaute promovidas pelo TCE/SP, nos seguintes xsd: 

 

• AUDESP4_COMUM_2017_A.XSD  

• AUDESP4_AJUSTE_2017_A.XSD 

• AUDESP4_PAGAMENTO_2017_A.XSD 

• AUDESP4_DOCUMENTOFISCAL_2017_A.XSD 

 

Observação: Embora tenhamos adequado a geração dos arquivos Pagamento e DocumentoFiscal 

conforme as alterações do leiaute, a geração deles ainda não foi disponibilizada pois depende da 

conclusão das alterações também no arquivo Execução, uma vez que no LicitaAudesp o arquivo 

DocumentoFiscal é gerado em conjunto com o arquivo Execução. 

 

O comportamento da tela de geração também foi modificado, quando o instrumento contratual for um 

contrato, para que, ao marcar o Ajuste, marcar automaticamente todos os empenhos que foram 

vinculadas ao contrato através da função de manutenção do Ajuste, e com isso, esses empenhos serão 

gerados também no arquivo AJUTE, em conjunto com o Contrato.  

 

 

Na conversão desta versão, para os processos que possuíam contrato já gravado, o tipo de ajuste passou 

de “Não Informado”, para “Contrato”, evitando assim que processos antigos fossem exibidos na tela de 

geração sem que houvesse um termo aditivo gravado no período pesquisado. Já os processos sem 

contrato gravado, para os quais ocorreu emissão de empenho no período pesquisado, e que atingem o 

valor limite do TCE, continuaram sendo exibidos na tela de geração.  

 

Também foi realizada uma validação para impedir a geração de liquidações e pagamentos que tenham 

sido totalmente estornadas no CP, impedindo assim a geração e envio equivocado deste pagamento ao 

TCE/SP.  
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34.1.2.2. Relatórios / Prestação de Contas / Limite de valor TCE/SP 

Nesta versão foi atualizado o valor limite estipulado pelo TCE/SP, de 250 UFESP o qual equivale a R$ 

6.267,50 para (250 x 25,07 = 6267,50). 

 

 

34.1.2.3. Relatórios / Prestação de Contas/ IN 20/2015 TCE/SC  

Foi disponibilizado um novo relatório com o objetivo de gerar os Anexos II e V da Instrução Normativa 

20/2015 do TCE/SC, conforme segue:  

 

• 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) 

35. Versão 517.01.09.000 

35.1. Liberação 14/03/2017 

35.1.1. Módulo Processo 

35.1.1.1. Requisição de Contratação 

A referida versão passou a ofertar a função “Requisição de Contratação” que veio em substituição as 

antigas funcionalidades de Requisição de Compras e Requisição de Contratação. 

As antigas funcionalidades Requisição de Compras e Necessidades possuíam objetivos distintos, realizar 

requisições com e sem despesas orçamentárias. A nova função, “requisição de contratação” permitirá a 

realização de requisições com e sem despesas orçamentárias de forma a suprir todas as operações e 

possibilidades que as duas anteriores funções permitiam, mas agora em única função.  

 

Para o estado de São Paulo a Requisição de Contratação passou a dispor de uma Justificativa de 

Contratação, a qual será sugestionada nos editais quando esta for formalizada em processo. 

 

35.1.1.2. Filtro Requisição 

O filtro do menu lateral da Requisição passou a contar com o filtro pelo Tipo da Requisição: “com 

despesa, sem despesa”. Como consequência, a grade de resultado do filtro apresentará a coluna “Tipo” 

para identificar se a requisição é com ou sem despesa. 

 

35.1.1.3. Formalização da Requisição 

A Formalização da Requisição passou a ofertar a opção de formalização em relação ao Valor de Cotação 

do Edital. A formalização poderá optar pelos seguintes valore: a) Valor da Requisição, que sugestionará o 
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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) Mario Preço, que sugestionará o valor de cotação do item no edital conforme o maior preço da 

coleta de preços. 

 

Para o estado de São Paulo, ao formalizar a requisição, a justificativa de contratação será exportada para 

o edital. No caso de formalização de mais de uma requisição, com diferentes justificativas, será emitida 

uma mensagem questionando o usuário sobre qual das justificativas ele deseja utilizar para o processo.   

 

 

35.1.1.4. Pregão / Proposta do Pregão 

A funcionalidade referente a digitação da Proposta Comercial do pregão foi redimensionada para permitir 

melhor visualização do conteúdo a ser informado, permitindo também a maximização da tela conforme a 

resolução de vídeo do usuário. 

 

35.1.1.5. Pregão / Lances do Pregão 

A funcionalidade de Lances do Pregão passou a permitir a maximização ou o redimensionamento manual 

do formulário da função ofertando melhor visualização da fase de lances do pregão. 

 

35.1.1.6. Fase Interna / Publicação - PR 

O registro da publicação do processo dos clientes do estado do Paraná passou a permitir a publicação de 

um mesmo órgão com em diferentes veículos de publicação em um mesmo processo, da mesma forma 

que já ocorre para os estados de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 

 

Proporção  

35.1.2. Módulo Informações 

35.1.2.1. Relatórios / Fornecedor / Fornecedor Impedido 

O relatório Fornecedores Impedidos passou a ofertar a possibilidade de publicação no PRONIM TB no 

tema relacionado a licitações. (Publicações – Outras Publicações no PRONIM TB). 

Obs. Compatível com a versão do PRONIM TB 517.02.00 liberada em 06/03/2017. 

 

35.1.2.2. Relatórios / Prestação de Contas / Audesp – TCE/SP 

Nesta versão foram disponibilizadas alterações referentes a classificação econômica do lote/item, 

decorrente das alterações de leiaute realizadas em 15/02/2017 pelo TCE/SP.  

 

AUDESP4_COMUM_2017_A.XSD  

AUDESP4_LIC_REG_SIM_2017_A.XSD 
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AUDESP4_LIC_REG_NAO_2017_A.XSD 

AJUSTE_2017_A.XSD 

 

Também foi incluída uma crítica na geração dos arquivos de licitação, para avisar sobre a falta de 

informação do quadro societário do licitante. 

 

A geração dos pacotes Ajuste e Pagamento, o e os demais arquivos que o TCE ainda não disponibilizou 

via coletor, foi bloqueada, pois está passando por homologação com o coletor piloto, e será liberada 

após o término desse trabalho e conclusão dos ajustes que se fizerem necessários. 

 

35.1.3. Módulo Instrumento Contratual  

35.1.3.1. Publicação de Contratos – PR 

A publicação de contratos no estado do Paraná passou a permitir a identificação de um órgão de 

publicação a um ou mais veículos de publicação, assim como já ocorre atualmente para os estados de São 

Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 

 

36. Versão 517.01.06.000 

36.1. Liberação 21/02/2017 

36.1.1. Módulo Cadastro 

36.1.1.1. Cadastro / CRC / Certificado de Registro Cadastral 

A informação referente ao capital da empresa que terá o seu Certificado de Registro Cadastral passou a 

ser no formato de moeda. 

36.1.2. Módulo Processo 

36.1.2.1. Fase Interna /Laudo de Análise Jurídica 

O registro do Laudo de Análise Jurídica do processo passou a aceitar a descrição do laudo com até cinco 

mil caracteres para todas as modalidades. O referido conteúdo também está disponível para impressão 

através do formatador de documentos. 

 

36.1.2.2. Fase Interna / Publicação - MG 

O registro da publicação do processo dos clientes do estado de Minas Gerais passou a permitir a 

publicação de um mesmo órgão com em diferentes veículos de publicação em um mesmo processo, da 

mesma forma que já ocorre para os estados de Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. 
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Esta adequação vai de encontro com as possibilidades de utilização entre os órgãos e veículos de 

publicação previstas no leiaute do TCE/MG. 

 

36.1.2.3. Fase Externa /Adjudicação 

A formatação de documentos da fase de Adjudicação do processo passou a dispor com a “query – 

Valores Totais Fornecedores” que permitirá a impressão do grupo de informações dos vencedores, sendo 

elas: Código, Nome e CPF/CNPJ e Valor total da proposta do Fornecedor 

 

36.1.2.4. Fase Externa /Parecer Técnico e Jurídico 

O registro do Parecer Técnico e do Parecer Jurídico do processo passou a aceitar a descrição do parecer 

com até cinco mil caracteres para todas as modalidades. O referido conteúdo também está disponível 

para impressão através do formatador de documentos. 

 

 

36.1.3. Módulo Instrumento Contratual  

36.1.3.1. Publicação de Contratos – MG 

A publicação de contratos no estado de Minas Gerais passou a permitir a identificação de um órgão de 

publicação a um ou mais veículos de publicação, assim como já ocorre atualmente para os estados de São 

Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

 

36.1.4. Módulo Informações 

36.1.4.1. Relatórios / Prestação de Contas / Audesp – TCE/SP 

A referida versão tratou das evoluções inerentes a atualização do leiaute disponibilizadas em 2017, as 

quais abrangem os arquivos:  

AUDESP4_COMUM_2017_A.XSD  

AUDESP4_LIC_REG_SIM_2017_A.XSD, 

AUDESP4_LIC_REG_NAO_2017_A.XSD 

 

36.1.4.2. Relatórios / Prestação de Contas / LicitaCon – TCE/RS 

A evolução referente a prestação de contas ao LicitaCon se refere a atualização de leiaute 1.3.002 e 

1.3.003, publicadas no dia 30/01/2017.  

A evolução da versão 1.3.002 consiste na alteração de todos os arquivos que possuem campos decimais, 

onde o mesmo passou de três casas decimais para quatro casas. 

A evolução da versão 1.3.003 consiste na alteração das regras referentes a geração do arquivo contrato, 

que passou a exigir nova fórmula de apuração para o campo nr_dias_prazo. 
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37. Versão 517.01.03  

37.1. Liberação 31/01/2017 

37.1.1. Módulo Processo  

37.1.1.1. Pregão / Sessão Pública / Impressão da Ata 

A impressão da ata do pregão passou ofertas as novas possibilidades de impressão. Passou a dispor com 

as seguintes pastas de impressão: “Rodada de Lances e Resultado Itens Após Negociação. O Objetivo de 

cada uma delas é respectivamente apresentar o histórico da rodada de lances e os vencedores de cada 

item após a negociação.  

Ao formatar o documento de impressão da ata sugerimos que a formatação utilize os campos da Pasta 

“Item do Objeto “para identificar a tabela dos itens do processo. Posteriormente a pasta “Rodada de 

Lances” para representar as rodadas de lances e ao final a pasta “Resultado Itens após Negociação” para 

representar os valores finais do pregão. Obtendo o seguinte resultado: 

 

Item do Objeto 

Lote Item Descrição Un.Med Quantidade Valor Estimado 

1 1 Pneu 175/70 R 13 Unidade 10 11,00 

 

Rodada de Lances 

 
 

Resultado Itens Após Classificação 
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37.1.1.2. Requisição/Mapa Comparativo de Preço 

O mapa comparativo de preços da requisição passou a contar com a possibilidade de impressão do preço 

médio da coleta de preços. 

38. Versão 517.01.02-000  

38.1. Liberação 12/01/2017 

38.1.1. Módulo Principal  

38.1.1.1. Cadastro / Processo/Órgão Oficial de Publicação  - RS 

O cadastro do órgão oficial de publicação dos clientes do estado do Rio Grande do Sul passou a permitir 

a identificação de um órgão de publicação para um ou mais veículos de publicação, da mesma forma que 

ocorre com os estados de Santa Catarina e São Paulo. Esta nova possibilidade vai de encontro com as 

regras de possibilidades previstas pelo respectivo TCE/RS. 

 

38.1.2. Módulo Cadastro 

38.1.2.1. Fornecedor /Cadastro de Fornecedor 

O cadastro do fornecedor passou a dispor de atalhos para acesso rápido as funções de cadastro auxiliares 

ao fornecedor referentes ao endereço. Os referidos atalhos foram implementados em todos os produtos 

da Administração de Suprimentos (AF, CM, LC e PP) e beneficiarão a usabilidade do software, o qual 

deixará de exigir que a navegação entre módulos/funções para o cadastramento das tabelas auxiliares. 

 

38.1.3. Módulo Processo 

38.1.3.1. Processos Licitatórios/Afastamentos – PR 

O registro dos editais licitatórios dos clientes do estado do Paraná passou a consistir as combinações 

possíveis entre a finalidade de processo e o regime de contratação, conforme preconiza a regra 873 do 

leiaute do SIM/AM. A regra 873 do validador do TCE menciona que: “a combinação entre a classificação 

do Objeto e Regime de classificação não existe na tabela 
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classificacaoObjetoLicitacaoXRegimeExecucaoLicitacao”, o que impedia a validação do arquivo submetido 

ao validador do TCE/PR. 

 

38.1.3.2. Fase Interna / Publicação - RS 

O registro da publicação do processo dos clientes do estado do Rio Grande do Sul passou a permitir a 

publicação de um mesmo órgão com em diferentes veículos de publicação em um mesmo processo, da 

mesma forma que já ocorre para os estados de Santa Catarina e São Paulo. 

Esta adequação vai de encontro com as possibilidades de utilização entre os órgãos e veículos de 

publicação previstas no leiaute do TCE/RS. 

 

 

 

38.1.3.3. Menu Auxiliar / Manutenção do Processo – Audesp – TCE/SP 

Manutenção de Processos – Audesp 

 

a) Processos de Carona. A referida versão torna possível a manutenção das informações referentes 

aos processos de “Carona”, a qual está localizada na guia “Pag 2” e sub guia “Origem da Carona”. 

Esta guia será exibida somente para os processos de inexigibilidade com natureza Carona. Desta 

forma, será possível manutenir as informações específicas da origem da “Carona” requeridas para 

a prestação de contas AUDESP, como também, para o ajuste de processos anteriores cuja 

prestação de contas seja obrigatória.  

 

 

b) Licitantes. A identificação dos licitantes foi ajustada para identificar a situação em que os licitantes 

participantes estão em relação ao processo, conforme situações descritas abaixo:  

As situações possíveis são: 

• Habilitado / Classificado: O licitante foi habilitado na fase de Habilitação e classificado em 

todos os itens da proposta. 

• Inabilitado / Desclassificado:  O licitante foi inabilitado na fase de Habilitação e 

Desclassificado na fase de propostas.  

• Habilitado/Desclassificado em algum item a proposta: O fornecedor foi habilitado na fase de 

habilitação e desclassificado em um ou mais itens da proposta, e por isso irá aparecer como 

desclassificado em algum item da proposta. 

 

O objetivo dessa guia é possibilitar a manutenção da descrição referente ao motivo da inabilitação ou 

desclassificação. Esta necessidade ocorre nos casos em que o licitante for apresentado em uma destas 

situações e o motivo não foi informado no momento oportuno do processo, em que a inabilitação ou 

desclassificação foram registradas.  

 



  

 

Relatório de Atualizações – Versão 517 

 

 

Página 81 de 154 

38.1.4. Módulo Instrumento Contratual  

38.1.4.1. Publicação de Contratos – RS 

A publicação de contratos no estado do Rio Grande do Sul passou a permitir a identificação de um órgão 

de publicação a um ou mais veículos de publicação, assim como já ocorre atualmente para os estados de 

São Paulo e Santa Catarina. 

38.1.4.2. Termo Aditivo de Contrato e Ata – (308482) TCE/PR   

O registro dos termos aditivos para os clientes do estado do Paraná  passou a dispor de um novo tipo de 

Termo Aditivo, o apostilamento. Além do tipo de termo aditivo “Apostilamento”, foram incluídas novas 

operações, as quais serão utilizadas especificamente para esse tipo. Essas modificações visam atender as 

alterações de leiautes publicadas pelo TCE/PR no documento “Nota 10 - Síntese das Alterações do SIM-

AM - Apostilamento”.  

 

 

 

 

A Formatação de Documentos da função de Termo Aditivo passou a ofertar a impressão cadastrais 

existentes, objetivando atender as necessidades de impressão de todos os estados. 

 

38.1.5. Módulo Informações 

38.1.5.1.  Relatórios/Prestação de Contas/ AUDESP – TCE/SP 

Foram realizadas as seguintes melhorias nesta função:  

• Adequação para exibir os processos licitatórios, mesmo que não foi informado o tipo de 

instrumento contratual. Para esses processos, o tipo de instrumento contratual será apresentado 

como “Não informado”, e na guia de geração será possível filtrar somente esses casos. Para esses 

processos não será permitido realizar a geração do arquivo, até que seja informado um valor 

compatível com o tipo de ajuste do TCE/SP, sendo: Contrato ou Nota de Empenho.  

Vale ressaltar que a correta exibição dos demais registros desse processo, que também farão 

parte da prestação de contas, dependerá do tipo de ajuste do processo ter sido informado 

corretamente. 

 

• A informação “Valor Acumulado da Licitação” também foi ajustada para que seja apresentado 

Valor que foi adjudicado para o processo + termos aditivos de valor ou empenhos 

complementares, e não mais o valor estimado, quando o valor estimado fosse maior que o valor 

acumulado.  O objetivo dessa mudança é ter uma única regra para esse campo, o qual servirá 

para o cliente saber o valor real da licitação, considerando a soma dos termos aditivos de valor, 

quando o instrumento contratual for contrato, ou empenhos complementares, quando o 

instrumento contratual for Nota de Empenho.  

http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2016/10/pdf/00303232.pdf
http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2016/10/pdf/00303232.pdf
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Vale ressaltar que, não é somente esse valor que irá determinar a apresentação ou não do 

processo na tela de geração, pois conforme regra determinada no Manuel do TCE/SP, deverão ser 

enviados os processos cuja valor adjudicado  

 

• Apresente os contratos assinados antes de 08/08/2016, que foram aditivados após 08/08/2016, 

onde que o valor do aditivo elevou o valor contrato de forma que atingisse o valor limite de 

remessa estipulado pelo TCE/SP, para atender o comunicado publicado pelo TCE no dia 

29/09/2016. Lembrando que, junto com os contratos que se enquadrarem nessa regra, serão 

exibidos também os processos que deram origem a esses contratos. 

 

 

39. Versão 516.02.11-000 

39.1. Liberação 29/12/2016 

39.1.1. Módulo Principal  

 

39.1.1.1. Cadastro / Processo/Órgão Oficial de Publicação  (305789) 

A partir desta versão, além dos clientes do estado de Santa Catarina, os clientes do estado de São Paulo 

também poderão identificar um órgão a diferentes veículos de publicação. 

 

39.1.1.2.  Cadastro / Despesa/Ordenador de despesa  

Foram incluídas as informações de início e fim de vigência do ordenador. Para o estado do Rio de Janeiro 

as informações de início de vigência e CPF passaram a ser obrigatórias, pois são enviadas na prestação de 

contas. 

  

39.1.2. Módulo Processo  

39.1.2.1. Licitação/ Pregão – TCE/RS 

Para atendimento de leiaute do TCE/ES, os processos de Pregão Presencial e Eletrônico passaram a 

possibilitar a combinação do Tipo de Licitação “Maior Lance ou Oferta” com a Finalidade de Serviços. 

 

39.1.2.2. Afastamento/Dispensa por limite/Dispensa Simples 

Na gravação de processos de Afastamento – Dispensa por Limite – Simples, como algumas fases são 

gravadas automaticamente, incluindo a fase de Deliberação Superior, se não for encontrado um processo 

anterior onde que o código do Ordenador de Despesa tenha sido informado na função de Deliberação 

superior, essa informação será solicitada antes da gravação do processo. 
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Nos casos em que a data de início e fim de vigência do Ordenador do processo foram informadas, 

também será consistido se o ordenador indicado ainda é o ordenador vigente em relação a data de 

Deliberação. 

39.1.2.3. Fase Interna / Deliberação Superior 

Esta funcionalidade foi ajustada para possibilitar informar o código do ordenador da despesa, 

previamente cadastrado na funcionalidade Ordenador de Despesas, em substituição ao campo textual no 

qual o nome do ordenador era digitado.  

 

Nos casos em que a data de início e fim de vigência do Ordenador foram informadas, também será 

consistido se ele ainda é o ordenador vigente em relação a data de Deliberação. 

Especificamente para o estado do Rio de Janeiro, foram incluídos novos campos, de preenchimento 

obrigatório, com o objetivo de atender a geração do arquivo Dispensa.txt, sendo eles: 

• Ordenador Responsável: Refere-se ao ordenador responsável pelo processo de dispensa.  

• Ordenador Ratificador: Refere-se ao ordenador que ratificou o processo de dispensa (Que na 

versão anteriormente era gravado como Ordenador da Despesa).  

• Tipo do Ordenador: Deverá ser informado conforme as opções disponíveis na tabela do SIGFIS 

(Principal ou Secundário) 

    

39.1.2.4. Fase Interna / Publicação - TCE/SP  

A partir desta versão, além dos clientes do estado de Santa Catarina, os clientes do estado de São Paulo 

também poderão identificar um órgão a diferentes veículos de publicação. 

Além disso, foi realizada uma melhoria nesta função, e disponibilizada para todos os estados, para que, 

caso não existir um órgão cadastrado com a identificação do veículo para o qual se deseja gravar a 

publicação, o sistema possibilite abrir a função de órgão oficial para realizar o cadastro. 

 

39.1.2.5. Fase Externa / Homologação  

Esta funcionalidade foi ajustada para possibilitar informar o código do ordenador da despesa, 

previamente cadastrado na funcionalidade Ordenador de Despesas, em substituição ao campo textual no 

qual o nome do ordenador era digitado.  

Nos casos em que a data de início e fim de vigência do Ordenador foram informadas, também será 

consistido se ele ainda é o ordenador vigente em relação a data de Homologação. 

 

No formatador de documentos da homologação, foi disponibilizado na query “Valores Totais Fornecedor”, o 

campo Número do CNPJ/CPF/Doc Estrangeiro do fornecedor, para que o mesmo possa ser impresso nos 

documentos onde se faça necessário. 

 

39.1.2.6. Menu Auxiliar / Histórico da Licitação 

Disponibilizada uma opção para o cliente escolher se deseja visualizar a descrição sucinta ou a completa 

do objeto da licitação. 
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39.1.3. Módulo Instrumento Contratual  

39.1.3.1. Publicação de Contratos – TCE/SP  

A partir desta versão, além dos clientes do estado de Santa Catarina, os clientes do estado de São Paulo 

também poderão identificar um órgão a diferentes veículos de publicação. 

Além disso, foi realizada uma melhoria nesta função, e disponibilizada para todos os estados, para que, 

caso não existir um órgão cadastrado com a identificação do veículo para o qual se deseja gravar a 

publicação, o sistema possibilite abrir a função de órgão oficial para realizar o cadastro. 

 

39.1.4. Módulo Informações 

39.1.4.1.  Relatórios/Prestação de Contas/ AUDESP – TCE/SP 

 

Foi disponibilizada a geração do arquivo Licitacao_Registro_Precos_Sim_Todas_Modalidades, o qual é 

específico para prestação de contas das licitações de adesão a ata de registro de preço de outro órgão, 

bem como incluídas críticas e ajustes a geração dos demais arquivos, a fim de atender as alterações de 

leiautes, publicadas até 12/12/2016, e evitar erros na importação dos arquivos, enviados através do 

coletor, pelo sistema Audesp. 

 

Também foi incluído um atalho para a consulta “Linha do Tempo do Instrumento Contratual”, através da 

qual é possível consultar todos os Instrumentos Contratuais do processo, sendo eles, contrato, termos 

aditivos, empenhos, autorizações de compras/ordens de serviço, de forma cronológica, fornecendo assim 

maiores detalhes dos fatos para auxiliar e dar mais agilidade no momento da geração dos arquivos para 

prestação de contas. 

 

39.1.4.2. Relatórios/Prestação de Contas/ SIGFIS – TCE/RJ – (282918) – TCE/RJ 

A geração do arquivo DISPENSA.TXT foi ajustada para obter o responsável e ratificador que foram 

informados na função de “Deliberação Superior” de cada processo. Até o momento este arquivo era 

gerado com as informações de responsável e ratificador informado na tela de geração, e atribuía essas 

informações para todos os processos.   

Importante: A partir de 2017, os campos referentes ao responsável e ratificador serão desabilitados da 

tela de geração. 

 

39.1.4.3. Prestação de Contas/LicitaCon  – TCE/RS 

Foram realizados ajustes conforme alterações publicadas pelo TCE/RS no dia 14/12/2016, onde as 

seguintes combinações de Modalidade x Tipo de Licitação x Tipo de Objeto foram incluídas:  

Pregão Eletrônico (PRE) Maior Lance ou Oferta (MLO) Outros Serviços (OUS) 

Pregão Presencial (PRP) Maior Lance ou Oferta (MLO) Outros Serviços (OUS) 
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40. Versão 516.02.09-000 

40.1. Liberação 19/12/2016 

40.1.1. Módulo Principal - (308282)  

Incluída uma validação na abertura do LC, quando o LC e o CP estiverem integrado, para verificar se a 

versão da dll Cetil.Financeiro do PRONIM CP é compatível com a versão do PRONIM LC, e caso não for, o 

cliente será avisado sobre a incompatibilidade, mas poderá realizar o login normalmente. O objetivo 

dessa verificação é evitar que o cliente realize a digitação dos dados do processo, e só no momento de 

gravar o processo tomar conhecimento sobre a incompatibilidade. 

 

 

40.1.2. Kit Proposta/Proposta Comercial/Representante Legal – (303895) - TCE/RS 

Exclusivamente para os clientes do Rio Grande do Sul, o cadastro de representante legal no kit proposta 

passou a aceitar somente pessoa física CPF, conforme regras definidas pelo TCE/RS – LicitaCon. 

 

40.1.2.1. Cadastro / Processo / Órgão de Publicação – (289115) - TCE/SC  

O cadastro dos órgãos de publicação foi modificado a fim de possibilitar que um mesmo órgão possa ser 

identificado como diferentes veículos de publicação, porém, esta possibilidade foi disponibilizada 

somente para o estado de Santa Cataria.  

Além da alteração na estrutura da tela desta função, também foi incluída um botão  para consultar os 

fornecedores já cadastrados como órgão oficial de comunicação.  

A alteração no leiaute na função e o botão de consulta foram liberados para todos os estados, já a 

possibilidade de informar o mesmo órgão com a identificação de diferentes veículos de comunicação será 

liberada para os demais estados futuramente, pois antes é necessário realizar os devidos ajustes nas 

prestações de contas antes.  

 

40.1.3. Módulo Processo  

40.1.3.1. Fase Interna / Publicação  – (289115) - TCE/SC  

Esta função foi restruturada para possibilitar que um mesmo órgão possa ser identificado como 

diferentes veículos de publicação, em conformidade com a alteração realizada na função de “Órgão de 

Publicação”, liberada para Santa Catariana.  

A alteração no leiaute na função foi liberada para todos os estados, já a possibilidade de informar o 

mesmo órgão com a identificação de diferentes veículos de comunicação será liberada para os demais 

estados futuramente, pois antes é necessário realizar os devidos ajustes nas prestações de contas antes. 
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40.1.3.2. Menu Auxiliar / Manutenção do Processo – Audesp – TCE/SP 

Nesta funcionalidade, ao clicar na guia “Julgamento/recursos”, as questões e datas desta guia serão 

sugeridas automaticamente conforme os eventos registrados nas fases dos processos e conforme a 

situação da solicitação.  

40.1.3.3. Menu Auxiliar / Linha do Tempo do Instrumento Contratual 

Foi disponibilizada, no Menu auxiliar, a consulta chamada “Linha do Tempo do Instrumento Contratual”, 

através da qual é possível consultar todos os Instrumentos Contratuais do processo, sendo eles, contrato, 

termos aditivos, empenhos, autorizações de compras/ordens de serviço, de forma cronológica. 

 

40.1.4. Módulo Instrumento Contratual  

40.1.4.1. Publicação de Contratos – (289115) - TCE/SC  

Esta função foi restruturada para possibilitar que um mesmo órgão possa ser identificado como 

diferentes veículos de publicação, em conformidade com a alteração realizada na função de “Órgão de 

Publicação”, liberada para Santa Catariana.  

A alteração no leiaute na função foi liberada para todos os estados, já a possibilidade de informar o 

mesmo órgão com a identificação de diferentes veículos de comunicação será liberada para os demais 

estados futuramente, pois antes é necessário realizar os devidos ajustes nas prestações de contas antes. 

 

40.1.5. Módulo Informações 

40.1.5.1. Relatórios/Contratos e Termos Aditivos - (305777) 

Para os estados do Paraná e Rio Grande do Sul disponibilizamos um filtro por Fiscal no relatório 

“Contratos e Termos Aditivos”, para que seja possível listar somente os contratos/termos aditivos de 

determinado fiscal. 

   

40.1.5.2. Relatórios/Prestação de Contas/ AUDESP – TCE/SP 

Disponibilizada uma melhoria para que, quando abrir a tela de “Manutenção de Ajuste” a partir da tela 

"Geração Audesp", então o sistema já posicione o cursor sobre o registro ajuste que foi selecionado na 

tela de geração. 

 

40.2. Liberação 01/12/2016 

40.2.1. Módulo Cadastro 

40.2.1.1. Fornecedor/ Cadastro de Fornecedor  

Foi disponibilizada uma nova consulta de fornecedores, através do F2, na qual será possível selecionar as 

informações a serem pesquisadas e argumentos para aplicação do filtro desejado. 
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A pesquisa de fornecedor poderá ser aplicada as seguintes informações:  

Código do fornecedor;  

CPF/CNPJ/Estrangeiro;  

Razão Social;  

Nome Fantasia; 

Porte da Empresa. 

Os argumentos que poderão ser aplicados são:  

Igual (=) 

Diferente (<>) 

Inicia com o texto (abc*) 

Finaliza com o texto (*abc) 

Contém o texto (*abc*) 

 

Através desta nova consulta F2 de fornecedor há um novo ícone  que permitirá o acesso direto a 

função de cadastro de fornecedor, evitando que o usuário tenha que navegar até módulo de cadastro 

para manutenir ou cadastrar um novo fornecedor.  

 

Esta nova consulta também foi disponibilizada nas seguintes funcionalidades:  

 

• Requisição - Coleta de Preços  
• Processo - Dispensa por Limite Simples  

• Processo - Dispensa por Limite Completo 

• Processo - Justificativa 

• Processo - Inexigibilidade 

• Processo - Pregão - Credenciamento 

• Processo - Lista de Presença 

• Processo - Habilitação de Fornecedor 

 

40.2.1.2. Produto / Unidade de Medida (243618) 

O cadastro da unidade de medida foi ajustado para permitir cadastrar até 9999 registros. Até então o 

sistema estava permitindo apenas 99 unidades de medida, o que não era suficiente para atender as 

necessidades desse cadastro. 

40.2.1.3. Produto / Unidade de Medida TCE/RS (243618) 

Foram incluídas, no cadastro de unidade de medida TCE/RS, duas novas unidades de medida (BOT e 

KCAL), disponibilizadas no apêndice B do leiaute publicado em de 09/11/2016 pelo TCE. 

 

40.2.2. Módulo Processo 

40.2.2.1. Filtro dos processos  

Na pesquisa dos processos foram disponibilizadas novas opções para possibilitar a busca dos processos a partir do 

número do contrato, pedido de empenho, empenho do PRONIM CP (quando o LC estiver integrado com o CP) ou da 

autorização de compra/ordem de execução dos serviços. 
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Além disso, para cada uma dessas novas opções, além do filtro por ano e número, também foram disponibilizados 

filtros por data, período, situação e fornecedor, sendo que este último permite informar o código ou o 

CPF/CNPJ/Documento Estrangeiro.  

 

40.2.2.2. Afastamento / Inexigibilidade  - (298257) TCE/MG 

No cadastro de processos de afastamento por inexigibilidade com natureza de carona, foi incluída 

uma nova informação referente ao tipo de licitação da carona, e liberado para todos os estados. 

Para Minas Gerais, a partir desse novo campo será possível determinar adequadamente qual valor a 

ser enviado no campo contDecLicitaca do arquivo CONTRATOS.csv, para os processos com natureza 

de carona, pois o TCE/MG faz as seguintes distinções:  

5 – Licitação realizada por outro órgão ou entidade; 

6 – Dispensa ou Inexigibilidade realizada por outro órgão ou entidade; 

9 – Licitação realizada por outro ente da federação; 

40.2.2.3. Pregão/ Sessão Pública – Rateio da Proposta  

O processo de Pregão por Lote exige que o usuário faça o Rateio da Proposta por lote, e a partir desta 

versão o Rateio da Proposta poderá ser gravado parcialmente. 

A referida guia de Rateio da proposta também passou a contar com um campo totalizador, que facilitará 

a identificação dos valores informados no rateio da proposta. 

 

40.2.3. Módulo Informações  

40.2.3.1. Relatórios/Prestação de Contas/ Limite de Valor do TCE/SP – TCE/SP 

Nesta funcionalidade foi incluído uma guia para consultar o histórico das alterações realizadas nas datas 

ou valores cadastrados. Essa tela norteia a geração dos arquivos xml para prestação de contas, e por esse 

motivo, disponibilizar um histórico das alterações realizadas nela é fundamental para responder qualquer 

incoerência na geração.  

 

40.2.3.2. Relatórios/Prestação de Contas/ AUDESP – TCE/SP 

A geração dos arquivos “xml” foi ajustada para contemplar as alterações de leiaute publicadas pelo 

TCE/SP até o dia 10/11/2016, e também considerar os critérios de datas e valores limites estipulados 

pelo TCE/SP para 2017, conforme consta no comunicado GP 14/2016. 

 

Entre as alterações de leiaute que foram tratadas, vale ressaltar a inclusão de novos valores no campo 

Objeto da Licitação dos editais, conforme abaixo. As demais alterações referem a estrutura do xml, e não 

impactaram em entrada de dados.  

o Limpeza Urbana/Varrição 
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o Material Escolar 

o Transporte Escolar 

o Uniforme Escolar 

o Publicidade/Propaganda 

Na guia “Seleção de filtros” foi adicionada a informação sobre qual o valor limite encontrado conforme o 

filtro que foi informado e data de início de vigência desse valor. O valor limite será considerado para 

filtrar os registros que serão apresentados na guia de geração. 

 

40.2.3.3. Prestação de Contas/LicitaCon - (306306) TCE/RS 

Para atender ao leiaute 1.3 do TCE/RS, que entra em vigor a partir de 12/2016, a geração do arquivo 

licitacao.txt foi ajustada para enviar no campo TP_RESULTADO_GLOBAL, se a licitação possuir evento 

de encerramento, um valor que caracterize o encerramento que ocorreu, conforme abaixo: 

REO-Revogação de ofício (informe o valor R-Revogada); 

EFC-Encerramento por falta de propostas classificadas (informe o valor F-Fracassada); 

EFI-Encerramento por falta de interessados (informe o valor D-Deserta); 

EFH-Encerramento por falta de licitantes habilitados (informe o valor F-Fracassada); 

ENC-Encerramento (informe o valor A-Adjudicada). 

41. Versão 516.02.06-000 

41.1. Liberação 16/11/2016 

41.1.1. Módulo Processo 

41.1.1.1. Afastamento / Inexigibilidade   – (298257) TCE/MG, (305505) TCE/SC 

No cadastro de processos de afastamento por inexigibilidade com natureza de carona, passou a ser 

obrigatório informar, na guia origem da carona, o código do órgão gerenciador da carona, para que 

seja possível enviar o campo contDecLicitaca do arquivo CONTRATOS.csv, conforme os tipos que o 

TCE/MG definiu no leiaute de 2017, no qual os valores desse campo são diferentes para licitação 

realizada por outro órgão e licitação realizada por outro ente da federação. Essa alteração foi realizada 

somente para Minas Gerais. 

Para Santa Catarina foram implementadas consistências entre os campos LC123/06 do processo 

licitatório e dos itens do edital, para que não sejam divergentes. A consistência visa garantir a regra já 

citada acima, no tópico Digitação de itens dos Editais. 
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41.1.1.2. Concorrência/Tomada de Preço/Convite/Concurso/Leilão/Pregão – (305505) 

TCE/SC 

Para Santa Catarina foram implementadas consistências entre os campos LC123/06 do processo licitatório 

e dos itens do edital, para que não sejam divergentes. A consistência visa garantir a regra já citada acima, 

no tópico Digitação de itens dos Editais. 

Essas alterações são exclusivas para Santa Catarina, para atender o leiaute da prestação de contas de 

2017. 

 

 

41.1.1.3. Requisição de Compras/Fases da Requisição/Remanejamento de Lotes – (305505) 

TCE/SC 

Foram realizadas implementações internas no funcionamento dessa funcionalidade para que, quando 

ocorrer remanejamento do lote, a informação do campo LC123/06 do item não seja perdida.  

Porém, se caso existir itens em lotes diferentes, cuja informação do campo LC123 esteja diferente entre 

eles, se estes itens forem remanejados para um mesmo lote, não será possível gravar a informação do 

campo LC 123 através do remanejamento para o novo lote. Nessa situação, após a gravação do 

remanejamento, será necessário acessar a digitação de itens do edital e informar o campo. 

Essas alterações são exclusivas para Santa Catarina, para atender o leiaute da prestação de contas de 

2017. 

 

41.1.1.4. Menu Auxiliar / Manutenção de Dados e-Sfinge – (305505) TCE/SC 

Foi incluído um botão de atalho para abrir a tela de digitação de itens do edital através dessa 

funcionalidade, para que seja possível realizar manutenção no campo LC123/06 referente ao item. 

Além disso foram implementadas consistências entre os campos LC123/06 do processo licitatório e 

dos itens do edital, para que não sejam divergentes. A consistência visa garantir a regra já citada 

acima, no tópico Digitação de itens dos Editais. 

Essas alterações são exclusivas para Santa Catarina, para atender o leiaute da prestação de contas de 

2017. 

41.1.1.5. Pregão/ Sessão Pública / Rateio da Proposta 

Ao realizar o Rateio da Proposta de um pregão por lote a funcionalidade passou a sugerir 

automaticamente as informações referentes a: validade da proposta, prazo de entrega e prazo de 

execução. Onde a validade da proposta e o prazo de entrega serão sugestionados com base no 

conteúdo informado para o item anterior, e o prazo de execução com base no valor informado no 

edital. 
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41.1.2. Módulo Instrumento Contratual 

41.1.2.1. Contrato 

O formatador de documentos da funcionalidade contrato passou a permitir a impressão do campo 

observações do contrato. Este mesmo conteúdo também poderá ser impresso através das funções 

derivadas do contrato, sendo elas: Termo Aditivo, Rescisão e Reajuste. 

 

41.1.3. Módulo Informações  

41.1.3.1. Relatório/Prestação de Contas/E-Sfinge TCE/SC - (305505) TCE/SC 

A geração dos arquivos ProcessoLicitatorio.txt, ItemLicitacao.txt e BloqueioOrcamentario.txt foi 

ajustada para atender as alterações realizada pelo TCE/SC no leiaute de 2017, conforme abaixo:  

• Eliminado a partir do exercício de 2017 o assunto Bloqueio Orçamentário 

• Mudança do campo “Indicativo de Licitação Exclusiva para ME e EPP” de Processo Licitatório 

para “Item de Licitação”. 

 

 

41.1.3.2. Prestação de Contas/IAPR/Gerações/Administração de Suprimentos/PRONIM LC  

(Solicitação 300459) – TCE/PR 

A geração do arquivo AmmLicitacoesMural.txt foi ajustada para atender a alteração de leiaute 

publicada no dia 15/08/2016, no qual foi incluso um novo campo chamado “Identificação do contrato 

de agentes”. 

41.1.3.3. Prestação de Contas/LicitaCon  (Solicitação 301203) – TCE/RS 

A geração dos arquivos necessários a prestação de contas ao LicitaCon foi alterada para os processos 

expedidos com data igual ou posterior a 01/01/2017. O campo NR_Licitacao passou a ser preenchido 

com o número da Modalidade e o campo NR_Processo com o número do processo sequencial do 

PRONIM LC. 
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42. Versão 516.02.04-000 

42.1. Liberação 01/11/2016 

42.1.1. Módulo Cadastro 

42.1.1.1. Cadastros/Tabela/Fornecedor/Representante Legal/Comercial – TCE/SP 

Foi ajustada a validação do documento dos representantes informados com do tipo “Administrador” para 

obrigar que o tipo do documento informado seja um CPF, para os fornecedores do tipo “Identificação 

Internacional – empresa estrangeira”, da mesma forma que já consiste para os fornecedores nacionais, 

pois no leiaute do TCE/SP o permite somente CPF como documento do Administrador. 

Também foi retirada a obrigatoriedade de informar os dados de contato do tipo e-mail (profissional e 

pessoal) no momento do cadastro do representante, visto que essa informação é exigida na prestação de 

contas apenas para os representes informados no instrumento contratual firmado com o(s) fornecedor(es) 

vencedor(es) do processo licitatório, e não para os demais licitantes.  

42.1.1.2. Cadastros/Fornecedor/Cadastro de Fornecedor – TCE/SP 

Na guia “Representantes” foi ajustada a validação do documento dos representantes informados com do 

tipo “Administrador” para obrigar que o tipo do documento informado seja um CPF, para os fornecedores 

do tipo “Identificação Internacional – Empresa Estrangeira”, da mesma forma que já consiste para os 

fornecedores nacionais, pois no leiaute do TCE/SP o permite somente CPF como documento do 

Administrador.  

 

A guia “Quadro Societário” passou a ficar disponível também para fornecedores “Identificação 

Internacional – empresa estrangeira” para os clientes de São Paulo, para que possam registrar quando 

houver, e para que essa informação possa ser enviada na prestação de contas, quando registrada. 

 

42.1.2. Módulo Processo 

42.1.2.1. Afastamento / Inexigibilidade – TCE RS 

Esta entrega contempla as alterações nas regras de entrada de dados e geração referentes a as 

atualizações de leiaute dos dias 30/09/2016 versão 1.3.001 e 05/10/2016 versão 1.3.002, as quais se 

referem as novas combinações entre Modalidade x Tipo de Licitação x Tipo de Objeto do “Apêndice C” 

sendo elas: 

• Chamamento Público(CHP) Menor Preço(MPR) Compras e Outros Serviços(CSE)  

• Chamamento Público(CHP) Técnica e Preço(TPR) Compras e Outros Serviços(CSE) 

• Chamamento Público(CHP) Melhor Técnica(MTC) Compras e Outros Serviços(CSE)   
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42.1.2.2. Afastamento / Dispensa Por Limite e Justificada -  TCE RS 

A partir desta versão os processos expedidos em 01/01/2017 e posteriores referentes a Dispensa por 

Limite e Dispensa por Justificativa terão a mesma sequencia numérica, não havendo distinção entre 

dispensa por limite e justificada, conforme preconiza o Apêndice B do leiaute. 

 

42.1.2.3. Licitação / Concorrência – TCE RS 

Esta entrega contempla as alterações nas regras de entrada de dados e geração referentes a as 

atualizações de leiaute dos dias 30/09/2016 versão 1.3.001 e 05/10/2016 versão 1.3.002, as quais se 

referem as novas combinações entre Modalidade x Tipo de Licitação x Tipo de Objeto do “Apêndice C” 

sendo ela: 

• Concorrência(CNC) Melhor Técnica(MTC) Alienação de Bens (ALB) 

 

42.1.3. Módulo Informações  

42.1.3.1. Relatórios/Prestação de Contas/ Limite de Valor do TCE/SP – TCE/SP 

Esta funcionalidade tem o objetivo de parametrizar os critérios de datas e valores definidos pelo TCE/SP e 

publicados no comunicado GP 14/2016, o qual determina a partir de que data e a partir de qual valor da 

licitação e/ou compras diretas o envio das informações para prestação de contas torna-se obrigatório. As 

datas e valores cadastrados nessa função irão determinar quais informações serão exibidas na função 

AUDESP TCE/SP para geração dos arquivos "xml", para envio ao tribunal. 

42.1.3.2. Relatórios/Prestação de Contas/ AUDESP – TCE/SP 

A geração do arquivo “xml” AUDESP4_LIC_REG_NAO1_2016_B foi ajustada, conforme alterações de leiaute 

publicadas pelo TCE/SP no dia 05/10/2016, para limitar a descrição do motivo da 

inabilitação/desclassificação do fornecedor para 200 posições. 

 

Na guia de “Detalhes”, foi incluído o campo “Tipo do termo aditivo”, para melhor identificar a qual termo 

aditivo se refere o registro corrente.  

42.1.3.3. Prestação de Contas/IAPR/Gerações/Administração de Suprimentos/PRONIM LC  

(Solicitação 302777) – TCE/PR 

A geração do arquivo PROPOSTALICITACAO.txt foi ajustada para que o campo dtValidadeProposta 

contenha a data de validade da proposta em vez da data de homologação do processo, pois trata-se de 

um campo obrigatório no leiaute do SIM-AM, e quando o processo ainda não estava homologado, esse 

campo estava sendo gerado sem informação. O campo dtValidadeProposta será calculado, para os 

processos de Dispensa ou inexigibilidade, a partir da data de expedição do processo, informado no edital, 

acrescida do prazo validade informado na proposta. Para as demais modalidaes, será utilizada a data de 

abertura da proposta, informada no edital, acrescida do prazo validade informado na proposta.  
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43. Versão 516.02.02-000 

43.1. Liberação 17/10/2016 

43.1.1. Módulo Cadastro 

43.1.1.1. Cadastro/Processo / Órgão Oficial de Publicação – TCE/SP 

Incluído um novo valor no campo “Identificador” para identificação veículo DJE – Diário da Justiça 

Eletrônico, para atender alterações de leiaute dos arquivos de prestação de contas do TCE/SP –Audesp.  

 

43.1.2. Módulo Processos 

43.1.2.1. Fase Interna / Publicação  – TCE/SP 

Incluído um novo campo para informar as publicações realizadas no veículo DJE – Diário da Justiça 

Eletrônico, para atender alterações de leiaute dos arquivos de prestação de contas do TCE/SP –Audesp.  

43.1.2.2. Menu Auxiliar / Manutenção do Processo – Audesp (Processo) – TCE/SP 

A funcionalidade foi ajustada para apresentar as publicações realizadas no veículo DJE – Diário da Justiça 

Eletrônico, para o qual foi criado um novo campo na funcionalidade de publicação do edital.  

Além disso, nas questões da guia “Compras e Serviços de TI”, foi incluída a opção “Não se Aplica”, além 

das opções “Sim” e “Não” para seleção da resposta dessas questões. 

   

43.1.2.3. Menu Auxiliar / Manutenção do Processo – Audesp (Ajustes) – TCE/SP 

A funcionalidade foi ajustada para apresentar as publicações realizadas no veículo DJE – Diário da Justiça 

Eletrônico, para o qual foi criado um novo campo na funcionalidade de publicação do Contrato/Termo 

Aditivo.  

 

43.1.2.4. Menu Auxiliar / Manutenção do Processo – LicitaCon – TCE/RS 

A funcionalidade de Manutenção do Processo passou a conter o campo “Licitação gera despesa para o 

órgão” o qual se refere ao campo do leiaute “BL_GERA_DESPESA”.  

O referido campo é de conteúdo obrigatório, e o seu objetivo segundo leiaute do TCE/RS é:  informar se a 

licitação gera despesa para o órgão ou não (casos em que não necessita dotação orçamentária). 

 

Outro campo incluído nesta liberação é o campo “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. 
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43.1.2.5. Fase Externa / Pregão/ Sessão Pública/Credenciamento 

O relatório da referida função passou a contar com a informação referente ao porte da empresa. 

 

43.1.2.6. Fase Externa / Revogação de Processo – TCE/RS 

A referida função passou a apresentar mensagem de orientação ao usuário informando-o que o evento 

de revogação exige anexação de documento. 

 

43.1.2.7. Fase Externa / Ata de Registro de Preços 

O formatador da referida função passou a conter dois novos grupos de impressão, sendo eles: Ata Itens 

Vencedores' e 'Ata Fornecedor Vencedor'. Desta forma será possível imprimir através do formatador as 

informações dos vencedores da ata, sendo elas: Descrição do Item, Unidade de Medida do Item, 

Quantidade do Item, Valor Unitário do Item, Valor Total do Item, Marca do Item, Valor total do 

Fornecedor, Valor total da Ata.  

 

43.1.2.8. Fase Externa / Adjudicação 

O formatador da referida função passou a contar com as informações referentes a comissão de licitação 

do processo; sendo elas: Tipo da Comissão de Licitação, Código do Integrante, Nome do Integrante, Função e CPF 

 

43.1.2.9. Fase Externa / Homologação 

O formatador da função Homologação passou a contar com as informações referentes a comissão de 

licitação do processo dispostas, sendo elas: Tipo da Comissão de Licitação, Código do Integrante, Nome do 

Integrante, Função e CP. 

 

43.1.3. Módulo Instrumento Contratual  

43.1.3.1. Publicação de Contrato – TCE/SP 

Incluído um novo campo para informar as publicações realizadas no veículo DJE – Diário da Justiça 

Eletrônico, para atender alterações de leiaute dos arquivos de prestação de contas do TCE/SP –Audesp.  

 

 

43.1.3.2. Contrato 

A funcionalidade de contrato passou a contar com um novo campo, denominado “Observação”. O 

objetivo do referido campo é permitir o registro de informações inerentes ao contrato que possam 

auxiliar na aprovação do mesmo, como também, atender as exigências do TCE/RS.  

 



  

 

Relatório de Atualizações – Versão 517 

 

 

Página 96 de 154 

43.1.4. Módulo Informações  

 

43.1.4.1. Relatórios/Prestação de Contas/Audesp – TCE/S 

A geração dos arquivos xml, referentes a processos licitatórios (AUDESP4_LIC_REG_NAO1_2016_B) e 

afastamentos (AUDESP4_LIC_REG_NAO3_2016_B), foi ajustada conforme alterações de leiaute promovidas 

pelo TCE/SP no período de 09/09/2016 a 29/09/2010, e que necessitaram de tratamento, sendo elas: 

• Modalidade da Licitação: O código interno foi ajustado conforme os códigos definidos pelo 

TCE, no arquivo AUDESP4_COMUM_2016_B. 

• Compras e serviços de TI: Ajustado para imprimir a opção “Não se Aplica”, caso foi informada. 

• Número e ano da Designação da comissão: Passou a ser obrigatório. Incluído crítica na 

geração. 

• Documento Estrangeiro: Ajustado a geração do campo conforme tamanho definido no leiaute. 

 

43.1.4.2. Relatórios/Prestação de Contas/LicitaCon – TCE/RS 

A liberação em questão tratou situações inerentes a geração de arquivos ao LicitaCon do TCE/RS, 

conforme preconiza a versão 1.3.000 do leiaute. Salientamos que a referida versão do leiaute entrará em 

vigor em 12/2016. 

Os arquivos impactados nesta liberação foram: Apendice A, Apendice B, Apendice V, Alteracao, Contrato, 

Documento_Lic, Evento_Con, Evento_Lic, Item, Item_Prop,  Licitacao, Lote, Lote_Prop, Proposta. 

 

 

44. Versão 516.02.00-000 

44.1. Liberação 30/09/2016 

 

44.1.1. Módulo Principal 

44.1.1.1. Suporte/Parâmetros LC/Parâmetros Gerais (Solicitação 274867) – TCE/SP 

Na aba “Gerais” foi incluído o campo “Limite de Valor – TCE/SP”, cuja finalidade é definir o valor das 

licitações e compras diretas a partir do qual será obrigatório o envio das informações para prestação de 

contas ao Tribunal. 

 

A função AUDESP - TCE/SP, que exibe as informações sobre as quais deve-se prestar contas e possibilita a 

geração dos arquivos ‘xml’, considera somente as licitações e compras diretas a partir desse valor. 
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44.1.1.2. Suporte/Parâmetros LC/Entidade (Solicitação 274867) – TCE/SP 

 

Nos arquivos de prestação de contas do TCE/SP é necessário enviar as informações “Código da Entidade” 

e “Código do Município”. O código da entidade será obtido do cadastro da Unidade Gestora do PRONIM 

CP. Já para o código do município foi incluído o campo “Código do Munícipio” no cadastro da Entidade 

do PRONIM LC. 

 

44.1.1.3. Cadastro/Despesa/Ordenador da Despesa (Solicitação 274867) – TCE/SP 

Foram incluídos os campos “e-mail pessoal”, “e-mail profissional” e “Cargo”, para fins de prestação de 

contas ao TCE/SP. 

 

44.1.1.4. Cadastro/Pessoas (Solicitação 274867) – TCE/SP 

 

Foi incluído um atalho no menu cadastro, chamado “Pessoas”, com a finalidade de realizar o cadastro do 

gestor do contrato e dos responsáveis pelo recebimento e conferência das execuções contratuais, para a 

finalidade de prestação de contas ao TCE/SP.  

 

Este atalho abre a mesma funcionalidade de integrantes da comissão de licitação, alterando somente o 

título da janela. 
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44.1.1.5. Cadastro/Comissão da Licitação/Função do integrante (Solicitação 274867) – 

TCE/SP 

 

Foi disponibilizado o campo “Tipo de Atribuição – TCE/SP” para correlacionar a função correspondente 

conforme atribuições determinadas pelo TCE/SP, para fins de prestação de contas. 

 

44.1.1.6. Cadastro/Comissão da Licitação/ 

Comissão Julgadora/Permanente 

Comissão Julgadora/Servidor Designado 

Comissão Julgadora/Pregoeiro 

 

Os cadastros Comissão Especial, Permanente, Servidor Designado, Pregoeiro e Leiloeiro, foram ajustados 

a fim de permitir gravar uma comissão sem data final de vigência. 

 

Além disso, foi alterado para permitir informar o mesmo integrante mais de uma vez com diferentes 

funções, de forma que a função exercida em cada um dos processos licitatórios seja determinada no 

momento em que é informada a comissão de licitação no processo.  

 

Importante: É necessário revisar os cadastros de comissão já realizados a fim de garantir que os 

integrantes informados nessas comissões estejam com o CPF correto no cadastro de integrante, pois caso 

contrário o arquivo de licitação será rejeitado. 

 

44.1.1.7. Cadastro/Processo/Tipo de Licitação (Solicitação 274867) – TCE/SP 

 

Foi disponibilizado o campo “Tipo de Licitação - TCE/SP” para correlacionar o tipo correspondente 

conforme determinação do TCE/SP, para fins de prestação de contas. 

 

44.1.1.8. Cadastro/Processo/Regime de contratação (Solicitação 274867) – TCE/SP 

 

Foi disponibilizado o campo “Tipo de Contratação - TCE/SP” para correlacionar o tipo correspondente 

conforme determinação do TCE/SP, para fins de prestação de contas. 

 

44.1.1.9. Cadastro/Processo/Órgão Oficial de Publicação (Solicitação 274867) – TCE/SP 

O campo “Identificador” foi adequado conforme os tipos do TCE/SP. Além disso os campos Número da 

Lei, Data da Lei e Data de publicação da Lei deixaram de ser obrigatórios. Também foi incluído o campo 
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“Endereço eletrônico”, que é habilitado somente para órgãos cujo identificador for “Site da Administração 

Direta na internet” ou “Outros Sites”, para os quais é necessário informar o endereço do site onde será 

realizada a publicação. 

 

44.1.2. Módulo Cadastro 

44.1.2.1.  Fornecedor/Cadastro de Fornecedor (Solicitação 274867) – TCE/SP 

Na guia “Representantes”, foi incluída a opção no campo “Tipo”, para indicar quem é o administrador do 

fornecedor, para fins de prestação de contas, porém o tipo de documento do administrador deverá ser 

obrigatoriamente um CPF. 

 

44.1.2.2. Tabelas/Fornecedor/Representante Legal/Comercial (Solicitação 274867) – 

TCE/SP 

Os arquivos de prestação de contas do TCE/SP exigem informações sobre cargo, e-mail profissional e 

pessoal dos responsáveis pelo contrato da parte contratada, e portando o cadastro de Representante 

Legal/Comercial do fornecedor foi adequado para possibilitar a digitação dessas informações. 

 

44.1.3. Módulo Processos 

44.1.3.1. Requisição de Compras (Solicitação 301938) – Todas os estados 

Implementado novo campo “observações”. 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. 

 

44.1.3.2. Requisição de Necessidades (Solicitação 301938) – Todas os estados  

Implementado novo campo “observações”. 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. 

44.1.3.3. Afastamento (Solicitação 274867) – TCE/SP 

Dispensa por limite/Justificativa/Inexigibilidade 

As seguintes informações foram incluídas ou alteradas nos formulários de cadastro do processo: 

 

Finalidade (Alterado) 

 

Na guia “Situação”, no campo “Finalidade”, foram disponibilizados dois novos valores, para atender a 

prestação de contas do TCE/SP:  

• Compra de TI. 

• Serviços de TI. 
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Tipo de Licitação (Alterado) 

 

Somente será possível utilizar tipos de licitação para o quais foi associado um tipo correspondente do 

TCE/SP, na funcionalidade Tipo de Licitação. 

 

Regime de Contratação 

 

Permitirá utilizar somente regimes de contratação para o quais foi associado um regime correspondente 

do TCE/SP, na funcionalidade Regime de Contratação. 

 

LC 123/06 (Alterado) 

 

Para São Paulo, os valores apresentados nesse campo foram ajustados conforme definição do TCE/SP, 

pois o envio dessa informação é exigido na prestação de contas. 

Os processos que foram gravados sem essa informação, mas que terão que ser enviados ao TCE, poderão 

ser alterados através da funcionalidade de Manutenção de processos – AUDESP. 

 

Cotação (Alterado) 

 

Passou a ser obrigatório informar o valor de “Cotação”, na guia Objeto, pois o mesmo será enviado como 

Valor da Licitação nos arquivos do TCE/SP. Refere-se ao valor previsto da licitação. 

Os processos que foram gravados sem essa informação, mas que terão que ser enviados ao TCE, poderão 

ser alterados através da funcionalidade de Manutenção de processos – AUDESP, campo “Valor Total 

Estimado da Licitação”. 

 

Objeto da Licitação (Incluído) 

 

Esta informação foi incluída na guia “Objeto”, para fins de prestação de contas, e deve ser informada uma 

das opções disponibilizadas pelo TCE/SP, conforme a finalidade do processo.  

 

Código da Fundamentação(Alterado): 

 

O Código da Fundamentação, na guia Justificativa, passou a ser obrigatório para as Dispensas e 

Inexigibilidades, para fins de prestação de contas ao TCE/SP. Caso se o valor “Outras” foi informado neste 

campo, então será necessário informar os campos “Descrição da Lei”, “Número do Artigo”, “Número do 

Inciso”.  

 

Justificativa para contratação (Incluído/Alterado) 

 

Nos formulários de cadastrado de processo que ainda não possuíam esse campo, o mesmo foi incluído, e 

deverá ser informado para fins de prestação de contas. 

 

Digitação de itens do processo (Alterado): 
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Na guia “Itens”, na funcionalidade de digitação de itens do processo , quando a finalidade do 

processo for Obras ou Serviços de Engenharia, foram incluídas novas guias, com novos campos, para fins 

de prestação de contas ao TCE/SP, conforme abaixo: 

 

Guia Local Obra/Prestação de Serviço: 

Nessa guia foram incluídos campos para indicar o local da obra/serviço, seguido de Latitude e 

Longitude. 

 

Tipo Obra/Serviço – Regime de Contratação:  

Nessa foi incluído o regime de contratação de cada item do processo. Essa informação virá 

inicialmente preenchida com o mesmo valor informado no processo, mas permitirá alteração, 

caso algum item possuir um regime diferente. 

Também foi incluído o Botão “Tipo Obra/Serviço”, que abrirá uma tela para que sejam 

selecionados o tipo da obra ou do serviço relacionado ao item do processo, conforme definições 

do TCE/SP.  

 

Processo Administrativo (Alterado): 

 

Passou a ser obrigatório informar o ano, mês e o número do processo administrativo que deu origem ao 

processo licitatório, pois são informações exigidas na prestação de contas do TCE/SP.  

 

No cadastro da Dispensa Simples, a informação do processo administrativo será solicitada ao gravar o 

processo. Para os demais casos, a informação do processo administrativo será solicitada após clicar no 

botão “Órgão Solicitante”, e informar os órgãos. 

 

44.1.3.4. Licitação (Solicitação 274867) – TCE/SP 

Concorrência/Tomada de Preço/Convite/Concurso/Leilão/Pregão 

Finalidade (Alterado) 

 

Na guia “Situação”, no campo “Finalidade”, foram disponibilizados dois novos valores, para atender a 

prestação de contas do TCE/SP:  

• Compra de TI. 

• Serviços de TI. 

 

Tipo de Licitação (Alterado) 

 

Somente será possível utilizar tipos de licitação para o quais foi associado um tipo correspondente do 

TCE/SP, na funcionalidade Tipo de Licitação. 

 

Regime de Contratação 
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Permitirá utilizar somente regimes de contratação para o quais foi associado um regime correspondente 

do TCE/SP, na funcionalidade Regime de Contratação. 

 

LC 123/06 (Alterado) 

 

Para São Paulo, os valores apresentados nesse campo foram ajustados conforme definição do TCE/SP, 

pois o envio dessa informação é exigido na prestação de contas. 

Os processos que foram gravados sem essa informação, mas que terão que ser enviados ao TCE, poderão 

ser alterados através da funcionalidade de Manutenção de processos – AUDESP. 

 

Cotação (Alterado) 

 

Passou a ser obrigatório informar o valor de “Cotação”, na guia Objeto, pois o mesmo será enviado como 

Valor da Licitação nos arquivos do TCE/SP. Refere-se ao valor previsto da licitação. 

Os processos que foram gravados sem essa informação, mas que terão que ser enviados ao TCE, poderão 

ser alterados através da funcionalidade de Manutenção de processos – AUDESP, campo “Valor Total 

Estimado da Licitação”. 

 

Objeto da Licitação (Incluído) 

 

Esta informação foi incluída na guia “Objeto”, para fins de prestação de contas, e deve ser informada uma 

das opções disponibilizadas pelo TCE/SP, conforme a finalidade do processo.  

 

Justificativa para contratação (Incluído/Alterado) 

 

Nos formulários de cadastrado de processo que ainda não possuíam esse campo, o mesmo foi incluído, e 

deverá ser informado para fins de prestação de contas. 

 

Digitação de itens do processo (Alterado): 

 

Na guia “Itens”, na funcionalidade de digitação de itens do processo , quando a finalidade do 

processo for Obras ou Serviços de Engenharia, foram incluídas novas guias, com novos campos, para fins 

de prestação de contas ao TCE/SP, conforme abaixo: 

 

Guia Local Obra/Prestação de Serviço: 

Nessa guia foram incluídos campos para indicar o local da obra/serviço, seguido de Latitude e 

Longitude. 

 

Tipo Obra/Serviço – Regime de Contratação:  

Nessa foi incluído o regime de contratação de cada item do processo. Essa informação virá 

inicialmente preenchida com o mesmo valor informado no processo, mas permitirá alteração, 

caso algum item possuir um regime diferente. 
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Também foi incluído o Botão “Tipo Obra/Serviço”, que abrirá uma tela para que sejam 

selecionados o tipo da obra ou do serviço relacionado ao item do processo, conforme definições 

do TCE/SP.  

 

Processo Administrativo (Alterado): 

 

Passou a ser obrigatório informar o ano, mês e o número do processo administrativo que deu origem ao 

processo licitatório, pois são informações exigidas na prestação de contas do TCE/SP.  

 

A informação do processo administrativo será solicitada após clicar no botão “Órgão Solicitante”, e 

informar os órgãos. 

 

44.1.3.5. Fase Interna / Publicação (Solicitação 274867) – TCE/SP 

Os nomes dos campos foram alterados conforme definição do TCE/SP, referente aos órgãos de 

publicação. 

 

Foi disponibilizado um novo campo para informada a data de publicação no quadro ou mural de acesso 

público.  

 

Na pesquisa de cada campo foi incluída uma validação para exibir somente os órgãos de publicação cujo 

identificador seja correspondente ao campo. Por exemplo, no campo “Jornal de Grande Circulação 

Nacional” somente serão exibidos os órgãos cujo identificador seja “Jornal de Grande Circulação 

Nacional”. 

 

Importante: Processos para os quais não foi registrada a publicação, serão gerados no arquivo “xml” com 

a questão “Teve Publicação” respondida automaticamente como não. Portanto, para a correta prestação 

de contas ao TCE/SP, todos as publicações dos editais deverão ser registradas nesta funcionalidade. 

 

44.1.3.6. Fase Interna / Deliberação Superior (Solicitação 301235) – TCE/RS 

A referida implementação alterou as consistências de gravação da dispensas e inexigibilidades, passando 

a permitir a publicação posterior nestes referidos casos. 

 

44.1.3.7. Fase Externa / Comissão de Licitação (Solicitação 274867) – TCE/SP 

Conforme descrito anteriormente, o cadastro de comissão passou a possibilitar a gravação de um mesmo 

membro com diferentes funções. Dessa forma, ao informar a comissão de licitação para o processo e 

selecionar quais membros estiveram presentes na comissão de licitação, é importante observar a função 

que este membro exerceu neste processo.  Processos que não possuírem comissão cadastradas serão 

enviados ao TCE/SP com a informação de que não possuem comissão.  
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44.1.3.8. Fase Externa / Habilitação do Fornecedor (Solicitação 274867) – TCE/SP 

Na Habilitação do fornecedor foi incluído o campo “Motivo”, para informar o motivo pelo qual o 

fornecedor não foi habilitado. Essa informação é exigida na prestação de contas do TCE/SP. 

 

44.1.3.9. Fase Externa / Recurso Administrativo (Solicitação 274867) – TCE/SP 

Incluída a questão “Foi respeitado o prazo legal para interposição do recurso?”. Essa informação é exigida 

na prestação de contas do TCE/SP. 

 

44.1.3.10. Fase Externa / Anulação do Processo (Solicitação 274867) – TCE/SP 

Incluído novo campo “Data da Publicação”, no qual deverá ser registrada a data de publicação do Ato. 

Quando essa data for registrada, o cálculo do prazo para envio das informações sobre licitações anuladas 

ao TCE/SP será contado a partir dessa data. Se ela não for registrada, o prazo não será calculado. 

44.1.3.11. Fase Externa / Revogação do Processo (Solicitação 274867) – TCE/SP 

Incluído novo campo “Data da Publicação”, no qual deverá ser registrada a data de publicação do Ato. 

Quando essa data for registrada, o cálculo do prazo para envio das informações sobre licitações 

revogadas ao TCE/SP será contado a partir dessa data. Se ela não for registrada, o prazo não será 

calculado. 

 

44.1.3.12. Fase Externa / Licitação Deserta (Solicitação 274867) – TCE/SP 

Incluído novo campo “Data da Publicação”, no qual deverá ser registrada a data de publicação do Ato. 

Quando essa data for registrada, o cálculo do prazo para envio das informações sobre licitações desertas 

ao TCE/SP será contado a partir dessa data. Se ela não for registrada, o prazo não será calculado. 

 

44.1.3.13. Fase Externa / Licitação Frustrada (Solicitação 294925, 274867) – Todos os 

estados, TCE/RS, TCE/SP 

O registro da Licitação Frustrada passou a contar com a possibilidade de identificação do Fato Motivador 

que motivou a frustração, podendo ser decorrente da proposta ou habilitação. Esta alteração foi 

disponibilizada para todos os estados. 

 

Quando o estado for Rio Grande do Sul, o registro da frustração fará a criação automatizada do 

respectivo evento. Ao selecionar que o fato motivador é a Proposta o evento gerado será referente ao 

encerramento por falta de propostas classificadas. Ao selecionar o fato motivador Habilitação o evento 

gerado será referente a encerramento por falta de licitantes habilitados. 

 

Para o estado de São Paulo, foi incluído novo campo “Data da Publicação”, no qual deverá ser registrada 

a data de publicação do Ato. Quando essa data for registrada, o cálculo do prazo para envio das 

informações sobre licitações fracassadas ao TCE/SP será contado a partir dessa data. Se ela não for 

registrada, o prazo não será calculado. 
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44.1.3.14. Fase Externa / Adjudicação (Solicitação 274867) – TCE/SP 

Incluídos dois novos campos para atender a prestação de contas do TCE/SP, sendo eles: “Preço 

Compatível?”, que permite informar se o preço é compatível com o mercado e “Fonte”, que permite 

Informar qual foi a fonte consultada para responder se o preço é compatível. 

 

44.1.3.15. Fase Externa / Homologação (Solicitação 301235) – TCE/RS 

A referida implementação alterou as consistências de gravação da dispensas e inexigibilidades, passando 

a permitir a publicação posterior nestes referidos casos. 

 

44.1.3.16. Menu Auxiliar / Manutenção do Processo – Audesp (Processo) (Solicitação 

274867) – TCE/SP 

Funcionalidade nova, cuja finalidade é complementar as informações exigidas para prestação de contas 

do processo, para que seja possível gerar dos arquivos "xml" referentes a licitação, para envio ao TCE/SP. 

 

A primeira etapa é complementar informações referentes aos processos. Após essa etapa, é possível 

acessar a função de “Manutenção de Ajuste”, através do botão, para complementar as informações 

referentes aos Ajustes gravados para esse processo, sejam eles Contratos ou Notas de Empenho. 

 

A digitação dessas informações é uma etapa que precede a geração dos arquivos, sem a qual não será 

possível realizar a prestação de contas. 

 

Maiores detalhes sobre esta funcionalidade poderão ser consultados no manual LC_Manual_Licita 

AUDESP.pdf, disponível na pasta de documentação do produto. 

 

44.1.3.17. Menu Auxiliar / Manutenção do Processo – Audesp (Ajustes) (Solicitação 

274867) – TCE/SP 

Funcionalidade nova cujo objetivo é complementar as informações exigidas na prestação de contas ao 

TCE/SP, para que seja possível gerar os arquivos Ajuste.xml, TermoAditivo.xml. 

 

Um Ajuste pode ser do tipo Contrato ou Nota de Empenho. Nos casos em que o ajuste for um contrato e 

este possuir termos aditivos, eles serão relacionados imediatamente após o contrato, e o número do 

termo aditivo será exibido na coluna “Termo Aditivo”. 

 

Maiores detalhes sobre esta funcionalidade poderão ser consultados no manual LC_Manual_Licita 

AUDESP.pdf, disponível na pasta de documentação do produto. 
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44.1.3.18. Menu Auxiliar / Composição do Processo (Solicitação 274867) – TCE/SP 

Na guia “Ped. Empenho” foi incluído um grid para exibir as anulações realizadas para cada pedido de 

empenho, com a finalidade de dar mais visibilidade em relação ao que ocorreu com o processo. 

Além disso, também foi disponibilizado, no botão  (ALT+L) da barra de tarefas da tela composição 

de processo, uma consulta chamada “Linha do Tempo”, cujo objetivo é apresentar todos os Instrumentos 

Contratuais do processo, sendo eles, contrato, termos aditivos, empenhos, autorização de compra/ordem 

de serviço, de forma cronológica.  

Essa melhoria foi disponibilizada para todos os estados. 

 

44.1.4. Módulo Instrumento Contratual  

44.1.4.1. Autorização de Compras (Solicitação 301938)  - Todos os estados 

A referida função passou a contar com o campo para registro das observações. 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. 

 

44.1.4.2. Ordem Execução de Serviço (Solicitação 301938) - Todos os estados 

A referida função passou a contar com o campo para registro das observações. 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. 

 

44.1.4.3. Contrato (Solicitação 274867) – TCE/SP 

Para garantir a correta prestação de contas dos contratos, foi necessário incluir algumas regras na 

gravação do contrato, conforme determinam os leiautes do TCE/SP, sendo elas: 

 

• Não será possível gravar um contrato, para processos que não forem de registro de preços, se já 

existir outro contrato gravado para o mesmo processo, fornecedor, lote/item e despesa, pois para 

prestação de contas desse contrato ao TCE é necessário enviar o empenho, e não poderá ser 

enviado o mesmo empenho para contratos diferentes. 

 

• Para processos de registros de preço, para os quais será assinado contrato, será necessário 

primeiramente emitir os pedidos de empenho e então indicar quais pedidos farão parte desse 

contrato.  

 

Além disso, algumas informações passaram a ser obrigatórias e outras foram alteradas ou incluídas, a fim 

de atender a prestação de contas do TCE/SP, conforme descrito abaixo: 

 

Guia Representantes 
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Passou a ser obrigatório informar o Ordenador, e também o Representante da contratada, bem como 

indicar se assinaram ou não o contrato, através dos campos “Assinou o Contrato”, que foram incluídos.  

Caso existir gestor designado para fazer a gestão do contrato, este também deverá ser informado. 

 

Guia Cabeçalho  

 

Foram incluídos os campos “Objeto do Contrato” e “Clausulas Financeiras”, para atendimento da 

prestação de contas do TCE/SP. 

 

 

 

 

Guia Garantia 

 

Foram incluídos os campos “Valor da Garantia”, “Valor da Garantia (% do Contrato)” e “Clausulas da 

Garantia”. Esses campos somente serão exigidos para contratos cujo o Tipo da Garantia for diferente de 

“SG – Sem Garantia”. 

 

Contratos sem tipo de garantia informado serão enviados no arquivo Ajuste com a questão “Exigência de 

garantia?” respondido automaticamente com “Não”. 

 

44.1.4.4. Termo Aditivo (Solicitação 274867) – TCE/SP 

A “Data do Aditivo” passou a se chamar “Início da Vigência”, e a “Data de Expiração” passou a se chamar 

“Fim de Vigência”.  

 

Foram incluídos os campos, “Data de Assinatura”, “Tipo de aditivo” (conforme os tipos determinados pelo 

TCE/SP), “Ordenador” (Responsável da Contratante), “CPF do Representante” (Representante da 

Contratada), “Assinou o Termo Aditivo”.  Dependendo do tipo do aditivo que foi informado, o valor do 

termo aditivo será obrigatório. 

 

44.1.4.5. Publicação de Contrato (Solicitação 274867) – TCE/SP 

Os nomes dos campos foram alterados conforme definição do TCE/SP, referente aos órgãos de 

publicação. 

 

Foi disponibilizado um novo campo para informada a data de publicação no quadro ou mural de acesso 

público.  

 

Na pesquisa de cada campo foi incluída uma validação para exibir somente os órgãos de publicação cujo 

identificador seja correspondente ao campo. Por exemplo, no campo “Jornal de Grande Circulação 

Nacional” somente serão exibidos os órgãos cujo identificador seja “Jornal de Grande Circulação 

Nacional”. 
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Importante: Contratos e Termos Aditivos para os quais não foi registrada a publicação, serão gerados 

nos arquivos “xml” com a questão “Teve Publicação” respondida automaticamente como não. Portanto, 

para a correta prestação de contas ao TCE/SP, todos as publicações dos contratos e termos aditivos 

deverão ser registradas nesta funcionalidade. 

 

44.1.4.6. Execução de Ajustes (Solicitação 274867) – TCE/SP 

Nova funcionalidade para possibilitar que sejam informados dados sobre as execuções dos Ajustes, sejam 

eles do tipo "Contrato" ou "Nota de Empenho", para que seja possível enviar a prestação de contas 

referente às execuções que ocorreram ao TCE/SP. 

 

Esta função também poderá ser acessada a partir da função Audesp – TCE/SP. Nesse caso, as informações 

do Processo e do Ajuste já virão preenchidas, bem as informações da guia "Dados Financeiros", as quais 

se referem a liquidação do empenho relacionado ao ajuste. 

 

A partir do registro da execução, serão gerados os arquivos de Execucao.xml, Documento-Fiscal.xml e 

Pagamento.xml.  

 

Maiores detalhes sobre esta funcionalidade poderão ser consultados no manual LC_Manual_Licita 

AUDESP.pdf, disponível na pasta de documentação do produto. 

 

44.1.5. Módulo Informações  

44.1.5.1. Prestação de Contas/ IAPR/Gerações/Administração de Suprimentos/PRONIM LC  

(Solicitação 276760) – TCE/PR 

A disponibilização dessa versão adequou as regras de geração em conformidade com a regra “1948” do 

arquivo “MapaEditalLicitacao” do leiaute do SIM-AM. A qual se refere a apuração do valor máximo total 

do item integrante do lote da licitação, que será obtida pela multiplicação da quantidade declarada com 

o valor máximo unitário de cada item. 

 

44.1.5.2. Relatórios/Prestação de Contas/Audesp – TCE/SP (Solicitação 274867) – TCE/SP 

O objetivo dessa funcionalidade é exibir o prazo restante, em dias, para envio das informações ao TCE/SP, 

sobre as Licitações, Dispensas por Justificativa/Inexigibilidade, Contratos ou Atos Jurídicos Análogos, 

Termos Aditivos modificativos ou complementares, Execuções dos Contratos ou Atos Jurídicos Análogos, 

conforme critérios definidos pelo Tribunal de Contas nos comunicados GP Nº 14/2016 e GP Nº 23/2016. 

 

Além de exibir quais as informações os jurisdicionados precisam prestar contas, e o respectivo prazo para 

envio, essa funcionalidade também possibilita a geração dessas informações para arquivos “xml”, para 

transmissão dos dados através do aplicativo “Coletor de Dados” do TCE/SP, de forma automatizada. 
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Maiores detalhes sobre esta funcionalidade poderão ser consultados no manual LC_Manual_Licita 

AUDESP.pdf, disponível na pasta de documentação do produto. 

 

45. Versão 516.01.08-004 

45.1. Liberação 26/08/2016 

Atualização de Leiaute - TCE/RS - LicitaCon 

Para atender as alterações de Layout realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, 

foram realizadas implementações no sistema, as quais podem ser conferidas abaixo. 

 

45.1.1. Módulo Informações 

45.1.1.1. Informações/Relatórios/Prestações de Contas/LicitaCon – TCE/RS 

Seção “3.3.6 - Licitantes”:  

Para as modalidades de Concurso, Pregão Eletrônico, Pregão Presencial e Leilão, o sistema incluía 

somente os Licitantes vencedores de algum item da Licitação. Conforme nova regra do TCE/RS, quando 

houver Recurso Administrativo de um Proponente que não é vencedor de nenhum Item da Licitação, o 

sistema passa nestes casos a incluir o Proponente no arquivo de LICITANTE.TXT.  

 

Seção “3.3.7 – Dotação Orçamentária de Licitação”:  

O campo “Código do Projeto Atividade” do arquivo “DOTACAO_LIC” é composto por duas informações 

da Despesa: o código do Destino e o código do Projeto Atividade, sendo que para preencher as quatro 

posições exigidas pelo TCE/RS, o sistema preenchia com zeros a esquerda. Conforme nova regra do 

TCE/RS, não há mais a necessidade de preencher o campo com zeros a esquerda.  

 

Seções “3.3.14 – Documentos Licitação” e “3.3.22 - Documentos de Contratos”:  

Para estas seções não houve alterações. 

 

Seção “3.3.16 – Dotação Orçamentária de Contrato”:  

O campo “Código do Projeto Atividade” do arquivo “DOTACAO_CON” é composto por duas informações 

da Despesa: o código do Destino e o código do Projeto Atividade, sendo que para preencher as quatro 

posições exigidas pelo TCE/RS, o sistema preenchia com zeros a esquerda. Conforme nova regra do 

TCE/RS, não há mais a necessidade de preencher o campo com zeros a esquerda. 

 

Cadastro de Fornecedor:  

Na rotina de gravação, foi removida a mensagem de questionamento que estava sendo apresentada caso 

um fornecedor não tivesse um representante legal vinculado. 

 

Geração dos arquivos “LICITANTE.TXT”, “LOTE.TXT” e “ITEM.TXT”:  

• Na geração do arquivo “LICITANTE.TXT”, caso o fornecedor não tivesse nenhum representante 

legal, o sistema gerava uma ocorrência orientando ao usuário o seu preenchimento. Com a nova 
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regra do TCE/RS, esta ocorrência não será mais gerada visto que agora o representante legal é de 

preenchimento opcional. 

• Na geração do arquivo “LICITANTE.TXT”, caso o fornecedor tivesse um representante legal do tipo 

“Pessoa Jurídica” ou “Identificação Internacional – Empresas”, o sistema gerava uma ocorrência 

informando ao usuário de que somente era permitido vincular um Representa Legal do tipo 

“Pessoa Física” ou “Pessoa Física – Estrangeiro”. Com a nova regra do TCE/RS, esta ocorrência não 

será mais gerada e desta forma os campos “Tipo de Documento do Representante” e “Número 

do Documento do Representante” não serão preenchidos no arquivo; 

• Na geração do arquivo “LICITANTE.TXT”, para atender a nova regra do TCE/RS, o campo 

“Benefício da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte” somente poderá ser preenchido 

quando o Tipo de Benefício à Microempresa e Empresa de Pequeno Porte for do tipo Tratamento 

diferenciado/simplificado ou Cotas para ME/EPP. 

• Para as modalidades de Processo de Dispensa, Processo de Inexigibilidade, Registro de Preços de 

Outro Órgão, Chamamento Público/Credenciamento e Manifestação de Interesse, o campo “Valor 

Homologado” não será mais preenchido. Para as demais modalidades, o campo “Valor 

Homologado” será preenchido quando “Tipo de Resultado Item” do arquivo “ITEM.TXT”, ou “Tipo 

de Resultado Lote” do arquivo “LOTE.TXT”, ou “Tipo de Resultado Global” do arquivo 

“LICITACAO.TXT” tiverem valor Adjudicado e a licitação estiver na fase de 

Adjudicação/Homologação; 

• No arquivo “ITEM.TXT”, para as modalidades de Processo de Dispensa, Processo de 

Inexigibilidade, Registro de Preços de Outro Órgão, Chamamento Público/Credenciamento e 

Manifestação de Interesse, os campos “Valor Unitário Homologado” e “Valor Total Homologado” 

não serão mais preenchidos;  

• No arquivo “ITEM.TXT”, para as demais modalidades, o campo “Valor Unitário Homologado” e 

“Valor Total Homologado” serão preenchidos quando “Tipo de Resultado Item” do arquivo 

“ITEM.TXT, ou “Tipo de Resultado Lote” do Arquivo “LOTE.TXT” ou “Tipo de Resultado Global” do 

arquivo “LICITACAO.txt” tiverem valor Adjudicado e a licitação estiver na fase de 

Adjudicação/Homologação; 

• Para a modalidade de Concurso, o código do evento "Recurso da proposta/projeto" estava 

informado como RPR, foi modificado para a codificação correta que é RPP; 

• Para a modalidade de Concurso, o código do documento "Atas (habilitação / propostas / 

projetos)" estava informado como AHP, foi modificado para a codificação correta que é HPP. 

 

 

45.2. Liberação 12/08/2016 – 516.01.07-000 

TCE-RS – LicitaCon – Erro Esclarecimento - Evento 

Com o intuito de realizar melhorias no módulo de prestação de contas LicitaCon, foram realizados alguns 

ajustes no sistema, conforme pode ser conferido abaixo. 
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45.2.1. Módulo: Processos e Informações 

45.2.1.1. Processos/Fase Interna/Publicação 

Processos/Menu Auxiliar/Evento 

Informações/Relatórios/Prestação de Contas/LicitaCon 

 

Após lançar um Evento de Esclarecimento no sistema, ao validar a remessa, o TCE retornava críticas 

informando que o campo "Veículo de Publicação" deveria ser informado para esse tipo de evento. 

Conforme alteração de Leiaute em 07/06/2016, para os eventos de "AED - Alteração de Edital" e "ESC - 

Esclarecimento", é necessário que seja informado o Tipo de Veículo de Publicação, conforme já ocorre 

para os eventos de "PUE - Publicação do Edital" e "REE - Republicação do Edital". No entanto, o PRONIM 

LC ainda não possuía essa opção para os eventos “Alteração de Edital” e “Esclarecimento”. 

 

Módulo Processos/Fase Interna/Publicação 

Foram realizados ajustes de modo a adicionar o campo “Tipo de Evento do TCE/RS”, possibilitando a 

escolha de uma das seguintes opções: Alteração de Edital, Esclarecimento, Publicação do Edital e 

Republicação do Edital. 

Este campo é visível somente para o estado do Rio Grande do Sul, sendo que não ficará visível para 

modalidades de “Dispensa por Limite”, “Dispensa por Justificativa”, “Inexigibilidade” e “Carona”, haja vista 

que para as referidas modalidades não existem eventos de “AED – Alteração do Edital”, “ESC – 

Esclarecimento”, “PUE – Publicação do Edital” e “REE – Republicação do Edital”. 

Ao consultar publicações gravadas anteriormente a esta liberação, o sistema preencherá 

automaticamente o campo com a opção “Publicação do Edital”, e para as demais publicações será 

apresentado preenchido com a opção “Republicação do Edital”, lembrando que, caso ainda não tenha 

sido realizada a publicação, o sistema preencherá o campo com a opção “Publicação do Edital” e não 

permitirá que seja alterada. 

Ao gravar uma Publicação com o Tipo de Evento do TCE/RS "Alteração do Edital" ou "Esclarecimento", o 

sistema emitirá uma mensagem de advertência ao usuário informando que deverá ser anexado o 

documento obrigatório (conforme o Apêndice A) de acordo com a modalidade. 

 

Módulo Processos/Menu Auxiliar/Evento 

Para os eventos do tipo “Alteração do Edital” e “Esclarecimento” não será mais permitido registrar o 

evento na funcionalidade, sendo que o mesmo deve ser registrado na funcionalidade de publicação. Para 

estes casos, será emitida uma mensagem informativa, conforme já ocorre nos eventos de “Publicação do 

Edital” e “Republicação do Edital”. 

Mensagens:  

“O Evento de Alteração do Edital somente pode ser gravado e alterado pela funcionalidade de Publicação. 

Acesse o menu lateral, Fase Interna/Publicação ou utilize o botão “Visualizar Funcionalidade” da barra de 

botões”. 

   

"O Evento de Esclarecimento somente pode ser gravado e alterado pela funcionalidade de Publicação. 
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Acesse o menu lateral, Fase Interna\Publicação ou utilize o botão 'Visualizar funcionalidade' da barra de 

botões." 

 

Caso um Evento de "Alteração de Edital" ou "Esclarecimento" tenha sido registrado em versões anteriores, 

o sistema permitirá que seja realizada a exclusão. Essa necessidade se dá em função de o TCE/RS estar 

exigindo o veículo de publicação, que por sua vez somente está disponível na funcionalidade de 

"Publicação". 

 

Informações/Relatórios/Prestação de Contas/LicitaCon  

Na geração do arquivo “EVENTO_CON.txt”, caso haja um evento de “Alteração de Edital” e/ou 

“Esclarecimento”, o sistema incluirá tipo de veículo de publicação e a descrição da publicação. 

Importante! Caso o evento de “Alteração de Edital” e/ou “Esclarecimento” tenha sido registrado em 

versões anteriores, será gerada uma ocorrência informando que o evento não possui o veículo de 

publicação, orientando que seja realizada a exclusão do evento, e posterior registro do mesmo pela 

funcionalidade de Publicação. 

 

Observação: As alterações estão disponíveis apenas para o estado do Rio Grande do Sul. 

 

 

45.3. Liberação 29/07/20016 – 516.01.06-013 

TCE-RS – LicitaCon – Atualização de Leiaute 

Com o intuito de realizar melhorias no módulo de prestação de contas LicitaCon, foram realizados alguns 

ajustes no sistema, conforme pode ser conferido abaixo. 

 

45.3.1. Módulo: Principal 

45.3.1.1. Comissão de Licitação/Comissão Julgadora/Especial 

Comissão de Licitação/Comissão Julgadora/Permanente 

Comissão de Licitação/Comissão Julgadora/Servidor Designado 

Comissão de Licitação/Comissão Julgadora/Pregoeiro 

 

Com a alteração de leiaute realizada pelo TCE/RS, foi identificada a necessidade de adequar o sistema às 

exigências do Tribunal de Contas. 

 

Considerando que para cada tipo de comissão existem atribuições de membros permitidas, com um 

número mínimo de membros e atribuições, foram realizados ajustes na validação (realizada ao gravar as 

informações) das funcionalidades referentes à Comissão Julgadora, conforme segue: 

 

• Comissão Permanente 
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o As atribuições possíveis são: Presidente, Membro/Suplente, Secretário. 

o O número mínimo é de 3 membros, sendo que um deles deve ser Presidente. 

• Comissão Especial: 

o As atribuições possíveis são: Presidente, Membro/Suplente, Secretário. 

o O número mínimo é de 3 membros, sendo que um deles deve ser 

Membro/Suplente. 

• Comissão Pregão 

o As atribuições possíveis são: Pregoeiro, Equipe de Apoio. 

o O número mínimo é de 3 membros, sendo que um deles deve ser Pregoeiro. 

• Comissão Servidor Designado 

o As atribuições possíveis são: Servidor Designado, Leiloeiro. 

o O número mínimo é de 1 membro, sendo que um deles deve ser Servidor 

Designado. 
 

Estas alterações serão visíveis somente para o estado do Rio Grande do Sul. 

 

 

45.4. Liberação 08/07/2016 – 516.01.06-004 

TCE-RS – LicitaCon – Campo Obrigatório CPF/CNPJ Representante 

Com o intuito de realizar melhorias no módulo de prestação de contas LicitaCon, foram realizados alguns 

ajustes no sistema, conforme pode ser conferido abaixo. 

 

45.4.1. Módulo: Principal 

45.4.1.1. Cadastro/Tabelas/Fornecedor/Representante Comercial 

Ao cadastrar um novo Representante do tipo “Pessoa Física”, verificou-se que o sistema permitia gravar 

sem que o campo “CPF/CNPJ” estivesse preenchido, gerando dessa forma inconsistência na prestação de 

contas do estado do Rio Grande do Sul. 

Foram efetuados ajustes para que o campo “CPF/CNJ” passe a ser de preenchimento obrigatório para os 

o estado do Rio Grande do Sul quando o Representante Legal for do Tipo “Pessoa Física”. 

 

 

TCE-RS – LicitaCon – Atualização de Leiaute 

Com o intuito de realizar melhorias no módulo de prestação de contas LicitaCon, foram realizados alguns 

ajustes no sistema, conforme pode ser conferido abaixo. 
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45.4.2. Módulo: Principal, Processos e Informações 

45.4.2.1. Principal/Cadastros/Processos/Tipos de Anexo 

Processos/Menu Auxiliar/Anexos 

Informações/Relatórios/Prestações de Contas/LicitaCon – TCE/RS 

 

Ao gerar os arquivos para prestação de contas referente a determinado processo, ao validar o arquivo 

“Documento_Lic” no e-Validador do TCE, era apresentada uma crítica informando que o Documento 

“Cronograma da Proposta Vencedora” não deveria ser informado na fase de “Habilitação/Proposta”. Para 

que a crítica não seja apresentada, conforme nova regra do leiaute, a fase "HAP-Habilitação/Propostas" 

deve ser alterada para "ADH-Adjudicação/Homologação". 

 

Conforme alteração realizada pelo TCE/RS, no Apêndice A, para as modalidades de CNC - Concorrência, 

CNS - Concurso, CNV - Convite, PRE - Pregão Eletrônico, PRP - Pregão Presencial e TMP - Tomada de 

Preço, foi alterada a Fase dos documentos listados abaixo de “HAP - Habilitação/Propostas” para “ADH - 

Adjudicação/homologação”: 

  

CRO - Cronograma da Proposta Vencedora, 

BDI - Detalhamento do BDI da Proposta Vencedora 

DEN - Detalhamento dos Encargos Sociais da Proposta Vencedora 

 

Além disso, o sistema não irá mais gerar a ocorrência de aviso “Processo em andamento no período da 

geração, realize a publicação do processo para posterior envio ao LicitaCon-TCE/RS” no arquivo 

“Ocorre_LICITACAO.txt”. 

 

 

45.5. Liberação 01/07/2016 – 516.01.06-000 

TCE-SP – Prestação de Contas 2016 – Fase IV 

Com o intuito de proporcionar uma melhor visualização dos prazos de envio de informações sobre 

licitações e contratos ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foram realizadas implementações no 

sistema, as quais podem ser conferidas abaixo. 

 

45.5.1. Módulo Informações 

45.5.1.1. Relatórios/Prestação de Contas/Prazos de Envio Audesp – TCE/SP 

Esta funcionalidade foi implementada para possibilitar a consulta do prazo restante para envio ao 

Tribunal de Contas, das informações de licitações anuladas, desertas, fracassadas, revogadas e 

adjudicadas e compras diretas. Também será possível marcar as ações já incluídas, cujas informações 

tenham sido enviadas ao Tribunal de Contas. 
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Para obter mais detalhes sobre o comportamento desta funcionalidade, acesse a ajuda do sistema. 

 

45.5.2. Módulo Principal 

45.5.2.1. Suporte/Parâmetros do LC/Parâmetros Gerais do Sistema 

Na guia “Gerais” foi adicionado o campo “Limite de Valor TCE-SP”, no qual deverá ser informado a partir 

de qual valor de licitação a prestação de contas é obrigatória. Na consulta de “Prazos de Envio Audesp – 

TCE/SP”, serão exibidas somente as licitações com valor igual ou superior ao “Limite do Valor TCE-SP”. 

 

 

45.6. 24/06/2016 – 516.01.05-003 

TCE-RS – LicitaCon – Republicação de Edital 

Com o intuito de realizar melhorias no módulo de prestação de contas LicitaCon, foram realizados alguns 

ajustes no sistema, conforme pode ser conferido abaixo. 

 

45.6.1. Módulo: Processos 

45.6.1.1. Fases do Processo/Menu Auxiliar/Manutenção de Prazos 

Ao alterar os dados de um processo não estava sendo possível realizar a republicação do edital, pois a 

data da republicação era maior que a data de abertura e julgamento do processo, não sendo permitida 

alteração dos prazos no edital. 

Foi disponibilizada, para todos os estados, no menu Auxiliar, a funcionalidade “Manutenção de Prazos”, 

para que sejam alterados os prazos do edital quando houver alteração no processo e seja necessário 

republicar o edital. Esta funcionalidade estará disponível para as modalidades de Concorrência, 

Concorrência Registro de Preço, Tomada de Preço, Convite, Pregão e Pregão Registro de Preço. A 

manutenção de prazos poderá ser realizada somente após a publicação do edital e quando não houver 

nenhum registro gravado na fase externa do processo. 

 

 

45.7. Liberação 17/06/2016 - 516.01.05-000 

Os produtos da área de Administração de Suprimentos tiveram sua versão alterada, porém não em 

virtude de evoluções no sistema, mas de correções que impactaram significativamente o sistema, 

requerendo assim que fosse liberada nova versão ao invés de patch de correção. 
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45.8. Liberação 10/06/2016 - 516.01.04-000 

Os produtos da área de Administração de Suprimentos tiveram sua versão alterada, porém não em 

virtude de evoluções no sistema, mas de correções que impactaram significativamente o sistema, 

requerendo assim que fosse liberada nova versão ao invés de patch de correção. 

 

45.9. Liberação 27/05/2016 - 516.01.03-000 

Os produtos da área de Administração de Suprimentos tiveram sua versão alterada, porém não em 

virtude de evoluções no sistema, mas de correções que impactaram significativamente o sistema, 

requerendo assim que fosse liberada nova versão ao invés de patch de correção. 

 

 

45.10. Liberação 13/05/2016 - 516.01.02-000 

Foi identificada a necessidade de adequar os produtos para atender a prestação de contas do Estado do 

Rio Grande do Sul. Para atender à necessidade identificada, foram realizados os ajustes necessários para 

adequação do sistema, onde diversas funcionalidades foram alteradas e outras criadas, conforme pode 

ser observado abaixo. 

 

45.10.1. Módulo Principal 

45.10.1.1. Cadastro/Produto/Produto/Bens Patrimoniais 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Somente para o estado do Rio Grande do Sul será habilitada a Guia TCE/RS, para fins de prestação de 

contas, contendo os campos Família e Subfamília, para que seja selecionada a família e subfamília do 

Bem Patrimonial. 

 

45.10.1.2. Cadastro/Produto/Produto/Material de Consumo 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Somente para o estado do Rio Grande do Sul será habilitada a Guia TCE/RS, para fins de prestação de 

contas, contendo os campos Família e Subfamília, para que seja selecionada a família e subfamília do 

Material. 

 

45.10.1.3. Cadastro/Produto/Produto/Obras e Serviços 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Somente para o estado do Rio Grande do Sul será habilitada a Guia TCE/RS, para fins de prestação de 

contas, contendo os campos Família e Subfamília, para que seja selecionada a família e subfamília de 

obras e serviços. 
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45.10.1.4. Cadastro/Produto/Unidade de Medida 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Nesta funcionalidade será habilitado o campo Unidade de Medida – TCE/RS, somente para o estado do 

Rio Grande do Sul, de preenchimento obrigatório conforme exigências do TCE/RS, onde deve ser 

selecionada a Unidade de Medida do TCE/RS que corresponde à cadastrada no sistema. 

 

45.10.1.5. Cadastro/Processo/Tipo de Anexo 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

A funcionalidade Tipo de Anexo passou por alterações, de forma que agora contempla o campo Tipo de 

Anexo TCE-RS, onde deve ser selecionado o tipo de anexo correspondente ao do TCE. Esta alteração será 

visível apenas para o estado do Rio Grande do Sul, para fins de prestação de contas, sendo de 

preenchimento obrigatório, conforme exigências do TCE/RS. 

 

45.10.1.6. Cadastro/Comissão de Licitação/Integrante 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Foi adicionado à funcionalidade Integrante, somente para o estado do Rio Grande do Sul para fins de 

prestação de contas, o campo Pessoa, para que seja selecionado o tipo de pessoa do integrante; bem 

como o quadro de Endereço (já disponível para o estado de Minas Gerias e agora para Rio Grande do 

Sul, para fins de prestação de contas) para que seja informado o endereço do integrante.  

 

45.10.1.7. Cadastro/Comissão de Licitação/Comissão Julgadora 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Para fins de prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, o campo Número da Portaria foi 

alterado para aceitar apenas valores numéricos. Também foi disponibilizado o campo Documentos, que 

fará a chamada da funcionalidade Anexos, para anexar os documentos da comissão. 

Foi disponibilizado para todos os estados, o painel Designação de Integrante, que se refere à 

designação do integrante da comissão; e o painel Exoneração do Integrante (Destituição), que se 

refere à destituição do integrante da comissão.  

 

45.10.1.8. Cadastro/Processo/Órgão Gerenciador de Processo Carona 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Esta funcionalidade foi criada de modo a permitir que seja efetuado o cadastro e manutenção dos órgãos 

gerenciadores de processos carona, sendo visível para todos os estados. Para maiores informações, 

consultar a ajuda do produto. 

 

45.10.1.9. Cadastro/Processo/Tipo de Licitação 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 
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Foram realizados ajustes na funcionalidade de modo a possibilitar a prestação de contas do Estado do Rio 

Grande do Sul, onde foi incluído o campo “Tipo de Licitação TCE/RS”, que será visível somente para o 

referido Estado, e possibilita incluir o tipo de licitação a ser incluída de acordo com o TCE/RS. 

 

45.10.1.10. Cadastro/Processo/Regime de Contratação 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Foram realizados ajustes de modo a alterar a funcionalidade para possibilitar a prestação de contas do 

Estado do Rio Grande do Sul, onde foi criado o campo “Regime de Contratação TCE/RS” em que é 

possível selecionar o tipo do regime de contratação de acordo com o TCE/RS. 

 

45.10.1.11. Cadastro/Comissão de Licitação/Função do Integrante 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Foram realizados ajustes de modo a alterar a funcionalidade para possibilitar a prestação de contas do 

Estado do Rio Grande do Sul, onde foi criado o campo “Tipo de Atribuição TCE/RS” em que é possível 

selecionar o tipo de atribuição do integrante de acordo com o TCE/RS. 

 

45.10.1.12. Cadastro/Processo/Finalidade do Processo 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Esta funcionalidade foi criada para possibilitar a prestação de contas do Estado do Rio Grande do Sul, 

sendo visível somente para este Estado. Permite que seja efetuado o cadastro e manutenção das 

finalidades dos processos de acordo com o TCE/RS. A finalidade do processo impacta todos os editais, 

requisição de compras, requisição de necessidades, relatórios por finalidade, formalização da requisição, 

pedido de empenho normal, complementar, concessão, requisição para pedido de empenho de registro 

de preço e consulta por requisição. 

 

45.10.2. Módulo Processos 

45.10.2.1. Menu 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Foram implementadas algumas melhorias no Módulo Processos, as quais podem ser conferidas abaixo: 

Visando facilitar a identificação dos processos mais acessados, foi disponibilizada uma nova coluna à 

grade dos processos retornados, chamada Favorito, onde será possível marcar o processo como 

“Favorito”, através de um clique na coluna e linha do mesmo, o qual será identificado com o desenho de 

uma estrela. Para desmarcá-lo, o procedimento é o mesmo. 

Para facilitar a busca desses processos mais acessados, foi incluída, juntamente com as opções “Processo” 

e “Modalidade”, a nova opção de filtro chamada Favoritos, permitindo assim que sejam filtrados apenas 

os processos definidos como Favoritos. 

Outra melhoria implementada no Módulo Processos, foi o botão Central de Ações localizado na Barra 

de Status (representado pelo ícone ). Através dele é possível acessar as funcionalidades Materiais de 
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Consumo, Bens Patrimoniais, Obras/Serviços, Fornecedor, Instrumento Contratual e Módulo 

Cadastro; bem como visualizar as fases de um processo que está sendo consultado. 

 

45.10.2.2. Menu Principal/Editais 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

As funcionalidades referentes a Editais, passaram por melhorias no que diz respeito aos Itens. Foi 

acrescentado à Guia Itens um botão destinado ao cadastrado de itens no processo, permitindo que seja 

realizada a digitação de itens e sua respectiva vinculação de despesas, quando for o caso. 

Quando a finalidade do processo licitatório for do tipo Obra e Serviço ou Serviço de Engenharia serão 

habilitados os campos Data de Referência, % de BDI, % de Encargos Sociais, Código Fonte de 

Referência e Descrição da Fonte de Referência na Guia Itens, Tabela de Preço e Itens da Concessão; 

e os campos Data de Referência, % de BDI e Tipo de Orçamento na Guia Executor e Proposta, para 

fins de prestação de contas. Para o estado do Rio Grande do Sul, os respectivos campos serão 

habilitados quando a finalidade corresponder à do TCE/RS Obras e Serviços de Engenharia, tendo 

preenchimento obrigatório conforme exigências do TCE/RS. 

 

45.10.2.3. Fases do Processo/Fase Interna/Publicação de Editais 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Foram realizadas alterações nas funcionalidades referentes a Publicação de Editais. Para o estado do Rio 

Grande do Sul, foi disponibilizado o botão Documentos, o qual fará a chamada para a funcionalidade 

Anexos, permitindo assim que seja anexado pelo menos um documento para a publicação de editais, 

conforme exigido pelo TCE/RS na prestação de contas. Houve também alteração na exibição da 

nomenclatura dos Órgãos de Publicação, conforme abaixo: 

• Órgão Oficial do Estado passou a ser exibido como Diário Oficial do Estado; 

• Órgão Oficial passou a ser exibido como Diário Oficial do Município; 

• Órgão Oficial Eletrônico passou a ser exibido como Internet; 

• Jornal de Grande Circulação passou a ser exibido como Jornal; 

• Jornal Local passou a ser exibido como Jornal; 

• Mural Público passou a ser exibido como Mural da Entidade. 

 

 

45.10.2.4. Fases do Processo/Fase Interna/Recibo de Entrega 

Fases do Processo/Fase Externa 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Somente para o estado do Rio Grande do Sul, conforme exigências do TCE/RS, a fase de Recibo de 

Entrega passou a ser obrigatória para a Modalidade Convite, ou seja, não será possível realizar nenhuma 

fase externa se a fase de Recibo de Entrega não tiver sido efetuada. 
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45.10.2.5. Fases do Processo/Fase Externa/Proposta Comercial 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Para fins de prestação de contas do estado do Rio Grande do Sul, serão habilitados os campos % de 

BDI, % de Encargos Sociais e Tipo de Orçamento quando a finalidade for do tipo “Obras e Serviços de 

Engenharia”. Os campos serão de preenchimento obrigatório conforme exigências do TCE/RS. 

Para os demais estados os respectivos campos serão habilitados quando a finalidade for do tipo “Obra” 

ou “Serviço de Engenharia”, porém de preenchimento opcional. 

O campo Nota Técnica será habilitado somente para estado do Rio Grande do Sul para fins de prestação 

de contas, sendo de preenchimento obrigatório conforme exigências do TCE/RS, somente quando o tipo 

de licitação corresponder ao tipo de licitação do Tribunal de Contas, conforme 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).  

 

45.10.2.6. Fases do Processo/Fase Externa/Habilitação de Fornecedor 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Na fase de Habilitação de Fornecedor, para fins de prestação de contas do estado do Rio Grande do 

Sul, será possível alterar o porte da empresa para processos cuja Modalidade seja diferente de Pregão. 

 

45.10.2.7. Fases do Processo/Fase Externa/Impugnação ao Edital 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Na funcionalidade referente à impugnação do edital, foi adicionado à Guia Julgamento o campo 

Resultado, para que seja selecionado o resultado da impugnação.  

Foi disponibilizado para o estado do Rio Grande do Sul, o botão Documentos, o qual fará a chamada 

para a funcionalidade Anexos, permitindo assim que seja anexado pelo menos um documento para a 

impugnação, conforme exigido pelo TCE/RS na prestação de contas.  

Esta funcionalidade estará visível para o estado do Rio Grande do Sul, somente para as modalidades 

relacionadas abaixo: 

• Inexigibilidade/Chamamento Público 

• Inexigibilidade/Chamamento Público-Credenciamento 

• Concorrência (todas as concorrências) 

• Concurso 

• Convite 

• Leilão 

• Pregão (todos os pregões) 

• Tomada de Preços 
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45.10.2.8. Fases do Processo/Fase Externa/Recurso Administrativo 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Na funcionalidade referente à recurso, foi adicionado o campo Resultado, para que seja selecionado o 

resultado do recurso; e o campo Tipo de Recurso, para que seja selecionado o tipo de recurso, conforme 

o evento.  

Foi disponibilizado para o estado do Rio Grande do Sul, o botão Documentos, o qual fará a chamada 

para a funcionalidade Anexos, permitindo assim que seja anexado pelo menos um documento para o 

recurso, conforme exigido pelo TCE/RS na prestação de contas.  

 

45.10.2.9. Fases do Processo/Fase Externa/Revogação do Processo 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Foi disponibilizado para o estado do Rio Grande do Sul, o botão Documentos, o qual fará a chamada 

para a funcionalidade Anexos, permitindo assim que seja anexado pelo menos um documento para a 

revogação do processo, conforme exigido pelo TCE/RS na prestação de contas.  

 

45.10.2.10. Menu Auxiliar/Anexos 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Na funcionalidade Anexos foi acrescentado o campo Proponente, para que seja selecionado o 

proponente do processo licitatório, e o campo TCE, o qual ao ser marcado, enviará para o arquivo de 

Prestação de Contas “DOCUMENTO_LIC.TXT”, as informações apresentadas no anexo. 

Os campos Proponente e Tipo de Anexo passaram a ser de preenchimento obrigatório conforme 

exigências do TCE/RS. 

 

Cabe ressaltar que estas alterações estarão disponíveis apenas para o estado do Rio Grande do Sul para 

fins de prestação de contas. 

 

Ao ser chamada a funcionalidade por meio da funcionalidade “Comissão Julgadora”, a guia “Inclusão de 

Anexos” não será visível, a coluna “Descrição” da grade “Anexos” poderá ser editada, o botão “Adiciona” 

ficará habilitado, e o título da grade apresentará a identificação da comissão na qual está sendo efetuada 

a anexação de arquivos. Ex.: Anexos – Comissão Especial de Licitação – Número da Portaria: 1 – Data da 

Designação: 01/01/2016. 

 

45.10.2.11. Menu Auxiliar/Evento 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Para o estado do Rio Grande do Sul foi disponibilizada a funcionalidade Evento, a qual permitirá que 

sejam informados os eventos ocorridos para os processos licitatórios ou afastamentos, para fins de 

prestação de contas. 
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45.10.2.12.  Menu Auxiliar/Manutenção do Processo 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Foi implementada a funcionalidade Manutenção do Processo, disponível somente para o estado do Rio 

Grande do Sul, para permitir que seja feita a digitação ou ajustes de algumas informações necessárias 

para a prestação de contas ao TCE/RS.  

 

 

45.10.2.13. Menu Auxiliar/Cópia de Processo 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Os processos licitatórios cuja finalidade seja Obra ou Serviço de Engenharia, bem como a finalidade do 

TCE/RS Obras e Serviços de Engenharia no caso do estado do Rio Grande do Sul, terão as informações 

dos campos Data de Referência, % de BDI, % de Encargos Sociais, Código da Fonte de Referência e 

Descrição da Fonte de Referência, copiadas conforme as regras abaixo: 

• Processo Licitatório com modalidade de origem e destino do tipo Concorrência – Concessão: 

serão copiadas as informações dos itens de concessão. 

• Processo Licitatório com modalidade de origem e destino do tipo Pregão – Registro de Preço 

ou Concorrência – Registro de Preço que utilize Desconto sobre Tabela de Preço: serão 

copiadas as informações dos itens da tabela de preço. 

• Demais modalidades: serão copiadas as informações dos itens do edital. 

 

45.10.2.14. Impressão/Edital 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Na impressão dos editais serão consideradas as informações conforme regras abaixo: 

• Para todas as modalidades, serão considerados os novos campos da Guia Itens, Data de 

Referência, % de BDI, % de Encargos Sociais, Código da Fonte de Referência e Descrição da 

Fonte de Referência. Para as modalidades Pregão - Registro de Preços e Concorrência 

Registro de Preços serão considerados os mesmos campos novos, porém da Guia Tabela de 

Preços. 

• Para o estado do Rio Grande do Sul será apresentada a descrição do Tipo de Licitação, do 

Regime de Contratação e Finalidade do TCE/RS, para os demais estados será a descrição do Tipo 

de Licitação, do Regime de Contratação e Finalidade do sistema. 

• Para todas as modalidades serão considerados os novos campos relacionados abaixo: 

o Característica do Objeto e Descrição da Característica do Objeto, localizados na Guia 

Objeto; 

o Permite Subcontratação, Código do Fundamento Legal, Fundamento Legal, Número do 

Artigo da Fundamentação Legal, Descrição do Inciso da Fundamentação Legal, Descrição 

da Lei da Fundamentação Legal, Permite Consórcio, Tipo de Fornecimento, Número de 

Adesão do Processo Carona, Data da Autorização da Adesão, Número da Licitação 

Original do Processo de Carona, Ano da Licitação Original do Processo de Carona, 

Número da Ata de Registro de Preços do Processo de Carona, Data da Ata de Registro de 

Preços do Processo de Carona, Tipo de Atuação, Documento do Órgão Gerenciador do 
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Processo de Carona, Órgão Gerenciador do Processo de Carona, Orçamento Sigiloso, 

Recebe Inscrição de Credenciamento, Data de Início de Inscrição de Credenciamento e 

Data Final de Inscrição de Credenciamento. 

o % de BDI, % de Encargos Sociais e Tipo de Orçamento, localizados na Guia Executor. 

• Para a modalidade Concorrência – Concessão serão considerados os novos campos Data de 

Referência, % de BDI, % de Encargos Sociais e Código da Fonte de Referência, localizados na 

Guia Executor. 

 

45.10.2.15. Menu Principal/Afastamento – Menu Principal/Licitação 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Foram realizados ajustes para o Estado do Rio Grande do Sul de modo que ao entrar na funcionalidade, 

caso o “De/Para” das finalidades e dos tipos de licitação do TCE/RS não tenham sido configuradas, o 

sistema informe por meio de mensagem. Para maiores informações, consultar a ajuda do produto. 

 

45.10.2.16. Editais de Dispensa e Inexigibilidade 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Foram adicionados novos campos na guia “Justificativa” dos editais de Dispensa por Limite Simples, 

Dispensa por Limite Completa, Dispensa por Justificativa e Inexigibilidade. Os campos encontram-se no 

painel “Fundamentação”. 

 

45.10.2.17. Processo de Chamamento Público e de Chamamento Público/Credenciamento 

no Edital de Inexigibilidade 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Foram realizados ajustes para que seja possível atender a prestação de contas do Estado do Rio Grande 

do Sul, onde o processo de Inexigibilidade pode ser classificado como “Chamamento Público” ou 

“Chamamento Público/Credenciamento”. 

Os ajustes realizados envolvem alguns campos das funcionalidades, e as informações sobre os mesmos 

podem ser encontradas na ajuda do produto. 

 

45.10.2.18. Processo de Carona no Edital de Inexigibilidade 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Foram efetuados ajustes para o Estado do Rio Grande do Sul, para atender processos de inexigibilidade 

em que a natureza da inexigibilidade seja do tipo carona, onde foram implementada a guia “Origem da 

Carona”, que pode ser conferida em detalhes na ajuda do produto. 

45.10.2.19. Fases do Processo/Fase Externa/Lista de Presença 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Foram efetuados ajustes de modo a possibilitar a prestação de contas do Estado do Rio Grande do Sul, de 

modo que, caso seja selecionado um fornecedor do tipo “Consórcio de Empresas” quando no edital não 
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estiver selecionada a opção “Permite Inclusão de Consórcio de Empresas”, seja informado via mensagem 

a situação, cabendo ao usuário prosseguir com a operação ou não. 

 

 

45.10.2.20. Fases do Processo/Fase Externa/Habilitação de Fornecedor 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Foram efetuados ajustes de modo a possibilitar a prestação de contas do Estado do Rio Grande do Sul, de 

modo a realizar validações no que tange aos proponentes. 

 

45.10.2.21. Fases do Processo/Fase Externa/Sessão 

Pública/Credenciamento/Credenciamento 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Foram efetuados ajustes de modo a possibilitar a prestação de contas do Estado do Rio Grande do Sul, de 

modo a realizar validações no que tange aos fornecedores. 

 

45.10.2.22. Tornar Obrigatória a Fase de Publicação do Processo 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Para a correta prestação de contas do Estado do Rio Grande do Sul, foram efetuados ajustes de modo a 

tornar obrigatória a fase de publicação do processo, ou seja, não será possível realizar qualquer fase 

externa sem que antes tenha sido realizado o registro de publicação. Sendo assim, ao entrar nas 

funcionalidades “Comissão da Licitação”, “Lista de Presença”, “Habilitação de Fornecedor” e “Sessão 

Pública”, todas localizadas em “Fases do Processo/Fase Externa”, será validada a existência de publicação 

e em caso de inexistência o sistema alertará via mensagem, que não foi encontrado o registro de 

publicação, impedindo assim que seja executada a fase externa, deixando inabilitada a função de 

gravação. 

 

45.10.2.23. Classificação da Proposta 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Para a correta prestação de contas do Estado do Rio Grande do Sul, foram efetuados ajustes de modo 

que o sistema passe a gravar na funcionalidade “Classificação de Proposta”, o tipo de classificação da 

proposta selecionado no edital, sendo que se houver divergências será informado via mensagem que o 

tipo de classificação selecionado é diferente do selecionado no edital. 

 

45.10.2.24. Filtro por Processo Administrativo Principal 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Foi criada mais uma opção de filtro possibilitando que os processos (licitatórios/dispensáveis) possam ser 

filtrados pelos campos do processo administrativo principal (Número, Ano e Mês). Estes filtros já estavam 

liberados para o Estado do Espírito Santo, porém a partir desta liberação eles foram liberados para todos 
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os Estados. Por padrão a pesquisa será realizada pelo processo administrativo principal, sendo possível 

também pesquisa por todos os processos administrativos relacionados ao processo. 

 

45.10.2.25. Fases do Processo/Fase Interna/Recibo de Entrega 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Foram realizados ajustes de modo a possibilitar a prestação de contas do Estado do Rio Grande do Sul, 

onde foram implementadas validações no que tange aos fornecedores. 

 

45.10.2.26. Filtro por Requisição 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

No filtro de requisição, serão carregadas as finalidades do processo. Mantido o comportamento atual 

caso seja selecionada a opção “Todas”, onde não serão filtradas as requisições por finalidades, do 

contrário serão filtradas as requisições pela finalidade selecionada. 

 

45.10.2.27. Menu Principal/Requisição/Requisição de Compras 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Foram efetuados ajustes na funcionalidade de modo que o campo “Finalidade” apresente as opções 

conforme as finalidades cadastradas, comportamento que até então era inexistente, onde as finalidades 

eram apresentadas de forma fixa. 

 

45.10.2.28. Menu Principal/Requisição/Requisição de Necessidade 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Foram efetuados ajustes na funcionalidade de modo que o campo “Finalidade” apresente as opções 

conforme as finalidades cadastradas, comportamento que até então era inexistente, onde as finalidades 

eram apresentadas de forma fixa. 

 

45.10.2.29. Formalização da Requisição 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Foram realizados ajustes de modo a possibilitar a prestação de contas do Estado do Rio Grande do Sul, 

onde para este Estado, ao formalizar a requisição o sistema verificará se a modalidade do processo para a 

qual está sendo formalizada permite a finalidade que foi selecionada na requisição. 

 

45.10.2.30. Fases do Processo/Fase Externa/Comissão de Licitação 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Foram realizados ajustes de modo a possibilitar a prestação de contas do Estado do Rio Grande do Sul, 

onde foi alterado o campo “Número da Portaria” para que aceite apenas valores numéricos. Lembrando 

que esta alteração é válida somente para o Estado do Rio Grande do Sul. 
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45.10.3. Módulo Instrumento Contratual 

45.10.3.1. Instrumento Contratual/Contrato 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Na Guia Representantes estarão disponíveis para o estado do Rio Grande do Sul, os campos Gestor, 

Suplente e Fiscal, para fins de prestação de contas conforme exigências do TCE/RS, onde não será 

permitido que a mesma pessoa informada cumpra os três papéis ao mesmo tempo, ou seja, não será 

permitido selecionar a mesma pessoa para os três campos. Também foi disponibilizado na Guia 

Cabeçalho, o painel Contrato TCE-RS, onde deverá ser selecionado sim ou não para indicar se o início de 

vigência do contrato depende da emissão de uma ordem de início. 

 

45.10.3.2. Instrumento Contratual/Publicação de Contratos 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Para o estado do Rio Grande do Sul, foi disponibilizado o botão Documentos, o qual fará a chamada 

para a funcionalidade Anexos, permitindo assim que seja anexado pelo menos um documento para a 

publicação de contratos, conforme exigido pelo TCE/RS na prestação de contas. Houve também alteração 

na exibição da nomenclatura dos Órgãos de Publicação, conforme abaixo: 

• Órgão Oficial do Estado passou a ser exibido como Diário Oficial do Estado; 

• Órgão Oficial passou a ser exibido como Diário Oficial do Município; 

• Órgão Oficial Eletrônico passou a ser exibido como Internet; 

• Jornal de Grande Circulação passou a ser exibido como Jornal; 

• Jornal Local passou a ser exibido como Jornal; 

• Mural Público passou a ser exibido como Mural da Entidade. 

 

45.10.3.3. Instrumento Contratual/Evento 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Para o estado do Rio Grande do Sul foi disponibilizada a funcionalidade Evento, a qual permitirá que 

sejam cadastradas informações referentes aos eventos relacionados ao contrato, para fins de prestação 

de contas. 

 

45.10.3.4. Instrumento Contratual/Rescisão de Contrato 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Para o estado do Rio Grande do Sul, foi disponibilizado o botão Documentos, o qual fará a chamada 

para a funcionalidade Anexos, permitindo assim que seja anexado pelo menos um documento para a 

rescisão de contratos, conforme exigido pelo TCE/RS na prestação de contas. 

 

45.10.3.5. Instrumento Contratual/Alteração Contratual/Apostila 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 
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Foi disponibilizada a funcionalidade Apostila, somente para o estado do Rio Grande do Sul, para fins de 

prestação de contas, onde será possível realizar o registro de apostila a um determinado contrato do 

processo. O comportamento desta funcionalidade segue os mesmos moldes da funcionalidade Termo 

Aditivo. 

O menu Instrumento Contratual passou por uma modificação, de forma que agora conta com o item de 

menu Alteração Contratual, composto pelas funcionalidades Apostila e Termo Aditivo. Alteração 

disponível somente para o estado do Rio Grande do Sul. 

 

45.10.3.6. Instrumento Contratual/Alteração Contratual/Termo Aditivo 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Na funcionalidade Termo Aditivo foi adicionado o campo Tipo de Operação, para que seja selecionado 

o tipo de operação referente ao Termo Aditivo. Este campo é visível apenas para o estado do Rio Grande 

do Sul, sendo de preenchimento obrigatório conforme exigências do TCE/RS. Quanto à vinculação de 

itens, será possível somente se o Tipo de Termo Aditivo – TCE/RS for uma das opções relacionadas 

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). 

O menu Instrumento Contratual passou por uma modificação, de forma que agora conta com o item de 

menu Alteração Contratual, composto pelas funcionalidades Apostila e Termo Aditivo. Alteração 

disponível somente para o estado do Rio Grande do Sul. 

 

45.10.3.7. Instrumento Contratual/Instrumento Contratual/Emissão de Pedido de 

Empenho/Pedido de Empenho 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Foram realizados ajustes de modo a possibilitar a prestação de contas do Estado do Rio Grande do Sul, 

onde para este Estado, ao formalizar a requisição o sistema verificará se a modalidade do processo para a 

qual está sendo formalizada permite a finalidade que foi selecionada na requisição. 

 

45.10.3.8. Instrumento Contratual/Instrumento Contratual/Emissão de Pedido de 

Empenho/Pedido de Empenho Complementar 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Foram realizados ajustes de modo a possibilitar a prestação de contas do Estado do Rio Grande do Sul, 

onde para este Estado, ao formalizar a requisição o sistema verificará se a modalidade do processo para a 

qual está sendo formalizada permite a finalidade que foi selecionada na requisição. 

 

45.10.3.9. Instrumento Contratual/Instrumento Contratual/Emissão de Pedido de 

Empenho/Pedido de Empenho Concessão 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 
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Foram realizados ajustes de modo a possibilitar a prestação de contas do Estado do Rio Grande do Sul, 

onde para este Estado, ao formalizar a requisição o sistema verificará se a modalidade do processo para a 

qual está sendo formalizada permite a finalidade que foi selecionada na requisição. 

 

45.10.3.10. Instrumento Contratual/Instrumento Contratual/Emissão de Pedido de 

Empenho(RP)/Requisição para Pedido de Empenho 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Foram realizados ajustes de modo a possibilitar a prestação de contas do Estado do Rio Grande do Sul, 

onde para este Estado, ao formalizar a requisição o sistema verificará se a modalidade do processo para a 

qual está sendo formalizada permite a finalidade que foi selecionada na requisição. 

 

 

45.10.4. Módulo Informações 

45.10.4.1. Relatórios/Prestação de Contas/LicitaCon – TCE/RS 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Funcionalidade disponibilizada para o estado do Rio Grande do Sul, para realizar a geração dos arquivos 

de prestação de contas para o TCE/RS. 

Cabe ressaltar que o acesso a esta funcionalidade é feito mediante licença de uso, a qual quando 

adquirida, deverá ser atualizada através do caminho Módulo Principal/Suporte/Licença de Uso. 

 

45.10.4.2. Relatórios/Processos/Processos por Finalidade 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Foram realizados ajustes de modo a possibilitar a prestação de contas do Estado do Rio Grande do Sul, 

onde para este Estado, ao formalizar a requisição o sistema verificará se a modalidade do processo para a 

qual está sendo formalizada permite a finalidade que foi selecionada na requisição. 

 

45.10.4.3. Consultas/Consulta da Requisição 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Foram realizados ajustes de modo a possibilitar a prestação de contas do Estado do Rio Grande do Sul, 

onde para este Estado, ao formalizar a requisição o sistema verificará se a modalidade do processo para a 

qual está sendo formalizada permite a finalidade que foi selecionada na requisição. 

 

45.10.4.4. Consultas/Consulta por Requisição 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Foram realizados ajustes de modo a possibilitar a prestação de contas do Estado do Rio Grande do Sul, 

onde para este Estado, ao formalizar a requisição o sistema verificará se a modalidade do processo para a 

qual está sendo formalizada permite a finalidade que foi selecionada na requisição. 

 



  

 

Relatório de Atualizações – Versão 517 

 

 

Página 129 de 154 

 

45.10.5. Módulo Cadastros 

45.10.5.1. Fornecedor/Cadastro de fornecedor 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

A funcionalidade Cadastro de Fornecedor foi alterada, de forma que, na guia Representante, a coluna 

CPF/CNPJ passou a ser exibida como CPF/CNPJ/Doc. Estrangeiro, ou seja, além do número do 

CPF/CNPJ, também será exibido o número de documento estrangeiro caso o representante seja do tipo 

Pessoa Física – Estrangeiro ou Identificação Internacional – Empresas. 

Estas alterações estarão disponíveis apenas para o estado do Rio Grande do Sul para fins de prestação 

de contas. 

Também foram adicionadas ao campo Pessoa, localizado na Guia Dados Cadastrais, as opções 

Consórcio de Empresas e Sociedade de Propósito Específico, sendo esta última visível apenas para o 

estado do Rio Grande do Sul para fins de prestação de contas. Ainda na mesma Guia, foi adicionado o 

campo Objeto Social, para ser descrito o objeto social da empresa; e a tabela Conselho Profissional, 

que apresentará os conselhos profissionais em que o fornecedor pertence. Ambos estarão disponíveis 

para todos os estados. 

Outra implementação realizada foi a Guia Consórcio de Empresas, que será habilitada quando o tipo de 

pessoa for Consórcio de Empresas, e a Guia Sociedade de Propósito Específico, que será habilitada 

quando o tipo de pessoa for Sociedade de Propósito Específico. 

 

45.10.5.2. Tabelas/Endereço/Município 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Foi adicionado à funcionalidade Município, o campo Código do IBGE, para que seja informado o código 

de município do IBGE, sendo visível para todos os estados, porém de preenchimento obrigatório para o 

estado do Rio Grande do Sul, quando chamado pelo PRONIM® LC ou por outro produto integrado ao 

mesmo. 

 

45.10.5.3. Tabelas/Fornecedor/Representante Legal / Comercial 

TCE/RS - ATENDIMENTO AO LICITACON E DEMAIS MELHORIAS 

Foram realizadas modificações nos Dados Cadastrais do Representante Legal/Comercial, de forma que o 

campo Pessoa agora contempla mais duas opções: Pessoa Física – Estrangeiro e Identificação 

Internacional – Empresas. Desta forma, ao selecionar uma das novas opções, será exibido o campo 

Documento Estrangeiro para que seja inserido o número do documento. 

 

Cabe ressaltar que estas alterações estarão disponíveis apenas para o estado do Rio Grande do Sul para 

fins de prestação de contas. 
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45.11. Liberação 08/04/2016 Versão 516.01.00-000 

O sistema PRONIM® LC está sendo atualizado com a liberação do release 516.01. Cabe ressaltar que a 

versão do produto está sendo alterada para manter a compatibilidade de versão com os demais produtos 

da solução PRONIM®. Esta nova versão traz também novas imagens do sistema. 

 

45.12. Liberação 04/03/2016 - 515.05.13-000 

45.12.1. Módulo Processos 

45.12.1.1. Fases do Processo/Meu Auxiliar/Manutenção de Dados – E-Sfinge TCE/SC 

IPP AS0029.1 - TCE/SC 

Atendendo às exigências do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina para o exercício de 2016, 

foram realizados ajustes no sistema e na geração dos arquivos, para que seja possível enviar a indicação 

de licitações que são exclusivas para ME (Microempresa) e EPP (Empresa de Pequeno Porte). 

Desta forma foi disponibilizado na guia “Objeto/Prazo de Execução” o campo “LC 123/06” com as opções 

“Licitação Exclusiva” e “Licitação Não Exclusiva”, para identificar se o processo é exclusivo para ME e EPP 

ou não. 

 

45.12.2. Módulo Informações 

45.12.2.1. Relatórios/Prestação de Contas/E-Sfinge - TCE/SC 

IPP AS0029.1 - TCE/SC 

Ainda em conformidade com as alterações publicadas pelo TCE/SC, foram alterados os leiautes e 

gerações de alguns arquivos, contemplando as seguintes alterações: 

 

• Geração do Arquivo ProcessoLicitatorio: Foi acrescentado um campo ao leiaute do arquivo 

ProcessoLicitatorio, o qual terá como conteúdo “S” (Sim) ou “N” (Não), conforme definido no 

campo “LC 123/06” da funcionalidade “Manutenção de Dados – E-Sfinge TCE/SC”. Quando 

selecionada a opção “Licitação Exclusiva”, o conteúdo apresentado será “S” e quando selecionada 

a opção “Licitação Não Exclusiva” o conteúdo apresentado será “N”. A geração do campo 

referente ao Tipo de Objeto foi alterada conforme novos códigos criados pelo Tribunal de Contas 

na Tabela 33, onde se tratando de Compra, o código 01 foi substituído pelo código 06, e o 

Serviço passou a ter o código 07 em substituição ao código 02. 

• Geração do Arquivo BloqueioOrcamentario: Para processos de Concorrência ou Pregão que 

adotaram o procedimento de Registro de Preço, o arquivo “BloqueioOrcamentario” passou a 

relacionar esses processos, desde que possuam a reserva de saldo dentro do bimestre informado 

na prestação de contas. 

• Geração do Arquivo Contrato: Foi alterada a geração do arquivo “Contrato”, para apresentar 

também os Termos Aditivos vinculados ao Contrato. 

• Aplicação de filtro por Unidade Gestora em processo de Registro de Preço: Para que seja 

possível filtrar os processos de Concorrência ou Pregão que adotaram o procedimento de 
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Registro de Preço, será necessário que o processo possua no mínimo uma reserva de saldo, e que 

uma ou mais despesas dessa reserva esteja atrelada à Unidade Gestora informada no filtro.  Os 

arquivos que foram ajustados para realizar a aplicação do filtro de Unidade Gestora em processos 

de Registro de Preço foram: 

o ProcessoLicitatorio 

o TextoJuridico 

o ConvidadoLicitacao 

o ItemLicitacao 

o ParticipanteLicitacao 

o Cotacao 

o Publicidade (quando a publicação for de Editais ou Atas) 

o BloqueioOrcamentario 

 

Cabe ressaltar que para o arquivo “BloqueioOrcamentario”, o filtro poderá ser aplicado caso a reserva de 

saldo tenha ocorrido dentro do mesmo bimestre da prestação de contas. Para os demais arquivos, basta 

existir uma reserva de saldo. 

 

 

45.13. Liberação 19/02/2016 - 515.05.12-000 

45.13.1. Módulo Instrumento Contratual 

45.13.1.1. Instrumento Contratual/Emissão de Pedido de Empenho 

IPP AS0056 – TCE/MG 

Quando é realizado um pedido de empenho no PRONIM®LC, e o mesmo estiver integrado ao 

PRONIM®CP, o pedido é enviado ao PRONIM®CP com suas devidas informações. Com a implementação 

realizada na funcionalidade de Cadastro de Edital e Dispensa por Justificativa - a qual foi incluído um 

campo para identificar se a Licitação foi realizada por Consórcio Público, o sistema passou a enviar 

também ao PRONIM®CP a informação quando a Licitação for realizada por Consórcio Público, quando 

for emitido o Pedido de Empenho. 

 

 

45.14. Liberação 12/02/2016 - 515.05.11-000 

45.14.1. Módulo Processos 

45.14.1.1. Fases do Processo/Menu Auxiliar/Anexos 

IPP GC0033.4 - Novas Informações de Transparência – Suprimentos do PRONIM® TB 

A Funcionalidade “Anexos” passou por melhorias, onde será possível incluir e consultar os anexos, os 

quais serão identificados e agrupados conforme fases do processo. Também será possível identificar o 



  

 

Relatório de Atualizações – Versão 517 

 

 

Página 132 de 154 

tipo de anexo e indicar, através do campo “Transparência” se o mesmo deverá ser exportado para o 

PRONIM® TB, para que fique disponível para consulta no site de transparência. 

 

45.14.2. Módulo Principal 

45.14.2.1. Cadastro/Processo/Tipo de Anexo 

IPP GC0033.4 - Novas Informações de Transparência – Suprimentos do PRONIM® TB 

Foi criada a funcionalidade “Tipo de Anexo”, permitindo assim que sejam cadastrados os tipos de anexo 

referentes às fases do processo. 

 

45.14.3. Módulo Instrumento Contratual 

45.14.3.1. Instrumento Contratual/Contratos 

45.14.3.2. Instrumento Contratual/Termo Aditivo 

IPP GC0033.4 - Novas Informações de Transparência – Suprimentos do PRONIM® TB 

Nas funcionalidades “Contrato” e “Termo Aditivo” foi adicionado um botão de atalho para acessar a 

funcionalidade “Anexos”, facilitando assim a inclusão ou consulta dos mesmos. 

 

 

45.15. Liberação 05/02/2016 - 515.05.10-000 

45.15.1. Módulo Cadastro 

45.15.1.1. Fornecedor/Cadastro de Fornecedor 

IPP AS0055 – TCE/MG 

A fim de atender a Prestação de Contas do Estado de Minas Gerais e adequar a geração do arquivo 

“HABLIC” conforme leiaute disponibilizado pelo Tribunal de Contas, foram realizadas implementações na 

“Guia Quadro Societário”, localizada no “Cadastro de Fornecedor”, de forma que foi acrescentado ao 

campo “Tipo de Registro”, a opção Portal do Empreendedor (Microempreendedor Individual – MEI), 

que quando marcada, desabilita o campo Número do Registro. 

 

45.15.2. Módulo Instrumento Contratual 

45.15.2.1. Instrumento Contratual/Contrato 

IPP AS0055 – TCE/MG 

A fim de atender a Prestação de Contas do Estado de Minas Gerais e adequar a geração dos arquivos 

conforme leiaute disponibilizado pelo Tribunal de Contas, adicionado o campo Licitação realizada por 

Consórcio Público na funcionalidade de Contrato, o qual será apenas informativo, indicando se a 
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Licitação foi oriunda de Consórcio Público, não permitindo assim sua edição. Será apresentado apenas 

para contratos de processos de justificativa. 

Cabe ressaltar que esta implementação será visível apenas para o Estado de Minas Gerais.  

 

45.15.3. Módulo Processos 

45.15.3.1. Menu Principal/Afastamento/Dispensa por Justificativa 

IPP AS0055 – TCE/MG 

Na Guia Justificativa foi acrescentado o campo Licitação realizada por Consórcio Público, utilizado 

apenas para a Prestação de Contas, a fim de identificar as licitações oriundas de Consócio Público. 

Cabe ressaltar que esta implementação será visível apenas para o estado de Minas Gerais. 

 

 

45.16. Liberação 30/12/2015 - 515.05.09-000 

Em função da liberação que impactou o produto PRONIM® CM e PRONIM® PP, o PRONIM® LC está 

tendo sua versão alterada para manter a compatibilidade de versão com os demais produtos da área de 

Administração de Suprimentos. 

 

45.17. Liberação 18/12/2015 - 515.05.08-000 

Em função da liberação que impactou o produto PRONIM® CM e PRONIM® PP, o PRONIM® LC está 

tendo sua versão alterada para manter a compatibilidade de versão com os demais produtos da área de 

Administração de Suprimentos. 

 

45.18. Liberação 14/08/2015 - 515.05.01-002 

Em função da liberação que impactou o produto PRONIM® CM, o PRONIM® LC está tendo sua versão 

alterada para manter a compatibilidade de versão com os demais produtos da área de Administração de 

Suprimentos. 

 

45.19. Liberação 07/08/2015 - 515.05.01-001 

45.19.1. Módulo Processos 

PRONIM LC – Espírito Santo – Número do Processo Administrativo 

Tendo em vista que o estado do Espírito Santo registra nos editais de processos (licitatórios e 

dispensáveis) o número do processo administrativo e sua necessidade de realizar a consultados processos 

licitatórios a partir dos processos administrativos, foi realizada uma implementação no sistema para 

atender a esta necessidade. 

Foi criada uma opção de filtro “Processo Administrativo” no Menu Principal do Módulo Processos, para 

possibilitar a consulta dos processos licitatórios/dispensáveis através do processo administrativo. A 
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pesquisa poderá ser feita através dos campos “Ano”, “Mês” e “Número” do processo administrativo, 

sendo que este último possibilita a consulta dos números de processos administrativos através do botão 

de consulta ou da tecla”F2”. Após o preenchimento das informações do filtro serão apresentados os 

resultados encontrados na guia “Grade”, conforme já se aplica à consulta dos demais processos. 

Cabe ressaltar que estas modificações só estarão disponíveis para o estado do Espírito Santo. 

 

 

45.20. Liberação 31/07/2015 - 515.05.01 

Em função da liberação evolutiva 266294 que impactou o produto PRONIM® AF, o PRONIM® LC está 

tendo sua versão alterada para manter a compatibilidade de versão com os demais produtos da área de 

Administração de Suprimentos. 

 

46. Release 515.05 

Está sendo liberada a release 515.05, onde estão contempladas todas as liberações evolutivas do produto. 

Abaixo se encontram todas as liberações realizadas até então. 

 

46.1. Liberação 17/07/2015 - 515.05.00-001 

46.1.1. Módulo Processos 

Módulo Instrumento Contratual 

46.1.1.1. Fases do Processo/Fase Externa/Complemento da Ata  

Instrumento Contratual/Contrato 

Solicitação 204558 e 215203 (261755): 

Nas funcionalidades “Complemento da Ata” e “Contrato” foram feitas alterações, onde na Guia 

“Complemento” foi retirado o campo ”Entidade de Origem da Licitação”; e o campo “Origem do Ato” virá 

preenchido com a opção “Própria Entidade”, a qual poderá ser alterada conforme necessidade.  

 

Solicitação 214210: 

Na Guia “Garantia” foi acrescentado o tipo “Outras Garantias”, que quando selecionada deverá 

obrigatoriamente ser preenchida sua descrição. 

 

46.1.2. Módulo Cadastros 

46.1.2.1. Fornecedor / Cadastro de Fornecedor  

Solicitação 213424 (261755): 
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Nesta funcionalidade, na Guia “Quadro Societário”, foi incluída ao campo “Tipo de Registro”, a opção 

“Micro Empreendedor Individual – MEI”. 

 

46.1.3. Módulo Principal 

46.1.3.1. Produto/Produto/Material de Consumo 

Produto/Produto/Bens Patrimoniais 

Produto/Produto/Obras e Serviços 

 

Solicitação 218247,  240941 (261755): 

Nestas funcionalidades foram acrescentadas ao campo “Tipo de Material do TCE” as seguintes opções: 

▪ 26 - Veículos FLEX e Assemelhados; 

▪ 27 – Pneus para caminhões; 

▪ 28 – Pneus para tratores; 

▪ 29 – Pneus para veículos e utilitários; 

▪ 30 – Pneus para outros veículos e equipamentos. 

 

46.1.4. Módulo Cadastro 

46.1.4.1. Cadastro de Fornecedor 

Solicitação 264559: 

Para cumprir uma exigência do tribunal de contas do Estado de Minas Gerias, houve a necessidade de 

serem realizados ajustes na funcionalidade “Cadastro do Fornecedor”. Nos casos onde o fornecedor 

possuir no seu quadro societário um sócio com função/cargo de Microempreendedor Individual, este 

deverá ser uma pessoa jurídica e possuir o mesmo CNPJ do fornecedor em questão. Caso seja informado 

um CNPJ divergente, o sistema fará a consistência e exibirá uma mensagem questionando se deseja 

atualizar o registro (do sócio) com os dados (CNPJ) do fornecedor. 

 

 

46.2. Liberação 30/06/2015 – 515.01.11 

46.2.1. Módulo Instrumento Contratual 

46.2.2. Módulo Processos 

Solicitação 248895: 
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Nas situações onde haviam dois ou mais fornecedores vencedores para um processo de registro de 

preço, quando era feito um termo aditivo da ata para um fornecedor e posteriormente feito um novo 

termo aditivo da ata para o outro fornecedor em data retroativa, o sistema desconsiderava os valores 

gravados na primeira ata. 

Mesmo para os itens não alterados (os quais ele não era vencedor), internamente são gravados registros 

sem alteração de valores. O que ocorria é que o sistema buscava esses valores gravados internamente ao 

invés dos valores alterados no termo aditivo da ata gravado anteriormente. Esta situação ocorria porque o 

sistema não buscava em ordem cronológica, mas sim pela ordem em que os registros foram gravados. 

Como solução para esta situação, foi implementado na gravação do termo aditivo da ata uma validação 

que verifica se existem outros termos aditivos para o mesmo processo em data posterior, caso haja, estes 

registros serão alterados de acordo com os valores que estão sendo alterados, além disto a busca dos 

registros foi alterada para considerar os valores por ordem cronológica e não mais por ordem de 

gravação.  

Vale lembrar que o Termo Aditivo da Ata só está disponível para o estado do Paraná. 

As funcionalidades impactadas foram: 

 

Módulo Instrumento Contratual 

• Termo Aditivo/Termo Aditivo da Ata de Registro de Preço 

• Instrumento Contratual/Contrato 

• Instrumento Contratual/Termo Aditivo 

• Instrumento Contratual/Autorização de Compras 

• Instrumento Contratual/Ordem de Execução de Serviços 

• Suporte/Reajuste de Contrato 

• Emissão de Pedido de Empenho/Pedido de Empenho 

• Emissão de Pedido de Empenho (Registro de Preços)/Pedido de Empenho 

• Emissão de Pedido de Empenho/Pedido de Empenho Complementar 

• Emissão de Pedido de Empenho (Registro de Preços)/Pedido de Empenho Complementar 

• Emissão de Pedido de Empenho (Registro de Preços)/Requisição Para Pedido de Empenho 

• Suspensão / Cancelamento de Contratos – Anulação de Empenho por Valor 

• Suspensão / Cancelamento de Contratos – Anulação de Empenho por Valor Registro de Preço 

 

Módulo Processos 

• Menu Auxiliar/Histórico da Licitação 

• Menu Auxiliar/Manutenção de Registro de Preços 

 

 

46.3. Liberação 12/06/2015 - 515.01.10 

Em função da liberação evolutiva 262770 que impactou o produto PRONIM® AF, o PRONIM® LC está 

tendo sua versão alterada para manter a compatibilidade de versão com os demais produtos da área de 

Administração de Suprimentos. 
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46.4. Liberação 29/05/2015 - 515.01.09 

46.4.1. Módulo Principal 

46.4.1.1. Unidade de Medida 

Solicitação 223818: 

Devido a implementações realizadas na área de Suprimentos, para atender à demanda 223818, o produto 

PRONIM® LC sofreu impacto.  

Foi acrescentado à funcionalidade “Unidade de Medida”, o campo “Tipo de Deslocamento TCE/MG”, para 

que seja selecionada uma das opções existentes. Esta opção só estará visível para o estado de Minas 

Gerais, e quando houver integração do PRONIM® LC com o PRONIM® AF. 

 

46.5. Liberação 15/05/2015 - 515.01.08 

46.5.1. Módulo Informações 

46.5.1.1. Prestação de Contas/SIGFIS – TCE/RJ 

Solicitação 218061: 

Através do PRONIM® LC é feita a geração de arquivos contendo informações, as quais são enviadas 

mensalmente ao SIGFIS, para prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

Os arquivos estavam sendo gerados mensalmente através da funcionalidade “SIGFIS – TCE/RJ”, porém 

não contemplavam mais o leiaute exigido pelo TCE/RJ, dificultando assim a prestação de contas devido 

ao preenchimento manual de algumas informações necessárias. 

Diante desta necessidade, foram realizadas algumas alterações no sistema, conforme abaixo. 

Na funcionalidade “SIGFIS – TCE/RJ”, as colunas “Certidões Apresentadas” e “Tipo de Certidão TCE” 

apresentadas na tabela, não serão mais visíveis quando o ano do exercício for maior ou igual a 2014. 

Houve também alteração no leiaute dos arquivos conforme definido pelo TCE/RJ, e criados dois novos 

arquivos, sendo “CertCont.txt” referente às Certidões dos Contratos; e “ResCont.txt” referente às Rescisões 

Contratuais realizadas. 

Foi incluído filtro de Unidade Gestora na geração dos arquivos, onde será exportada as informações da 

Unidade Gestora selecionada, ou de todas as Unidades Gestoras quando não for selecionada nenhuma 

específica. Os arquivos que tiveram a inclusão do filtro são: 

• Licitaca.txt 

• ConvLict.txt 

• PubLic.txt 

• ItemLic.txt 

• PartLic.txt 

• Cotacao.txt 
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46.5.2. Módulo Processos 

46.5.2.1. Menu Principal/Licitação/Convite/Instrumento do Convite 

Solicitação 218061: 

Nesta funcionalidade, o campo “Valor P/ Compra do Edital” passou a ser de preenchimento obrigatório, 

apenas para o estado do Rio de Janeiro, para fins de prestação de contas ao TCE. 

 

46.5.3. Módulo Principal 

46.5.3.1. Cadastro/Processo/Habilitação 

Solicitação 218061: 

Nesta funcionalidade, foi disponibilizado para o estado do Rio de Janeiro, o campo “Tipo de Certidão do 

TCE” com as seguintes opções: 

• Fazenda Federal 

• Fazenda Estadual 

• Fazendo Municipal 

• FGTS 

• INSS 

• Outras Certidões 

 

46.5.4. Módulo Instrumento Contratual 

46.5.4.1. Instrumento Contratual/Certidão/Certidão Vencida 

Solicitação 218061: 

Dentre as opções de consulta existentes nesta funcionalidade, foi acrescentada a opção “Contrato”, a qual 

exibirá os contratos emitidos para o fornecedor. Cabe ressaltar que esta opção está disponível somente 

para o estado do Rio de Janeiro. 

 

46.5.4.2. Instrumento Contratual/Publicação de Contratos 

Solicitação 218061: 

No campo “Tipo de Publicação” foi acrescentada a opção “Rescisão Contratual”, a qual será visível 

somente para o estado do Rio de Janeiro. 

Também foi acrescentado o campo “Número da Rescisão de Contrato”, que será visível apenas quando o 

Tipo de Publicação for “Rescisão Contratual” e somente para o estado do Rio de Janeiro. 

 

46.5.4.3. Instrumento Contratual/Rescisão de Contratos 

Solicitação 218061: 

Nesta funcionalidade foram realizadas as seguintes alterações: 
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• O campo “Descrição” foi alterado para “Motivo”, onde deve ser informado o motivo da rescisão. 

Esta situação só é válida para o estado do Rio de Janeiro. 

• Somente para o estado do Rio de Janeiro, foi incluído um painel chamado “Informações 

Adicionais”, onde serão apresentados os seguintes campos para preenchimento: 

o Número da Rescisão: onde deverá ser preenchido o número da rescisão de contrato; 

o Valor da Multa: onde deverá ser preenchido o valor da multa referente à rescisão de 

contrato; 

o Valor da Rescisão: onde deverá ser preenchido o valor da rescisão de contrato; 

o Artigo: onde deverá ser informado o artigo de lei onde se enquadra a rescisão; 

o Exame prévio da Assessoria Jurídica: opção para ser marcada caso tenha sido feito 

exame prévio de assessoria jurídica. 

o O campo “Número da Rescisão” é de preenchimento obrigatório, os demais são 

opcionais. 

 

 

46.6. Liberação 08/05/2015 - 515.01.07 

46.6.1. Instrumento Contratual 

46.6.1.1. Instrumento Contratual/Contrato 

Solicitação 257620: 

A solicitação em questão foi corrigida e liberada na data de 17/04/2015, porém foi observada a seguinte 

situação: 

Na gravação do contrato era gravada a Unidade Gestora da despesa, e na rotina de exclusão era 

considerada somente a Unidade Gestor do Contrato para apagar os itens do contrato e quando a 

Unidade Gestora da despesa era diferente da Unidade Gestora do contrato, os itens estavam ficando na 

base de dados. 

Foi feito um ajuste no sistema, onde na gravação do contrato sempre será gravada a Unidade Gestora do 

Contrato, independente se da Unidade Gestora da despesa ser diferente. 

 

 

46.7. Liberação 10/04/2015 - 515.01.06 

46.7.1. Módulo Processo 

46.7.1.1. Menu Principal/Licitação/Pregão/Pregão – Edital 

Menu Principal/Licitação/Pregão/Edital de Pregão – Registro de Preço 

Solicitação 255913: 

Nestas funcionalidades foi habilitada na guia “Processo”, a opção “Pregão Eletrônico”, que deverá ser 

marcada quando se tratar de processos do tipo Pregão Eletrônico. A liberação foi feita para todo o estado 
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do Espírito Santo. Esta opção tem apenas função informativa no edital, exceto se for adquirida licença 

para uso do Pregão Eletrônico com integração a um aplicativo externo. 

 

 

46.8. Liberação 26/03/2015 - 515.01.05 

46.8.1. Módulo Principal 

46.8.1.1. Cadastro/Processo/Órgão Oficial de Publicação 

Solicitação 221338 e 227995: 

Nesta funcionalidade foram disponibilizados no campo “Identificador” Tipos de Meios de Comunicação 

conforme determinados na tabela 22.  

Também foi criado, na abertura da tela, uma mensagem de advertência para que sejam relacionados 

quais órgãos ainda não foram reclassificados conforme o tipo da tabela 22, a fim de evitar a geração de 

inconsistência no arquivo “Publicidade.txt” que deverá ser enviado ao Tribunal de Contas. 

Cabe ressaltar que estes tipos de Meios de Comunicação e a mensagem de advertência estão disponíveis 

apenas para o estado de Santa Catarina. 

 

46.8.2. Módulo Processo 

46.8.2.1. Fases do Processo/Menu Auxiliar/Manutenção de Dados – E-Sfinge TCE/SC 

Solicitação 221338 e 227995: 

Nesta funcionalidade, na guia “Datas de Publicação”, foram acrescentados para o estado de Santa 

Catarina os campos referentes às publicações “Diário da Justiça”, “Diário da Assembleia” e “Diário 

Eletrônico do Tribunal de Contas”, assim como o campo “Data da Publicação”. 

Para todos os estados foi disponibilizado nesta mesma guia o campo referente às publicações “Mural 

Público” e “Data de Publicação”. 

 

46.8.3. Módulo Instrumento Contratual 

46.8.3.1. Publicação de Contratos 

Solicitação 221338 e 227995: 

Nesta funcionalidade foram acrescentados para o estado de Santa Catarina os campos referentes às 

publicações “Diário da Justiça”, “Diário da Assembleia” e “Diário Eletrônico do Tribunal de Contas”, assim 

como o campo “Data de Remessa” e “Data da Publicação”. 

Para todos os estados foi disponibilizado o campo referente às publicações “Mural Público”, assim como a 

“Data de Remessa” e “Data de Publicação”. 
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46.8.4. Módulo Informações 

46.8.4.1. Relatórios/Prestação de Contas/E-Sfinge – TCE/SC 

Solicitação 221338 e 227995: 

Na geração dos relatórios de Contrato e Publicidade foi feito um ajuste interno para relacionar no arquivo 

os contratos publicados dentro do bimestre da prestação de contas, e a data a ser considerada será a 

menor data de publicação encontrada para o contrato. 

Também foi adicionada uma inconsistência a fim de avisar sobre os contratos que foram registrados 

porém ainda não publicados; assim como Órgãos Oficiais de publicação cujo identificador estiver 

diferente dos definidos pela tabela 22 do TCE/SC. 

 

 

46.9. Liberação 20/03/2015 - 515.01.04 

Em função da liberação evolutiva 230080 que impactou o produto PRONIM® AF, o PRONIM® LC está 

tendo sua versão alterada para manter a compatibilidade de versão com os demais produtos da área de 

Administração de Suprimentos. 

 

46.10. Liberação 13/03/2015 - 515.01.03-001 

Em função das liberações evolutivas 237405 e 237413 que impactaram os produtos PRONIM® CM e 

PRONIM® PP, o PRONIM® LC está tendo sua versão alterada para manter a compatibilidade de versão 

com os demais produtos da área de Administração de Suprimentos. 

 

46.11. Liberação 06/03/2015 - 515.01.03 

46.11.1. Módulo Principal 

Solicitação 222507: 

46.11.1.1. Cadastro/Tabela de Preço 

Foi criada uma funcionalidade para realizar o cadastro de Tabela de Preço, a fim de identificar a origem 

da Tabela de Preços. Esta funcionalidade permite que seja criada uma nova vigência da Tabela de Preços 

com base nas informações de uma vigência anterior; incluir, alterar ou excluir itens, alterar valores. 

 

Solicitação 222507: 

46.11.1.2. Cadastro/Fabricante 

Esta funcionalidade já existe no PRONIM@ CM, porém houve a necessidade de também disponibilizá-la 

no PRONIM® LC, para possibilitar a realização de cadastro, alteração e exclusão do fabricante, permitindo 

também a vinculação de um material sem a necessidade de informar o código de barras. 
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46.11.2. Módulo Processos 

Solicitação 222507: 

46.11.2.1. Menu Principal 

Na tabela que exibe os dados da consulta dos processos, na coluna “Categoria”, será apresentada a 

denominação “Registro de Preços – Desconto Sobre Tabela de Preços” para os processos que utilizem o 

procedimento de “Desconto Sobre Tabela de Preços”. 

No Menu Principal também foi acrescentada a opção de filtrar pela categoria, para possibilitar a consulta 

específica de Processos de “Registro de Preço” e “Normal” 

 

Solicitação 222507: 

46.11.2.2. Menu Principal/Requisição/Requisição de Necessidade 

Nesta funcionalidade foi disponibilizada na guia “Situação” a opção “Desconto Sobre Tabela de Preços”, 

que deverá ser marcada quando a requisição estiver utilizando o procedimento “Desconto Sobre Tabela”. 

Ao marcar esta opção, a funcionalidade apresentará comportamentos diferentes conforme abaixo:  

• A guia “Itens” ficará oculta;  

• Uma nova guia chamada “Tabela de Preço” será habilitada;  

• Não será possível marcar a opção “Gravar Pedido no PRONIM CM”. 

A opção “Desconto Sobre Tabela de Preços” ficará desabilitada nas situações abaixo: 

• Caso a Requisição de Necessidade tenha sido gravada a partir da integração com o PRONIM CM; 

• Caso a Requisição tenha Lote/Itens vinculados, já que não é permitida a utilização de um 

conjunto de Lote/Itens com o Desconto Sobre Tabela. 

A nova guia “Tabela de Preço” permite que seja informado/definido vários Lotes para cada requisição. 

Cada Lote pode ser composto por uma ou várias Tabelas de Preços (previamente cadastradas), desta 

forma, uma mesma requisição “N” lotes com “N” Tabelas. Os Lotes/Tabelas vinculados à Requisição de 

Necessidade são demonstrados através de uma tabelinha que será exibida na funcionalidade. 

 

Solicitação 222507: 

46.11.2.3. Menu Principal/Fases da Requisição/Coleta de Preços 

Nesta funcionalidade, quando se tratar de Requisições de Necessidades que utilizam o procedimento de 

Desconto Sobre Tabela, serão apresentados alguns comportamentos diferentes: 

• Os Tipos de Classificação “Menor Preço Unitário” e “Menor Preço Global” ficarão ocultos; 

• Será exibido o novo Tipo de Classificação “Maior Desconto Sobre Tabela de Preço”: na apuração 

do vencedor por tabela, o sistema identifica qual fornecedor que ofertou o maior percentual para 

a tabela, sendo repetido para cada tabela de preço vinculada à requisição, sendo feita a sugestão 

de um vencedor para cada uma delas. 

• Será exibido o novo Tipo de Classificação “Maior Desconto – Global”: para ser sugerido como 

vencedor, o fornecedor tem que realizar proposta (valor percentual) para todos os lotes e tabelas 

vinculadas à requisição. Na apuração do vencedor, o sistema sugere como vencedor o fornecedor 

que, somando o percentual de desconto ofertado para cada tabela, tenha totalizado o maior 

valor. 
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A funcionalidade também foi adequada, para que na tabela de dados apresentada na tela, o fornecedor 

informe apenas o valor percentual de desconto que ele concederá à Tabela de Preços, não sendo possível 

informar o percentual para cada item da tabela. 

 

Solicitação 222507: 

46.11.2.4. Menu Principal/Fases da Requisição/Formalização da Requisição 

Esta funcionalidade foi adequada para realizar a formalização de Requisições de necessidades que 

utilizem o Desconto Sobre Tabela, assim como a vinculação dos Lotes e Tabelas para o Processo 

Licitatório. Não será possível formalizar uma Requisição de Necessidade que esteja utilizando o Desconto 

Sobre Tabela juntamente com outra Requisição ou Processo que não utilizem. 

 

Solicitação 222507: 

46.11.2.5. Menu Principal/Fases da Requisição/Remanejamento de Lotes 

Foi adicionada à esta funcionalidade, uma mensagem de advertência não permitindo a realização de 

remanejamentos para Requisições de Necessidades que estejam utilizando o procedimento de Desconto 

Sobre Tabela. 

 

Solicitação 222507: 

46.11.2.6. Menu Principal/Afastamento/Justificativa de Inexigibilidade 

Esta funcionalidade foi ajustada para atender ao Edital de Inexigibilidade de Credenciamento, esta 

funcionalidade foi adequada, desta forma, quando a opção “Natureza da Licitação 

Credenciamento/Chamamento”, da guia “Situação”, estiver marcada, serão apresentados alguns 

comportamentos diferentes: 

• As guias “Executor” e “Extra” ficarão ocultas, não sendo mais possível realizar a digitação da 

Proposta Comercial nesta funcionalidade; 

• O campo “Cotação” da guia “Itens” terá o seu título substituído por “Valor de Referência”; 

• Será possível informar a quantidade licitada do item no edital. 

Cabe ressaltar que este comportamento se aplica somente ao estado de Minas Gerais. 

 

Solicitação 222507: 

46.11.2.7. Menu Principal/Licitação/Pregão/Edital de Pregão – Registro de Preço 

Menu Principal/Licitação/Concorrência/Edital de Concorrência – Registro de Preços 

Nestas funcionalidades foi disponibilizada a opção “Desconto Sobre Tabela de Preços”, que deverá ser 

marcada quando a licitação estiver utilizando o procedimento “Desconto Sobre Tabela”. Ao marcar esta 

opção, a guia “Itens” será ocultada e uma nova guia chamada “Tabela de Preço” será habilitada. É 

permitido a vinculação da Tabela de Preço ao Processo Licitatório mesmo se ela não possuir nenhum item 

cadastrado. 

 

Solicitação 222507: 
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46.11.2.8. Menu Principal/Fases do Processo 

Foi criada uma nova definição de funcionalidades para os Editais de Inexigibilidade de Credenciamento. 

As funcionalidades que compões as fases dos processos e que se fazem obrigatórias são: 

• Fase Interna 

o Justificativa de Inexigibilidade 

o Documentação Obrigatória 

• Fase Externa 

o Habilitação de Fornecedor 

o Proposta 

o Adjudicação 

o Homologação 

Cabe ressaltar que este comportamento se aplica somente ao Estado de Minas Gerais. 

 

Solicitação 222507: 

46.11.2.9. Menu Principal/Fases do Processo/Fase Externa/Proposta Comercial 

Esta funcionalidade foi adequada, para que na tabela de dados apresentada na tela, o fornecedor informe 

apenas o valor percentual de desconto que ele concederá à Tabela de Preços, não sendo possível 

informar o percentual para cada item da tabela. 

Nas propostas referentes a um processo de Inexigibilidade de Credenciamento, não é permitido informar 

o valor unitário para cada item, já que o valor da proposta deverá ser o valor de referência informado no 

edital do processo ou na manutenção do valor de referência. É permitido informar apenas a quantidade 

que cada fornecedor estará credenciado para fornecer e se a mesma será mensal ou durante a vigência 

do credenciamento. Cabe ressaltar que este comportamento se aplica somente ao Estado de Minas 

Gerais. 

 

Solicitação 222507: 

46.11.2.10. Menu Principal/Fases do Processo/Fase Externa/Habilitação de Fornecedor 

Esta funcionalidade foi adequada a fim de permitir a habilitação do fornecedor mesmo que o processo já 

possua fases posteriores gravadas (Adjudicação/Homologação), porém não é possível remover um 

fornecedor já habilitado q que possua proposta comercial. 

Cabe ressaltar que este comportamento se aplica somente ao Estado de Minas Gerais e nas situações 

onde estiver marcada a opção “Natureza da Licitação Credenciamento/Chamamento”. 

 

Solicitação 222507: 

46.11.2.11. Menu Principal/Fases do Processo/Fase Externa/Adjudicação 

Esta funcionalidade foi adequada de forma a possibilitar a adjudicação dos proponentes, sendo 

apresentada a Tabela de Preços para que a adjudicação seja possível. 

Também foi adequada para possibilitar a adjudicação de vários fornecedores como vencedores do 

mesmo Lote/Item para um processo de inexigibilidade de credenciamento, mesmo já tendo sido gravadas 

fases posteriores. Cabe ressaltar que este comportamento se aplica somente ao Estado de Minas Gerais. 
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Solicitação 222507: 

46.11.2.12. Menu Principal/Fases do Processo/Fase Externa/Homologação 

Esta funcionalidade foi adequada de forma a possibilitar a homologação dos proponentes, sendo 

considerado o novo critério de julgamento das propostas. 

 

Solicitação 222507: 

46.11.2.13. Menu Principal/Fases do Processo/Fase Externa/Ata de Registro de Preços 

Esta funcionalidade foi adequada de forma a apresentar o Lote e Tabela de Preços para processos que 

utilizem o procedimento de Desconto sobre Tabela de Preços, neste caso a opção “Item” é substituída 

pela opção “Tabela”. 

 

Solicitação 222507: 

46.11.2.14. Menu Principal/Fases do Processo/Fase Externa/Manutenção de Registro de 

Preços 

Quando o Processo de Registro de Preço utilizar a opção “Desconto sobre Tabela de Preços”, esta 

funcionalidade será removida do menu das fases do processo, localizada no módulo “Processos”. 

 

Solicitação 222507: 

46.11.2.15. Menu Principal/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Composição do Processo 

Nesta funcionalidade foram apresentados o Lote e a Tabela de Preços na guia “Itens” para os processos 

que utilizam o procedimento de Desconto sobre Tabela de Preços. A impressão da funcionalidade 

também foi adequada para o novo formato. 

 

Solicitação 222507: 

46.11.2.16. Menu Principal/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Exclusão de Fases do 

Processo 

Esta funcionalidade foi adequada a fim de possibilitar a exclusão de processo de Inexigibilidade de 

Credenciamento. Ao tentar excluir um contrato, o sistema fará a verificação da existência de 

Apostilamento para o contrato, para permitir ou não que a mesma seja realizada. Ao realizar a exclusão 

do processo, os itens do contrato também serão excluídos. Cabe ressaltar que este comportamento se 

aplica somente ao Estado de Minas Gerais. 

 

Solicitação 222507: 
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46.11.2.17. Menu Principal/Fases do Processo/Fase Externa/Desclassificação de Registro 

de Preços 

Menu Principal/Fases do Processo/Menu Auxiliar/Histórico de Licitação 

Menu Principal/Fases do Processo/Fase Externa/Lance/Habilitação para Lances Sucessivos 

Estas funcionalidades foram adequadas de forma a apresentar o Lote e Tabela de Preços para processos 

que utilizem o procedimento de Desconto sobre Tabela de Preços. 

Solicitação 222507: 

46.11.2.18. Menu Principal/Fases do Processo/Fase Externa/Lance/Lances do Pregão 

Esta funcionalidade foi adequada a fim de permitir a realização de lances por Lote e Tabela para 

processos que utilizem o procedimento de Desconto sobre Tabela de Preços. As tabelas de dados 

apresentadas na tela também foram adequadas para que as colunas relacionadas a Itens sejam 

substituídas por colunas relacionadas à Tabela e que demonstrem o valor percentual da proposta 

ofertada pelo fornecedor. 

 

Solicitação 222507: 

46.11.2.19. Menu Principal/Fases do Processo/Fase Externa/Lance/Fase de Negociação 

Esta funcionalidade foi adequada a fim de permitir a realização de negociação por Lote e Tabela para 

processos que utilizem o procedimento de Desconto sobre Tabela de Preços. 

 

Solicitação 222507: 

46.11.2.20. Menu Principal/Fases do Processo/Fase Externa/Manutenção da Vigência do 

Credenciamento 

Foi desenvolvida esta nova funcionalidade a fim de realizar a manutenção da vigência de um 

credenciamento, permitindo que seja informado o motivo. A vigência do credenciamento pode ser 

alterada quantas vezes achar necessário, porém a vigência total não pode ultrapassar 12 meses, sendo 

considerada a data de início do credenciamento informada no edital. A data de início da vigência não 

poderá ser alterada, somente a data final. Ao gravar uma nova vigência para o credenciamento, o sistema 

faz o armazenamento do usuário que efetuou a alteração. A exclusão da alteração da vigência do 

credenciamento só é permitida para os casos onde não tenha sido realizado nenhum contrato utilizando 

a nova vigência. 

Cabe ressaltar que este comportamento se aplica somente ao Estado de Minas Gerais. 

 

Solicitação 222507: 

46.11.2.21. Menu Principal/Fases do Processo/Fase Externa/Manutenção do Valor de 

Referência 

Foi desenvolvida esta nova funcionalidade a fim de realizar a manutenção do valor de referência, 

permitindo que seja aumentado ou diminuído os valores dos lotes/itens.  
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46.11.3. Módulo Instrumento de Contrato 

Solicitação 222507: 

46.11.3.1. Emissão de Pedido de Empenho (Registro de Preços)/Reserva de Saldo para 

Requisição (Registro de Preços) 

Esta funcionalidade foi adequada a fim de permitir a realização de reserva de saldo de processos que 

utilizem o procedimento de Desconto sobre Tabela de Preços. 

 

Solicitação 222507: 

46.11.3.2. Emissão de Pedido de Empenho/Pedido de Empenho 

46.11.3.3. Emissão de Pedido de Empenho/Pedido de Empenho Complementar 

Nesta funcionalidade não é permitido a gravação de Pedidos de Empenho/Complementar de processo de 

credenciamento, desta forma foi adicionada uma consistência para quando houver qualquer tentativa de 

gravação. Cabe ressaltar que este comportamento se aplica somente ao Estado de Minas Gerais. 

 

Solicitação 222507: 

46.11.3.4. Emissão de Pedido de Empenho (Registro de Preços)/Pedido de Empenho de 

Registro de Preços 

Esta funcionalidade foi adequada a fim de permitir a gravação de pedido de empenho de processos que 

utilizem o procedimento de Desconto sobre Tabela de Preços. 

 

Solicitação 222507: 

46.11.3.5. Emissão de Pedido de Empenho (Registro de Preços)/Pedido de Empenho 

Complementar de Registro de Preços 

Esta funcionalidade foi adequada a fim de permitir informar Lote, Tabela e Item para processos que 

utilizem o procedimento de Desconto sobre Tabela de Preços.  

 

Solicitação 222507: 

46.11.3.6. Instrumento Contratual/Autorização de Compras 

Instrumento Contratual/Ordem de Execução de Serviços 

Estas funcionalidades foram adequadas a fim de permitir a gravação de autorização de compras e ordem 

de execução de serviços para processos que utilizem o procedimento de Desconto sobre Tabela de 

Preços, também será apresentada a coluna “Tabela” para indicar qual Tabela foi utilizada no Pedido de 

Empenho, não apresentando assim a coluna “Item”. 

 

Solicitação 222507: 
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46.11.3.7. Instrumento Contratual/Contrato 

Esta funcionalidade foi adequada para o estado do Paraná a fim de permitir a gravação de novos 

contratos com Itens para processos que utilizem o procedimento de Desconto sobre Tabela de Preços. 

Quando se tratar de processos de Inexigibilidade e Credenciamento, será possível gravar um ou vários 

contratos para o mesmo Processo x Fornecedor x Período, desta forma, o fornecedor poderá ter vários 

contratos para o mesmo processo, porém um contrato só poderá iniciar com a expiração de outro. Ao 

tentar excluir um contrato, o sistema fará a verificação da existência de Apostilamento para o contrato, 

para permitir ou não que a mesma seja realizada. Cabe ressaltar que este comportamento se aplica 

somente ao Estado de Minas Gerais. 

Foi disponibilizada a guia “Itens do Contrato” para todos os estados. A conversão dos contratos não será 

automática durante a atualização da versão do sistema, em relação à vinculação dos itens ao contrato. A 

conversão poderá ser realizada no próprio formulário do contrato, quando ao carregar o contrato que 

não possuir itens vinculados, o sistema fará o questionamento. 

  

Solicitação 222507: 

46.11.3.8. Instrumento Contratual/Termo Aditivo 

Esta funcionalidade foi adequada para o estado do Paraná a fim de permitir a gravação de novos aditivos 

com Itens para processos que utilizem o procedimento de Desconto sobre Tabela de Preços, assim como 

apresentar a Tabela de Preço e o material que foram vinculados ao contrato. 

Ao realizar o Termo Aditivo de um contrato, será possível identificar os itens que fazem parte do Termo 

Aditivo. 

Foi disponibilizado para todos os estados a opção de vincular Lote/Item ao Termo Aditivo, conforme o 

estado do Paraná, porém para os demais estados a vinculação poderá ser feita a qualquer tipo de Termo 

Aditivo, desde que o contrato já tenha Lote/Item vinculado a ele. 

Para o estado de Minas Gerais, a vinculação de lote/itens será permitida e obrigatória somente quando o 

Tipo do Termo Aditivo for igual a: 

• 09–Acréscimo de Item(ns); 

• 10–Decréscimo de Item(ns); 

• 11–Acréscimo e Decréscimo de Item(ns); 

• 14–Acréscimo/Decréscimo de item(ns) conjugado com outros tipos de termos aditivos; 

 

Solicitação 222507: 

46.11.3.9. Instrumento Contratual/Suspensão / Cancelamento de Contrato/Suspensão 

Total / Parcial de Contratos 

Instrumento Contratual/Suspensão / Cancelamento de Contrato/Cancelamento Total / 

Parcial de Contratos 

Esta funcionalidade foi adequada para o estado do Paraná a fim de permitir a gravação de novas 

suspensões/cancelamentos de contratos para processos que utilizem o procedimento de Desconto sobre 

Tabela de Preços, assim como apresentar a Tabela de Preço e o Material que foram vinculados ao 

contrato. 
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46.11.4. Módulo Informações 

Solicitação 222507: 

46.11.4.1. Relatórios/Contratos Aditivos/Relatório de Contratos e Aditivos 

Este relatório foi disponibilizado para todos os estados. 

 

46.12. Liberação 30/01/2015 - 515.01.02 

46.12.1. Módulo Processos 

Com a implantação da integração do PRONIM® LC com um aplicativo externo de Pregão Eletrônico, 

houve a necessidade de ajustar algumas funcionalidades do Módulo Processos para permitir que seja 

realizado o cadastro de fornecedores sem Representante Legal, e também a importação das informações 

retornadas pelo aplicativo externo de Pregão Eletrônico. 

 

46.12.1.1. Fases do Processo/Sessão Pública/Credenciamento/Credenciamento 

Solicitação 232124: 

Esta funcionalidade foi ajustada a fim de permitir o cadastro de fornecedores credenciados sem 

Representantes Legais. No campo “Fornecedor” o sistema não fará o carregamento de representantes 

quando for identificado o fornecedor, já que na modalidade Pregão Eletrônico não possui Representante 

Legal. Desta forma o campo “Rep. Legal” deixa de ser obrigatório, sendo a informação apenas opcional. 

Cabe ressaltar que o sistema só apresentará este comportamento nos casos onde o usuário possuir 

permissão de acesso à integração do Pregão Eletrônico mediante licença de uso. 

 

46.12.1.2. Suporte/Pregão Eletrônico 

Solicitação 232124: 

A funcionalidade “Pregão Eletrônico” passou por algumas alterações, onde foram acrescentadas mais 

opções no filtro das situações do processo, e dividido em duas categorias, conforme abaixo: 

 

• Situações de Envio 

o Aguardando Envio 

o Enviado 

o Edital Alterado 

o Erro de Envio 

o Bloqueado 

 

• Situações de Retorno 

o Apto a Importar 

o Importado 

o Erro de Importação 
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Foi inserido também o campo “Período de Retorno do Pregão Eletrônico” que se refere à data inicial e 

final de retorno das informações do Pregão Eletrônico. 

A funcionalidade contempla também dois novos botões “Envia Informação de Fornecedor” e “Importa 

Proposta de Lances”, onde o primeiro botão tem a finalidade de enviar ao aplicativo externo de Pregão 

Eletrônico as informações referentes aos fornecedores; já o segundo realiza a importação das informações 

do aplicativo externo de Pregão Eletrônico. Ao pressionar o botão “Importa Proposta de Lances”, será 

apresentada uma nova tela contendo quatro guias com dados referentes a Credenciamento, Propostas, 

Lances e Negociações, retornados do aplicativo externo de Pregão Eletrônico. Após análise destes dados, 

para efetivar as informações, deverá ser pressionado o botão “Importar”, o qual fará a inclusão destas 

informações no bando de dados do PRONIM® LC. 

 

46.12.1.3. Fase Externa/Habilitação de Fornecedor 

Solicitação 249056: 

O sistema não estava permitindo incluir uma nova habilitação e proposta em um processo de 

Inexigibilidade Credenciamento/Chamamento. A tela de habilitação ficava bloqueada, não abrindo o 

campo para inclusão do código do novo fornecedor. 

O problema de não habilitar a inclusão de um novo fornecedor estava ocorrendo em função da existência 

de uma empresa cujo porte da empresa estava como "ME". 

Para o estado do paraná, o sistema possibilitará a inclusão de um novo fornecedor desde que a 

modalidade seja do tipo "Inexigibilidade" e no edital esteja definida como "Natureza da Licitação 

Credenciamento/Chamamento", mesmo que houver fases posteriores a "Habilitação de Fornecedor". Para 

os demais estados não será permitido a inclusão de um fornecedor quando houver uma fase posterior a 

"Habilitação de Fornecedor". 

 

46.12.1.4. Exclusão de Fases do Processo 

Solicitação 248465: 

O sistema estava excluindo os registros de termo de aditivo, mas não fazia o mesmo para os itens deste 

termo. 

O problema estava ocorrendo devido aos itens do termo aditivo que eram mantidos na tabela e 

acabavam impossibilitando a exclusão das informações pertinentes ao contrato, visto que era encontrada 

ligações entre o contrato e o termo. 

Para solucionar o problema foi feito um ajuste no sistema para excluir corretamente o termo aditivo e 

seus itens de forma que nenhum resquício acabe influenciando na exclusão do contrato e assim sendo, 

previna o erro em tela descrito na solicitação. 

 

46.12.2. Módulo Informações 

46.12.2.1. Relatórios/Contratos e Aditivos/Contratos e Aditivos 

Solicitação 248804: 
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Emitindo o relatório de contratos e aditivos, no campo pertinente a data de expiração, o sistema estava 

apresentando a data em que o aditivo foi celebrado. 

O problema estava devido a uma inconsistência no sistema. 

Para solucionar o problema foi feito um ajuste no sistema corrigindo a funcionalidade de modo que o 

sistema apresenta a informação coerente a data de expiração do aditivo. 

 

46.12.3. Módulo Virada Anual 

46.12.3.1. Virada Anual/Relatórios 

Solicitação 248995: 

- Ao gerar o relatório geral o sistema estava replicando o número do pedido de empenho para todos os 

órgãos cadastrados no processo, tornando o relatório extenso demais e confuso. O problema de repetir o 

número do pedido de empenho estava ocorrendo por que estava trazendo todos os órgãos dos anos em 

que o processo teve virada, com isso é preciso lembrar que se o processo sofreu virada e é desdobrada a 

despesa, aparecerá várias vezes o pedido de empenho para os órgãos conforme desdobramento da 

despesa. 

Para solucionar o problema foi feito um ajuste no sistema alterando a seleção para gerar o relatório 

somente para considerar órgãos do ano do exercício. 

- Na geração do relatório de processos com reserva e sem pedido de empenho, o sistema não estava 

exibindo todos os processos, apenas o processo de um único selecionado. 

Conforme foram concebidos todos os relatórios desta funcionalidade, está fazendo o filtro pelo Ano do 

Processo, como claramente é apresentado o nome do campo. 

Na regra existente é preciso sim imprimir um relatório para cada ano existente na base, para mudar essa 

situação e poder tirar um relatório independente do ano do processo, é preciso ser aberto uma 

solicitação juntamente com a área de negócio, como melhoria, para assim alterar esta funcionalidade 

onde o campo Ano do Processo não seja obrigatório. 

 

46.13. Liberação 23/12/2014 - 515.01.01 

46.13.1. Módulo Principal 

O PRONIM® LC teve sua versão alterada para 515.01.01 em virtude de liberações que impactaram o 

produto PRONIM® PP, CM e AF visando assim manter a compatibilidade de versões entre os produtos da 

área de Administração de Suprimentos. 

 

46.14. Liberação 12/12/2014 - 515.01.00 

Solicitação 241185: 

O PRONIM® LC permite que sejam cadastrados os processos licitatórios em todas as modalidades, 

porém não permite o registro e o gerenciamento do tipo Pregão Eletrônico. Atualmente, os processos 

que se referem à Pregão Eletrônico, são registrados no PRONIM® LC, e o procedimento de abertura e 

julgamento é realizado através de um software externo de Pregão Eletrônico. 
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Diante desta situação, a fim de otimizar os serviços e minimizar os erros de digitação, houve a 

necessidade de realizar a integração do software PRONIM® LC e um software externo. 

Para tornar possível os registros, gerenciamento e integração de processos do tipo Pregão Eletrônico, 

foram necessárias algumas modificações no PRONIM® LC, as quais estarão disponíveis mediante licença 

de uso. 

 

46.14.1. Módulo Principal 

46.14.1.1. Suporte/Parâmetros do LC/Parâmetros Gerais do Sistema 

Solicitação 241185: 

Nesta funcionalidade, na “Guia Integração”, foram acrescentados dois campos referentes à Integração 

Pregão Eletrônico, sendo eles: campo “Sistema Externo” que permite selecionar o sistema externo que 

será integrado ao Pregão Eletrônico; e o campo “URL PRONIM WS” onde deverá ser inserida a informação 

do caminho de conexão com o software externo de Pregão Eletrônico. 

Cabe ressaltar que as modificações referentes ao Pregão Eletrônico estarão disponíveis mediante licença 

de uso. 

 

Para um melhor entendimento das funcionalidades impactadas e configurações necessárias, consulte o 

arquivo de ajuda desta funcionalidade LC através da tecla F1. 

 

46.14.2. Módulo Processos 

46.14.2.1. Menu Principal/Licitação/Pregão/Pregão – Edital 

Menu Principal/Licitação/Pregão/Edital de Pregão – Registro de Preço 

Solicitação 241185: 

Foi acrescentado na “Guia Processo” o campo “Pregão Eletrônico”, que deverá ser selecionado quando a 

modalidade do processo for do tipo Pregão Eletrônico. 

Na “Guia Prazo” foram acrescentados os campos “Data” e “Horário” referentes à Etapa de Envio das 

Propostas. 

Cabe ressaltar que as modificações referentes ao Pregão Eletrônico estarão disponíveis mediante licença 

de uso. 

 

Para um melhor entendimento das funcionalidades impactadas e configurações necessárias, consulte o 

arquivo de ajuda desta funcionalidade LC através da tecla F1. 

 

46.14.2.2. Menu Principal/Suporte/Pregão Eletrônico 

Solicitação 241185: 

Esta funcionalidade foi desenvolvida com o objetivo de realizar o envio de informações referentes aos 

editais de Pregão Eletrônico e Pregão Eletrônico Registro de Preço, para o software externo. 
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Os filtros têm por finalidade realizar a pesquisa dos Editais de Pregão Eletrônico e Pregão Eletrônico 

Registro de Preço, conforme informações selecionadas nos campos. A tabela Processos exibe os 

processos filtrados, assim como as situações de envio. Ao dar duplo clique na linha da tabela, permite a 

visualização prévia das informações referentes aos processos filtrados, em exibição, antes de realizar a 

devida exportação dos processos aptos de envio, ou seja, os que possuírem registro de edital e de 

documentação obrigatória; os que estiverem assinalados com a opção pregão eletrônico e os que não 

possuírem quaisquer registros da fase externa do processo. 

Foi criado um novo arquivo executável exclusivo para o Pregão Eletrônico, onde através da sua instalação 

é disponibilizado um formulário para preenchimento das informações referentes ao banco de dados e 

endereço do serviço de integração ao Pregão Eletrônico. Este procedimento se faz necessário para que 

haja a integração do sistema PRONIM® LC com o software externo. Para um melhor entendimento de 

como proceder como a configuração deste novo arquivo executável do Pregão Eletrônico, consulte o 

arquivo de ajuda desta funcionalidade. 

Cabe ressaltar que as modificações referentes ao Pregão Eletrônico estarão disponíveis mediante licença 

de uso. 

 

46.14.2.3. Fases do Processo/Impressão/Impressão da Ata 

Solicitação 245391: 

Na opção “Impressão da Ata” eram apresentados todos os integrantes da comissão de licitação, e não 

somente os presentes. Já ao imprimir a ata na opção “Fase Externa/Impressão da Ata” eram apresentados 

somente os presentes na comissão. 

Para solucionar o problema, foi ajustado o sistema, para que conforme a opção “Fase Externa/Impressão 

da Ata”, apresente somente os presentes na comissão de licitação. 

 

46.14.2.4. Menu Principal/Afastamento/Dispensa por Limite (Simples) 

Solicitação 245313 e 245629: 

Ao tentar efetuar a gravação da Dispensa por Limite Simples, após seu preenchimento, ocorria um erro no 

sistema. 

O problema ocorria, pois no momento que o registro era salvo, se o código do produto atribuído ao 

lote/item fosse maior que 32.767, o sistema apresentava o erro. 

Para solucionar o problema foi feita uma correção no sistema, onde produtos cujo código ultrapasse o 

número 32.767 não comprometerão mais o registro de dispensa. 

 

46.14.2.5. Fases do Processo/Fase Externa/Sessão Pública/Habilitação 

Solicitação 245364: 

Ao tentar habilitar um fornecedor na Sessão Pública, o sistema travava, não sendo possível efetuar o 

rateio dos lotes e finalizar o processo. 

O problema ocorria devido à lentidão ocasionada pelo carregamento de itens no momento em que o 

edital estava definido para realizar os lances por lote. 

Para solucionar o problema foi feito um ajuste no sistema, melhorando assim o tempo de carregamento 

dos itens. 
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46.14.3. Módulo Instrumento Contratual 

46.14.3.1. Instrumento Contratual/Reajuste de Contrato 

Solicitação 245432: 

Na tentativa de realizar a exclusão do reajuste de contrato, ocorria um erro no sistema. 

O problema ocorria, pois, o sistema utilizava um campo de uma tabela interna que já havia sido 

removido. 

Para solucionar o problema foi removido da rotina de exclusão do reajuste, o campo inexistente da tabela 

interna, não ocasionando mais o erro. 

 

46.14.4. Módulo Informações 

46.14.4.1. Relatórios/Processos/Licitações Homologadas 

Solicitação 245390: 

O relatório de Licitações Homologadas apresentava espaçamentos entre as informações, o que o tornava 

confuso. 

O problema ocorria, pois o sistema exibia o relatório com as páginas cortadas e informações 

desalinhadas. 

Para solucionar o problema foi feito um ajuste no sistema para que o relatório seja apresentado com as 

páginas inteiras e informações alinhadas. 


