
Portal de Compras e Licitações | Manual do Usuário

1-  Página de acesso público

O Portal  de Compras e Licitações inicia disponibilizando algumas informações públicas
referente à compras e licitações, tais como:

Orçamentos: Nesta página são listados todos os orçamentos designados como disponíveis
neste portal pelo setor responsável e que ainda não tiveram seu prazo expirado. Qualquer
fornecedor com login e senha poderá efetuar cotação.

Painel de Licitações: Nesta página é listado um resumo das licitações por modalidades, ao
acessar estas informações, o cidadão é direcionado ao Portal da Transparência.

Licitações,  Contratos  e Convênios: Nestas  páginas  são  listados  todas  as  licitações  e
contratos,  ao  acessar  estas  informações,  o  cidadão  é  direcionado  ao  Portal  da
Transparência.

Formulários para Download: Nesta seção, poderão haver documentos incluídos a critério
do setor responsável por compras e licitações e que ficam disponíveis para os fornecedores
baixarem, tais como formulários de requisições, modelos de cartas de impugnações e etc…

Contatos: Nesta  seção,  poderão  informações  sobre  os  canais  de  contato  para  o
departamento de compras e licitações.

Agenda de Licitações: Nesta seção é  demonstrada uma agenda diária de abertura de
propostas de licitações para os próximos 30 dias. Não são demonstradas as modalidades de
Dispensa de Licitação, Registro de Preços de Outros Órgãos e Licitações Compartilhadas.

Acesso à Área Restrita: Os fornecedores podem criar uma senha de acesso para poder
efetuar as cotações dos orçamentos e ter acesso a mais recursos.
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2-  Cadastrando/Recuperando a senha de acesso

O Portal de Compras e Licitações permite que o fornecedor crie uma senha para acesso ao
portal, onde são disponibilizados mais recursos referente à compras e licitações.

Para quem ainda não possui senha, ou não lembra a senha, pode-se utilizar as opções:

Esqueci Minha Senha: Pode se utilizar este recurso para recuperar a senha. Neste caso o
e-mail informado deverá ser o mesmo cadastrado atualmente. Se o fornecedor não lembra,
ou  deseja  atualizar  o  e-mail,  deverá  entrar  em  contato  com  o  setor  responsável  na
Prefeitura Municipal.

Cadastre-se: O Cpf/Cnpj que ainda não possui  cadastro,  poderá solicitar um cadastro
simplificado, denominado Cadastro de Participante, para o qual poderá efetuar cotações em
orçamentos e participar de pregões presenciais. Basta Preencher os dados solicitados, será
enviado um código de verificação ao e-mail informado, sem seguida será solicitado cadastro
da senha. Feito isto, pode-se acessar através do Perfil:  Fornecedor, utilizar o  Cpf/Cnpj
como login.
Obs 1: O cadastro oficial só será realizado pelo departamento de Compras e Licitações na
hipótese  de  haver  previsão  de  compra/empenho  para  o  fornecedor,  ou  a  critério  do
departamento.
Obs 2: Note na imagem que é permitido apenas cadastro de CNPJ. O setor responsável
poderá a qualquer momento possibilitar ou não o cadastro para Pessoas Físicas (CPF).
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3-  Acessando a Área Logada do Site

Ao acessar a área logada, são disponibilizadas outros recursos, tais como:

Orçamentos Disponíveis: Lista os orçamentos vigentes, para cotação pelo fornecedor.

Meus Orçamentos: São listados os Orçamentos no qual o fornecedor possui participação.

Meus Empenhos: São listados os empenhos realizados para o fornecedor.

Minhas Licitações: Lista licitações cujo fornecedor possui participação, vencedora ou não.

Meus Contratos: São listados os contratos firmados com Cpf/Cnpj do fornecedor.
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3-  Participando em Orçamentos

Ao clicar em Cotar, o fornecedor poderá efetuar a cotação para o orçamento selecionado.

No orçamento, basta preencher os campos, atentando-se para os detalhes, descrições e
orientações em tela. Ao final basta gravar. Para alterar uma cotação realizada, acessar a
opção Meus Orçamentos.

4-  Utilitários

Neste momento, é possível apenas efetuar a alteração se sua senha.
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