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Prezado Servidor, 

 

Encontra-se disponível no Portal de Compras nova funcionalidade que permitirá aos usuários a 

inclusão da documentação do processo de compras no sistema.  

 

A nova funcionalidade do Portal de Compras está prevista no Projeto Governo Sem Papel sendo 

que os trabalhos foram desenvolvidos a partir de uma parceria entre a Diretoria Central de 

Licitações e Contratos, a Coordenação Geral do SIAD, o Núcleo Central de Inovação e 

Modernização Institucional, a Auditoria Setorial e a Diretoria de Logística e Aquisições da SEPLAG, 

além de algumas unidades de compras de órgãos e entidades do Estado que forneceram seus 

check-list com os documentos relacionados às contratações. 

 

Foram mapeados os documentos das seguintes modalidades de licitação: concorrência, tomada de 

preços, convite, pregão (presencial e eletrônico). Também foram listados os documentos 

relacionados à inexigibilidade e dispensa de licitação – inclusive as Cotações Eletrônicas de 

Preços. 

 

Os documentos foram elencados e, adicionalmente, analisando os check-list das unidades de 

compras, entre elas, das secretarias de Saúde e de Planejamento e Gestão, da Fundação João 

Pinheiro, da Intendência da Cidade Administrativa e do Departamento de Obras. 

 

Após a conclusão das atividades de analise e mapeando, foram identificados todos os pontos do 

Portal de Compras que seriam modificados para viabilizar as inserções dos documentos do 

processo de compras no sistema. A seguir serão apresentados todos os pontos do Portal de 
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Compras que foram alterados assim como todos os respectivos documentos do processo de 

compras que poderão ser inseridos no Portal de Compras. 

 

1. Inclusão de documentos - Módulo de Compras 

 

1.1. Cadastro de Pedidos de Compras 

 

Além do documento do Termo de referência / Projeto Básico, que já se encontrava disponível 

no sistema, durante o cadastramento do pedido de compras será possível a inclusão do 

documento “Preço de referência / Valor estimado”. Para inserir o arquivo, basta acionar o 

comando “Incluir arquivo” e em seguida selecionar o arquivo desejado.  

 

 

 

OBS.: O arquivo “Preço de referência/Valor estimado” também poderá ser inserido no 

sistema durante o cadastro do processo de compras.  
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1.2. Gestão de Editais e Retificações  

 

No momento da vinculação dos dados da publicação do Edital, no Portal de Compras, dois 

novos arquivos poderão ser inseridos no sistema: “Extrato da publicação do edital” e/ou 

“Publicação em jornal de grande circulação”. Para inserir qualquer um destes arquivos, 

basta acionar o comando “Incluir arquivo” e em seguida selecionar o arquivo desejado.  

 

 

 

 

Atenção! 

A inclusão ou exclusão do arquivo referente “Extrato da publicação do edital” ou “Publicação 

em jornal de grande circulação” deverá ocorrer antes da confirmação dos dados da 

publicação do edital no sistema. Após a confirmação dos dados os arquivos inseridos no 

sistema poderão apenas se consultados. 

 

Ao registrar os dados das retificações de editais, além do arquivo da retificação um novo 

arquivos poderá ser inseridos no sistema: “Extrato da publicação da retificação do edital”. 

Para inserir o arquivo, basta acionar o comando “Incluir arquivo” e em seguida selecionar o 

arquivo desejado.  
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Atenção! 

A inclusão ou exclusão do arquivo referente “Extrato da publicação da retificação do edital” 

deverá ocorrer antes da confirmação dos dados da publicação da retificação no sistema. Após 

a confirmação dos dados o arquivo inserido no sistema poderá apenas ser consultado. 

 

1.3. Cadastro de Proposta Vencedora para os itens do Processos de Compras 

 

Para esta etapa da elaboração do processo de compras no sistema, o procedimento de 

contratação do processo de compras em questão, determinará quais arquivos poderão ser 

inseridos no Portal de Compras. 
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Primeiramente, acesse a opção do menu “Cadastro de propostas vencedoras”, conforme 

destaque na figura a seguir. 

 

 

 

Localize e selecione o processo de compras desejado. Em seguida, acione o comando 

“Visualizar itens do processo”.  

 

 

 

Selecione o item de processo para o qual se deseja cadastrar a proposta vencedora e, em 

seguida, acione o comando “Informar proposta vencedora”. 
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OBS.: na tela a seguir, será apresentado um novo comando “Visualizar arquivos” onde será 

possível posteriormente consultar os arquivos vinculados conforme apresentado nos próximos 

passos do comunicado. 

 

 

 

Após inserir os dados da proposta vencedora, selecione o fornecedor para o qual se deseja 

vincular os arquivos e acione o comando “Visualizar arquivos da proposta”. 
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Para o processo cujo procedimento de contratação seja “Concorrência” ou “Dispensa de 

Licitação” ou “Inexigibilidade” ou “Tomada de preço” ou “Carta convite” estarão disponíveis os 

arquivos: 

 

 Certificado de Registro Cadastral (CRC); 

 Comprovante de consulta ao CAFIMP; 

 Proposta comercial do fornecedor; 

 Declaração de inexistência de fato impeditivo para contratação; 

 

Para incluir, visualizar ou excluir algum dos arquivos basta acionar os respectivos comandos 

conforme destaque na tela a seguir. 

 

 

 

OBS.: para todos os documentos relacionados acima, vários arquivos poderão ser inseridos 

para um mesmo processo de compras. Os arquivos serão diferenciados pela data e hora de 

inclusão no Portal de Compras. 
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Conforme mencionado, os arquivos que ficarão disponíveis na tela acima dependerão do 

procedimento de contratação do processo selecionado. Desta forma, a tabela a seguir 

apresenta os arquivos disponíveis tendo em vista a especialização do procedimento de 

contratação. 

 

Especialização – 

Procedimento de 

Contratação 

Arquivos disponíveis 

Inexigibilidade - Fornecedor 

Exclusivo 

 Atestado ou Certidão Fornecedor Exclusivo; 

 Nota Técnica do Objeto Exclusivo; 

Inexigibilidade - Notória 

especialização 

 Nota Técnica de Serviço Técnico Especializado; 

 Comprovação de notória especialização do fornecedor; 

 Autorização / Cessão pelo autor à Administração dos 

direitos patrimoniais; 

 Comprovação da realização do serviço técnico; 

Dispensa de Licitação - Ausência 

de interessados a licitação anterior 

 Relatório de resultado de processo anterior 

deserto/fracassado; 

 Nota Técnica Licitação Deserta/Fracassada; 

Dispensa de Licitação - Aquisição 

de bens produzidos ou serviços 

prestados por órgão ou entidade 

que integre a adm. pública 

 Nota Técnica de Negócios entre órgãos ou Entidades 

Públicas/ 

Inexigibilidade - Profissional de 

qualquer setor artístico 

 Nota Técnica Serviço Artístico Profissional / 

Consagração Profissional; 

 

 

Atenção! 

A inclusão ou exclusão de qualquer dos arquivos relacionados acima deverá ocorrer antes da 

Homologação/Ratificação do item de processo, no sistema. Após a Homologação/Ratificação 

os arquivos inseridos no sistema poderão apenas ser consultados. 

 

  



 9 

1.4. Cadastro de Fornecedores inabilitados  

 

Para o processo cujo procedimento de contratação seja “Concorrência” ou “Tomada de preço” 

ou “Carta convite” será possível inserir o arquivo referente à inabilitação de determinado 

fornecedor.  

 

Para isso na tela de “Cadastro de propostas vencedoras”, localize e selecione o processo 

desejado. Em seguida acione o comando “Visualizar itens do processo”.  

 

 

 

Selecione o item de processo para o qual se deseja cadastrar a proposta vencedora em 

seguida acione o comando “Informar fornecedores inabilitados”. 

 

OBS.: na tela a seguir, será apresentado um novo comando “Visualizar arquivos” onde será 

possível posteriormente consultar os arquivos vinculados, conforme apresentado nos próximos 

passos do comunicado. 
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Acione o comando “Inserir fornecedor inabilitado”. 
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Informe os dados solicitados e para incluir o arquivo referente ao Documento de inabilitação do 

fornecedor basta acionar o comando “Incluir arquivo”. 

 

 

 

 

 

Atenção! 

A inclusão ou exclusão do arquivo referente ao documento de inabilitação do fornecedor deverá 

ocorrer antes da Homologação/Ratificação do item de processo, no sistema. Após a 

Homologação/Ratificação o arquivo inserido no sistema poderá apenas ser consultado. 
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1.5. Adjudicação e Homologação/Ratificação de item de processo  

 

Para o processo cujo procedimento de contratação seja: “Dispensa de licitação”, 

“Inexigibilidade”, “Concorrência”, “Tomada de preço” ou “Carta convite” será possível inserir os 

arquivos referentes aos documentos “Termo de homologação / Ato de ratificação” e/ou 

“Publicação do Termo de homologação / Ato de ratificação”. 

 

Para isso, na tela de “Adjudicação, Homologação ou Ratificação de item de processo”, 

localize e selecione o processo desejado. Em seguida acione o comando “Visualizar itens do 

processo”. 

 

 

 

Para incluir os arquivos basta acionar o comando “Incluir arquivo” disponível para cada tipo de 

documento. 
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Atenção! 

A inclusão ou exclusão dos arquivos referentes ao “Termo de homologação / Ato de 

ratificação” ou “Publicação do Termo de homologação / Ato de ratificação” deverá ocorrer 

antes da conclusão do processo no sistema. Após a conclusão do processo no sistema os 

arquivos inseridos poderão apenas ser consultados. 

 

1.6. Consulta/Cadastro de processo de Compras – Nova Aba “Arquivos do processo”  

 

Através da nova aba disponível na funcionalidade de consulta/cadastro de processos de 

compras no Portal, será possível inserir uma série de documentos do processo de compras no 

sistema. O procedimento de contratação do processo de compras em questão determinará 

quais arquivos poderão ser inseridos/excluídos/visualizados.  

 

Para visualizar a nova aba acesse a opção do menu “Consulta cadastro de processo”, 

conforme destaque na figura a seguir. 
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Após localizar o processo desejado, acesse a aba “Arquivos do processo”. 

 

 

 

Os arquivos serão apresentados por agrupamentos. Para expandir cada agrupamento acione o 

sinal “+” conforme destaque na figura a seguir. 

 

Para incluir, excluir ou visualizar os arquivos, basta acionar os respectivos comandos. 
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Conforme mencionado, os arquivos que ficarão disponíveis na tela acima dependerão do 

procedimento de contratação do processo selecionado. Desta forma, a tabela a seguir 

apresenta os arquivos disponíveis tendo em vista o procedimento de contratação do processo 

de compras em questão. 

 

ARQUIVO 
PROCEDIMENTO DE 

CONTRATAÇÃO 
INCLUSÃO/EXCLUSÃO 

Designação dos 
membros da Comissão 

de Licitação 

Concorrência, tomada de 
preço, carta convite, 
COTEP, dispensa e 
Inexigibilidade 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO 

Delegação de 
competência (resolução, 

termo, etc) 

Concorrência, tomada de 
preço, carta convite, 
COTEP, dispensa, pregão e 
Inexigibilidade 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO 

Autorização da SEPLAG 
para contratação 

(modalidade diferente de 
pregão) 

Concorrência, tomada de 
preço e carta convite 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO 

Convocação para 
Consulta Pública / 

Chamamento 

Concorrência, tomada de 
preço, carta convite, 
COTEP, dispensa, pregão e 
Inexigibilidade 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO 

Ata de Consulta Pública 
/ Chamamento 

Concorrência, tomada de 
preço, pregão e carta 
convite 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO 

Pedidos e Resposta de 
esclarecimentos 

Concorrência, tomada de 
preço, carta convite, COTEP 
e pregão 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO ou FINALIZADO 

Pedidos e Resposta de 
impugnação 

Concorrência, tomada de 
preço, carta convite, COTEP 
e pregão 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO ou FINALIZADO 

Documento resultante de 
diligência interna 

Concorrência, tomada de 
preço, carta convite, 
COTEP, dispensa, pregão e 
Inexigibilidade 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO ou FINALIZADO 

Documento resultante de 
diligência externa 

Concorrência, tomada de 
preço, carta convite, 
COTEP, dispensa, pregão e 
Inexigibilidade 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO ou FINALIZADO 

Contestação de órgão 
judicial ou de órgão de 

controle 

Concorrência, tomada de 
preço, carta convite, 
COTEP, dispensa, 
inexigibilidade e pregão 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO ou FINALIZADO 

Documento de Resposta 
à Contestação de órgão 
judicial ou de órgão de 

controle 

Concorrência, tomada de 
preço, carta convite, 
COTEP, dispensa, 
inexigibilidade e pregão 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO ou FINALIZADO 

Documento do 
fornecedor referente a 

recurso 

Concorrência, tomada de 
preço, carta convite, 
COTEP, dispensa, pregão 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO ou FINALIZADO 
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ARQUIVO 
PROCEDIMENTO DE 

CONTRATAÇÃO 
INCLUSÃO/EXCLUSÃO 

Documento do 
fornecedor referente a 

contra-razões 

Concorrência, tomada de 
preço, carta convite, 
COTEP, dispensa, pregão e 
Inexigibilidade 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO ou FINALIZADO 

Nota técnica / Parecer 
interno referente ao 

recurso 

Concorrência, tomada de 
preço, carta convite, 
COTEP, dispensa, pregão e 
Inexigibilidade 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO ou FINALIZADO 

Decisão da autoridade 
competente quanto ao 

recurso 

Concorrência, tomada de 
preço, carta convite, 
COTEP, dispensa, pregão e 
Inexigibilidade 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO ou FINALIZADO 

Extrato da publicação da 
decisão do recurso 

Concorrência, tomada de 
preço, carta convite, 
COTEP, dispensa, 
inexigibilidade e pregão. 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO ou FINALIZADO 

Recibo de retirada do 
edital 

Concorrência, tomada de 
preço, carta convite e 
pregão. 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO ou FINALIZADO 

Ata de credenciamento e 
habilitação dos licitantes 

Concorrência, tomada de 
preço, carta convite 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO 

Relatório de avaliação 
da fase de habilitação 

Concorrência, tomada de 
preço, carta convite 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO 

Extrato do relatório de 
avaliação da fase de 

habilitação 

Concorrência, tomada de 
preço, carta convite 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO 

Publicação da 
convocação para 

abertura das propostas 
técnicas 

Concorrência, tomada de 
preço, carta convite 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO 

Relatório de avaliação 
das propostas técnicas 

Concorrência, tomada de 
preço, carta convite 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO 

Ata de abertura das 
propostas técnicas dos 

licitantes 

Concorrência, tomada de 
preço, carta convite 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO 

Extrato do relatório de 
avaliação das propostas 

técnicas 

Concorrência, tomada de 
preço, carta convite 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO 

Publicação da 
convocação para 

abertura das propostas 
de preços 

Concorrência, tomada de 
preço, carta convite 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO 

Relatório de avaliação 
das propostas de preços 

Concorrência, tomada de 
preço, carta convite 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO 
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ARQUIVO 
PROCEDIMENTO DE 

CONTRATAÇÃO 
INCLUSÃO/EXCLUSÃO 

Ata de abertura das 
propostas de preços dos 

licitantes 

Concorrência, tomada de 
preço, carta convite 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO 

Extrato do relatório de 
avaliação das propostas 

de preços 

Concorrência, tomada de 
preço, carta convite 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO 

Outros documentos(*) 
Todos os procedimentos de 
contratação 

Alterável enquanto o processo de compras estiver 
na situação diferente de CANCELADO ou 
NEGADO ou a situação de execução seja 
diferente de NÃO EXECUTADO ou FINALIZADO 
 
OBS.: Tais arquivos poderão ser Nomeados 
conforme exemplo nas telas abaixo. Inclusão de 
no máximo 30 arquivos 

(*) Tais arquivos poderão ser Nomeados pelo usuário conforme exemplo nas telas abaixo. Inclusão de no máximo 30 

arquivos. 
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2. Inclusão de documentos - Módulo Pregão 

 

2.1. Cadastro de Pregões  

 

Durante o cadastramento do pregão será possível a inclusão dos documentos “Designação do 

pregoeiro e equipe de apoio” e/ou “Termo de designação / Gestor do Registro de Preço” 

sendo que este último estará disponível apenas para o cadastramento de pregão para Registro 

de Preços. Para inserir qualquer dos arquivos, basta acionar o comando “Incluir arquivo”, 

disponível para cada tipo de documento, e em seguida, selecionar o arquivo desejado.  

 

 

 

Atenção! 

A inclusão ou exclusão dos arquivos referentes ao “Termo de designação / Gestor do 

Registro de Preço” ou “Designação do pregoeiro e equipe de apoio” deverá ocorrer antes 

do início da sessão do pregão. Após o início da sessão os arquivos inseridos poderão apenas 

ser consultados. 
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2.2. Credenciamento de Fornecedores – Pregões Presenciais  

 

Durante a etapa de inclusão e credenciamento de fornecedores participantes do pregão 

presencial será possível a inclusão do documento referente ao “Credenciamento do 

fornecedor“. Para inserir o arquivo, basta acionar o comando “Incluir arquivo”, conforme 

destaques nas telas a seguir, e, por fim, selecionar o arquivo desejado.  

 

 

 

 

 

Atenção! 

A inclusão ou exclusão do arquivo referente ao “Credenciamento do fornecedor” deverá 

ocorrer durante a etapa de credenciamento de fornecedores para o pregão. Após a conclusão 

desta etapa o arquivo poderá apenas ser consultado. 
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2.3. Cadastro de propostas de Fornecedores – Pregões Presenciais  

 

Durante a etapa de cadastramento de propostas de fornecedores participantes do pregão 

presencial será possível a inclusão do documento referente à “Proposta comercial do 

licitante“. Para inserir o arquivo, basta acionar o comando “Incluir arquivo”, conforme 

destaques nas telas a seguir, e, por fim, selecionar o arquivo desejado. 
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Atenção! 

A inclusão ou exclusão do arquivo referente à “Proposta comercial do licitante” deverá 

ocorrer durante a etapa de cadastramento de propostas para os lotes do pregão presencial. 

Após a conclusão desta etapa para o lote, o arquivo poderá apenas ser consultado. 

 

2.4. Lotes do Pregão – Aceitação de proposta vencedora  

 

Durante a etapa de aceitação de proposta vencedora para o lote do pregão será possível a 

inclusão do documento referente à “Proposta comercial do licitante“. Para inserir o arquivo, 

basta acionar o comando “Incluir arquivo”, conforme destaques nas telas a seguir, e 

selecionar o arquivo desejado. 
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Atenção! 

A inclusão ou exclusão do arquivo referente à “Proposta comercial do licitante” deverá 

ocorrer durante a etapa de fechamento de valores da proposta para os lotes do pregão. Após a 

conclusão desta etapa para o lote, o arquivo poderá apenas ser consultado. 
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2.5. Lotes do Pregão - Habilitação de Fornecedores  

 

Durante a etapa de habilitação de fornecedores para o lote do pregão será possível a inclusão 

dos documentos referentes ao “Certificado de registro cadastral (CRC)“ e/ou “Comprovante 

de consulta ao CAFIMP” e/ou “Demais documentos do fornecedor”. Para inserir qualquer 

dos arquivos, basta acionar o comando “Incluir arquivo”, conforme destaques nas telas a 

seguir, e selecionar o arquivo desejado. 
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Caso o fornecedor do lote não esteja habilitado, será possível a inclusão do documento 

referente ao “Motivo para inabilitação do licitante”. Para inserir o arquivo, basta acionar o 

comando “Incluir arquivo”, e selecionar o arquivo desejado. 

 

 

 

Atenção! 

A inclusão ou exclusão dos arquivos mencionados acima deverá ocorrer durante a etapa de 

habilitação de fornecedor para o lote do pregão. Após a conclusão desta etapa para o lote, os 

arquivos inseridos poderão ser apenas consultados. 
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2.6. Recursos e contra razões de recursos – Parecer interno/pregoeiro  

 

Durante a etapa do registro de parecer sobre recursos e contra razões de recursos para o lote 

do pregão, por parte do pregoeiro, será possível a inclusão do documento “Nota 

técnica/Parecer interno referente ao recurso”. Para inserir do arquivo, basta acionar o 

comando “Incluir arquivo”, conforme destaques nas telas a seguir, e selecionar o arquivo 

desejado. 
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Atenção! 

A inclusão ou exclusão do arquivo referente à “Nota técnica/Parecer interno referente ao 

recurso” deverá ocorrer durante a etapa de registro de parecer sobre recursos e contra razões 

de recursos, por parte do pregoeiro, para o lote do pregão. Após a conclusão desta etapa para 

o lote, o arquivo inserido poderá apenas ser consultado. 

 

2.7. Recursos e contra razões de recursos – Decisão Autoridade Competente 

 

Durante a etapa de decisão sobre recursos e contra razões de recursos, por parte da 

Autoridade competente, para o lote do pregão será possível a inclusão dos documentos 

referentes à “Decisão da autoridade competente quanto ao recurso“ e/ou “Extrato da 

Publicação da decisão do recurso”. Para inserir qualquer dos arquivos, basta acionar o 

comando “Incluir arquivo”, conforme destaques nas telas abaixo, e selecionar o arquivo 

desejado. 
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Atenção! 

A inclusão ou exclusão dos arquivos referentes à “Decisão da autoridade competente quanto 

ao recurso” ou “Extrato da Publicação da decisão do recurso” deverá ocorrer durante a 

etapa de decisão sobre recursos e contra razões de recursos, por parte da autoridade, para o 

lote do pregão. Após a conclusão desta etapa para o lote, os arquivos inseridos poderão 

apenas ser consultados. 
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3. Inclusão de documentos - Módulo COTEP 

 

3.1. COTEP – Propostas e fornecedores vencedores 

 

Durante a etapa de analise e classificação/desclassificação dos lances dos fornecedores para o 

lote da COTEP será possível a inclusão dos documentos referentes ao “Certificado de 

Registro Cadastral (CRC)“ e/ou “Comprovante da consulta ao CAFIMP” e/ou “Demais 

documentos do fornecedor”. Para inserir qualquer dos arquivos, basta acionar o comando 

“Incluir arquivo”, conforme destaques nas telas abaixo, e por fim selecionar o arquivo 

desejado. 
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Caso algum fornecedor seja desclassificado, será possível a inclusão do documento referente à 

“Motivação para desclassificação do fornecedor”. Para inserir o arquivo, basta acionar o 

comando “Incluir arquivo”, e selecionar o arquivo desejado. 

 

 

 

Atenção! 

A inclusão ou exclusão dos arquivos mencionados acima deverá ocorrer durante a etapa de 

analise e classificação/desclassificação dos lances dos fornecedores para os lotes da COTEP. 

Após a conclusão desta etapa (encaminhamento para homologação) do processo, os arquivos 

inseridos poderão apenas ser consultados. 
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4. Inclusão de documentos - Módulo Contratos 

 

4.1. Cadastro de Contratos 

 

Além do documento do Arquivo do Contrato, que já se encontrava disponível no sistema, 

durante o cadastramento dos contratos será possível a inclusão dos documentos “Termo de 

designação / ciência do gestor do contrato” e/ou “Publicação do extrato do contrato”. 

Para inserir qualquer dos arquivos, basta acionar o comando “Incluir arquivo” disponível para 

cada tipo de documento, e em seguida selecionar o arquivo desejado.  
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Especificamente para o cadastramento dos contratos de Locação de imóveis (Dispensa de 

Licitação - Compra ou locação de imóvel p/ atendimento atividade pública), os arquivos 

“Comprovante de adequação do imóvel para atendimento da atividade pública” e/ou 

“Comprovante de necessidade de imóvel para atividade pública” e/ou “Comprovante de 

compatibilidade do preço ou do aluguel” poderão ser inseridos no sistema, através da aba 

“Dados da compra”. Para inserir qualquer dos arquivos, basta acionar o comando “Incluir 

arquivo” disponível para cada tipo de documento, e, em seguida, selecionar o arquivo 

desejado. 

 

 

 

Atenção! 

A inclusão ou exclusão dos arquivos referentes mencionados acima deverá ocorrer antes do 

registro da publicação do contrato no sistema. Após o registro da publicação, os arquivos 

inseridos poderão apenas ser consultados. 

 

 

5. Consulta Arquivos do Processo de Compras  

 

Para facilitar a consulta aos arquivos dos processos de compras, que foram inseridos no Portal de 

Compras através das diversas etapas e funcionalidades do sistema, uma nova opção de consulta 

foi disponibilizada.  

 

Através da nova opção de consulta será possível visualizar em uma única tela todos os arquivos 

inseridos para determinado processo de compras.  
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O comando para acessar a nova tela de consulta aos arquivos do processo foi disponibilizado em 

diversas funcionalidades do Portal de Compras, sendo elas: Consulta a processos de compras, 

Gestão de Editais, Aprovação de processo de compras, Adjudicação, Homologação ou Ratificação 

de item de processo, Emissão de parecer jurídico e Emissão de parecer da auditoria. 

 

Após localizar o processo desejado em qualquer uma das funcionalidades citadas acima, basta 

selecionar o processo e acionar o comando “Visualizar arquivos do processo”. 

 

 

 

Tendo em vista os tipos de documentos pertinentes ao procedimento de contratação do processo 

selecionado, e desde que tenham sido inseridos pelos respectivos usuários responsáveis pelas 

diversas etapas do processo de compras, os arquivos do processo serão exibidos conforme 

exemplo da tela a seguir. 
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É importante reforçar a extrema importância da utilização adequada das novas funcionalidades do 

sistema, assim como a necessidade da inclusão dos arquivos dos processos no Portal de Compras 

de forma tempestiva, visando sempre a disponibilização de informações corretas e atualizadas das 

contratações dos órgãos e entidades do Estado. Vale lembrar inclusive que diversos arquivos dos 

processos de compras poderão ser acessados publicamente.  

 

 

 

Abaixo segue a relação dos documentos que estarão disponíveis publicamente no Portal de 

Compras. 

 

 Ata de Consulta Pública / Chamamento; 

 Convocação para Consulta Pública / Chamamento; 

 Decisão da autoridade competente quanto ao recurso; 

 Documento resultante de diligência externa; 

 Documento resultante de diligência interna; 

 Pedido / Resposta de Esclarecimento; 

 Pedido / Resposta de Impugnação; 

 Publicação da convocação para abertura das propostas técnicas; 

 Publicação da convocação para abertura das propostas de preços;  

 Resposta à Contestação de órgão judicial ou de órgão de controle; 

 Termo de designação / ciência do gestor do contrato; 

 Termo de designação / Gestor do Registro de Preço; 

 Termo de homologação / Ato de ratificação; 

 Contestação de órgão judicial ou de órgão de controle; 


