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Introdução 

 
O módulo de Licitações e Contratos – LICON, do Sistema de Acompanhamento 
da Gestão dos Recursos da Sociedade - SAGRES, é responsável pela coleta, 
e o armazenamento de dados relativos às Comissões de Licitação, aos 
Processos de Licitação e de Contratação Direta (Dispensas e Inexigibilidades) 
e aos Contratos, realizados pela Administração Pública Municipal e Estadual e 
tem o objetivo de dar suporte ao exercício do Controle Externo, realizado pelo 
TCE-PE, bem como ao controle social, por meio de consultas ao Portal Tome 
Conta. 
 
A Resolução T.C. 19/2012, que regulamentava as condições para alimentação 
do sistema, foi revogada pela Resolução T.C. 24/2016, de 10 de agosto de 
2016, que estabelece os prazos e as regras para o envio de dados e 
documentos relacionados ao Módulo de Licitações e Contratos – LICON. Esta 
Resolução deve ser observada conjuntamente com as Resoluções 28/2015, 
que dispõe sobre o Sistema de Usuários, e 20/2016, que dispõe sobre a 
estruturação do Sistema SAGRES, estabelecendo responsabilidades e 
penalidades. 
 
O LICON encontra-se em constante evolução, a fim de adequar-se a todas as 
formas de contratação utilizadas pela Administração Pública. 
 
Inicialmente a legislação brasileira, admitia apenas as modalidades previstas 
na Lei Federal nº 8.666/1993 - Concorrência, Tomada de Preços, Convite, 
Concurso e Leilão, além das formas direta de contratação - Dispensa e 
Inexigibilidade. Posteriormente foi incluído o Pregão, através da Lei Federal nº 
10.520/2002 e mais recentemente o RDC - Regime Diferenciado de 
Contratação, através da Lei nº 12.462/2011, além destas, o sistema encontra-
se habilitado também a recepcionar os dados dos processos realizados com 
recursos do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento e do BIRD – 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, previstos na 
mesma Lei 8.666/93. Cada forma de processo ou contratação a ser lançado no 
sistema possui procedimentos diferenciados, alterando, portanto, o 
comportamento do sistema.  
 
Este manual tem como objetivo mostrar o comportamento do sistema de 
licitações e contratos – LICON, durante sua utilização no cadastro de Portarias 
de Comissão de Licitação, Processos Licitatórios e Contratos, objetivando 
orientar o usuário do sistema como proceder para a inclusão dos dados e 
documentos, seguindo um passo a passo e apresentando os diferentes 
comportamentos de acordo com os dados informados pelo usuário. 
 
 
 
Bom proveito! 
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Módulo I 

O Módulo I abordará recomendações para o bom funcionamento do sistema, 
orientações para o cadastramento de usuários do sistema, para o primeiro 
acesso e para alteração de senha.  
 
 

Navegador 

Inicialmente, considera-se importante informar que o módulo de Licitações e  
Contratos - LICON, do sistema SAGRES, possui bom funcionamento apenas 
nos navegadores Google Chrome e no Mozila Firefox. Portanto, orientamos 
não utilizar outro navegador. 
 

 

 
 

Figura 1 – Imagens do Mozila Firefox e do Google Chome 

 

Configurando as Pré-condições  

Outra recomendação, para o bom funcionamento do sistema de Licitações e 
Contratos, é desabilitar o bloqueador de pop-ups do seu navegador. Para isto, 
no caso do navegador ‘Firefox’, acesse o menu ‘Firefox’ e clique em ‘Opções’.  
 



ECPBG                                                                                                                LICON 

 20 

 
Figura 2 – Menu de opções do navegador Firefox 

 
Na aba de ‘Conteúdo’ desmarque a opção ‘Bloquear janelas popup’ e selecione 
‘OK’.  
 

 
 

Figura 3 – Opções de conteúdo do navegador Firefox 

 
Caso utilize o navegador do ‘Chrome’, acesse o menu ‘Google Chrome’ e 
clique em ‘Configurações’.  
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Figura 4 – Menu  de configurações do navegador Chrome 

 
Na aba ‘Configurações’ clique em ‘Mostrar configurações avançadas’. 
 

 

 
 

Figura 5 – Opção de mostrar configurações avançadas do navegador Chrome 

 
Em seguida selecione ‘Configurações de conteúdo’. 
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Figura 6 – Opções de configurações de conteúdo de privacidade do navegador Chrome 

 
 

Marque a opção ‘Permitir que todos os sites exibam pop-ups’ e selecione 
‘Concluído’. 
 

 
 

Figura 7 – Opções de bloqueio e desbloqueio de janelas pop-ups do navegador Chrome 
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Cadastrando Gerenciador e Usuário do Sistema 

Antes de realizar o primeiro acesso ao sistema é necessário que seja realizado 
o cadastramento de um Gerenciador de Sistema e de um Usuário de Sistema. 

Conforme determina a resolução TC 28/2015, o servidor cadastrado no 
Sistema de Usuários, responsável pela alimentação e consulta de um sistema 
é o Usuário de Sistema e o Gerenciador de Sistema é o Usuário de Sistema, 
que além de suas atribuições, cadastra e exclui outros Usuários do Sistema, 
atribui perfis e gerencia a alimentação dos sistemas (Art. 1º, §2º, I e II). 

Qualquer dúvida entrar em contato com a Central de Atendimento ao 
Jurisdicionado, através do 0800 281 7717 ou atendimento@tce.pe.gov.br . 

 

Cadastrando Gerenciador do Sistema  

A designação ou destituição de Gerenciador de Sistema deve ser realizada 
exclusivamente mediante portaria, por meio de ofício assinado digitalmente 
pelo representante legal, em formato eletrônico (extensão do arquivo .pdf), 
através do Sistema de Usuários do TCE-PE, disponível no site do TCE/PE 
(www.tce.pe.gov.br). Os modelos dessas portarias estão disponíveis no 
Sistema de Usuários (http://sistemas.tce.pe.gov.br/usuarios/).  

Após análise e validação da solicitação, por parte do TCE-PE, o solicitante 
receberá mensagem de confirmação através do endereço de correio eletrônico 
cadastrado na própria solicitação. O Gerenciador de Sistema também receberá 
a senha provisória de acesso aos sistemas para os quais foi designado. A 
senha é única para todos os sistemas e de uso pessoal e intransferível.  
 

Cadastrando Usuário do Sistema  

Para realiza o cadastramento de Usuários do Sistema, o Gerenciador necessita 
entrar o site do TCE/PE (www.tce.pe.gov.br) e no menu ‘Sistemas’, acessar o 
‘Sistema de Usuários’.  

 

mailto:atendimento@tce.pe.gov.br
http://sistemas.tce.pe.gov.br/usuarios/
http://www.tce.pe.gov.br/
http://sistemas.tce.pe.gov.br/usuarios/
http://www.tce.pe.gov.br/
http://sistemas.tce.pe.gov.br/usuarios/
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Figura 8 – Imagem do menu ‘Sistemas’ destacando a opção de acesso ao ‘Sistemas de Usuários’ 

 
 

Informe o ‘Usuário’ (seu CPF sem pontos e sem hífen) e ‘Senha’.  
 

 
 

Figura 9 – ‘Sistema de Usuários’ com campos ‘Usuário’ e ‘Senha’ habilitados para preenchimento 
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Clique no menu ‘Operações’ e em seguida, no botão ‘Gerenciar Usuários’; 
 

 
 

Figura 10 – Tela do ‘Sistema de Usuários’ 

 
Selecione o botão ‘Incluir Usuário’. 
  

 
 

Figura 11 – Tela do ‘Sistema de Usuários’ disponibilizando botão para ‘Incluir Usuário’ 

 
 
Preencha todas as informações solicitadas nas telas disponibilizadas. 
Primeiramente, informe os ‘Dados do Usuário’ e clique em ‘Avançar’.  
 

 
 

Figura 12 – Tela disponibilizada para inclusão dos ‘Dados do Usuário’  
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Em seguida, informe os ‘Dados da Solicitação’ e clique em ‘Salvar’. 
 

 
 

Figura 13 – Tela disponibilizada para inclusão dos ‘Dados da Solicitação’  

 
Após realizar o procedimento de cadastro, será necessário incluir o perfil para o 
usuário. Para realizar esta operação, o usuário necessita ir a tela inicial do 
Sistema de Usuários e selecionar o botão ‘Alterar Vínculos’. 
 

 

 
 

Figura 14 – Tela inicial do ‘Sistema de Usuários’ com disponibilização do botão para ‘Alterar 

Vínculos’ em destaque 
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Na tela aberta selecione o botão ‘Incluir Perfil’; 
 

 
 

Figura 15 – Tela de ‘Vinculação de Unidade Gestora’ para incluir o perfil do usuário 

 
 
O sistema exibirá a tela de ‘Atribuição de Perfil’. Selecione o ‘Sistema’ que o 
usuário será cadastrado e em seguida o ‘Perfil’ que será atribuído a ele.  
 

 
 

Figura 16 – Tela de ‘Atribuição de perfil’ ao usuário 
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Após informado o ‘Sistema’ e o ‘Perfil’ clique em ‘Salvar’. 
 

 

 
 

Figura 17 – Tela de ‘Atribuição de Perfil’ pronta para ‘Salvar’ 

 
 

O sistema enviará mensagem informando que a operação foi realizada com 
sucesso. 
 

 
 

Figura 18 – Mensagem enviada confirmando a operação 

 
 
Consideramos importante esclarecer que para o sistema SAGRES, módulo 
Licitações e Contratos (LICON): 
 
- O perfil usuário de cadastro de processos licitatórios permite ao usuário 
cadastrar portarias e processos; 
 
- O perfil usuário da procuradoria/assessoria jurídica permite ao usuário 
cadastrar contratos. 
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Concluída a atribuição de perfil do usuário, automaticamente o sistema enviará 
um link (Gerar nova senha) para o endereço de e-mail do solicitante para que 
crie uma senha. Clique em “Gerar nova senha” 
 

 
 

Figura 19 – Mensagem enviada com link para gerar senha 

 

O sistema exibirá uma tela para que o usuário crie sua senha. Crie a senha, 
confirme e clique em ‘Alterar’.  
 
 

 
 

Figura 20 – Tela para gerar senha de acesso ao sistema 
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OBSERVAÇÕES: 
A senha é de uso pessoal e intransferível. 
Sua senha deverá conter no mínimo sete caracteres com letras maiúsculas, 
minúsculas e números. 
Este procedimento se aplica aos sistemas: e-TCE, e-CAP, LICON, SAGRES, 
RECON, Unidade Jurisdicionadas, Sistema de Usuários. 
Este procedimento não se aplica ao Coletor do SAGRES. 
 
Após criada a senha, o usuário poderá acessar o módulo LICON, do sistema 
SAGRES. 
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Realizando o primeiro acesso no LICON  

Acesse o sistema de Licitações e Contratos – LICON.  
 

 
 

Figura 21 – Tela de acesso  

 
 

No campo ‘Usuário’ informe os números do seu CPF (sem pontos e hífen). No 
campo ‘Senha’ informe a senha que foi criada pelo próprio usuário. Certifique-
se que nenhum espaço em branco seja copiado. Selecione a opção ‘Login’.  
 

 
 

Figura 22 – Tela de acesso com informação do CPF e senha do usuário 
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Alterando senha 

A senha poderá ser alterada a qualquer momento sem prévia autorização do 
TCE-PE. Por esse motivo, o endereço de correio eletrônico informado deve ser 
individual e acessado exclusivamente por seu proprietário. Esta alteração 
poderá ser realizada em diferentes situações: no momento de acessar o 
sistema ou durante a navegação nas diversas fases de sua alimentação. O 
procedimento para solicitar a alteração da senha é praticamente o mesmo, 
alterando apenas a situação ou momento em que ocorre.  
 
 

Solicitando nova senha na página de acesso 

Caso o usuário esqueça a senha no momento de acessar o sistema, poderá 
solicitar uma nova no próprio sistema de Licitações e Contratos. Para isso, 
basta apenas clicar no link ‘Esqueci a senha’.  
 

 
Figura 23 – Tela de acesso ao sistema com link ‘Esqueci a senha’ para solicitação de nova senha  

 
 
Na janela aberta informe o CPF no campo ‘Login’ e clique em ‘Solicitar’  
 



ECPBG                                                                                                                LICON 

 33 

 
Figura 24 – Tela para informar CPF do usuário para solicitar uma nova senha 

 
O sistema exibirá uma mensagem informando que um e-mail foi enviado ao 
seu endereço de correio eletrônico.  
 

 
 

Figura 25 – Mensagem de confirmação de envio de e-mail para gerar nova senha 

 

Acesse o seu email e clique no link ‘Gerar nova senha’, que se encontra no 
mesmo. 

 

 
 

Figura 26 – E-mail informando sobre nova senha provisória 

 

 



ECPBG                                                                                                                LICON 

 34 

O sistema irá solicitar uma nova senha do usuário. Informe a nova senha, 
confirme e clique em ‘Alterar’. 
 

 
 

Figura 27 – Tela de alteração de senha 

 
O sistema exibirá uma mensagem informando que a senha foi alterada com 
sucesso. A partir de então, é possível novamente acessar o sistema de 
Licitações e Contratos. 
 

 
 

Figura 28 – Mensagem de confirmação de alteração de senha 
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Alterando a senha durante a utilização do sistema 

Acesse o sistema de Licitações e Contratos – LICON, informando seu CPF, 
senha e selecionando ‘Login’. 
 

 
 

Figura 29 – Tela de acesso do LICON 

 

Ao selecionar ‘Login’, o sistema exibirá a lista de todas as Unidades 
Jurisdicionadas na qual o usuário é cadastrado. Selecione uma das ‘Unidades 
Jurisdicionadas’. 
 

 
 

Figura 30 – Lista de Unidades Jurisdicionadas nas quais o usuário está cadastrado 

 
 
O sistema exibirá a tela principal do sistema de Licitações e Contratos. 
Selecione a opção ‘Trocar Senha’.  
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Figura 31 – Tela principal do sistema de Licitações e Contratos (LICON) 

 

O sistema abrirá uma janela onde deve ser informado o CPF a fim de solicitar 
uma nova senha. 

 
 

Figura 32 – Tela de ‘Solicitação de Nova Senha’ 

 

 
Uma mensagem será apresentada informando que sua solicitação foi enviada 
ao TCE e que você receberá mensagem através do email cadastrado.  
 

 
 

Figura 33 – Mensagem enviada para o email do usuário 

 

 
Acesse o seu email e clique no link que se encontra no mesmo. 
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Figura 34 – Tela de alteração de senha 

 

 
O sistema irá solicitar uma nova senha do usuário. Informe a nova senha, 
confirme e selecione ‘Alterar’. 
 
 

 
 

Figura 35 – Tela de solicitação da nova senha 

 

 
O sistema exibirá uma mensagem informando que a senha foi alterada com 
sucesso. 
 

 
 

Figura 36 – Mensagem de confirmação de alteração de senha 
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Apresentando página inicial do sistema 

Após realizado o acesso ao sistema de Licitações e Contratos, informando 
‘Usuário’ (CPF) e ‘Senha’ e selecionada uma das Unidades Jurisdicionadas na 
qual o usuário é cadastrado, observe que o sistema exibe uma tela de avisos 
que conterá mensagens enviadas pelo Tribunal de Contas. 
 

 
Figura 37 – Página inicial exibindo aviso enviado pelo TCE-PE 

 
Observe também, que o sistema exibe a Unidade Jurisdicionada na qual o 
usuário está logado como também o nome do mesmo.  
 

 
 

Figura 38 – Detalhes da tela inicial do sistema de Licitações e Contratos (LICON) 

 
O sistema exibe quatro principais menus: ‘Comissões de Licitação’, ‘Processo 
Licitatório’, ‘Contratos’ e ‘Reenvio e Desbloqueio’ (passe o Mouse por cima 
para exibir os sub-menus).  
 

 
 

Figura 39 – Página inicial do sistema de Licitações e Contratos com destaque para os menus 
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Cada um dos sub-menus existentes possui uma função. Vejamos de modo 
geral: 
- ‘Listar Portarias’, ‘Listar Processos’ ou ‘Listar Contratos’, permite que o 
usuário visualize a relação de todas as portarias, processos ou contratos 
cadastrados pelo usuário; 
- ‘Mapa de Portaria’, ‘Mapa Processual’ ou ‘Mapa de Contrato’, permite que o 
usuário visualize e imprima os mapas das portarias, processos e contratos 
cadastrados; 
- ‘Cadastrar Portaria’, ‘Cadastrar Processo’ ou ‘Cadastrar Contrato’, habilita 
telas com campos para o cadastramento das portarias, dos processos e dos 
contratos; 
- ‘Editar/Exibir Portaria’, ‘Editar/Exibir Processo’ ou ‘Edita/Exibir Contrato’, 
permite que o usuário simplesmente localize uma portaria, um processo ou um 
contrato incluído, podendo realizar a edição, caso não tenha sido concluído. 
- Reenviar ou Desbloquear Movimentos, permite retornar a um estágio anterior 
ao que se encontra atualmente uma portaria, um processo ou um contrato, a 
fim de corrigir ou completar alguma informação ou ainda, permite alterar 
determinada situação de um processo ou de um contrato. 
 

 

 
 

Figura 40 – Página inicial com sub-menu de ‘Comissões de Licitação’ 

 
 

 
 

Figura 41 – Página inicial com sub-menu de ‘Processo Licitatório’ 
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Figura 42 – Página inicial com sub-menu de ‘Contratos’ 

 
 

 
 

Figura 43 – Página inicial com sub-menu de ‘Reenvio e Desbloqueio’ 

 
 
Caso uma das opções não esteja sendo exibida, entre em contato com nossa 
Central de Atendimento e solicite alteração do seu perfil. 
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Gerando mapa de licitações exigido na 

Prestação de Contas  

A Resolução TC Nº 24/2016, de 10 de agosto de 2016, estabelece, em seu 
artigo 8º, que o mapa de licitações exigido nas Prestações de Contas Anuais 
deverá a ser gerado através do LICON. 
 
Para gerar o mapa, selecione o menu ‘Processo Licitatório’ e a opção ‘Mapa 
Processual’.  
 

 
 

Figura 44 – Menu ‘Processo Licitatório’ com a opção ‘Mapa Processual’ selecionada 
 

O sistema abrirá uma página para que o usuário escolha o exercício financeiro 
que deseja gerar o mapa. 
 

 
 

Figura 45 – Tela aberta para seleção do ano do mapa de licitações desejado  
 
 

Selecione o ano do mapa que deseja gerar e clique em ‘Pesquisa’. 
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Figura 46 – Tela com exibição dos anos do ‘Mapa Processual’ para seleção  

 
 

O sistema exibe o Mapa de Licitações pronto para impressão.  
 

 
 

Figura 47 – ‘Mapa Demonstrativo de Licitações’ pronto para impressão 

 

 

O sistema se comporta da mesma maneira para gerar o ‘Mapa de Portaria’ e o 
‘Mapa de Contrato’. 
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Módulo II  

O Módulo II abordará o gerenciamento dos dados de portarias de comissão de 
licitação, e o cadastramento dos dados iniciais de processos. Após esse 
módulo, o usuário deve ser capaz de cadastrar portarias principais e 
associadas de comissão de licitação e de servidores individualmente 
designados e de formalizar os dados de instauração dos processos de licitação 
e de contratação direta.  
  

Cadastrando portaria de designação de 

comissão de licitação (portaria principal)  

Antes de informar qualquer processo no sistema, o usuário deverá cadastrar 
pelo menos uma Portaria de Designação de uma Comissão de Licitação, cuja 
vigência contemple o ano do processo licitatório/dispensa/inexigibilidade a ser 
cadastrado. Selecione a opção ‘Cadastrar Portaria’. 
 

  
 

Figura 48 – Lista de opções para o menu ‘Comissões de Licitação’ 

 
Aguarde o sistema exibir o formulário de cadastro de Portaria de Designação.  
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Figura 49 – Formulário de cadastro de portarias 

 
Caso o menu ‘Cadastrar Portaria’ não seja exibido, entre em contato com 
nossa Central de Atendimento e solicite o perfil de cadastro de Comissão de 
Licitação. Para cadastrar uma Portaria de Comissão de Licitação o usuário 
deve informar o ‘Número / Ano’ da Portaria de designação da Comissão de 
Licitação, a data em que foi emitida (‘Data de Emissão’), a ‘Vigência’ da 
Comissão de Licitação, o ‘Tipo’ da Portaria (Principal ou Associada).  
 

 
 

Figura 50 – Formulário de cadastro de portarias com opções do campo ‘Tipo’ de portaria 

 
 
E anexar o arquivo da Portaria de nomeação da Comissão (‘Arquivo PDF’).  
Clique em ‘Salvar’. 
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Figura 51 – Formulário de cadastro de ‘Portaria’ com arquivo da portaria de designação da 

comissão anexado 

 
 
Após salvo, clique no botão ‘Atualizar’ e em seguida clique na aba ‘Comissão’. 
Passe a informar a composição da Comissão de Licitação. O usuário deverá 
escolher entre os tipos ‘Especial’, ‘Permanente’, ‘Pregão’ e ‘Servidor 
Designado’. Informar o ‘Objetivo’ da Comissão de Licitação e informar se a 
Comissão será ‘Remunerada’ ou não. E, por se tratar de uma Portaria 
Principal, apenas os botões da grade ‘Designações’ estarão habilitados. Passe 
a informar os Membros da Comissão de Licitação, clicando em ‘Incluir’. 
 

 
 

Figura 52 – Aba de ‘Comissão’ 

 
 
O sistema exibirá uma tela de busca para que o usuário verifique se o Membro 
da Comissão de Licitação já se encontra cadastrado em nossa base. Digite um 
nome e clique em ‘Localizar’. 
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Figura 53 – Tela de busca de pessoas cadastradas na base do TCE-PE 

 
 
No caso de não encontrar o Membro da Comissão de Licitação informado em 
nossa base, o sistema informa que a pessoa não foi localizada e libera um 
botão para que o usuário possa cadastrar um 'Novo Membro'.  

 

 
 

Figura 54 – Opção para cadastrar novo membro na base do TCE-PE 

 
 
Para isto, deverá preencher o formulário de identificação de um novo membro 
na nossa base de dados incluindo a informação dos ‘Dados Pessoais’, 
‘Endereço’, ‘Contatos’, ‘Dados Funcionais’ e ‘Portaria’ e clicando em ‘Salvar’. 
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Figura 55 – Formulário para cadastro de novo membro na base do TCE-PE 
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Uma vez informados toda a composição da Comissão de Licitação, clique em 
‘Salvar’. 
  

 
 

Figura 56 – Aba de ‘Comissão’ com dados informados pelo usuário 

 
Em seguida, confirme a atualização da portaria clicando em ‘OK’ na mensagem 
exibida. 

 

 
 

Figura 57 – Mensagem exibida solicitando a confirmação dos dados da portaria 
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Oficialize o envio dos dados ao Tribunal de Contas clicando em 'Formalizar 
Dados ao TCE'. 

 

 
 

Figura 58 – Formulário da ‘Portaria’ pronto para formalização dos dados ao TCE 

 
 

O sistema envia outra mensagem solicitando a confirmação da formalização 
dos dados. Clique em ‘OK’. 

 

 
 
 

Figura 59 – Mensagem solicitando confirmação da formalização da ‘Portaria’ 

 
 
Observe que o sistema exibe um recibo contendo um ‘Código do Recebimento’ 
da formalização da Portaria. 
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Figura 60 – Recibo de confirmação da formalização da ‘Portaria’ 

 

 
Clique em voltar e observe que o sistema apresenta a portaria cadastrada 
formalizada. 
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Figura 61 – ‘Portaria Principal’ já formalizada  

 

 

Cadastrando uma portaria associada   

O cadastro de uma Portaria Associada se faz necessário quando houver 
alteração de portaria principal, anteriormente cadastrada, com a designação 
e/ou destituição de um ou mais membros de uma comissão de licitação. 
Selecione a opção ‘Cadastrar Portaria’.  
 

 
 

Figura 62 – Seleção da opção ‘Cadastrar Portaria’   

 
 
Informe o ‘Número / Ano’ da Portaria, a ‘Data de Emissão’, a ‘Vigência’ e 
selecione o ‘Tipo’ ‘Associada’. Ao informar o ‘Tipo’ ‘Associada’, o sistema irá 
habilitar o botão ‘Carregar’ do campo ‘Portaria Principal’.  
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Figura 63 – Formulário de cadastro de ‘Portaria’ exibindo opções do campo ‘Tipo’ de Portaria 

 
Selecione ‘Carregar’ e clique na seta do campo ‘Portaria Principal’. O sistema 
irá listar todas as Portarias Principais cadastradas.  
 

 
 

Figura 64 – Lista de portarias principais já cadastradas 

 
O usuário deverá informar a qual Portaria Principal a Portaria Associada irá ser 
cadastrada. Selecione a Portaria Principal e anexe o arquivo digital da portaria 
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(‘Arquivo PDF’). Clique em ‘Salvar’. Observe que já fica disponível o link da 
portaria principal e do arquivo da portaria anexado. 
 

 
 

 

Figura 65 – Formulário de cadastro de ‘Portaria’ com dados salvos 

 
 
Clique na segunda aba, ‘Comissão’ e em seguida no botão ‘Atualizar. Informe o 
objetivo da Portaria Associada. O usuário deverá informar quais Membros da 
Comissão de Licitação foram destituídos e quais Membros foram designados.  
 

 
 

Figura 66 – Aba de ‘Comissão’ 

 

 
Ao selecionar a opção ‘Incluir’ da grade ‘Destituições’, o sistema abrirá uma 
janela onde haverá uma lista com todos os Membros da Comissão de Licitação 
já cadastrados, através da Portaria Principal.  



ECPBG                                                                                                                LICON 

 54 

 

 
 

Figura 67 – Tela para seleção de ‘Destituições’ 

 
 
Informe qual Membro da Comissão de Licitação deve ser destituído e a ‘Data 
da Destituição’ e clique em ‘Salvar’.  
 

 
Figura 68 – Tela com seleção de membro e informação da ‘Data da Destituição’ 

 
 
Na grade ‘Designações’, informe quem entrará no lugar do Membro destituído 
clicando no botão ‘Incluir’. 
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Figura 69 – Aba de ‘Comissão’ 

 
Uma vez informado todas as destituições e designações, salve e 
posteriormente formalize os dados junto ao Tribunal de Contas.  
 
 

 
 

Figura 70 – Aba ‘Comissão’ com informação de substituição de membros 
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O sistema exibe um recibo do envio dos dados da Portaria Associada ao 
Tribunal de Contas. Nele, clique em ‘Voltar’ e visualize os dados da Portaria 
Associada. Observe que o link que leva para Portaria Principal está disponível. 
Clique neste link e o sistema exibirá os dados da portaria Principal. 
 

 
 

Figura 71 – ‘Portaria Associada’ exibindo link para ‘Portaria Principal’ 

 
Selecione a aba de ‘Comissão’ e selecione a opção cujo ícone é uma lupa.  
 

 

 
 

Figura 72 – Aba de ‘Comissão’ da ‘Portaria Principal’ exibindo opção para visualizar formação 

atual da ‘Comissão de Licitação’ 

 
Observe que agora o sistema exibirá a atual formação da Comissão de 
Licitação já levando em consideração as destituições e as designações 
realizadas pela Portaria Associada. 
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Figura 73 – Composição atual da ‘Portaria’ já refletindo alterações trazidas pela ‘Portaria 

Associada’ 

 

 

Encontrando problemas ou pendências no 

cadastro  

O sistema de Licitações e Contratos em cada uma de suas fases de 
cadastramento da portaria, do processo licitatório ou dos contratos poderá 
informar dois tipos de pendências. Por exemplo, não informando um campo 
obrigatório ou informando dados incorretos e tentando salvar, o sistema exibirá, 
em vermelho, uma mensagem informando qual pendência foi encontrada.  
 
No exemplo abaixo, o ‘Numero / Ano’ da portaria informado já foi cadastrado.  
 

 
 

Figura 74 – Mensagem de pendência no cadastro de ‘Portaria’ 

 
Neste outro exemplo, a ‘Data de Divulgação do Edital’ não foi informada.  
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Figura 75 – Mensagem de pendência no cadastro de ‘Edital’ 

 
 
Outro tipo de pendência pode ser exibido através de janelas pop-up. Por 
exemplo, na tentativa de formalizar uma portaria sem anexar o ‘Arquivo PDF da 
Portaria’.  
 

 
 

Figura 76 – Mensagem de pendência no cadastro de ‘Portaria’ 
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Outro exemplo, na tentativa de formalização de orçamento por Lotes, onde um 
lote não possui nenhum item cadastrado. O sistema exibirá uma janela pop-up 
com todas as pendências encontradas, que no caso, informa que o 
cadastramento de pelo menos um item para cada lote é obrigatório.  
 

 
 

Figura 77 – Mensagem de pendência no cadastro de ‘Orçamento Estimativo’ 

 
Certifique-se que seu bloqueador de pop-up está desabilitado. Caso o 
bloqueador de pop-up esteja desabilitado e ainda assim você não consiga 
observar esta janela de pop-up, verifique se uma das janelas do navegador já 
foi aberta sem que você notasse. Uma dessas pode ser a janela de pendências 
do sistema. Corrija todas as pendências exibidas pelo sistema. Corrigidas 
todas as pendências, o usuário poderá formalizar os dados junto ao Tribunal de 
Contas. 
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Cadastrando novo processo licitatório  

Acesse o sistema de Licitações e Contratos, informando os campos ‘Usuário’, 
‘Senha’ e clicando em ‘Login’.  
 
 

 
 

Figura 78 – Tela de acesso ao sistema LICON 

 
 
Selecione a Unidade Jurisdicionada na qual o processo deve ser cadastrado.  
 

 
Figura 79 – Lista de Unidades Jurisdicionadas nas quais o usuário está cadastrado 

 
Selecione o menu ‘Processo Licitatório’ e a opção ‘Cadastrar Processo’.  
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Figura 80 – Lista de opções para o menu ‘Processo Licitatório’ 

 

O sistema exibirá a primeira tela com campos habilitados para o cadastramento 
dos primeiros dados do processo licitatório referentes à fase de Instauração do 
Processo.  
 

 
 

Figura 81 – Formulário para ‘Cadastrar Processo Licitatório’ (dados da instauração) 

 
Caso a opção ‘Cadastrar Processo’ não seja exibida, entre em contato com 
nossa Central de Atendimento e solicite seu perfil de cadastro de processo 
licitatório. 
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Informando dados da fase de instauração  

Inclua o Número e Ano do processo. Informe o processo administrativo que 
provocou o processo licitatório (este campo é opcional). No campo ‘BID / 
BIRD’, selecione uma das opções (‘Sim’ ou ‘Não’), com o objetivo de informar 
se o processo adota políticas e utiliza recursos de um desses bancos. 
Selecione a opção da ‘Modalidade’ do processo licitatório e informe o ‘Número 
da Modalidade’ e o ‘Ano da Modalidade’.  
 
Observe que, caso permaneça selecionada a opção ‘Não’, no campo ‘BID / 
BIRD’ o sistema apresentará no campo ‘Modalidade’ as opções previstas na 
Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), na Lei 10.520/2012 (Lei do 
Pregão) e na Lei 12.462/2011 (Lei do RDC). 
 

 
 

Figura 82 – Tela de ‘Instauração’ do processo, com seleção da opção ‘Não’ para ‘BID / BIRD’, 

apresentando a lista de opções das modalidades disponíveis 

 

Observe, também’, que caso seja selecionada a opção ‘Sim’ no campo ‘BID / 
BIRD’, o sistema disponibilizará no campo ‘Modalidade’, a relação das 
modalidades de licitações previstas pelo BID – Banco Interamericano de 
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Desenvolvimento e pelo BIRD – Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento. 

 
 

 
 

Figura 83 – Tela para ‘Instauração’ do processo com seleção da opção ‘Sim’, no campo BID / 

BIRD, apresentando relação das modalidades disponíveis para esses processos 

 

 
Selecione a opção ‘Carregar’ do campo ‘Portaria de Designação da Comissão 
de Licitação / Ano’. O sistema irá listar todas as portarias cujas vigências 
contemplam o ano do processo em questão. Selecione a portaria. 
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Figura 84 – Lista de portarias cuja vigência contempla o ano do processo informado 

 
Selecione o Código do Objeto do Processo Licitatório clicando em ‘Localizar’, 
no campo ‘Código / Descrição do Objeto’. O sistema abrirá uma tela com grade 
intitulada ‘Selecionar Objeto da Licitação’. Digite uma palavra chave e clique 
novamente em ‘Localizar’. O sistema exibirá um rol de opções contendo a 
palavra chave informada.  
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Figura 85 – Tela de pesquisa por objeto do processo licitatório 

 
Selecione a ‘Descrição’ / ‘Especificação’ do Objeto desejada e clique em 
‘Selecionar’. 
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Figura 86 – Tela de pesquisa por objeto do processo licitatório exibindo um objeto selecionado 

 
Selecione a ‘Natureza do Objeto’ 
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Figura 87 – Lista de opções para ‘Natureza do Objeto’ do processo licitatório 

 

 

Importante observar que, dependendo da ‘Natureza do Objeto’ selecionada, o 
campo ‘Tipo de Intervenção’ será exibido. Este campo deverá ser informado 
quando a ‘Natureza do Objeto’ for ‘Obras’, ‘Serviços de Engenharia’ ou ‘Outros 
Serviços’.  
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Figura 88 – Campo ‘Tipo de Intervenção’ 

 

Entretanto, quando a ‘Natureza do Objeto’ selecionada for ‘Outros Serviços’, o 
campo ‘Tipo de Intervenção’ será exibido, mas apenas a opção ‘Outro’ será 
habilitada e deverá ser preenchida com o tipo do serviço/intervenção licitado. 
 

 
 

Figura 89 – Campo ‘Tipo de Intervenção’ habilitado para preenchimento. 

 
Selecione a ‘Característica do Objeto’.  
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Figura 90 – Lista de opções para ‘Característica do Objeto’ do processo licitatório 

 

Note que quando a Natureza selecionada for ‘Obras’ ou ‘Serviços de 
Engenharia’, a ‘Característica do Objeto’ será fixada em ‘Por Lotes’.  
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Figura 91 – ‘Característica do Objeto’ fixada em ‘Por Lotes’, para ‘Natureza do Objeto’ ‘Obras’ 

 
Por fim, informe se o processo será efetuado pelo ‘Sistema de Registro de 
Preços’ e se observa a ‘Lei Complementar 147/2014’. Estes botões já vêm 
selecionados com a opção ‘Não’, caso o processo adote um dos dois ou ambos 
selecione a opção ‘Sim’. 
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Figura 92 – Tela de ‘Instauração’ com opção de informação do SRP e ‘Lei Complementar 

147/2014’ 

 
 
Importante retornar ao assunto do campo ‘Modalidade’, para o caso de seleção 
da opção ‘Sim’ no campo ‘BID / BIRD’. Selecionada esta opção, o sistema 
adiciona 2 (dois) novos campos nesta mesma aba: ‘Objeto Conforme Edital’ e 
‘Arquivo PDF do Edital mais Anexos’. Esses campos são de preenchimento 
Obrigatório. 
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Figura 93 – Campos acrescentados na aba ‘Instauração’ para as modalidades ‘BID / BIRD’ 

 

 
Importante mencionar que, processos distintos podem possuir mesmo Número 
e Ano de processo e de modalidade desde que as Portarias de Designação da 
Comissão de Licitação sejam diferentes.  
 
Salve os dados informados na aba ‘Instauração’. Uma vez salvos, os dados 
estarão no estágio de ‘Em Rascunho’, ou seja, o usuário poderá atualizá-los ou 
até mesmo excluí-los, antes de formalizá-los ao Tribunal de Contas. Observe 
também, que a situação do processo é ‘Em Andamento’. A opção de 
‘Formalizar Dados ao TCE’, significa que o usuário oficializa o envio dos dados 
e documentos lançados no LICON ao TCE-PE. 
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Figura 94 – Primeira aba do processo (‘Instauração’) exibindo dados incluídos e salvos, 

apresentando estágio ‘Em Rascunho’, prontos para serem formalizados ao TCE-PE 

 
 
Selecionando a opção ‘Formalizar Dados ao TCE’, o sistema solicitará ao 
usuário, uma confirmação da formalização. Confirme selecionando ‘OK’. 
 

 
 

Figura 95 – Mensagem solicitando confirmação de formalização dos dados da ‘Instauração’ do 

processo licitatório 

 

Uma vez confirmada a formalização, o sistema gerará um recibo informando o 
envio dos dados da fase de Instauração para o Tribunal de Contas do Estado. 
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Vale notar que, todo recibo gerado pelo sistema possui um código de 
recebimento. 
 

 
 

Figura 96 – Recibo de formalização dos dados da fase ‘Instauração’ do processo licitatório com 

destaque para o ‘Código do Recebimento’ 

 
Concluída a formalização dos dados com emissão do recibo, selecione a opção 
‘Voltar’ e o sistema irá exibir a próxima aba a ser informada pelo usuário.  
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Figura 97 – Aba de ‘Edital’ exibida após formalização dos dados da ‘Instauração’ 

 
Verifique, na aba de Instauração, que uma mensagem informa que os dados de 
Instauração já foram formalizados.  
 

 
 

Figura 98 – Aba ‘Instauração’ com dados já formalizados junto ao TCE-PE 
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Observe também, que o sistema exibe um link que, ao ser selecionado, exibirá 
o recibo de envio dos dados ao Tribunal de Contas do Estado. A partir deste 
momento, o usuário poderá informar os dados da aba seguinte ‘Edital’, como 
também o orçamento estimativo do processo licitatório.  
 

 
 

Figura 99 – Aba de ‘Instauração’ já formalizada, apresentando link de acesso ao recibo 
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Módulo III  

O Módulo III abordará exclusivamente a parte mais complexa do processo 
licitatório: o edital e o orçamento. Após esse módulo, o usuário deve ser capaz 
de informar e formalizar os dados do edital além de informar o orçamento 
estimativo tanto manualmente quando através de importação da planilha 
eletrônica.  
 

Informando dados da fase de Edital  

Uma vez formalizado os dados da aba ‘Instauração’, o usuário poderá informar 
os dados do edital do processo.  
 
Todavia, antes de seguir adiante, é importante destacar que processos 
financiados com recursos do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento 
e do BIRD – Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
possuem modalidades diferentes e adotam as políticas diferenciadas. Para o 
LICON, estes processos possuem apenas duas abas: ‘Instauração’ e ‘Licit. 
Vencedores’ (Licitantes Vencedores), não apresentando, portanto, a aba 
‘Edital’ para cadastramento dos dados. O assunto será abordado mais adiante.  
 
Para todos os demais processos o comportamento é o que passamos a expor. 
Observe que o estágio atual do processo é ‘Processo Instaurado’ e a situação 
‘Em Andamento’.  
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Figura 100 – Formulário de cadastro dos dados do ‘Edital’ 

 
O formulário de edital poderá ser alterado de acordo com a modalidade do 
processo ou natureza do objeto. Observe (acima) que, no caso de 
concorrência, o nome da segunda aba do processo é ‘Edital’ e o nome do 
primeiro campo é ‘Data de Divulgação do Edital’, o campo ‘Inversão de Fases 
do Processo’ é exibido e o nome do campo reservado para inclusão do arquivo 
será ‘Arquivo PDF do Edital mais Anexos’. Da mesma forma se apresenta para 
processos das modalidades ‘Tomada de Preço’, ‘Leilão’, ‘Pregão Eletrônico’, 
‘Pregão Presencial’ e ‘Regime Diferenciado de Contratação’. 
 
 
No caso de dispensa, o nome da segunda aba será ‘Termo de Dispensa’, o 
primeiro campo será ‘Data de Divulgação do Termo de Dispensa’, o campo 
reservado para inclusão do arquivo será ‘Arquivo PDF do Termo de Dispensa 
mais Anexos’, os campos ‘Fundamento Legal para abertura do Processo’ e 
‘Motivação para Fundamentação Legal’ serão exibidos e o campo ‘Inversão de 
Fases do Processo’ não será exibido.  
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Figura 101 – Formulário de cadastro dos dados do ‘Termo de Dispensa’ 

 
No caso de Inexigibilidade, o nome da aba será ‘Termo de Inexigib.’ (Termo de 
Inexigibilidade), o nome do primeiro campo será ‘Data de Divulgação do Termo 
de Inexigibilidade’, o campo reservado para inclusão do arquivo será ‘Arquivo 
PDF do Termo de Inexigibilidade mais Anexos’, os campos ‘Fundamento Legal 
para abertura do Processo’ e ‘Motivação para Fundamentação Legal’ serão 
exibidos e o campo ‘Inversão de Fases’ não será exibido.  
 

 
 
Figura 102 – Formulário de cadastro dos dados do Termo de Inexigibilidade (‘Termo de Inexigib.’) 

 
No caso de Convite, o nome da aba será ‘Carta Convite’, o nome do primeiro 
campo será ‘Data de Divulgação da Carta Convite’, o campo reservado para 
inclusão do arquivo será ‘Arquivo PDF da Carta Convite mais Anexos’ e o 
campo ‘Inversão de Fases do Processo’ será exibido.  
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Figura 103 – Formulário de cadastro dos dados da ‘Carta Convite’ 

 
 
Observe ainda, que quando a natureza do objeto for ‘Obras’, ‘Serviços de 
Engenharia’ ou ‘Outros Serviços’, os campos ‘Regime de Execução’ e ‘Critério 
de Julgamento’, serão exibidos além dos demais campos.  

 

 
 

Figura 104 – Formulário de cadastro dos dados do ‘Edital’ para ‘Obras’, ‘Serviços de Engenharia’ 

ou ‘Outros Serviços’ 

 
Selecione a opção ‘Cadastrar’. O sistema exibirá o formulário de ‘Edital’ pronto 
para edição.  
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Figura 105 – Formulário de cadastro dos dados do ‘Edital’ pronto para edição 

 
Informe a ‘Data de Divulgação do Edital’. O campo ‘Modo de Fornecimento do 
Objeto’, vem por padrão, preenchido com a opção ‘Fornecimento Integral’. 
Também ‘Inversão de Fases do Processo’ já virá por padrão com a opção 
marcada ‘Não’ (para o caso das modalidades do Pregão ou RDC, já virá por 
padrão com a opção marcada ‘Sim’). Informe a ‘Data da Sessão de Abertura’. 
Informe a ‘Dotação Orçamentária’ e inclua o arquivo PDF do edital mais seus 
anexos.  
 

 
 

Figura 106 – Formulário de cadastro dos dados do ‘Edital’ com dados incluídos pelo usuário 
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Quando a natureza do objeto for ‘Obras’ ou ‘Serviços de Engenharia’, o sistema 
exibirá o campo ‘Lote Único’ que será salvo com a opção marcada ‘Sim’, caso 
o usuário não altere esta informação. 
 

 
 
Figura 107 – Formulário de cadastro dos dados do ‘Edital’ exibindo o campo ‘Lote Único’ no caso 

de ‘Obras’ ou ‘Serviços de Engenharia’ 

 
Salve os dados informados. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação 
perguntando se o usuário deseja incluir o orçamento estimativo. Selecione 
‘OK’. 
 

 
 
Figura 108 – Mensagem confirmando o cadastro dos dados do ‘Edital’ e informando a possibilidade 

de cadastrar os dados do ‘Orçamento Estimativo’ 

 
Confirmando a mensagem, o sistema exibirá novamente a aba de Edital pronto 
para edição. Desta vez, o botão ‘Definir’ e ‘Importar’ do ‘Orçamento Estimativo’ 
estarão habilitados.  
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Figura 109 – Formulário de cadastro dos dados do ‘Edital’ exibindo, habilitados, os botões para 

inclusão de ‘Orçamento Estimativo’ 

 
A partir deste momento, o usuário poderá utilizar uma das duas formas para 
informar o orçamento. Manualmente, através do botão ‘Definir’ ou através de 
importação de planilha eletrônica, através da opção ‘Importar’. 
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Fundamentação Legal 

A quando o processo escolhido for uma Dispensa ou uma Inexigibilidade, os 
campos ‘Fundamento Legal para abertura do Processo’ e ‘Motivação para 
Fundamentação Legal’ serão exibidos. Estes campos são de preenchimento 
obrigatório.  
 

 
 

Figura 110 – Formulário de cadastro dos dados do ‘Termo de Dispensa’/'Termo de Inexigib.’ 

exibindo os campos de ‘Fundamentação Legal para abertura do Processo’ e ‘Motivação para 

Fundamentação Legal’ 

 

 
O campo ‘Fundamento Legal para abertura do Processo’ possui uma lista de 
opções. O usuário deverá selecionar uma opção da lista disponível. 
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Figura 111 – Formulário de cadastro dos dados da segunda aba, exibindo as opções do campo de 

‘Fundamentação Legal para abertura do Processo’. 

 

 

Uma vez que uma opção é escolhida, o campo ‘Motivação para 
Fundamentação Legal’ é preenchido automaticamente. 

 

 
 

Figura 112 – Formulário de cadastro dos dados de uma Dispensa exibindo os campos da 

‘Fundamentação Legal’ e da ‘Motivação para Fundamentação Legal’, preenchidos 
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Informando dados do Orçamento para objeto 

Integral sem Itens  

Para informar o orçamento estimativo manualmente, clique na opção ‘Definir’.  
 

 
 

Figura 113 – Formulário de cadastro dos dados do ‘Edital’ exibindo, habilitados, os botões para 

inclusão de ‘Orçamento Estimativo’ 

 
O sistema exibirá uma janela para que o usuário informe os dados a fim de 
‘Definir Orçamento Estimativo’. Observe, que antes de incluir os ‘Dados do 
Objeto’, o sistema exibe um campo para o usuário informar o ‘Objeto Conforme 
Edital’. Inclua neste campo a descrição do objeto conforme consta no 
Edital/Termo de Dispensa/Termo de Inexigibilidade/Carta Convite do processo. 
Este campo é de preenchimento obrigatório. 
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Figura 114 – Grade ‘Definir Orçamento Estimativo’ com destaque para o campo ‘Objeto 

Conforme Edital’ 

 
No caso em questão, por se tratar de objeto ‘Integral sem Itens’, o usuário 
deverá informar um único objeto a ser licitado. Selecione a opção ‘Incluir 
Detalhamento do Objeto’. O sistema exibirá nova janela com os campos do 
Objeto a ser informado.  
 

 
 

Figura 115 – Tela de cadastro dos dados do objeto do ‘Orçamento Estimativo’ 

 
Informe a ‘Descrição Detalhada do Objeto’, a  ‘Quantidade’, a ‘Unidade' e o 
‘Preço Unitário Máximo Estimado’. Lembre-se que, se foi utilizado BDI, o Preço 
Unitário Máximo deve conter o custo mais o ‘BDI’. Salve os dados informados  
e verifique que o sistema atualiza a grade de Objetos com o Objeto inserido 
pelo usuário. O usuário tem a opção de atualizar o Objeto ou até mesmo 
excluir.  
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Figura 116 – Tela de cadastro dos ‘Dados do Objeto’ do ‘Orçamento Estimativo’ com dados 

informados pelo usuário 

 
Salve novamente os dados informados e verifique que no formulário de ‘Edital’ 
o valor cadastrado já é atualizado e exibido no campo ‘Orçamento Estimativo’.  
 

 
 

Figura 117 – Formulário de cadastro dos dados do ‘Edital’ exibindo o valor do orçamento 

 
Clique em ‘Salvar’ e o sistema exibirá uma mensagem solicitando a 
confirmação dos dados do edital informados.  
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Figura 118 – Mensagem exibida solicitando a confirmação dos dados informados na aba ‘Edital’ 

 
 
Clique em ‘OK’ para confirmar e a partir deste momento, o usuário poderá 
‘Atualizar’, ‘Excluir’ ou Formalizar os Dados ao Tribunal de Contas. 
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Informando dados do Orçamento para objeto 

Integral com Itens  

 
Selecione a opção ‘Definir’.  
 

 
 

Figura 119 – Formulário de cadastro dos dados do ‘Edital’ exibindo, habilitados, os botões para 

inclusão de ‘Orçamento Estimativo’ 

 
O sistema exibe o formulário de cadastro do orçamento estimativo. 
Diferentemente da Característica ‘Integral Sem Itens’, a tela de orçamento 
possui além da grade para descrição do objeto, ‘Dados do Objeto’, uma grade 
a mais, ‘Itens’, para descrição de cada item que compõe o objeto.  
Observe, que antes de incluir os dados do orçamento, o sistema exibe um 
campo para o usuário informar o ‘Objeto Conforme Edital’. Inclua nesse campo 
a descrição do objeto conforme consta no Edital/Termo de Dispensa/Termo de 
Inexigibilidade/Carta Convite do processo. Este campo é de preenchimento 
obrigatório. 
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Figura 120 – Grade para ‘Definir Orçamento Estimativo’ de um objeto ‘Integral com Itens’ 

 
Após informar o primeiro campo dessa janela: ‘Objeto Conforme Edital’, passe 
a incluir o detalhamento do objeto, na grade ‘Dados do Objeto’, para isso clique 
em ‘Incluir Detalhamento do Objeto’. O sistema exibirá uma outra janela para 
que o usuário informe a ‘Descrição Detalhada do Objeto’, a ‘Quantidade’, a 
‘Unidade’ e o ‘Preço Unitário Máximo Estimado’.  
 

 
 

Figura 121 – Tela de cadastro dos dados do objeto do ‘Orçamento Estimativo’ com dados 

informados pelo usuário 

 
Salve e passe a incluir todos os itens que compõem o objeto selecionando a 
opção ‘Incluir Item’.  
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Figura 122 – Grade de objetos exibindo dados informados pelo usuário e grade de ‘Itens’ 

apresentando botão ‘Incluir Itens’ 

 
Inclua todos os itens que compõem o objeto.  
 

 
 

Figura 123 – Tela de cadastro dos dados dos ‘Itens’ do objeto do ‘Orçamento Estimativo’ com 

dados informados pelo usuário 

 
A soma dos preços totais de todos os Itens deve ser igual ao ‘Preço Unitário 
Máximo’ do Objeto.  
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Figura 124 – Grade de ‘Dados do Objeto’ e de ‘Itens’ do objeto exibindo dados informados pelo 

usuário 

 
 
Salve o orçamento e verifique que o valor do orçamento já é refletido no 
formulário de ‘Edital’. 
 

 
 

Figura 125 – Formulário de cadastro dos dados do ‘Edital’ exibindo o valor do ‘Orçamento 

Estimativo’ 
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Informando dados do Orçamento para objeto 

Por Itens  

Selecione a opção ‘Definir’.  
 

 
 

Figura 126 – Formulário de cadastro dos dados do ‘Edital’ exibindo, habilitados, os botões para 

inclusão de ‘Orçamento ‘Estimativo’ 

 
Verifique que o sistema abre uma janela para inclusão dos dados do orçamento 
estimativo.  
 
Primeiramente, informe o ‘Objeto Conforme Edital’. Inclua nesse campo a 
descrição do objeto conforme consta no Edital/Termo de Dispensa/Termo de 
Inexigibilidade/Carta Convite do processo. Este campo é de preenchimento 
obrigatório. Em seguida selecione a opção ‘Incluir Item’, na grade ‘Itens’. 
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Figura 127 – Tela para ‘Definir Orçamento Estimativo’ habilitada para edição 

 
Informe a ‘Descrição Detalhada do Item’, a ‘Quantidade’, a ‘Unidade’ e o ‘Preço 
Unitário Máximo Estimado’.  
 

 
 

Figura 128 – Tela de cadastro dos dados dos ‘Itens’ do ‘Orçamento Estimativo’ com dados 

informados pelo usuário 

 
Insira todos os Itens do orçamento estimativo.  
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Figura 129 – Grade de ‘Dados dos Itens’ do orçamento exibindo dados informados pelo usuário 

 
Uma vez informado todos os Itens, salve o orçamento. Verifique que os dados 
informados já refletem no campo ‘Orçamento Estimativo’.  
 

 
 

Figura 130 – Formulário de cadastro dos dados do ‘Edital’ exibindo o valor do orçamento 

 
Salve o edital e, a partir deste momento, já é possível formalizar os dados junto 
ao Tribunal. 
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Informando dados do Orçamento para objeto 

Por Lotes  

Selecione a opção ‘Definir’.  
 

 
 

Figura 131 – Formulário de cadastro dos dados do ‘Edital’ exibindo, habilitados, os botões para 

inclusão de ‘Orçamento Estimativo’ 

 
Na tela aberta informe o ‘Objeto Conforme Edital’. Em seguida, na grade 
‘Dados do Lote’, clique em ‘Incluir Lote’ e inclua o primeiro lote. 
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Figura 132 – Tela exibida para ‘Definir Orçamento Estimativo’  

 
 
Informe a ‘Descrição detalhada do Lote’, a ‘Quantidade’, a ‘Unidade’ e o ‘Preço 
Unitário Máximo Estimado’.  
  

  
 

Figura 133 – Tela de cadastro dos dados dos Lotes do ‘Orçamento Estimativo’ com dados 

informados pelo usuário 

 
Uma vez informado os dados do Lote, clique em ‘Salvar’ e o sistema irá exibir a 
grade para que o usuário possa cadastrar todos os itens que compõem o lote.  
 



ECPBG                                                                                                                LICON 

 99 

 
 

Figura 134 – Grade de Lotes do orçamento exibindo dados informados pelo usuário e, logo abaixo, 

a grade de ‘Itens’ que compõem o Lote 

 
Clique em ‘Incluir Item’ e inclua todos os itens que compõem o lote.  
 

 
 

Figura 135 – Tela de cadastro dos dados dos Itens do Lote do ‘Orçamento Estimativo’ com dados 

informados pelo usuário 

 
Uma vez incluídos todos os itens que compõem o primeiro lote, inclua o 
segundo lote.  
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Figura 136 – Grade de ‘Dados do Lote’ e de ‘Itens’ dos Lotes do ‘Orçamento Estimativo’ com 

dados informados pelo usuário 

 
Clique em ‘Incluir Lote’. Informe a ‘Descrição detalhada do Lote’, a 
‘Quantidade’, a ‘Unidade’ e o ‘Preço Unitário Máximo Estimado’. Ao salvar os 
dados do segundo lote, observe que o sistema também exibe uma grade para 
inclusão de todos os itens que compõem o segundo lote.  
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Figura 137 – Grades de Lotes do ‘Orçamento Estimativo’, exibindo dados informados pelo usuário 

com descrição do Lote 2 e, logo abaixo, a grade de ‘Itens’ que compõe o Lote 2 

 
 
Inclua os itens que compõem o segundo lote. Prossiga cadastrando todos os 
lotes e todos os itens dos lotes. 
Verifique que a soma do preço total de todos os itens deve ser igual ao preço 
unitário de cada lote. O sistema permite salvar o orçamento quando a soma 
dos preços dos itens difere do valor unitário do lote/objeto, mas solicita 
confirmação do usuário. Observe, também, que o sistema calcula o ‘Valor 
Global Máximo’, que representa a soma do preço total de cada lote. 
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Figura 138 – Grade de Lotes e de ‘Itens’ dos Lotes do ‘Orçamento Estimativo’ com dados 

informados pelo usuário 

 
Uma vez informados todos os lotes e seus itens, salve o orçamento estimativo. 
Observe que o valor informado no campo ‘Valor Global Máximo’, já é refletido 
no formulário de ‘Edital’. Salve os dados. A partir deste momento o usuário já 
poderá formalizar os dados junto ao Tribunal de Contas. 
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Figura 139 – Formulário de cadastro dos dados do ‘Edital’ exibindo valor informado no 

‘Orçamento Estimativo’ 
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Informando dados do Orçamento para 

processos cuja Natureza do Objeto seja Obras 

ou Serviços de Engenharia  

Clique em ‘Definir’.  
 

 
 

Figura 140 – Formulário de cadastro dos dados do ‘Edital’ exibindo os botões habilitados para 

inclusão de ‘Orçamento Estimativo’ 

 
Observe, na tela aberta para ‘Definir Orçamento Estimativo’, que processos 
cuja ‘Natureza do Objeto’ é ‘Obras’ ou ‘Serviços de Engenharia’, apresentam 
alguns campos a mais, em relação aos demais processos: ‘Tipo de 
Orçamento’, ‘Data de Elaboração’ do orçamento e ‘Zona Territorial da Obra ou 
Serviço de Engenharia’. Os campos ‘Tipo de Orçamento’ e ‘Zona Territorial da 
Obra ou Serviço de Engenharia’ devem ser preenchidos selecionando uma das 
opções disponíveis no sistema. Na mesma grade há também o campo para 
informar o ‘Objeto Conforme Edital’. Além desses, o sistema apresenta uma 
grade intitulada ‘Níveis/Etapas’. 
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Inicie o cadastramento do orçamento estimativo informando os campos da 
primeira grade (‘Tipo de Orçamento’, ‘Data de Elaboração’, ‘Zona Territorial da 
Obra ou Serviço de Engenharia’ e ‘Objeto Conforme Edital’). 
 

 
 

Figura 141 – Formulário para ‘Definir Orçamento Estimativo’ com campos referentes à 

engenharia 

 
Informados os dados básicos do orçamento, passe a informar os 
‘Níveis/Etapas’ da ‘Obra’ ou ‘Serviços de Engenharia’. A grade disponível para 
cadastramento dos ‘Níveis/Etapas’ possui uma coluna com título ‘Ação’. Após 
informar o código e descrição de cada ‘Nível/Etapa’, é necessário clicar na 
função ‘Salvar’. A partir daí, será possível informar outro agrupamento, clicando 
no botão ‘Incluir’. Prossiga dessa maneira até finalizar o preenchimento dessa 
grade. Caso deseje excluir algum nível informado clique na figura da lixeira.  
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Figura 142 – Tela para inclusão das informações dos ‘Níveis/Etapas’ do orçamento de engenharia 

 
Finalizada a inclusão das etapas da obra, passe a incluir o lote. 
No caso de ‘Obras’ ou ‘Serviços de Engenharia’ a ‘Característica do Objeto’ 
será sempre ‘Por Lotes’. Clique em ‘Incluir Lote’. 
 

 
 

Figura 143 – Tela com destaque para grade ‘Dados do Lote’ de um ‘Orçamento Estimativo’, 

referente a engenharia, com os dados básicos e as etapas já informados pelo usuário 
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Observe que o campo ‘Unidade’ está fixado com a informação ‘un’ (unidade) e 
a ‘Quantidade’ com o valor 1,00 (um). Informe a ‘Descrição detalhada do Lote’ 
e o ‘Preço Unitário Máximo Estimado’. Clique em ‘Salvar’. 
 
 

 
 

Figura 144 – Tela de cadastro dos ‘Dados do Lote’ do ‘Orçamento Estimativo’ com dados 

informados pelo usuário 

 
O sistema exibirá a grade ‘Itens’ para que o usuário informe agora todos os 
itens que compõem o lote. Clique em ‘Incluir Item’. 
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Figura 145 – Tela apresentando a grade ‘Itens’ de um orçamento estimativo, referente a 

engenharia, com os dados do primeiro Lote já informados pelo usuário 

 
 
Observe, novamente, que a grade de ‘Itens’ possui alguns campos a mais: 
‘Fonte de Referência’, ‘Data de Referência’, ‘Código de Referência’, 
‘Nível/Etapa’ e o campo ‘BDI’. 
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Figura 146 – Tela de cadastro dos dados dos ‘Itens’ do Lote do ‘Orçamento Estimativo’ para 

‘Obras’ ou ‘Serviços de Engenharia’ 

 

Selecione uma das Fontes de Referência relacionadas para o Item.  
 

 
 

Figura 147 – Lista de opções para o campo ‘Fonte de Referência’ 
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Informe a ‘Data de Referência’ e, caso não tenha conhecimento do ‘Código de 
Referência’ do item, na tabela escolhida, poderá inserir a descrição e o sistema 
exibirá opções de itens para seleção.  
 
 

 
 

Figura 148 – Função auto-completar do sistema, exibindo várias opções de Itens ao usuário, com 

base na informação digitada no campo de ‘Descrição Detalhada do Item’ 

 
Verifique que ao selecionar uma das opções listadas na ‘Descrição Detalhada 
do Item’ o sistema preenche automaticamente o ‘Código de Referência’. 
Se o custo do serviço foi oriundo de composições próprias, ou seja, elaboradas 
pela Administração, deverá ser indicado na fonte o nome “Coleta de Preços” e 
no código de referência o código “0000000” (seqüência de sete zeros). 
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Figura 149 – Função auto-completar do sistema com inclusão da informação do ‘Código de 

Referência’, com base na seleção do Item realizada pelo usuário 

 
O formulário ‘Incluir Item’ exibirá tantas Etapas quantas tiverem sido 
informadas na grade ‘Niveis/Etapas’. Selecione o ‘Nível/Etapa’ para o qual 
aquele Item pertence. Informe o ‘BDI’, a ‘Quantidade’, a ‘Unidade’ e o ‘Preço 
Unitário Máximo Estimado’, ou seja, o preço do custo mais o BDI.  
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Figura 150 – Tela de cadastro dos dados dos Itens do Lote do orçamento estimativo (‘Obras’ ou 

‘Serviços de Engenharia’) com dados informados pelo usuário 

 
Salve o Item e prossiga informando todos os Lotes como também todos os 
Itens que compõem os Lotes.  
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Figura 151 – Formulário para ‘Definir Orçamento Estimativo’ com grade ‘Dados do Lote’ e de 

‘Itens’ do lote do orçamento estimativo, informados pelo usuário 

 
Uma vez informados todos os Lotes e Itens, salve o orçamento. Observe que o 
valor do ‘Orçamento Estimativo’ já é refletido no formulário de ‘Edital’.  
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Figura 152 – Formulário de cadastro dos dados do ‘Edital’ exibindo o valor do orçamento 

 
Salve os dados da aba ‘Edital’ e, a partir deste momento, o usuário pode 
formalizar os dados junto ao Tribunal de Contas do Estado. 
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Informando dados do Orçamento para 

processos cuja Natureza do Objeto seja Outros 

Serviços ou Compras de Medicamentos 

(Código / Descrição do Objeto: 1.008 - 

Medicamentos) 

Quando a ‘Natureza do Objeto’ for ‘Outros Serviços’, semelhante ao 
cadastramento de processos de engenharia, o formulário exibido para ‘Definir 
Orçamento Estimativo’, também apresenta os campos ‘Tipo de Orçamento’ e 
‘Data de Elaboração’ do orçamento. Além desses, o sistema também apresenta 
uma grade intitulada ‘Níveis/Etapas’. Entretanto, para esta ‘Natureza do 
Objeto’, estes campos não são de preenchimento obrigatório.  
 

 
 

Figura 153 – Formulário de cadastro dos dados do ‘Edital’ de ‘Natureza do Objeto’ ‘Outros 

Serviços’ 

 
No momento de informar os ‘Dados do Objeto’ ou ‘Itens’, o sistema também 
solicita a inclusão dos dados dos campos ‘Fonte de Referência’, ‘Data de 
Referência’ e ‘Código de Referência’. 
 
Para compras, exclusivamente, de medicamentos (‘Natureza do Objeto’ 
‘Compras’ e ‘Código / Descrição do Objeto’: ‘1.008 – Medicamentos’), o sistema 
também solicita a informação desses mesmos dados (‘Fonte de Referência’, 
‘Data de Referência e ‘Código de Referência’). 
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Figura 154 – Formulário para inclusão dos dados dos Itens de um orçamento de ‘Outros Serviços’ 

ou ‘Compras’ de Medicamentos  

 
 
Após informação dos dados do ‘Edital’ e formalização junto ao Tribunal de 
Contas, observe que o ‘Estágio Atual do Processo’ passa a ser ‘Edital 
Publicado’ e a ‘Situação Atual do Processo’, ‘Em Andamento’. A partir desse 
momento o usuário poderá informar os dados da aba ‘Licitantes’. 
 

 
 

Figura 155 – Grade informativa do Estágio e Situação do Processo 
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Disponibilizando uma planilha eletrônica  

Caso deseje informar o ‘Orçamento Estimativo’, através da importação de 
planilha eletrônica, primeiramente será necessário salvar a planilha desejada 
no computador do usuário. Acesse a página do Tribunal de Contas do Estado, 
através do endereço eletrônico: wwww.tce.pe.gov.br.  
 
Selecione no menu a opção ‘Gestores’ e em seguida SAGRES.  
 

 
 

Figura 156 – Menu da página do TCE com opção do ‘Sagres’ selecionada 

 
 
No menu ‘Sagres’ selecione a opção ‘Downloads’.  
 

 
 

Figura 157 – Menu da página do TCE com opção do ‘Downloads’ em destaque 

 
 
Em seguida, entre as opções para ‘Downloads’ disponíveis, selecione ‘LICON’.  
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Figura 158 – Página do Sagres indicando o acesso para o ambiente do LICON 

 
 
Na página seguinte verifique que, em ‘Planilhas – Atualizada em 18/04/2016’, 
encontram-se disponíveis todas as planilhas eletrônicas que o sistema 
disponibiliza, tanto para utilização no cadastramento de processos como de 
contratos. Verifique, também, que estas variam de acordo com a ‘Característica 
do objeto’. Observe, ainda, que há uma planilha disponível exclusivamente 
para ‘Obras’ ou ‘Serviços de engenharia’.  
 
Selecione a planilha desejada, de acordo com a característica do objeto do 
processo. 
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Figura 159 – Página do Sagres > LICON com indicação do caminho de acesso às planilhas 

eletrônicas  
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Após selecionar a planilha eletrônica desejada será aberta uma janela (‘Salvar 
como’) para que o usuário salve a planilha na área que desejar do seu 
computador.  Por exemplo, selecione ‘Download’ e clique em ‘Salvar’.  
 

 
 

Figura 160 – Janela exibida para que o usuário selecione onde deseja salvar a planilha eletrônica  

 
A partir daí, a planilha eletrônica estará disponível no computador do usuário e,  
a fim de evitar um retrabalho, orienta-se utilizá-la desde a fase de planejamento 
e elaboração do edital, incorporando-a ao processo, na elaboração do 
orçamento estimativo. 
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Informando dados do Orçamento através de 

importação de planilha eletrônica  
 
Antes de importar a planilha eletrônica ao sistema é necessário preenchê-la e 
uma vez preenchida, o usuário deve selecionar o processo licitatório e entrar 
na aba de ‘Edital’ do mesmo. Como já mencionamos, observe que o ‘Estágio 
Atual do Processo’ é ‘Processo Instaurado’ e a situação ‘Em Andamento’. Não 
será possível a importação da planilha se algum desses dois campos 
possuírem informação diferente. Selecione a opção ‘Atualizar’.  
 

 
 

Figura 161 – Formulário de cadastro dos dados do ‘Edital’ 

 
Uma vez exibido o formulário para edição, selecione a opção ‘Importar’.  
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Figura 162 – Formulário de cadastro dos dados do ‘Edital’ exibindo, habilitados, os botões para 

inclusão de ‘Orçamento Estimativo’ (‘Definir’ e ‘Importar’) 

 
O sistema exibirá uma mensagem informando que o botão ‘Definir’ será 
desabilitado até que os dados básicos do edital sejam salvos. Confirme a 
mensagem clicando em ‘OK’.  
 

 
 

Figura 163 – Mensagem informando que a opção ‘Definir’ será desabilitada caso usuário deseje 

continuar com a operação de importação 

 
Importante atentar que a partir daí serão abertas janelas para que o usuário 
execute a importação da planilha. As janelas que serão abertas irão variar de 
acordo com a versão do sistema operacional e navegador do computador do 
usuário.  
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A seguir, exemplifica-se o modo de execução do módulo de importação no 
navegador ‘Google Chrome’. 
 
O sistema exibirá uma janela para que o usuário selecione onde deseja salvar 
o arquivo ‘webstart_orcamento’ do tipo ‘Arquivo JSP (.jsp)’ no computador. 
Escolha onde deseja salvar o programa e clique em ‘Salvar’. 
 

 
 
Figura 164 – Janela exibindo o arquivo ‘webstart_orcamento’ do tipo ‘Arquivo JSP (.jsp)’ pronto 

para salvar no computador do usuário 

 
Após a conclusão do download clique no botão com nome do arquivo 
‘webstart_orcamento.jsp’. 
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Figura 165 – Imagem apresentando botão do arquivo ‘webstart_orcamento’  

 
Utilizando o sistema operacional ‘Windows 10’, após selecionado o arquivo 
‘webstart_orcamento.jsp’, caso seja a primeira vez que o usuário esteja 
realizando essa operação, será exibido uma mensagem informando que o 
usuário não pode abrir o arquivo do tipo ‘JSP’. Neste caso, selecione 
‘Experimentar um aplicativo no PC ↓ ’.  

 

 
 

Figura 166 – Imagem exibida apenas na primeira vez que o usuário tentar abrir um arquivo do tipo 

JSP (.jsp),  informando que o sistema operacional não pode abrir o arquivo selecionado 
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Na imagem exibida para que o usuário escolha o aplicativo em que deseja abrir 
o arquivo ‘webstart_orcamento.jsp’, selecione a opção ‘Sempre usar este 
aplicativo para abrir arquivos ‘JSP’ e em seguida clique em ‘Procurar outro 
aplicativo neste PC’. 

 

 
 

Figura 167 – Imagem exibida apenas na primeira vez que o usuário tentar abrir um arquivo do tipo 

JSP (.jsp),  para que o usuário localize e selecione o aplicativo em que deseja abrir o arquivo  

 
 

Entre no ‘Disco Local (C:)’ e selecione ‘Arquivos de Programas (x86). Selecione 
‘Java’ e em seguida ‘jre1.8.0_91’. Este número poderá mudar dependendo da 
versão do ‘Java’ que está sendo utilizada. Selecione ‘bin’ e em seguida escolha 
a opção ‘javaws.exe’. Resumindo, siga esse caminho (Disco Local (C:) > 
Arquivos de Programas (x86) > Java > jre1.8.0_91 > Bin > javaws). 
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Figura 168 – Passo a passo para que o usuário selecione, pela primeira vez, o aplicativo JAVA, 

como padrão, para abrir os arquivos do tipo JSP arquivo ‘webstart_orcamento.jsp’ 

 

 

Uma vez selecionada a opção ‘javaws.exe’, clique no botão ‘Abrir’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ECPBG                                                                                                                LICON 

 127 

Passo 5 

 
 

Figura 169 – Imagem da caixa ‘Abrir com...’ para que o usuário selecione, pela primeira vez, o 

aplicativo JAVA, com o aplicativo ‘javaws’ selecionado 

 
 

Os passos seguidos até aqui (seleção do ‘Javaws’), necessitam ser cumpridos 
apenas pela primeira vez em que for abrir o arquivo ‘webstart_orcamento.jsp’ 
(figuras 166 a 169). Daqui por diante, as etapas seguintes serão comuns a 
todas as importações de planilhas eletrônicas que forem realizadas no sistema.  
 
Após seleção do botão ‘Abrir’, o logotipo do aplicativo ‘Java’ será exibido. 

 

 
 

Figura 170 – Logotipo da máquina virtual JAVA exibido quando o usuário confirma o programa a 

fim de executar a importação 

 
 
Aguarde a verificação do aplicativo para download.  
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Figura 171 – Mensagem informando andamento do download do módulo de importação 

 
 

Uma mensagem perguntando se o usuário deseja realizar a execução do 
módulo de importação será exibida. Selecione ‘Executar’.  
 
 

 
 

Figura 172 – Mensagem solicitando a confirmação do usuário para execução do módulo de 

importação 

 
O sistema então exibirá a tela onde o usuário deverá selecionar a planilha para 
importação. Clique em ‘Arquivo’.  
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Figura 173 – Tela do módulo de importação 

 

Selecione a pasta onde se encontra a planilha a ser importada.  
 

 
 

Figura 174 – Janela para seleção da planilha que o usuário deseja importar 

 
 

Uma vez selecionada a planilha, clique em ‘Importar’.  
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 Figura 175 – Tela do módulo de importação apresentando planilha selecionada 

 
 

O sistema exibe uma mensagem solicitando que o usuário confirme a 
importação dos dados para o processo em questão. Selecione ‘Sim’. 

 

 
 

Figura 176 – Mensagem solicitando confirmação do usuário para importação dos dados 
 

Aguarde enquanto o sistema realiza a verificação e validação dos dados. A 
confirmação que a importação terminou vem com a mensagem ‘Dados 
importados com sucesso!’. Uma vez exibida esta mensagem, clique em ‘Ok’.  
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Figura 177 – Tela de exibição do andamento e verificações da importação dos dados 

 
Feche a janela de importação.  

 

 
 

Figura 178 – Tela do módulo de importação 
 

Para que os dados reflitam no edital, selecione a opção ‘Salvar’ no formulário 
de Edital.  
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Figura 179 – Formulário de cadastro dos dados do ‘Edital’ após a importação, ainda sem refletir o 

valor do Orçamento 

 
O sistema envia uma mensagem solicitando a confirmação da atualização dos 
dados. Confirme clicando em ‘OK’.  
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Figura 180 – Mensagem solicitando a confirmação da atualização dos dados do ‘Edital’ 

 
O formulário de Edital será exibido com o valor atualizado do orçamento. A 
partir deste momento o usuário poderá formalizar os dados junto ao Tribunal de 
Contas. 

 

 
 

Figura 181 – Formulário de cadastro dos dados do ‘Edital’ exibindo o valor do Orçamento 
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A forma de execução do módulo de importação no navegador ‘Mozilla Firefox’, 
é bem semelhante ao do Google Chrome que acabamos de mostrar.  
 
Caso o usuário esteja utilizando o ‘Mozilla Firefox’, também, após seleção do 
botão importar, disponível na aba ‘Edital, o sistema exibirá uma mensagem 
informando que o botão ‘Definir’ será desabilitado e que os dados básicos do 
edital serão salvos. Confirme a mensagem clicando em ‘OK’ 
 
 

 
 

Figura 182 – Mensagem informando que a opção ‘Definir’ será desabilitada caso o usuário deseje 

continuar com a operação de importação 

 
Selecione a opção ‘Java(TM) Web Start Launcher’ como programa para abrir a 
importação dos dados. Clique em ‘OK’.  
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Figura 183 – Mensagem do navegador solicitando que o usuário escolha um programa para 

continuar com a importação 

 
 

A partir daí, os passos seguidos para instalação do aplicativo que permitirá a 
importação de planilhas eletrônicas, serão os mesmos. 

 

 
 

Figura 184 – Logotipo da máquina virtual JAVA, exibido quando o usuário confirma o programa a 

fim de executar a importação  
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Figura 185 – Mensagem informando andamento do download do módulo de importação  

 
 

 
 

Figura 186 – Mensagem solicitando a confirmação do usuário para execução do módulo de 

importação  

 
 
O sistema então exibirá a tela onde o usuário deverá selecionar a planilha para 
importação. Clique em ‘Arquivo’.  
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Figura 187 – Tela do módulo de importação 

 
Siga executando os passos seguintes até sua conclusão procedendo da 
mesma maneira demonstrada anteriormente.  
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Encontrando problemas ou pendências na 

importação 

O sistema fará uma verificação nos dados informados pelo usuário na planilha 
de importação de Orçamento e Adjudicação ou de Contratos. Existem dois 
tipos de verificação que são realizadas pelo sistema. Uma com relação aos 
dados básicos de identificação do processo, inclusive com a verificação de que 
o formulário escolhido corresponde a Característica do Processo Licitatório em 
questão e até se todos os campos obrigatórios foram preenchidos. Outra 
verificação realizada é se o formulário foi alterado de alguma forma, seja no 
nome dos campos, seja no nome das abas ou seu conteúdo.  
 
Exemplificando, passamos a tentar importar uma planilha do Processo 46/2016 
para o Processo 41/2016. Ao selecionar a opção ‘Importar’ o sistema exibirá, 
na primeira janela do módulo de importação, a mensagem ‘Um ou mais dados 
do processo licitatório, informados na aba “Identificação”, não correspondem ao 
processo licitatório selecionado.’ 
 

 
 

Figura 188 – Tela de exibição do andamento das verificações que são realizadas para importação 

dos dados, exibindo pendência nos dados informados na aba ‘Identificação’ 

 

 

O usuário deve selecionar a opção ‘Ok’, corrigir o dado, salvar a planilha e 
tentar novamente importar. Outro exemplo é a verificação de falta de 
informação de dados em campo de preenchimento obrigatório, na aba ‘Itens do 
Objeto’. Observe que o sistema indica a aba e a célula que deverá ser 
preenchida.  
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Figura 189 – Tela de exibição do andamento das verificações para importação dos dados, indicando 

a aba e célula da pendência, em razão de dados não informados da fase do Orçamento 

 
Da mesma maneira, o usuário deve selecionar a opção ‘Ok’, informar o dado, 
salvar a planilha e tentar novamente importar. Observe se todas as 
‘Pendências’ apontadas foram regularizadas e se todo conjunto de verificação 
dos dados básicos foram realizados com sucesso. Caso persistam 
‘Pendências’, o sistema irá exibi-las. O sistema acusará, também, todas as 
pendências com relação aos itens da Adjudicação informados pelo usuário.  
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Figura 190 – Tela de exibição do andamento das verificações da importação dos dados, exibindo 

pendências nos dados informados da Adjudicação 

 
 
Note, mais uma vez, que o sistema indica a aba e a célula que contém uma 
informação incorreta para importação. Neste caso, foram encontradas 
pendências na aba ‘Itens’, colunas ‘L6’, ‘L7’, ‘L8’ e ‘L9’. 
 

 
 
Figura 191 – Tela de exibição do andamento das verificações para importação dos dados, exibindo 

em detalhes as pendências nos dados informados 

 
O sistema informa que nas colunas citadas, da aba ‘Itens’, ‘O licitante 
informado não consta como classificado no processo licitatório para o 
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objeto/item/lote.’ E recomenda que ‘Verifique se os dados informados no 
arquivo estão corretos.’ Observe que para todo dado incorreto, o sistema 
exibirá uma mensagem. 
 

 
 

Figura 192 – Detalhes informados pelo módulo de importação sobre as pendências encontradas nos 

dados informados na planilha 

 
Seguindo a recomendação, verifique se os dados informados no arquivo estão 
corretos. Para isso, o usuário deve selecionar ‘Ok’ e corrigir os dados da 
planilha. Uma vez corrigidos os dados da planilha, tente nova importação. 
Quando todos os dados forem corrigidos, não haverá nenhuma pendência a 
ser exibida pelo sistema. A partir daí, será enviada mensagem solicitando 
confirmação para importação dos dados. Selecione ‘Sim’. 
 

 
 

Figura 193 – Mensagem solicitando confirmação do usuário para importação dos dados 
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O sistema informará que os dados foram importados com sucesso! Clique em 
‘OK’. 
 

 
 

Figura 194 – Mensagem informando que aos dados foram importados com sucesso 

 
 
Feche a janela de importação.  

 
 
Figura 195 – Janela de importação dos dados apresentando arquivo selecionado pronta para fechar 
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E no formulário da Adjudicação/Homologação conclua selecionando ‘Salvar’.  
 

 
Figura 196 – Formulário da aba de Adjudicação/Homologação exibindo botão ‘Salvar’ para 

seleção, a fim de apresentar dados informados pelo usuário, através de planilha eletrônica 

 
Observe que, concluída a importação da planilha eletrônica, os dados são 
exibidos nas abas do LICON (dados do Orçamento, da Adjudicação e do 
Contrato). Formalize os dados junto ao Tribunal de Contas. 
 

 
 

Figura 197 – Formulário da aba de Adjudicação/Homologação exibindo dados informados na 

planilha eletrônica e importados, pronto para ‘Formalizar Dados ao TCE’ 
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Informando dados do Orçamento para objeto 

Integral sem Itens em planilha eletrônica  

A utilização da planilha de importação é muito simples e intuitiva. Para 
orçamento ‘Integral sem Itens’ utilize a planilha ‘Orçamento – Adjudicação – 
Integral sem itens’. Geralmente, a exceção da planilha de engenharia, as 
planilhas de importação para os Processos possuem pelo menos três abas, a 
aba de ‘Identificação’, ‘Dados Básicos’ e ‘Objeto’.  
 

 
 
 

Figura 198 – Abas da planilha eletrônica de importação para objeto ‘Integral sem Itens’  

 
Na aba ‘Identificação’ o usuário deverá informar o Número e Ano do Processo 
para o qual importará os dados. O Número e Ano da Modalidade, a 
Modalidade, a Natureza e a Característica do Objeto. Observe que o ‘Ano do 
Processo’, o ‘Ano da Modalidade’, a ‘Modalidade’, a ‘Natureza do Objeto’ e a 
‘Característica do Objeto’ não devem ser informados de forma digitada pelo 
usuário, mas sim escolhida numa lista de opções.  
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Figura 199 – Lista de opções do campo ‘Natureza do Objeto’ da planilha eletrônica para 

importação dos dados de objeto ‘Integral sem Itens’ 

 

Observe também que esta mesma planilha serve para as Características 
‘Integral sem Itens’ e ‘Integral sem Itens com Percentual de Desconto 
Proposto’.  

 

 
 

Figura 200 – Lista de opções do campo ‘Característica do Objeto’ da planilha eletrônica para 

importação dos dados do objeto  

 

Na aba ‘Dados Básicos’, como a ‘Natureza do Objeto’ não é ‘Obras’ ou 
‘Serviços’ de Engenharia, apenas há obrigatoriedade de preencher o campo 
‘Objeto Conforme Edital’. Neste campo, informe o objeto do processo, assim 
como consta no Edital/Termo de Inexigibilidade ou de Dispensa/Carta Convite. 
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Figura 201 – Segunda aba da planilha eletrônica de importação para objeto ‘Integral sem Itens’ 

 
Na terceira aba, ‘Objeto’, o usuário deverá detalhar os dados do Objeto orçado 
para o Processo Licitatório, de Dispensa ou de Inexigibilidade. Da mesma 
maneira da aba anterior, alguns campos não são de preenchimento obrigatório. 
Os campos do Objeto disponibilizados para serem informados nessa aba são: 
‘Descrição Detalhada do Objeto’, ‘Fonte de Referência’, ‘Data de Referência’, 
‘Código de Referência’, ‘Índice de Correção’, ‘BDI’, ‘Quantidade’, ‘Unidade’ e 
‘Preço Unitário Estimado’. 
  

 
 

Figura 202 – Terceira aba da planilha eletrônica de importação para objeto ‘Integral sem Itens’ 
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Entretanto, para alguns desses campos (‘Fonte de Referência’, ‘Data de 
Referência’ e ‘Código de Referência’), apenas é exigida alimentação em 
processos cuja ‘Natureza do Objeto’ é ‘Outros Serviços’ ou ‘Compras’ de 
medicamentos. Note ainda, que vários campos da planilha possuem dicas de 
preenchimento além de explicarem quando devem ou não ser informados.  
 

 
 
Figura 203 – Dicas de preenchimento dos campos da planilha eletrônica de importação para objeto 

‘Integral sem Itens’ 

 
Observe ainda, que os campos ‘Unidade’ e ‘Fonte de Referência’ não devem 
ser digitados pelo usuário, mas sim, escolhido numa lista de opções.  
 

 
 

Figura 204 – Lista de opções do campo ‘Unidade’ 

 
Não digite nos campos que possuem lista de opções qualquer outra informação 
que não conste na lista. Caso isto venha acontecer, o sistema exibirá como 
pendência e solicitará sua correção. Observe que a mesma planilha já possui 
os campos para informação dos dados relacionados à fase de Adjudicação, 
para importação durante a alimentação desta fase do processo.  
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Figura 205 – Campos da Adjudicação presentes na terceira aba da planilha eletrônica de 

importação para objeto ‘Integral sem Itens’ 
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Informando dados do Orçamento para objeto 

Integral com Itens em planilha eletrônica 

O preenchimento da planilha de importação é muito simples e intuitivo. Para 
orçamento ‘Integral com Itens’ utilize a planilha ‘Orçamento – Adjudicação – 
Integral com Itens’. Geralmente, a exceção da planilha de engenharia, as 
planilhas de importação para os Processos possuem pelo menos três abas, a 
aba de ‘Identificação’, ‘Dados Básicos’ e ‘Objeto’. No caso da planilha para um 
processo cuja ‘Característica do Objeto’ é ‘Integral com Itens’, há uma aba a 
mais, a aba ‘Itens do Objeto’.  
 

 
 

Figura 206 – Abas da planilha eletrônica de importação para objeto ‘Integral com Itens’ 

 
Na aba ‘Identificação’ o usuário deverá informar os dados do processo para o 
qual serão importados. Informe o Número e Ano do Processo, o Número e Ano 
da Modalidade, a Modalidade, a Natureza e a Característica do Objeto. 
Observe que os campos ‘Ano do Processo’, ‘Ano da Modalidade’, ‘Modalidade’, 
‘Natureza do Objeto’ e ‘Característica do Objeto’, possuem uma lista de opções 
e não devem ter o preenchimento digitado pelo usuário, mas sim, deverá ser 
escolhida uma dentre as opções disponíveis. Observe também que esta 
mesma planilha serve para as Características ‘Integral com Itens’ e ‘Integral 
com Itens com Percentual de Desconto Proposto’. 
 



ECPBG                                                                                                                LICON 

 150 

 
 

Figura 207 – Primeira aba da planilha eletrônica de importação para objeto ‘Integral com Itens’ 

 
 

Na segunda aba, ‘Dados Básicos’, como a ‘Natureza do Objeto’ não é ‘Obras’ 
ou ‘Serviços’ de Engenharia, apenas há obrigatoriedade de preencher o campo 
‘Objeto Conforme Edital’. Neste campo, informe o objeto do processo, assim 
como consta no Edital ou no Termo de Inexigibilidade ou de Dispensa ou na 
Carta Convite, conforme o caso. Opcionalmente, poderá informar os Níveis de 
cada Item, se houver.  
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Figura 208 – Segunda aba da planilha eletrônica de importação para objeto ‘Integral com Itens’ 

 
Na terceira aba, ‘Objeto’, o usuário deverá detalhar os dados do Objeto orçado 
para o Processo Licitatório, de Dispensa ou de Inexigibilidade. Os campos do 
Objeto disponibilizados para serem informados nessa aba são: ‘Descrição 
Detalhada do Objeto’, ‘Quantidade’, ‘Unidade’ e ‘Preço Unitário Estimado’. 
Observe que estes campos possuem dicas informando que eles são de 
preenchimento obrigatório. Observe, também, que o campo ‘Unidade’ possui 
uma lista de opções a ser escolhida pelo usuário. O usuário não deverá 
informar diretamente no campo alguma outra unidade que não exista nesta 
lista. Caso isto venha acontecer, o sistema exibirá como pendência e solicitará 
sua correção. Observe, ainda, que a mesma planilha já possui os campos para 
informação dos dados relacionados à fase de Adjudicação, para importação 
somente durante o cadastramento desta fase do processo.  
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Figura 209 – Terceira aba da planilha eletrônica de importação para objeto ‘Integral com Itens’ 

 
 
Na quarta aba, ‘Itens do Objeto’, o usuário deverá informar todos os dados dos 
Itens que compõem o Objeto. Observe que vários campos possuem dicas de 
preenchimento. Alguns desses campos são de preenchimento obrigatório. 
Os campos do Objeto disponibilizados para serem informados nessa aba são: 
‘Seqüencial do Item’, que deve ser uma seqüencia de números inteiros, 
‘Descrição Detalhada do Item’, ‘Fonte de Referência’, ‘Data de Referência’, 
‘Código de Referência’, ‘Índice de Correção’, ‘BDI’, ‘Quantidade’, ‘Unidade’, 
‘Preço Unitário Estimado’ e ‘Nível’. Observe que o preenchimento de alguns 
desses campos é exigido apenas em processos cuja ‘Natureza do Objeto’ é 
‘Outros Serviços’ ou ‘Compras’ de medicamentos (Fonte de Referência’, ‘Data 
de Referência’ e ‘Código de Referência’).  
 

 
 

Figura 210 – Quarta aba da planilha eletrônica de importação para objeto ‘Integral com Itens’ 

 
Observe, também, que os campos ‘Fonte de Referência’, ‘Índice de Correção’ e 
‘Unidade’ possuem uma lista de opções e não devem ter seu preenchimento 
digitado pelo usuário, mas sim, selecionado uma dentre as opções disponíveis 
da lista. Caso digite qualquer outra informação, o sistema exibirá como 
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pendência e solicitará sua correção, não permitindo a importação da planilha 
enquanto permanecer a pendência. 
Observe, ainda, que a mesma planilha já possui os campos para informação 
dos dados relacionados à fase de Adjudicação do processo (‘BDI Adotado’ e 
‘Preço Adjudicado’). Assim, esta planilha também deverá ser utilizada na fase 
de Adjudicação do processo. 
 

 
 

Figura 211 – Quarta aba da planilha eletrônica de importação para objeto ‘Integral com Itens’ 
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Informando dados do Orçamento para objeto 

Por Itens em planilha eletrônica  

Para cadastrar orçamento ‘Por Itens’ utilize a planilha ‘Orçamento – 
Adjudicação – Por Itens’. A planilha de importação para um processo cuja 
‘Característica do Objeto’ é ‘Por Itens’ possui três abas: ‘Identificação’, ‘Dados 
Básicos’ e ‘Itens’. 
 

 
 

Figura 212 – Abas da planilha eletrônica de importação para objeto ‘Por Itens’ 
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Na primeira aba, ‘Identificação’, o usuário deverá informar todos os dados para 
identificação do Processo para o qual eles serão enviados: ‘Número do 
Processo’ e ‘Ano do Processo’, ‘Número da Modalidade’, ‘Modalidade’ e ‘Ano 
da Modalidade’, ‘Natureza do Objeto’ e ‘Característica do Objeto’. Observe que 
os campos ‘Ano do Processo’, ‘Modalidade’, ‘Ano da Modalidade’, ‘Natureza do 
Objeto’ e ‘Característica do Objeto’, possuem uma lista com opções que devem 
ser escolhidas pelo usuário. Nenhum dado deve ser digitado diretamente 
nestes campos. Observe também que esta mesma planilha serve para as 
Características ‘Por Itens’ e ‘Por Itens com Percentual de Desconto Proposto’. 
 

 
 

Figura 213 – Primeira aba da planilha eletrônica de importação para objeto ‘Por Itens’ 

 
Na segunda aba, ‘Dados Básicos’, como a ‘Natureza do Objeto’ não é ‘Obras’ 
ou ‘Serviços’ de Engenharia, apenas há obrigatoriedade de preencher o campo 
‘Objeto Conforme Edital’. Neste campo, informe o objeto do processo, assim 
como consta no Edital ou no Termo de Inexigibilidade ou de Dispensa ou na 
Carta Convite, conforme o caso.  
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Figura 214 – Segunda aba da planilha eletrônica de importação para objeto ‘Por Itens’ 

 
Na terceira aba, ‘Itens’, o usuário deverá informar todos os valores e descrições 
dos Itens que compõem o Orçamento: ‘Seqüencial do Item’, ‘Descrição 
Detalhada do Item’, ‘Fonte de Referência’, ‘Data de Referência’ e ‘Código de 
Referência’, além do ‘BDI’, ‘Quantidade’, ‘Unidade’, ‘Preço Unitário Estimado’ e 
‘Nível’. Observe que estes campos possuem dicas informando quais são de 
preenchimento obrigatório.  
 

 
 

Figura 215 – Terceira aba da planilha eletrônica de importação para objeto ‘Por Itens’ 

 

Vale lembrar que os campos ‘Fonte de Referência’, ‘Data de Referência’ e 
‘Código de Referência’ só serão preenchidos no caso da ‘Natureza do Objeto’ 
ser ‘Outros Serviços’ ou ‘Compras’ de medicamentos.  
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Figura 216 – Dicas de preenchimento dos campos da planilha eletrônica de importação para objeto 

‘Por Itens’ 

 
Observe que na mesma planilha o usuário deve informar os dados relativos à 
Adjudicação do processo. Durante o cadastro do Orçamento Estimativo o 
usuário poderá deixar os campos da ‘Proposta Adjudicada’ sem 
preenchimento, tornando a utilizar a mesma planilha durante a fase de 
Adjudicação.  
 

 
 

Figura 217 – Campos da Adjudicação presentes na terceira aba da planilha eletrônica de 

importação para objeto ‘Por Itens’ 

 
Observe que os campos ‘Fonte de Referência’, ‘Índice de Correção’ e 
‘Unidade’, possuem uma lista de opções que devem ser escolhidas pelo 
usuário. O usuário não deverá digitar nenhuma outra informação diretamente 
nestes campos, caso contrário o sistema exibirá como pendência e solicitará 
sua correção, não permitindo realizar a importação. 
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Figura 218 – Lista de opções do campo ‘Fonte de Referência’ 
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Informando dados do Orçamento para objeto 

Por Lotes em planilha eletrônica  

Para cadastrar orçamento ‘Por Lotes’ utilize a planilha ‘Orçamento – 
Adjudicação – Por Lotes’. A planilha de importação para um processo cuja 
‘Característica do Objeto’ é ‘Por Lotes’ possui quatro abas: ‘Identificação’, 
‘Dados Básicos’, ‘Lotes’ e ‘Itens dos Lotes’. 
 

 
 

Figura 219 – Abas da planilha eletrônica de importação para objeto ‘Por Lotes’ 

 
Na primeira aba, ‘Identificação’, o usuário deverá informar todos os dados de 
identificação do processo para o qual serão importados: ‘Número do Processo’ 
e ‘Ano do Processo’, ‘Número da Modalidade’, ‘Modalidade’ e ‘Ano da 
Modalidade’, ‘Natureza do Objeto’ e ‘Característica do Objeto’. Observe que 
nos campos ‘Ano do Processo’, ‘Modalidade’, ‘Ano da Modalidade’, ‘Natureza 
do Objeto’ e ‘Característica do Objeto’, o usuário deverá selecionar uma das 
opções disponíveis em cada campo. Nenhum dado deve ser digitado 
diretamente nestes campos, caso contrário o sistema exibirá a pendência e não 
será permitirá a importação. Observe também que esta mesma planilha serve 
para duas Características: ‘Por Lotes’ ou ‘Por Lotes com Percentual de 
Desconto Proposto’. 
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Figura 220 – Primeira aba da planilha eletrônica de importação para objeto ‘Por Lotes’ 

 
Na segunda aba, ‘Dados Básicos’, como a ‘Natureza do Objeto’ não é ‘Obras’ 
ou ‘Serviços’ de Engenharia, apenas há obrigatoriedade de preencher o campo 
‘Objeto Conforme Edital’. Neste campo, informe o objeto do processo, assim 
como consta no Edital ou Termo de Inexigibilidade ou de Dispensa ou na Carta 
Convite, conforme o caso.  
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Figura 221 – Segunda aba da planilha eletrônica de importação para objeto ‘Por Lotes’ 

 
Na terceira aba, ‘Lotes’, o usuário deverá informar os dados de todos os Lotes 
que compõem o orçamento: ‘Seqüencial do Lote’, ‘Descrição Detalhada do 
Lote’, ‘Quantidade’, ‘Unidade’ e ‘Preço Unitário Estimado’. Observe também 
que a mesma planilha possui os campos para informação dos dados da 
‘Proposta Adjudicada’ do processo e deverá ser utilizada posteriormente para 
importação da Adjudicação.  
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Figura 222 – Terceira aba da planilha eletrônica de importação para objeto ‘Por Lotes’ 

 
Na quarta aba, ‘Itens dos Lotes’, o usuário deverá descrever os dados de todos 
os Itens que compõem os Lotes: ‘Sequencial do Lote’, ‘Sequencial do Item’, 
‘Descrição Detalhada do Item’, ‘Fonte de Referência’, ‘Data de Referência’, 
‘Código de Referência’, ‘Índice de Correção’, ‘BDI’, ‘Quantidade’, ‘Unidade’, 
‘Preço Unitário Estimado’ e ‘Nível’. Observe que o primeiro campo (‘Sequencial 
do Lote’) serve para identificar de qual Lote aquele Item provem e o segundo 
campo para informar o ‘Seqüencial do Item’. Observe que os últimos campos 
desta planilha são o ‘BDI Adjudicado’ e o ‘Preço Adjudicado’ por Item de cada 
Lote. Estes campos só necessitam ser preenchidos para importação dos dados 
de Adjudicação.  
 

 
 

Figura 223 – Quarta aba da planilha eletrônica de importação para objeto ‘Por Lotes’ 

 

Observe que os campos ‘Fonte de Referência’, ‘Data de Referência’ e ‘Código 
de Referência’ só devem ser informados quando a ‘Natureza do Objeto’ for 



ECPBG                                                                                                                LICON 

 163 

‘Outros Serviços’ ou ‘Compras’ de medicamentos. Os campos ‘Fonte de 
Referência’, ‘Índice de Correção’ e ‘Unidade’, apresentam uma lista de opções 
a serem escolhidas pelo usuário. Nenhuma informação deve ser digitada 
diretamente nestes campos. Caso contrário, o sistema exibirá como pendência 
e não permitirá realizar o processo de importação. 
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Informando dados do Orçamento para objeto 

de Engenharia em planilha eletrônica 

Para cadastrar orçamento de Engenharia utilize a planilha ‘Orçamento – 
Adjudicação – Engenharia’. A planilha de importação para um processo de 
engenharia, cuja ‘Característica do Objeto’ é ‘Por Lotes’ e a ‘Natureza do 
Objeto’ é ‘Obras ou ‘Serviços de Engenharia’ possui apenas duas abas: ‘Dados 
da Licitação’ e ‘Orçamento’. 
 

 
 

Figura 224 – Abas da planilha eletrônica de importação para objeto de Engenharia 

 

A primeira aba, ‘Dados da Licitação’, possui duas grades: a grade de 
identificação do processo e a grade dos dados dos lotes. Assim, nesta mesma 
aba o usuário deverá informar todos os dados de identificação do processo, 
além dos dados de todos os lotes que compõem o orçamento para o qual serão 
importados.  
Na primeira grade informe os dados de identificação do processo: ‘Processo 
Nº’, ‘Processo (Ano)’, ‘Modalidade’, ’Data de Elaboração’ do Orçamento, ‘Nº da 
Modalidade’, ‘Ano Modalidade’ ‘Objeto Conforme Edital’ e ‘Nº de Lotes da 
Licitação’. Observe que para o campo ‘Modalidade’ existe uma lista de opções 
e o usuário deverá selecionar uma delas. Nenhum dado deve ser digitado 
diretamente neste campo, caso contrário o sistema exibirá a pendência e não 
será permitirá a importação. No campo ‘Objeto Conforme Edital’, informe o 
objeto do processo, assim como consta no Edital ou Carta Convite ou Termo 
de Inexigibilidade ou de Dispensa. Uma vez que esta planilha é específica para 
engenharia, não há necessidade de informar a Característica e a Natureza do 
Objeto. 
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Figura 225 – Primeira grade da primeira aba da planilha eletrônica de importação para objeto de 

Engenharia 

 
Na segunda grade da mesma aba, informe nos campos os dados dos lotes: 
‘Lote (nº)’, ‘Objeto do Lote’, ‘Valor do Lote (R$)’ e ‘Data de Referência do 
Orçamento’. 
Observe também que a mesma grade possui os dados da Adjudicação do 
processo, que deverá ser utilizada posteriormente para importação dos dados 
da ‘Proposta Adjudicada’. 
 

 
 

Figura 226 – Segunda grade da primeira aba da planilha eletrônica de importação para objeto de 

Engenharia 
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Na segunda aba, ‘Orçamento’, o usuário deverá descrever os dados de todos 
os Itens que compõem os Lotes: ‘Lote (nº)’, ‘Etapa (nº), ‘Descrição da Etapa’, 
‘Item’, ‘Fonte de Referência’, ‘Data de Referência’, ‘Código de Referência’, 
‘Descrição Detalhada do Item’, ‘Unid’, ‘Quant’, ‘Preço Unitário Estimado’, ‘Total 
do Item’, ‘BDI Adotado’ e ‘Índice de Correção’. Observe que no primeiro campo, 
‘Lote (nº)’ deve ser informado a que Lote o Item pertence e no quanto campo, 
‘Item’, deve ser informado o seqüencial do Item no lote. Observe também, que 
os dois últimos campos desta planilha são o ‘Preço Unit. Adjudicado’ e o ‘BDI 
Adjudicado’ por Item de cada Lote. Estes últimos só necessitam ser 
preenchidos para importação, no momento de informar os dados da 
Adjudicação.  
 

 
 

Figura 227 – Segunda aba da planilha eletrônica de importação para objeto de Engenharia 

 
Observe que os campos ‘Fonte de Referência’, ‘Unid‘ (unidade) e Índice de 
Correção’, apresentam uma lista de opções a serem escolhidas pelo usuário. 
Nenhuma informação deve ser digitada diretamente nestes campos. Caso 
contrário, o sistema exibirá como pendência e não permitirá realizar a 
importação. 
 

 
 

Figura 228 – Lista de opções do campo ‘Fonte de Referência’ 
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Note ainda, que vários campos da planilha possuem dicas de preenchimento. 
Alguns desses campos não são de preenchimento obrigatório. 
 

 
 

Figura 229 – Dicas de preenchimento dos campos da planilha eletrônica de importação para objeto 

de Engenharia 
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Corrigindo dados do orçamento ou da 

adjudicação importados através de planilha 

eletrônica  

Caso o usuário já tenha importado o orçamento estimativo, mas deseja corrigir 
algum dos dados da planilha, ele poderá alterar a planilha, salvar e realizar 
nova importação do orçamento estimativo.  
 

 
 

Figura 230 – Mensagem solicitando confirmação do usuário para importação dos dados 

 
Após a confirmação da importação do orçamento estimativo, o sistema exibirá 
a mensagem informando que o orçamento já foi parcial ou totalmente 
informado e solicita que o usuário confirme que os dados serão sobrescritos. 
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Figura 231 – Mensagem informando que os dados já foram informados e solicitando confirmação 

do usuário para nova importação dos dados 

 
Confirme a mensagem. Uma vez confirmada mensagem, o sistema exibirá que 
os dados foram importados com sucesso.  
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Figura 232 – Tela de exibição do andamento e verificações para importação dos dados 

 

E os dados corrigidos serão refletidos no edital. Salve os dados informados. 
Observe que o dado corrigido foi inserido na base de dados.  
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Formalizando os dados do edital junto ao 

Tribunal de Contas 

 
Uma vez informado os dados básicos do edital e do orçamento estimativo, o 
usuário poderá formalizar o envio dos dados ao Tribunal.  
 

 
 

Figura 233 – Formulário de cadastro dos dados do ‘Edital’ com dados informados pelo usuário, 

apresentando botão para realizar a formalização do envio dos dados ao TCE 

 

 

Ao selecionar o botão ‘Formalizar Dados ao TCE’, o sistema exibirá uma 
mensagem solicitando a confirmação da formalização dos dados. Clique em 
‘OK’ e confirme. 
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Figura 234 – Mensagem de confirmação da formalização dos dados do edital junto ao TCE-PE 

 
Uma vez confirmado, o sistema exibirá o recibo de envio dos dados da fase de 
edital para o Tribunal de Contas. Observe que, como todo recibo de 
formalização, haverá um código de recebimento descrito ao final do recibo. 
 

 
 

Figura 235 – Recibo de confirmação da formalização dos dados junto ao TCE-PE 

 
A partir deste momento, o usuário poderá informar os licitantes do processo. 
Observe que agora o ‘Estágio Atual do Processo’ é ‘Edital Publicado’ e a 
‘Situação Atual do Processo’ continua ‘Em Andamento’. 
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Figura 236 – Aba de cadastro de ‘Licitantes’  
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Módulo IV 

O Módulo IV abordará as fases posteriores a publicação do edital até a 
adjudicação/homologação do processo licitatório. Após esse módulo o usuário 
deverá ser capaz de cadastrar e formalizar os dados dos licitantes 
participantes/convidados do processo, os dados da habilitação, do julgamento 
das propostas e os dados da adjudicação/homologação juntamente com a 
proposta vencedora do processo licitatório. 
 

Informando dados da fase de cadastro dos 

licitantes 

Para o LICON esta fase possui duas abas diferentes, que variam de acordo 
com a modalidade do processo: aba ‘Licitantes’ e aba ‘Licit. Vencedores’ 
(Licitantes Vencedores).  Passamos a tratar da aba ‘Licitantes’. 
 
Uma vez formalizados os dados do edital, o usuário poderá informar os 
participantes do processo (aba ‘Licitantes’). Observe que o ‘Estágio Atual do 
Processo’ é ‘Edital Publicado’ e a situação ‘Em Andamento’. Selecione a opção 
‘Cadastrar’.  
 

 
 

Figura 237 – Formulário de cadastro dos dados dos ‘Licitantes’ 
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O sistema irá exibir o formulário de ‘Licitantes’ no formato para edição. 
Selecione a opção ‘Incluir’. 
 

 
 

Figura 238 – Formulário de cadastro dos dados dos ‘Licitantes’ pronto para edição 

 
Ao selecionar a opção ‘Incluir’, o sistema exibirá uma tela de busca para que o 
usuário verifique se o licitante em questão já se encontra cadastrado em nossa 
base de dados.  
 

 
 

Figura 239 – Tela de pesquisa de ‘Licitantes’ já cadastrados na base do TCE-PE 

 
Inclua um critério de busca, ou seja, informe um Nome e/ou um Documento 
para busca e selecione a opção ‘Localizar’.  
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Figura 240 – Tela de pesquisa de ‘Licitantes’ já cadastrados na base do TCE-PE, com critério de 

busca informado 

 
 
O sistema exibirá todos os licitantes encontrados com o critério de busca 
inserido pelo usuário. Se o usuário encontrar o licitante desejado, selecione-o 
clicando no botão localizado à sua esquerda e ao final da tela de busca clique 
na opção ‘Selecionar’. 
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Figura 241 – Tela de pesquisa de ‘Licitantes’ já cadastrados na base do TCE-PE exibindo resultado 

da pesquisa 

 
 
O sistema exibirá os dados do licitante, já cadastrados em nossa base de 
dados, para que o usuário possa conferir se as informados constantes são as 
mais atuais. Para confirmar o usuário deverá clicar na opção ‘Salvar’.  
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Figura 242 – Tela de dados do licitante selecionado na pesquisa anterior 

 
O sistema exibirá uma mensagem informando que o licitante foi incluído no 
processo licitatório. 

 

 
 

Figura 243 – Mensagem informando a inclusão do licitante no processo licitatório 

 

 
Clique em ‘OK’ e o sistema exibirá o licitante selecionado já incluído no 
formulário da aba ‘Licitantes’.  
 

 

 
 

Figura 244 – Formulário de cadastro dos dados dos ‘Licitantes’ apresentando licitante selecionado 
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Observe que, no momento de localizar um licitante dentre as opções já 
cadastradas na nossa base, alem do botão ‘Selecionar’, o sistema disponibiliza 
o botão ‘Novo’. Caso nenhum dos licitantes exibidos na busca do sistema seja 
o licitante desejado ou caso o sistema não localize nenhuma opção de acordo 
com o critério de busca incluído, o usuário terá a opção de cadastrar um novo 
licitante. Nesse caso selecione a opção ‘Novo’. 
 

 
 
Figura 245 – Tela exibindo o resultado da pesquisa de ‘Licitantes’ já cadastrados na base do TCE-

PE, de acordo com critério de busca informado, como também o botão ‘Novo’ 

 
Observe também que, para que a opção ‘Novo’ seja exibida, o usuário deve 
efetuar pelo menos uma pesquisa. Após a pesquisa, o botão ‘Novo’ será 
exibido. Assim, caso o usuário deseje inserir um novo licitante (pessoa física ou 
jurídica), ao clicar na opção ‘Novo’, o sistema exibirá o formulário de cadastro 
para que o usuário inclua os novos dados. Selecione o ‘Tipo de Documento’ e 
informe o ‘Número do Documento’. Informe o ‘Nome / Razão Social’, o ‘Ramo 
de Atividade’, a ‘Inscrição Estadual’ e ‘Inscrição Municipal’. Selecione uma 
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dente as opções disponíveis nos campos ‘UF’ e ‘Município’ e, por fim, salve os 
dados do licitante. 
 

 
 

Figura 246 – Tela de cadastro de novo licitante na base de dados do TCE-PE 

 
O novo licitante será então cadastrado em nossa base de dados e incluído na 
grade de licitantes do processo. 
 

 
 

Figura 247 – Grade de ‘Licitantes’ participantes do processo exibindo dados informados pelo 

usuário 

 
Para incluir outro licitante, selecione novamente a opção ‘Incluir’. Informe um 
critério de busca e prossiga até cadastrar todos os participantes do processo. 
Observe que, além dos participantes do processo o usuário deverá informar, 
também, o número total de participantes, através do campo ‘Quantidade de 
Licitantes Participantes’. Este número deve estar de acordo com as 
informações da Ata de Habilitação. Seu preenchimento é obrigatório. Informe e 
clique no botão ‘Salvar’.  
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Figura 248 – Grade de ‘Licitantes’ participantes do processo exibindo os dados e a ‘Quantidade de 

licitantes participantes’ informados pelo usuário 

 
O sistema exibirá uma mensagem alertando que o número incluído no campo 
‘Quantidade de licitantes participantes’ deverá ser igual ao constante na Ata de 
Habilitação, ou seja, todos que os interessados que participaram do processo. 
Clique em ‘OK’. 
 

 
 

Figura 249 – Mensagem de alerta enviada após cadastramento da aba ‘Licitantes’  

 

 
A partir deste momento já se é possível formalizar os dados junto ao Tribunal 
de Contas. Clique em ‘Formalizar Dados ao TCE’. 
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Figura 250 – Grade de ‘Licitantes’ participantes do processo licitatório, exibindo dados informados 

pelo usuário, pronta para formalizar o envio dos dados 

 
 
O sistema solicita uma confirmação. Selecione ‘OK’ novamente. 
 

 
 

Figura 251 – Mensagem de confirmação da formalização dos dados dos ‘Licitantes’ do processo 

junto ao TCE-PE 

 
Mais uma vez, o sistema emitirá um recibo de envio dos dados ao Tribunal de 
Contas.  
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Figura 252 – Recibo de confirmação da formalização dos dados dos ‘Licitantes’ participantes do 

processo junto ao TCE-PE 

 
Selecione ‘Voltar’ e observe que o sistema já exibe a próxima aba para que o 
usuário possa informar os dados de ‘Habilitação’ do processo licitatório. 
Observe que agora, o estágio atual é ‘Licitantes Cadastrados’ e a situação 
continua ‘Em Andamento’. 
 

 
 

Figura 253 – Grade da aba de ‘Habilitação’ 

 

Conforme já mencionado no início de cadastro dos dados dos licitantes e durante 
o cadastramento dos dados da ‘Instauração’ do processo e do ‘Edital’, o sistema 
se comporta diferente para os processos financiados com recursos do BID – 
Banco Interamericano de Desenvolvimento e do BIRD – Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento, que possuem modalidades distintas. Diferente 
dos demais, para o LICON, estes processos possuem apenas duas abas: 
‘Instauração’ e ‘Licit. Vencedores’ (Licitantes Vencedores). Assim, para estes 
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processos a aba ‘Licitantes’ passa a ser chamada ‘Licit. Vencedores’. Neste caso, 
deverão ser incluídos nesta aba apenas os licitantes vencedores e não todos os 
participantes. 
 
Observe que, para esses processos, além dos Licitantes Vencedores e do 
número total de licitantes que participaram do processo, campo ‘Quantidade de 
Licitantes Participantes’, que deve estar de acordo com as informações da Ata de 
Habilitação, o usuário também deverá informar o campo ‘Valor Total 
Adjudicado/Homologado’. Neste campo deverá ser incluído o somatório total 
adjudicado e homologado em favor de todos os licitantes vencedores do certame. 
Seu preenchimento é obrigatório.   
Clique em ‘Cadastrar’. Informe a ‘Quantidade de Licitantes Participantes’, o ‘Valor 
Total Adjudicado/Homologado’ e todos os licitantes consagrados vencedores do 
certame. Selecione ‘Salvar’. 
 

 
 

Figura 254 – Tela da aba ‘Licit. Vencedores’ com inclusão do campo ‘Valor Total 

Adjudicado/Homologado’, pronta para ‘Salvar’ os dados 

 

 

Uma vez que estes processos possuem apenas duas abas, o sistema enviará 
uma mensagem alertando que o número incluído no campo ‘Quantidade de 
Licitantes Participantes’ deverá ser igual a quantidade de licitantes que 
participaram do processo, independentemente de habilitação ou de propostas 
válidas, ou seja, o número total de participantes. Clique em ‘OK’. 
 

 
 

Figura 255 – Mensagem de alerta enviada após cadastramento da aba ‘Licit. Vencedores’  
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O formulário dos Licitantes Vencedores estará pronto para formalizar o envio dos 
dados ao TCE. Selecione ‘Formalizar Dados ao TCE’. 
 

 
 

Figura 256 – Grade de Licitantes Vencedores do processo licitatório, exibindo dados informados 

pelo usuário, pronta para formalizar o envio dos dados 

 
 
O sistema solicita uma confirmação. Selecione ‘OK’. 
 

 
 

Figura 257 – Mensagem de confirmação da formalização dos dados dos Licitantes Vencedores do 

processo junto ao TCE-PE 

 
 

Clique em ‘OK’ e o sistema emitirá um recibo. 
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Figura 258 – Recibo de confirmação da formalização dos dados dos Licitantes Vencedores do 

processo licitatório junto ao TCE-PE 

 
 
Observe que, depois de formalizada a aba de Licitantes Vencedores, o sistema 
não disponibiliza outra aba para cadastramento e o ‘Estágio Atual do Processo’ 
passa a ser ‘Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado’ e a ‘Situação Atual 
do Processo’ passa a ser ‘Concluído’. 
 

 
 

Figura 259 – Tela Licitantes Vencedores (BID e BIRD) após ‘Formalizar Dados ao TCE’. 
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Informando dados da habilitação dos licitantes  

Após a formalização dos dados dos licitantes e não havendo Inversão de Fases 
do Processo, os próximos dados a serem informados, pelo usuário, serão os 
dados da ‘Habilitação’. Observe que o ‘Estágio Atual do Processo’ é ‘Licitantes 
Cadastrados’ e a situação ‘Em Andamento’. 
 

 
 

Figura 260 – Formulário de cadastro dos dados da ‘Habilitação’ dos ‘Licitantes’ 

 
Selecione o botão ‘Cadastrar’. O sistema exibirá o formulário de ‘Habilitação’ 
pronto para edição.  
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Figura 261 – Formulário de cadastro dos dados da ‘Habilitação’ dos ‘Licitantes’ pronto para 

edição 

 
Nos casos de Dispensa e Inexigibilidade, os campos ‘Data de 
Publicação/Divulgação’ e ‘Ata de Habilitação’ não serão exibidos. Observe 
também que os campos da coluna ‘Habilitação’ já vêem preenchidos por 
padrão com o valor ‘Habilitado’. Caso um dos licitantes não seja habilitado 
nesta fase, o usuário deve selecionar a opção adequada ao caso (‘Inabilitado’ / 
‘Dispensado’ / ‘Não Analisado’). As opções variam de acordo com a 
modalidade do processo. Informe a ‘Data de Publicação/Divulgação’ e o 
arquivo digital, em formato PDF, da ‘Ata de Habilitação’. Uma vez informados 
estes dados, salve os mesmos através da opção ‘Salvar’.  
 

 
 

Figura 262 – Formulário de cadastro dos dados da ‘Habilitação’ dos ‘Licitantes’ com dados 

informados pelo usuário 
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Novamente, o sistema envia mensagem para que confirme a operação. 
Confirme e a partir deste momento o usuário poderá formalizar os dados da 
‘Habilitação’ junto ao Tribunal de Contas.  
 

 
 
Figura 263 – Formulário de cadastro dos dados da ‘Habilitação’ dos ‘Licitantes’ exibindo dados já 

informados pelo usuário pronto para formalizar o envio dos dados ao TCE 

 
O sistema, mais uma vez, exibirá uma mensagem solicitando a confirmação da 
formalização dos dados ao TCE. 
 

 
 

Figura 264 – Mensagem de confirmação de formalização dos dados da ‘Habilitação’ ao TCE-PE 

 
Selecione ‘OK’ e, uma vez confirmada, o sistema exibirá um recibo de envio 
dos dados.  
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Figura 265 – Recibo confirmando a formalização dos dados da ‘Habilitação’ junto ao TCE-PE 

 

Selecione a opção ‘Voltar’ e o sistema exibirá a próxima aba do processo 
licitatório, que é a aba de ‘Julgamento’.  
Lembre-se que, em havendo ‘Inversão de Fases do Processo’, a aba de 
‘Julgamento’ virá antes da aba de ‘Habilitação’.  



ECPBG                                                                                                                LICON 

 191 

Informando dados do Julgamento das 

propostas apresentadas 

Uma vez formalizados os dados da habilitação do processo e não havendo 
inversão de fases, a próxima aba a ser informada pelo usuário é a aba de 
‘Julgamento’. Observe que agora o ‘Estágio Atual do Processo’ é ‘Habilitação 
Concluída’ e a situação ‘Em Andamento’. 
 

 
 

Figura 266 – Formulário de cadastro dos dados de ‘Julgamento’ das propostas apresentadas 

 
Selecione a opção ‘Cadastrar’. O sistema exibirá o formulário da aba 
‘Julgamento’ pronto para edição. 
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Figura 267 – Formulário de cadastro dos dados do ‘Julgamento’ das propostas apresentadas 

pronto para edição 

 

Observe que o campo ‘Data de Publicação / Divulgação do Julgamento’ já virá 
preenchido com a data informada na aba de ‘Habilitação’. Nos casos de 
Dispensa e Inexigibilidade, o nome do campo é ‘Data da Ratificação’ e 
nenhuma data vem informada. Ainda, para estes processos, o campo ‘Ata de 
Julgamento’ não será exibido. Observe que o sistema exibirá todos os itens do 
orçamento estimativo. Neste caso, o processo licitatório é um processo cuja 
característica é ‘Por Itens’. No caso de ‘Por Lotes’, seriam exibidos nesta grade 
todos os lotes cadastrados no orçamento estimativo e no caso de ‘Objeto 
Integral’, seria exibido o objeto integral cadastrado. Inclua a ‘Ata de 
Julgamento’. Para cada item defina quais dos licitantes informaram uma 
proposta válida na fase de julgamento, clicando no botão ‘Definir’ existente no 
campo ‘Classificação’. 
 

 
 

Figura 268 – Formulário de cadastro dos dados de ‘Julgamento’ das propostas apresentadas 

exibindo dados informados pelo usuário 
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Neste caso, apenas dois licitantes foram habilitados na fase de ‘Habilitação’.  
 

 
 

Figura 269 – Tela para informação da ‘Proposta Válida’ por ‘Licitante’ 

 
Portanto, para cada item, o sistema exibirá apenas os licitantes habilitados na 
fase anterior. Selecione a opção ‘Proposta Válida’ caso o licitante tenha 
apresentado uma proposta válida. Em seguida selecione ‘Salvar’. Uma vez 
salvo a informação da classificação, observe que o botão, da coluna 
‘Classificação’, deixou de ser ‘Definir’ e agora é exibido como ‘Atualizar’. 
 

 
 

Figura 270 – Formulário de cadastro dos dados do ‘Julgamento’ exibindo botão ‘Atualizar’ após 

informação se houve ‘Proposta Válida’ por ‘Licitante’ 

 
Caso todos os licitantes, na fase de ‘Julgamento’, tenham apresentado 
propostas válidas para todos os itens, o sistema exibe a opção ‘Marcar Todas 
Como Válida’.  
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Figura 271 – Formulário de cadastro dos dados de ‘Julgamento’ exibindo botão ‘Marcar Todas 

Como Válida’ 

 

Uma vez selecionada esta opção, o sistema solicita uma confirmação de que 
todos os itens receberam propostas válidas de todos os licitantes.  
 

 
 

Figura 272 – Mensagem solicitando confirmação após usuário ter selecionado a opção ‘Marcar 

Todas Como Válida’ 

 
Em caso positivo, o sistema marcará para todos os itens a opção ‘Proposta 
Válida’ para todos os licitantes. Conforme diz a própria mensagem, 
posteriormente a confirmação dessa operação, o usuário poderá desmarcar 
manualmente as propostas que não são válidas. Isso poderá agilizar esse 
procedimento no caso de muitos itens. Finalizada a informação das ‘Propostas 
Válidas’, observe que todos os botões passarão a ser ‘Exibir’. A partir deste 
momento, o usuário poderá formalizar os dados junto ao Tribunal de Contas.  
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Figura 273 – Formulário de cadastro dos dados de ‘Julgamento’ das propostas apresentadas pronto 

para formalizar os dados junto ao TCE-PE 

 
Confirme a mensagem de formalização enviada clicando em ‘OK’. 
 

 
 

Figura 274 – Mensagem de confirmação de formalização dos dados do  

‘Julgamento’ das propostas apresentadas 

 
O sistema exibirá, novamente, um recibo confirmando o envio dos dados do 
‘Julgamento’ ao Tribunal. Note que, como todo recibo, um número de protocolo 
é exibido no final. 
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Figura 275 – Recibo de formalização dos dados do ‘Julgamento’ das propostas junto ao TCE-PE 

 
 
Selecione ‘Voltar’ e observe que o sistema exibe a última aba para 
cadastramento do processo que é a aba de Adjudicação (‘Adjudic./Homolog.’).  
 

 
 

Figura 276 – Aba de Adjudicação/Homologação 
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Informando dados da fase de 

adjudicação/homologação 

Em não havendo inversão de fases do processo, a aba de 
Adjudicação/Homologação (‘Adjudic./Homolog.’) será exibida após a 
formalização dos dados de ‘Julgamento’. No caso de inversão, ela será exibida 
após a formalização dos dados de ‘Habilitação’. Observe que o ‘Estágio Atual 
do Processo’ é ‘Julgamento Concluído’ e a ‘Situação Atual do Processo’ é ‘Em 
Andamento’. 
 

  
 

Figura 277 – Formulário de cadastro dos dados de Adjudicação/Homologação do processo 

licitatório 

 
Selecione a opção ‘Cadastrar’ e informe a ‘Data de Publicação da 
Homologação’. 
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Figura 278 – Formulário de cadastro dos dados de Adjudicação/Homologação do processo 

licitatório pronto para edição 

 
A partir deste momento, o usuário poderá definir os licitantes adjudicados 
através da opção ‘Definir’ ou através da importação de planilhas por meio da 
opção ‘Importar’. 
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Informando vencedores da fase de 

adjudicação/homologação através da opção 

‘Definir’  

Na aba de ‘Adjudicação’, selecione a opção ‘Cadastrar’, informe a ‘Data de 
Publicação da Homologação’ e em seguida selecione ‘Definir’.  
 

 
 

Figura 279 – Formulário de cadastro dos dados de Adjudicação/Homologação do processo 

licitatório exibindo dados informados pelo usuário 

 
Será exibida uma tela com todos os Objetos/Itens/Lotes cadastrados para que 
sejam selecionados os licitantes vencedores de cada um. Selecione o botão à 
esquerda do Objeto/Item/Lote que será definido o vencedor e clique em 
‘Atualizar’. 
 



ECPBG                                                                                                                LICON 

 200 

 
 

Figura 280 – Tela para seleção do ‘Item’ a fim de informar os vencedores da fase de 

Adjudicação/Homologação 

 
A ‘Característica do Objeto’ do processo utilizado no exemplo é ‘Por ‘Itens’. 
Assim, o sistema exibirá uma tela para que informe o vencedor do item 
selecionado. Clique na seta do campo ‘Licitante’. 
 

 
 

Figura 281 – Tela de seleção do ‘Licitante’ vencedor da fase de Adjudicação/Homologação 

 
O sistema exibirá todos os licitantes que foram habilitados e apresentaram 
propostas válidas para o item selecionado. Informe o vencedor do item. 
Observe que a última opção da lista é ‘Fracassada’. 
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Figura 282 – Lista de opções do campo ‘Licitante’, exibindo todos os possíveis vencedores para o 

‘Item’ selecionado 
 

 

Informe o ‘Licitante’ vencedor, a ‘Quantidade’ e o ‘Preço Unitário’ da proposta e 
clique em ‘Confirmar’.  
 

 
 

Figura 283 – Tela de cadastro do ‘Licitante’ e proposta vencedora exibindo dados informados pelo 

usuário 

 
Verifique que o sistema calcula o valor total e já atualiza a grade dos ‘Licitantes 
Adjudicados’ com o primeiro vencedor do ‘Item’ um, bem como, já informa o 
seu valor. 
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Figura 284 – Tela de seleção de objetos (Itens) para cadastro dos vencedores da fase de 

Adjudicação/Homologação exibindo ‘Vencedor’ informado pelo usuário 
 

Selecione o segundo ‘Item’, clique em ‘Atualizar’ e informe o ‘Licitante’, a 
‘Quantidade’ e o ‘Preço Unitário’ da proposta vencedora e confirme. Prossiga 
informando os licitantes vencedores de cada Item. Observe que o sistema vai 
atualizando a grade dos ‘Licitantes Adjudicados’ com os dados informados. 
Observe também, que o sistema exibe nesta mesma aba, o campo ‘Justificativa 
para Alteração dos Vencedores da Etapa do Julgamento’. Este campo não é de 
preenchimento obrigatório. Utilize este campo para justificar a Adjudicação em 
favor de licitantes diferentes (consagrados vencedores), em relação ao 
informado na aba de ‘Julgamento’, caso ocorra. Após informados os 
vencedores de todos os itens, selecione ‘Confirmar’. 
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Figura 285 – Tela da fase de Adjudicação/Homologação exibindo todos os vencedores informados 

pelo usuário, para cada ‘Item’   
 
 
Observe que o sistema atualiza o formulário de Adjudicação com o vencedor 
ou vencedores informados pelo usuário.  
 

 
 

Figura 286 – Formulário de cadastro dos dados da Adjudicação/Homologação do processo 

licitatório exibindo dados informados pelo usuário 

 

Salve os dados e o sistema exibirá uma mensagem solicitando a confirmação 
da atualização. Selecione ‘OK’. 
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Figura 287 – Mensagem solicitando confirmação para salvar os dados informados 

 
Observe que o valor adjudicado e homologado já é exibido no campo ‘Valor 
global’. A partir deste momento, já é possível formalizar os dados junto ao 
Tribunal de Contas. 
 

 
 

Figura 288 – Formulário de cadastro dos dados de Adjudicação/Homologação do processo 

licitatório exibindo dados informados pelo usuário já com ‘Valor global’ 

 
Novamente, o sistema envia uma mensagem solicitando a confirmação da 
formalização. Confirme. 
 

 
 

Figura 289 – Mensagem solicitando a confirmação da formalização 

 
Mais uma vez, um recibo de envio dos dados ao Tribunal é exibido com um 
‘Código do Recebimento’ ao final.  
 



ECPBG                                                                                                                LICON 

 205 

 
 
Figura 290 – Comprovante de formalização dos dados da Adjudicação/Homologação junto ao TCE 

 
Selecione a opção ‘Voltar’ e observe que o ‘Estágio Atual do Processo’ é 
‘Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado’ e a ‘Situação Atual do 
Processo’ é ‘Concluído’. Observe que uma mensagem informa que os dados já 
foram enviados ao Tribunal (‘Este registro já foi formalizado’). Abaixo dessa 
mensagem é disponibilizado um link, que ao ser selecionado exibe o recibo 
novamente, permitindo ao usuário imprimi-lo. 
 

 
 

Figura 291 – Formulário de cadastro dos dados de Adjudicação/Homologação do processo 

licitatório exibindo dados já formalizados junto ao TCE-PE 

 
A partir deste momento, o usuário poderá informar contratos originados do 
processo licitatório.  
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Informando dados da Adjudicação através de 

importação de planilha eletrônica  

Uma vez preenchida toda a planilha de importação de Orçamento e 
Adjudicação do processo, o usuário poderá importar os dados da aba 
‘Adjudic./Homolog.’ (Adjudicação / Homologação). Observe que, em não 
havendo inversão de fases, o ‘Estagio Atual do Processo’ será ‘Julgamento 
Concluído’ e a ‘Situação Atual do Processo’ será ‘Em Andamento’. No caso de 
inversão de fases, o estágio será ‘Habilitação Concluída’ e a situação ‘Em 
Andamento’. Selecione a opção ‘Cadastrar’.   
 

 
 

Figura 292 – Formulário de cadastro dos dados de Adjudicação/Homologação do processo 

licitatório  

 
Informe a ‘Data de Publicação da Homologação’ e clique em ‘Salvar’.  
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Figura 293 – Formulário de cadastro dos dados de Adjudicação/Homologação do processo 

licitatório exibindo ‘Data de Publicação da Homologação’ informada pelo usuário 

 
Em seguida selecione ‘Atualizar’. 
 

 
 

Figura 294 – Formulário de cadastro dos dados de Adjudicação/Homologação do processo 

licitatório  

 
Prossiga selecionando a opção ‘Importar’.  
 

 
 

Figura 295 – Formulário de cadastro dos dados de Adjudicação/Homologação do processo 

licitatório exibindo os botões habilitados para inclusão da Adjudicação 
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A partir daí, o procedimento é semelhante ao realizado durante a importação 
de planilha eletrônica para informação do Orçamento Estimativo, na aba 
‘Edital’. Serão abertas janelas para que o usuário execute a importação da 
planilha. As janelas que serão abertas irão variar de acordo com a versão do 
sistema operacional e navegador do computador do usuário. Entretanto 
passamos a exemplificar a forma de execução do módulo de importação da 
planilha eletrônica no navegador ‘Google Chrome’. 
 
O sistema exibirá uma janela para que o usuário selecione onde deseja salvar 
o arquivo ‘webstart_adjudicacao’ do tipo ‘Arquivo JSP (.jsp)’ no computador. 
Escolha onde deseja salvar o programa e clique em ‘Salvar’. 
 

 
 
Figura 296 – Janela exibindo o arquivo ‘webstart_adjudicacao’ do tipo ‘Arquivo JSP (.jsp)’ pronto 

para salvar no computador do usuário 

 
 
Após a conclusão do download clique no botão com nome do arquivo 
‘webstart_adjudicacao.jsp’.  
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Figura 297 – Imagem apresentando botão do arquivo ‘webstart_adjudicacao.jsp’ 

 
Após selecionado o arquivo ‘webstart_adjudicacao.jsp’, o logotipo do aplicativo 
‘Java’ será exibido. 
 

 
Figura 298 – Logotipo da máquina virtual JAVA exibido quando o usuário confirma o programa a 

fim de executar a importação 

 
 
Aguarde a verificação do aplicativo para download.  
 

 
 

Figura 299 – Mensagem informando andamento do download do módulo de importação 
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Uma mensagem perguntando se o usuário deseja realizar a execução do 
aplicativo do módulo de importação será exibida. Selecione ‘Executar’.  
 

 
 

Figura 300 – Mensagem solicitando a confirmação do usuário para execução do módulo de 

importação 

 

O sistema exibirá a tela onde o usuário deverá selecionar a planilha para 
importação. Clique em ‘Arquivo’.  
 

 
 

Figura 301 – Tela do módulo de importação 

 

 
Selecione a pasta onde se encontra a planilha a ser importada.  
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Figura 302 – Janela para seleção da planilha que o usuário deseja importar 

 
 

Uma vez selecionada a planilha, clique em ‘Importar’.  
 

 
 

Figura 303 – Janela do módulo de importação apresentando planilha selecionada 

 
 
O sistema exibe uma mensagem solicitando que o usuário confirme se deseja 
realmente realizar a importação dos dados para o processo em questão. 
Selecione ‘Sim’. 
 
 

 
 
 
 
 



ECPBG                                                                                                                LICON 

 212 

 
 

Figura 304 – Mensagem solicitando confirmação do usuário para importação dos dados 

 
O sistema realizará a verificação e validação dos dados e ao final exibirá a 
mensagem ‘Dados importados com sucesso!’. Selecione ‘Ok’. 
 

 
 
Figura 305 – Tela de exibição das verificações realizadas para importação dos dados, informando a  

finalização da importação com sucesso 

 

Feche a janela de importação.  
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Figura 306 – Tela do módulo de importação 
 

Para que os dados importados reflitam no formulário da 
Adjudicação/Homologação, selecione a opção ‘Salvar’.  
 

 
 
Figura 307 – Formulário de cadastro dos dados da Adjudicação/Homologação após a importação, 

ainda sem refletir os dados importados 

 
O sistema envia uma mensagem solicitando a confirmação da atualização dos 
dados. Confirme selecionando ‘OK’.  
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Figura 308 – Mensagem solicitando confirmação da atualização dos dados da Adjudicação 

 
Observe que os dados importados agora são exibidos na aba 
‘Adjudic./Homolog.’ Antes de formalizar esta aba, confirme sempre se os 
valores importados estão corretos. A partir deste momento, o usuário poderá 
formalizar os dados junto ao Tribunal de Contas. Clique no botão ‘Formalizar 
Dados ao TCE’. 
 

 
 

Figura 309 – Formulário de cadastro dos dados da Adjudicação/Homologação exibindo o ‘Valor 

global’ Adjudicado importado 
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O sistema enviará uma mensagem solicitando a confirmação da formalização. 
Selecione ‘OK’. Novamente, o sistema enviará o ‘Recibo dos Dados da 
Adjudicação/Homologação do Processo Licitatório’. 
 

 
 

Figura 310 – Comprovante de formalização dos dados da Adjudicação/Homologação junto ao TCE 

 
Selecione ‘Voltar’ e observe que o ‘Estágio Atual do Processo’ passa a ser 
‘Processo Adjudicado /homologado / Ratificado’ e a Situação ‘Concluído’. 
 

 
 

Figura 311 – Formulário de cadastro dos dados de Adjudicação/Homologação do processo 

licitatório exibindo dados já formalizados junto ao TCE-PE 
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Utilizando a opção de Sistema de Registro de 

Preços (SRP)  

Conforme já mencionado quando foi tratado do cadastro da primeira aba do 
processo licitatório, aba ‘Instauração’, o sistema disponibiliza a opção de 
informar se o processo será efetuado pelo Sistema de Registro de Preços - 
SRP. Portanto, em caso positivo, o usuário deve selecionar a opção ‘Sim’, no 
campo ‘Sistema de Registro de Preços’. Este campo já vem selecionado, por 
padrão, com a opção ‘Não’. 

 

 
 

Figura 312 – Formulário de cadastro dos dados referentes a fase de ‘Instauração’ do processo com 

opção ‘Não’ selecionada como padrão para o campo ‘Sistema de Registro de Preços’  

 
O campo ‘Sistema de Registro de Preços’ será habilitado quando a 
‘Modalidade’ do processo for Concorrência ou Pregão, seja ele Eletrônico ou 
Presencial, e quando a ‘Natureza do Objeto’ for ‘Compras’, ‘Locação de Bens’ 
ou ‘Outros Serviços’. Qualquer outra combinação de informação desses dois 
campos fará o sistema desabilitar o campo do SRP.  
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Figura 313 – Formulário de cadastro dos dados referentes a fase de ‘Instauração’ do processo 

licitatório com dados informados pelo usuário e com a opção ‘Sim’ selecionada para o campo 

‘Sistema de Registro de Preços’ 

 
Caso o usuário selecione a opção ‘Não’ neste campo, durante o cadastro dos 
dados da fase de Adjudicação, o usuário só poderá informar apenas um 
vencedor por Objeto, Item ou Lote. Observe que neste caso o sistema não 
habilita os botões com as opções ‘Incluir’ ou ‘Excluir’ vencedor. 
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Figura 314 – Tela da aba Adjudicação/Homologação para cadastro dos vencedores exibindo botões 

‘Incluir’ e ‘Excluir’ desabilitados 

 
Caso o usuário informe, durante o cadastro dos dados de Instauração, a opção 
‘Sim’ no campo ‘Sistema de Registro de Preços’, o sistema disponibiliza a 
possibilidade de informar mais de um vencedor por Objeto, Item ou Lote, 
durante o cadastro dos dados da aba ‘Adjudic./Homolog.’. Observe que neste 
caso o sistema habilita os botões ‘Incluir e ‘Excluir’ vencedor. 
 

 
 
Figura 315 – Tela da aba Adjudicação/Homologação para cadastro dos vencedores exibindo botões 

‘Incluir’ e ‘Excluir’ habilitados 
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Para isso (informar mais de um ‘Vencedor’), na grade ‘Licitantes Adjudicados’, 
clique em ‘Definir’ e na tela seguinte selecione o item que deseja informar e 
clique no botão ‘Atualizar’.  
 

 
 

Figura 316 – Tela ‘Licitantes Adjudicados’ para seleção do ‘Item’ que deseja informar. 

  

No formulário de edição, selecione um ‘Licitante’ vencedor e informe a 
‘Quantidade’ e o ‘Preço Unitário’ / ’Preço Total’ e clique em ‘Confirmar’. 

 

 
 

Figura 317 – Formulário de edição com dados cadastrados pelo usuário, pronto para ‘Confirmar’ a 

operação 
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Observe que o sistema apresentará tela com as informações do primeiro 
licitante informado e preço adjudicado para o item selecionado. Prossiga 
selecionando novamente o mesmo item e dessa vez clicando no botão ‘Incluir’. 

 

 
 

Figura 318 – Formulário de edição com primeiros dados incluídos, pronto para cadastrar o 

segundo licitante ‘Vencedor’ 

 

 

Informe os dados do segundo licitante e preço e, novamente, clique em 
‘Confirmar’. 
 

 
 

Figura 319 – Formulário de edição com dados da segunda proposta vencedora incluídos, pronto 

para ‘Confirmar’ as informações 

 
Veja que o sistema apresenta tela de exibição da aba 
Adjudicação/Homologação já com dois licitantes cadastrados para o primeiro 
item.  
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Figura 320 – Tela da aba Adjudicação/Homologação com informação de mais de um licitante, com 

respectivos valores, para o mesmo ‘Item’ 

 

Prossiga da mesma maneira para cadastrar os demais itens, se for o caso. 
Observe se todos os licitantes vencedores de todos os itens foram informados e 
selecione ‘Confirmar’. 

 

 
 
Figura 321 – Tela da aba Adjudicação/Homologação com informações de todos os itens duplicados, 

com seus licitantes vencedores e respectivos valores, pronta para ‘Confirmar’ as informações. 
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Observe que após confirmar a operação, o sistema apresenta tela demonstrando 
todos os ‘Licitantes Adjudicados’, para cada item. Salve e confira. 

 

 
 

Figura 322 – Tela da aba Adjudicação/Homologação com informações dos itens por ‘Licitantes’, 

pronta para ‘Salvar’ 

 

 

Em seguida, formalize o envio dos dados ao TCE e o sistema exibirá um recibo 
com um ‘Código do Recebimento’ ao final. 
 

 
 

Figura 323 – Comprovante da formalização dos dados da aba ‘Adjudic./Homolog.’ junto ao TCE 
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Solicitando reenvio de movimento  

O menu ‘Reenvio e Desbloqueio’ possui apenas um sub-menu, ‘Reenviar ou 
Desbloquear Movimentos’. Através dele será possível realizar apenas duas 
operações: o ‘Reenvio de Movimento’ e o ‘Desbloqueio de Movimento’. Essas 
ações permitem alterar o Estágio Atual de uma Portaria de Comissão, Processo 
ou Contrato ou a Situação Atual de um Processo ou Contrato. Ao selecionar a 
opção ‘Reenviar ou Desbloquear Movimentos’ o sistema exibe uma tela para que 
o usuário selecione qual das operações deseja realizar. 
  

Solicitando reenvio de movimento 
 
O ‘Reenvio de Movimento’ permite que o usuário retorne a um estágio anterior ao 
que se encontra atualmente uma Portaria, um Processo ou um Contrato, a fim de 
corrigir ou completar alguma informação. Assim, Realizando o ‘Reenvio de 
Movimento’ de um Processo, por exemplo, deve retornar sempre a aba anterior a 
que se deseja alterar. Desde a Instauração de um Processo, até sua Adjudicação, 
o sistema permite realizar essa operação, ou seja, o usuário pode estar com o 
Processo Licitatório em qualquer fase e o sistema permite que sejam revistas as 
informações já enviadas. Selecione ‘Reenviar ou Desbloquear Movimentos’. 
 

 
 

Figura 324 – Formulário de cadastro dos dados da Adjudicação/Homologação apresentando a 

opção para iniciar o ‘Reenvio ou Desbloqueio de Movimentos’ 
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O sistema exibirá a tela para que o usuário selecione a operação desejada. Por 
exemplo, caso o Processo esteja na fase de ‘Adjudic/Homolog.’ e o usuário 
deseje informar novamente os dados da aba ‘Licitantes, no campo ‘Tipo de Ação’ 
deve escolher a opção ‘Reenvio de Movimento’. 
 

 
  

Figura 325 – Grade ‘Reenvio ou Desbloqueio de Movimentos’ exibindo lista de opções para o 

campo ‘Tipo de Ação’ 

 
Em ‘Assunto do Envio’, selecione ‘Processo Licitatório’. Observe que este 
procedimento serve também para ‘Portaria de Comissão’ e ‘Contrato’.  
 

 
 
Figura 326 – Tela de solicitação de ‘Reenvio de Movimento’ exibindo lista de opções para o campo 

‘Assunto do Envio’ 

 
Após selecionado o Assunto, informe o ‘Ano’ do Processo e em seguida clique 
no botão ‘Carregar’. Essa ação fará com que o sistema habilite os campos 
‘Número/Ano’ e ‘Estágio/Dados do Envio’.  
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Figura 327 – Tela de solicitação de ‘Reenvio de Movimento’ exibindo campos do ‘Numero/Ano’ do 

processo e ‘Estágio/Dados do Envio’, habilitados 

 
Informe a ‘Justificativa’ para realização do ‘Reenvio de Movimento’ e clique na 
seta do campo ‘Número/Ano’. O sistema listará todos os Processos já 
cadastrados, do ‘Ano’ informado, mesmo que ainda estejam com a situação 
‘Em Andamento’ (não concluídos).  
 

 
 

Figura 328 – Tela de solicitação de ‘Reenvio de Movimento’ exibindo lista de opções dos processos 

já cadastrados no sistema, no ano informado, para reversão  

 
Selecione o Processo que deseja fazer a reversão para o ajuste e o Estágio 
para qual deseja retornar o Processo. Lembre-se que estamos simulando um 
‘Reenvio de Movimento’ de um Processo que está na fase de 
‘Adjudic/Homolog.’, e o usuário deseja informar novamente dados da aba 
‘Licitantes’. Lembre-se, também, que deve sempre selecionar o Estágio anterior 
ao que se deseja alterar. Assim, para o caso, no campo ‘Estágio/Dados do 
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Envio’ selecione a opção ‘Edital Publicado’. Opcionalmente, a fim de melhor 
comprovar a ‘Justificativa’, anexe um arquivo que a comprove. 
 

 
 

Figura 329 – Tela de solicitação de ‘Reenvio de Movimento’ exibindo lista de opções para o campo 

‘Estágio/Dados do Envio’ para seleção 
 

 

Esclarecendo mais detalhadamente, se você deseja informar novamente os 
dados de ‘Edital’, deve retornar o Processo para o estágio anterior, ou seja, 
‘Processo Instaurado’. Da mesma forma, se deseja informar novamente dados 
da ‘Habilitação’, deve retornar para fase anterior que é ‘Licitantes Cadastrados’. 
No caso de Inversão de Fases, lembre-se que o ‘Julgamento’ virá antes da 
‘Habilitação’, ou seja, com Inversão de Fases, se deseja informar novamente 
os dados de ‘Julgamento’, deverá retornar o Processo para o estágio ‘Licitantes 
Cadastrados’ e caso deseje informar novamente os dados de ‘Habilitação’, 
deve retornar para ‘Julgamento Concluído’. Selecione ‘Enviar’.  
 

 
 

Figura 330 – Tela de solicitação de ‘Reenvio de Movimento’ com dados informados pelo usuário, 

pronta para ‘Enviar’  

 
O sistema exibe uma mensagem solicitando a confirmação da operação e 
informando que os dados incluídos após a aba ‘Edital’ serão perdidos.  
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Figura 331 – Mensagem solicitando confirmação de ‘Reenvio de Movimento’ informando que 

dados serão perdidos após a fase escolhida para reenvio 

 
Confirme a mensagem. O sistema exibirá outra mensagem informando que a 
operação foi realizada com sucesso e um resumo dos dados da solicitação do 
‘Reenvio de Movimento’ será exibido. 
 

 
 

Figura 332 – Comprovante dos dados da solicitação de ‘Reenvio de Movimento’ realizada 

 
 
Pesquise novamente o Processo para o qual foi realizada a operação e 
verifique que o Estágio Atual voltou a ser ‘Edital Publicado’.  
 

 
 

Figura 333 – Resultado da pesquisa de processos exibindo o novo Estágio do processo licitatório 

 
Selecione novamente o Processo e verifique que o ‘Estágio Atual do Processo’ 
já se encontra como ‘Edital Publicado’. Observe que a aba ‘Edital’ continua 
formalizada, que os dados da aba ‘Licitantes’ foram mantidos, embora ela se 
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encontre, novamente, habilitada para edição’ e que todas as demais abas, 
informadas posteriormente a de ‘Licitantes’, foram apagadas.  
 

 
 

Figura 334 – Formulário de cadastro dos dados dos ‘Licitantes’, habilitado para edição 

 
O usuário poderá corrigir, incluir, excluir e formalizar novamente os dados junto 
ao Tribunal. Lembre-se que toda nova formalização irá gerar novos recibos e 
novos códigos de recebimento. 
 
Antes de passar para segunda operação disponibilizada através do menu 
‘Reenvio e Desbloqueio’, o ‘Desbloqueio de Movimento’, consideramos 
importante tratar da alteração da ‘Situação Atual do Processo’.  
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Alterando situação atual do processo licitatório  

 
O sistema disponibiliza, em qualquer uma das fases do processo, a 
possibilidade do usuário alterar a ‘Situação Atual do Processo’. Para realizar 
esta operação, clique no botão ‘Atualizar Situação’. 
 

 
 
Figura 335 – Formulário de cadastro dos dados da fase de Adjudicação/Homologação do processo 

licitatório com botão ‘Atualizar Situação’ disponibilizado 

 
O sistema exibirá uma janela para que seja alterada a situação, selecionando 
uma das opções disponíveis no campo ‘Nova Situação’. Selecione a ‘Nova 
Situação’ do processo e informe a ‘Justificativa’ para alteração da situação. 
Clique em ‘Salvar’ 
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Figura 336 – Formulário para alteração da ‘Situação Atual do Processo’ licitatório exibindo lista de 

opções para o campo ‘Nova Situação’ 

 

 
Uma vez salvo, o sistema exibe uma confirmação de que a Situação do 
Processo foi atualizada. Observe que além da justificativa, o sistema informa o 
dia e a hora em que foi alterada a situação do processo no sistema.  
 
 

 
 

Figura 337 – Mensagem de confirmação de alteração da ‘Situação’ do processo licitatório 

 
Selecione ‘Fechar’ e observe que a partir deste momento, o processo licitatório 
exibirá a nova Situação. Observe, também, que ao lado da Situação Atual do 
Processo existe um link (‘Ver justificativa’) que, uma vez selecionado, exibirá a 
justificativa informada pelo usuário para alteração da Situação. 
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Figura 338 – Formulário do processo exibindo nova ‘Situação’ e link para verificar a ‘Justificativa’ 

 

Observe ainda, que devido à alteração da ‘Situação Atual do Processo’, o 
usuário não poderá informar mais nenhuma das abas do processo a não ser 
que solicite o ‘Desbloqueio de Movimento’.  
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Solicitando o desbloqueio de movimento  

 
Caso a ‘Situação Atual do Processo’ ou a ‘Situação Atual do Contrato’ tenha 
sido alterada e o usuário não possa mais informar os dados do Processo ou do 
Contrato, o sistema oferece a opção de realizar o ‘Desbloqueio de Movimento’. 
Esta opção permitirá alterar novamente a ‘Situação Atual do Processo’ 
retornando para ‘Em Andamento’ ou alterar a ‘Situação Atual do Contrato’, 
retornando para ‘Regular’ e possibilitando, desta maneira, que o usuário 
continue alimentando o sistema. Sigamos demonstrando o exemplo de um 
‘Desbloqueio de Movimento’ de um processo. 
 

 
 

Figura 339 – Processo licitatório com Situação diferente de ‘Em andamento’ 

 
Para desbloquear um movimento de um Processo, vá ao menu ‘Reenvio e 
Desbloqueio’ e em seguida selecione ‘Reenviar ou Desbloquear Movimentos’.  
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Figura 340 – Lista de opções para o menu ‘Reenvio e Desbloqueio’ 

 
O sistema exibirá um formulário para ‘Reenvio ou Desbloqueio de Movimentos’. 
Neste caso, no campo ‘Tipo de Ação’ selecione ‘Desbloqueio de Movimento’. 
 

 
 

Figura 341 – Tela de solicitação de ‘Reenvio ou Desbloqueio de Movimentos’ exibindo lista de 

opções para o campo ‘Tipo de Ação’ 
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No campo ‘Assunto do Envio’ selecione ‘Processo Licitatório’. Como dito 
anteriormente, este mesmo formulário serve para o desbloqueio de 
movimentos de Contratos. 
 

 
 

Figura 342 – Tela de solicitação de ‘Desbloqueio de Movimento’ exibindo lista de opções para o 

campo ‘Assunto do Envio’ 

 
  
Informe o ‘Ano’ do processo e selecione a opção ‘Carregar’. Observe que o 
sistema habilitará o campo ‘Número/Ano’. Clique neste campo e o sistema irá 
exibir todos os processos que podem ser desbloqueados, ou seja, que estão 
em um Situação diferente de ‘Em Andamento’ ou ‘Concluído’. Selecione o 
processo que deseja realizar a operação e informe uma ‘Justificativa’ para a 
alteração da Situação.  
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Figura 343 – Formulário para solicitação do ‘Desbloqueio de Movimento’ exibindo dados 

informados pelo usuário 

 
Opcionalmente, a fim de melhor comprovar a ‘Justificativa’, anexe um arquivo 
que a comprove. Prossiga com o desbloqueio clicando no botão ‘Enviar’. 
 

 
 

Figura 344 – Formulário para solicitação do ‘Desbloqueio de Movimento’ exibindo dados 

informados pelo usuário, pronto para ‘Enviar 

 
O sistema exibirá uma mensagem de confirmação. 
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Figura 345 – Mensagem de confirmação da solicitação do ‘Desbloqueio de Movimento’ 

 
Selecione ‘OK’ e o sistema exibirá um formulário com os dados informados 
pelo usuário.  
 

 
 

Figura 346 – Comprovante de solicitação de ‘Desbloqueio de Movimento’ 

 
Pesquise o processo em questão e observe que o mesmo já é exibido com a 
situação ‘Em Andamento’. 
 

 
 

Figura 347 – Resultado da pesquisa de processos exibindo o novo Estágio do processo licitatório 

 
 
Selecione novamente o processo e observe que a partir deste momento ele 
estará disponível para que o usuário possa prosseguir com a informação dos 
dados. 
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Figura 348 – Formulário de cadastro dos dados de Adjudicação/Homologação do processo 

licitatório disponível para ser cadastrado 

 
Este procedimento pode ser utilizado em qualquer que seja a fase do processo. 
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Módulo V 

O quinto e último módulo deste curso abordará toda a parte de contratos 
advindos ou não de processo licitatório ou de um Sistema de Registro de 
Preços. Após esse módulo o usuário deverá ser capaz de cadastrar e 
formalizar dados dos contratos e seus aditivos. 
 

Cadastrando novo contrato  

Acesse o sistema de Licitações e Contratos - LICON. No campo ‘Usuário’ 
informe os números do seu CPF (sem pontos e hífen). No campo ‘Senha’ 
informe a senha que foi criada pelo próprio usuário. Selecione a opção ‘Login’.  
 

 
 

Figura 349 – Tela de acesso ao sistema LICON 

 
O sistema exibirá a lista de todas as Unidades Jurisdicionadas na qual o 
usuário é cadastrado. Selecione a Unidade na qual o contrato deve ser 
cadastrado.  
 

 
Figura 350 – Lista de Unidades Jurisdicionadas nas quais o usuário está cadastrado 
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Selecione o menu ‘Contratos’ e a opção ‘Cadastrar Contrato’.  
 

 
 

Figura 351 – Lista de opções para ‘Contratos’ 

 
O sistema exibirá a tela para ‘Cadastrar Dados do Contrato’.  
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Figura 352 – Formulário para cadastro do Contrato 

 
Caso a opção ‘Cadastrar Contrato’ não seja exibida, entre em contato com 
nossa Central de Atendimento e solicite o seu perfil de Cadastro de Contrato no 
sistema de Licitações e Contratos – LICON. 
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Cadastrando contrato associado a um processo 

licitatório  

 
Selecione a opção ‘Cadastrar Contrato’.  
 

 
 

Figura 353 – Lista de opções para menu ‘Contratos’ 

 
Informe o Número e Ano do Contrato (‘Contrato/Ano’). Informe Número e Ano 
do Processo Licitatório (‘Processo Licitatório/Ano’). Selecione ‘Sim’ ou ‘Não’, no 
campo ‘BID / BIRD’, com o objetivo de informar se a modalidade do processo 
que deu origem ao contrato é uma das previstas pelo BID – Banco 
Interamericano de Desenvolvimento ou pelo BIRD – Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento. Informe a Modalidade, o Número e Ano da 
Modalidade (‘Modalidade/Nº/Ano’). Informe o Número e Ano da Portaria de 
Designação da Comissão de Licitação do processo associado ao contrato 
(‘Portaria de Designação da Comissão de Licitação/Ano’). Após informar o 
Número e Ano da Portaria de Designação da Comissão de Licitação e clicar em 
qualquer parte da tela o sistema atualizará os campos do formulário do contrato 
com os dados provenientes do processo.  
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Figura 354 – Formulário para cadastro do Contrato exibindo dados trazidos do processo licitatório 

informado 

 
Observe que, caso permaneça selecionada a opção ‘Não’, no campo ‘BID / 
BIRD’ o sistema disponibilizará no campo ‘Modalidade’ as opções previstas na 
Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), na Lei 10.520/2012 (Lei do 
Pregão) e na Lei 12.462/2011 (Lei do RDC), permitindo, portanto, cadastrar 
contratos originados desses processos.  
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Figura 355 – Grade dos ‘Dados Básicos’ do Contrato com seleção da opção ‘Não’ no campo ‘BID / 

BIRD’, exibindo as opções de modalidade do processo que deu origem ao contrato 

 
Porém, caso seja selecionada a opção ‘Sim’ no campo ‘BID / BIRD’, o sistema 
disponibilizará no campo ‘Modalidade’, a relação das modalidades de licitações 
previstas pelo BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento e pelo BIRD – 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. 
 

 
 

Figura 356 – Grade dos ‘Dados Básicos’ do Contrato com seleção da opção ‘Sim’, no campo BID / 

BIRD, exibindo as modalidades previstas para esses processos 

 

Caso o contrato não seja originário de um Processo de Licitação, de Dispensa 
ou de Inexigibilidade, selecione a opção ‘Processo Administrativo/Ano’ e o 
sistema habilitará os campos para que informe o Número e Ano do Processo 
Administrativo. Neste caso, os campos destinados a identificação do Processo 
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Licitatório serão desabilitados. Entretanto, é bom lembrar que, caso o contrato 
tenha origem em um processo de licitação ou de contratação direta (Dispensa 
e Inexigibilidade), o usuário deverá informá-lo, selecionando a opção ‘Processo 
Licitatório/Ano’. 
 

 
 
Figura 357 – Formulário dos ‘Dados Básicos’ do Contrato, com opção do Processo Administrativo 

selecionada, apresentando campos de identificação do processo licitatório inabilitados 

 
Ainda na mesma grade ‘Dados Básicos’, o sistema disponibiliza campos para 
que o usuário informe se o contrato é resultado de uma Adesão a Ata de 
Registro de Preços. Este campo vem por padrão preenchido com a opção 
‘Não’. Neste caso, os campos seguintes desta grade ficarão inabilitados. 
 

 
 

Figura 358 – Tela apresentando campos da grade ‘Dados Básicos’ do contrato, com opção ‘Não’ 

marcada como padrão para ‘Adesão a Ata de Registro de Preços’ 

 
Em caso de cadastramento de um contrato por Adesão a Ata de Registro de 
Preço de outro órgão, selecione o campo ‘Processo Administrativo/Ano’ e informe 
o Número e Ano do Processo. Selecione a opção ‘Sim’ no campo ‘Adesão a Ata 
de Registro de Preços?’. O sistema habilitará os campos seguintes para que o 
usuário identifique o processo realizado pelo SRP, ao qual está aderindo a Ata. 
Informe o ‘Órgão / UJ’ que realizou o processo e os dados do processo: Número e 
Ano do Processo e Modalidade, Número e Ano da Modalidade, campo ‘Processo 
Licitatório (modalidade, número e ano)’. Informe também o ‘Número/Ano do 
Registro de Preços’. 
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Figura 359 – Formulário de cadastramento dos ‘Dados Básicos’ do Contrato, com preenchimento 

dos campos habilitados para o caso de ‘Adesão a Ata de Registro de Preços’ 

 
Concluída a informação dos ‘Dados Básicos’ do Contrato, passe para grade 
seguinte, a fim de informar os dados do ‘Contratado’. Clique na opção 
‘Localizar’. 
 

 
 

Figura 360 – Formulário do Contrato exibindo botão para iniciar o cadastramento do ‘Contratado’ 

 

Observe que o sistema irá exibir todos os Licitantes que apresentaram 
propostas válidas e foram habilitados no processo informado. Escolha o 
Licitante a ser contratado e clique em ‘Selecionar’. 
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Figura 361 – Tela de seleção do licitante a ser contratado 

 
Na tela exibida, caso não conste a informação, inclua os dados do 
‘Representante Legal’, com ‘CPF’ e ‘Cargo’ e do ‘Sócio’, com ‘CPF’. Confirme 
os dados do contratado selecionando ‘Salvar’.  
 

 
 

Figura 362 – Tela de confirmação dos dados do licitante, incluídos durante o cadastramento do 

processo, aba ‘Licitantes, pronta para incluir os dados no contrato 

 

 

O sistema enviará mensagem informando que o contratado foi incluído com 
sucesso. Selecione ‘OK’. 
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Figura 363 – Mensagem confirmando a inclusão do ‘Contratado’ 

 
 
Observe que os dados do ‘Contratado’ foram incluídos no formulário. Os 
campos relativos à ‘Fiscais’ são de uso exclusivo do Tribunal de Contas do 
Estado de Pernambuco. 
 

 
  

Figura 364 – Formulário para cadastro do Contrato com informação do ‘Contratado’ 
 
Anexe o arquivo do contrato em formato digital, campo ‘Arquivo PDF do 
Contrato’. Selecione o ‘Fundamento Legal’ na lista de opções disponíveis e 
automaticamente o sistema incluirá a ‘Motivação para Fundamentação Legal’. 
Informe o ‘Período de Vigência’, a ‘Data de Publicação’ e a ‘Data de 
Assinatura’. Salve os dados informados.  
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Figura 365 – Formulário para cadastro do Contrato exibindo dados informados pelo usuário 

 
Confirme a transferência do arquivo, selecionando ‘OK’. 
 

 
 
Figura 366 – Mensagem solicitando ao usuário que aguarde o envio do arquivo digital do Contrato 
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Selecione ‘Atualizar’, a fim de informar o Objeto/Itens/Lotes que serão 
contratados. 
 

 
 

Figura 367 – Formulário para cadastro do Contrato exibindo dados informados pelo usuário 

 
 
Em seguida, na grade ‘Objeto’, selecione o botão ‘Detalhar Objeto’. 
 

 
 

Figura 368 – Formulário para cadastro do Contrato exibindo botão de detalhamento do objeto a 

ser contratado 

 
O sistema exibirá tela com dados dos Itens/Objeto/Lotes, informados no 
processo, que podem ser contratados. Informe quais serão contratados e clique 
em ‘Selecionar’.  
 

 
Figura 369 – Tela para seleção do Objeto/Itens/Lotes a serem contratados 

 
Será exibido a relação dos Itens/Objeto/Lotes selecionados. Confirme as 
propostas trazidas do processo licitatório, selecionando ‘Salvar’ ou 
selecionando uma a uma e clicando em ‘Atualizar’.  
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Figura 370 – Tela de seleção de Objeto/Itens/Lotes selecionados, apresentando valores a serem 

conferidos pelo usuário 

 
Escolhendo ‘Atualizar’ o sistema apresenta o detalhamento de cada 
Objeto/Item/Lote selecionado. Confirme os dados de cada um clicando em 
‘Salvar’.  
 

 
 

Figura 371 – Tela de Detalhamento do Objeto/Item/Lote, exibida após selecionar ‘Atualizar’, 

apresentando dados importados do processo licitatório 

 
Salve novamente e observe que o campo ‘Valor do Contrato’ foi atualizado com 
os valores confirmados na opção ‘Detalhar Objeto’. Salve os dados.  
 

 
Figura 372 – Formulário para cadastro do contrato exibindo o ‘Valor do Contrato’, de acordo com 

os objetos selecionados na opção ‘Detalhar Objeto’ 
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O sistema enviará uma mensagem solicitando a confirmação. Confirme. 
 

 
 

Figura 373 – Mensagem de confirmação de alteração dos dados do Contrato 

 
A partir deste momento, o usuário poderá formalizar os dados junto ao Tribunal 
de Contas.  
 

 
 

Figura 374 – Formulário para cadastro do Contrato exibindo dados informados pelo usuário, 

pronto para formalizar o envio dos dados ao TCE-PE 

 
O sistema apresentará uma mensagem solicitando a confirmação da 
formalização. Confirme. 
 

 
 

Figura 375 – Mensagem solicitando a confirmação da formalização dos dados do contrato 

 
Mais uma vez, o sistema exibirá um recibo confirmando o envio dos dados. 
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Figura 376 – Comprovante de formalização dos dados do contrato junto ao TCE-PE 

 
Vale acrescentar que, se a opção selecionada for ‘Sim’ no campo BID / BIRD 
(grade ‘Dados Básicos’), como a aba ‘Edital’ não foi informada anteriormente, 
durante o cadastramento do processo, o sistema não terá como importar os 
Dados do Objeto/Itens/Lotes (estágio de ‘Detalhar Objeto’), que necessitarão 
ser incluídos neste momento, assim como, o ‘Modo de Fornecimento’ ou 
‘Regime de Execução’ e a ‘Dotação Orçamentária’, precisarão ser informados. 
Os demais campos seguem a mesma regra que já existia. Da mesma maneira, 
caso tenha selecionado a opção ‘Processo Administrativo/Ano’, ou seja, caso o 
contrato não seja originário de um processo licitatório, não haverá Dados de 
Objeto/Itens/Lotes a serem trazidos, necessitando serem incluídos durante o 
cadastramento do contrato. 
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Cadastrando termo aditivo  

Localize o Contrato para o qual o Termo Aditivo deve ser cadastrado. 
Selecionando a opção ‘Listar Contratos’ ou ‘Editar/Exibir Contrato’. 
 

 
 

Figura 377 – Lista de opções para ‘Contratos’ 

 

Informe os critérios de busca e selecione ‘Buscar Contrato’. 
 

 
 

Figura 378 – Tela de pesquisa de ‘Contratos’ através da opção ‘Editar/Exibir Contrato’, com 

número do Contrato informado pelo usuário 

 
O sistema exibirá o contrato informado já cadastrado. Para inclusão de um 
Termo aditivo é necessário que o contrato esteja formalizado. Observe que o 
‘Estágio Atual do Contrato’ é ‘Em Execução’ e a ‘Situação Atual do Contrato’ é 
‘Regular’. A partir desse momento o usuário poderá informar os dados do 
Termo Aditivo. Clique na opção ‘Cadastrar Aditivo’.  
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Figura 379 – Formulário de cadastro de Contrato exibindo dados já formalizados junto ao tribunal 

e opção de cadastro de Termo Aditivo 

 
Na tela disponibilizada, informe o Número, o Ano (‘Termo Aditivo/Ano’) e o 
‘Tipo de Termo Aditivo’. O usuário poderá selecionar uma ou mais motivações 
para o Termo Aditivo. Selecione a opção ‘Continuar’.  
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Figura 380 – Tela para informação do numero, ano e ‘Tipo de Termo Aditivo’ 

 
O sistema exibirá o formulário do Termo Aditivo do Contrato. Observe que o 
campo ‘Tipo de Termo Aditivo’, virá preenchido com todos os tipos 
selecionados na tela anterior. Informe a ‘Justificativa do Termo Aditivo’ e os 
demais campos habilitados para alteração. Estes campos irão variar de acordo 
com os Tipos de Termos Aditivos selecionados. Assim, caso o usuário tenha 
selecionado o ‘Tipo de Termo Aditivo’, ‘Acréscimo de Valor por Inclusão de 
Itens’, por exemplo, o sistema habilitará os campos ‘Itens 
Acrescidos/Suprimidos’ e ‘Valor do Acréscimo’, para que o usuário informe 
estas alterações. Caso o usuário selecione o Tipo ‘Modificação do Regime de 
Execução/Modo de Fornecimento’, o sistema habilitará um desses campos 
para alteração. Alguns Tipos de Termo Aditivo são apenas informativos, sendo 
habilitado apena o campo da ‘Justificativa do Termo Aditivo’ e os campos 
relacionados as datas: campo da data inicial do ’Período de Vigência do Termo 
Aditivo’, da ‘Data de Publicação do Termo Aditivo’ e da ‘Data de Assinatura do 
Termo Aditivo’ e nenhum outro campo a mais. Esses últimos campos são 
comuns a todos os Tipos de Termos Aditivos. Informe todos os campos 
habilitados para edição. Anexe o ‘Arquivo PDF do Termo Aditivo’ e selecione o 
botão ‘Salvar’.  
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Figura 381 – Tela habilitada para informação da Justificativa e inclusão/alteração dos dados do 

Termo Aditivo, variando de acordos com os Tipos selecionados 

 
Neste momento, o usuário poderá ‘Atualizar’, ‘Excluir’ ou formalizar o envio dos 
dados junto ao Tribunal de Contas.  
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Figura 382 – Formulário de Termo Aditivo exibindo dados informados pelo usuário, pronto para 

formalizar o envio dos dados 

 
Selecione a opção ‘Formalizar Dados ao TCE’. O sistema envia uma 
mensagem solicitando a confirmação da formalização.  
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Figura 383 – Mensagem de confirmação de formalização de Termo Aditivo 

 
Confirme a formalização. O sistema exibirá um recibo informando o envio dos 
dados ao Tribunal.  
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Figura 384 – Recibo de confirmação da formalização dos dados do Termo Aditivo junto ao TCE-

PE 

 
Selecione ‘Voltar’ e observe que o sistema apresenta o formulário do ‘Termo 
Aditivo’ já formalizado. 
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Figura 385 – Termo Aditivo com mensagem confirmando sua formalização 

 
Volte novamente e verifique que a aba do ‘Contrato’ já exibe na grade ‘Termos 
Aditivos’ o primeiro Termo Aditivo cadastrado no Contrato.  
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Figura 386 – Formulário de cadastro dos dados do Contrato exibindo o Termo Aditivo associado 

 
Observe ainda, que o sistema agora disponibiliza no formulário do contrato,  
uma nova opção, ‘Versão Consolidada’.  
 

 
 

Figura 387 – Formulário de cadastro dos dados do Contrato exibindo a opção de ‘Versão 

Consolidada’ do contrato 

 
Esta opção permite que o usuário verifique os dados do Contrato, já refletindo 
as alterações realizadas através do Termo Aditivo cadastrado. Clique em 
‘Versão Consolidada’ e o sistema exibirá o formulário do ‘Contrato 
Consolidado’. Observe que, no caso exemplificado, o Contrato já reflete o novo 
‘Modo de Fornecimento’, o novo valor (‘Valor do Contrato Aditado’), o novo 
‘Período de Vigência’ e, consequentemente, o novo ‘Prazo de Vigência’. 
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Figura 388 – Versão consolidada do contrato refletindo alterações trazidas pelo Termo Aditivo 

cadastrado 
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Informando dados do objeto do contrato 

através de importação de planilha eletrônica 

 
Caso deseje informar o ‘Objeto’ do Contrato através da importação de planilha 
eletrônica, primeiramente será necessário salvar a planilha desejada no 
computador do usuário. Estas planilhas também estão disponibilizadas na 
página do Tribunal de Contas do Estado, através do endereço eletrônico: 
wwww.tce.pe.gov.br. Nesta página o usuário verificará quatro planilhas 
eletrônicas distintas para o Objeto do Contrato: ‘Contrato – Por Lotes’, 
‘Contrato – Por Itens’, ‘Contrato – Integral sem Itens’ e ‘Contrato – Integral com 
Itens’. Toda planilha de importação do Objeto do Contrato possui pelo menos 
duas abas.  
 
A planilha eletrônica de importação do Objeto do Contrato possui os mesmos 
princípios da planilha de importação do Orçamento e da Adjudicação do 
processo, sendo seu preenchimento muito simples e intuitivo. Antes de 
importar a planilha eletrônica ao sistema é necessário preenchê-la e uma vez 
preenchida, o usuário deve selecionar o contrato e na grade ‘Objeto’ clicar no 
botão ‘Importar’.  
 

 
 

Figura 389 – Primeira aba da planilha eletrônica de importação para objeto do contrato ‘Por 

Lotes’ 

 
Na primeira aba, ‘Identificação’, o usuário deverá informar os dados para 
identificação do Contrato para o qual os dados serão importados. Informe os 
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campos ‘Número do Processo Administrativo’, ‘Ano do Processo 
Administrativo’, ‘Natureza do Objeto’ e ‘Característica do Objeto’.  Observe que 
os campos ‘Ano do Processo Administrativo’, ‘Natureza do Objeto’ e 
‘Característica do Objeto’ possuem uma lista de opções a serem escolhidas 
pelo usuário. Nenhum dado deverá ser digitado diretamente nestes campos, 
caso contrário, o sistema exibirá como pendência durante o processo de 
importação. As demais abas, ou seja, as abas de detalhamento do 
Objeto/Lotes/Itens e Itens dos Lotes/Itens do Objeto, do Contrato seguem o 
mesmo princípio do detalhamento das planilhas de importação do Objeto do 
Orçamento Estimativo e Adjudicação.  
 

 
 
Figura 390 – Segunda aba da planilha eletrônica de importação para objeto do contrato ‘Por Lotes’ 

 
Retorne ao módulo de importação dos dados do Orçamento e Adjudicação do 
processo, para saber mais detalhadamente como devem ser informados os 
dados do Objeto do Contrato. 
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Conclusão  

 

Finalizamos aqui, o manual do Módulo de Licitações e Contratos - LICON, do 
Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade – 
SAGRES. Apesar de extenso o conteúdo disponibilizado, sabemos que não 
esgota todas as possibilidades admitidas, pois, conforme conhecido e 
demonstrado durante a apresentação deste material, variáveis são as formas 
de realização de processos e de contratos, o que faz com que o sistema adote 
comportamentos diferentes, de acordo com os dados informados pelo usuário, 
tendo em vista as particularidades de cada procedimento. Contudo, esperamos 
ter sido claro o suficiente para tornar o usuário amigo do sistema. 
 
Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao 
Jurisdicionado, preferencialmente, encaminhando email para 
atendimento@tce.pe.gov.br ou através do número 0800 281 7717. 
 

 

 


