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1  OBJETIVO DO APLICATIVO

O módulo GMS – Fase Externa é parte integrante do projeto Gestão de Materiais e 

Serviços - GMS, foi desenvolvido para atender às necessidades do Estado do Paraná em 

relação às funcionalidades da Fase Externa de Licitação devidamente integrada ao Portal 

Compras  Paraná.  Tem  como  objetivo  proporcionar  transparência  e  maior  facilidade  de 

acesso público  aos processos de licitação  da Administração Direta  e  Indireta  do  Poder 

Executivo Estadual.

2  INSTRUÇÕES GERAIS

2.1 Resumo Gráfico das Funcionalidades 

2.1.1 Visão do Público Externo
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2.2 Pesquisas

A maioria das funcionalidades do módulo foram implementadas para permitir que o 

usuário  tenha  acesso  às  informações  já  cadastradas  sempre  que  desejar  a  inclusão, 

alteração ou exclusão de alguma informação.

Normalmente  a  primeira  tela  de  cada  funcionalidade  apresenta  uma  opção  de 

pesquisa dos dados já existentes através de parâmetros e também um botão para inclusão 

quando se tem a certeza de que a informação desejada ainda não existe nas bases de 

dados. 

Os  parâmetros  para  pequisa,  dependendo  da  funcionalidade  em  que  se  esta 

operando,   poderão  ser  combinados  entre  si  ou  de  forma  independente.  Quando  os 

parâmetros  de  pesquisa  forem  separados  pela  conjunção  “OU”,  serão  mutuamente 

exclusivos sendo permitido o preenchimento de apenas um parâmetro.

Nas  pesquisas,  o  sistema  não  faz  a  distinção  entre  caracteres  maiúsculos  e 

minúsculos. e as pesquisas poderão ser feitas por termos completos ou parte de termos. 

Recomenda-se a adoção de padronização na forma de escrita dos termos a serem usados 

(ex. primeira letra maiúscula e as demais minusculas)  para melhor visualização dos dados 

em relatórios  e  telas  de consultas  (os dados serão reproduzidos da forma como foram 

inseridos).  

Algumas  funcionalidades  apresentam  caixas  com  valores  pré-determinados 

(“combobox”) montados a partir de  tabelas do sistema ou de valores pré-definidos. Muitas 

apresentam a opção “Todos” que funciona, para o sistema, como a informação de que o 

usuário deseja que sejam mostradas todas as informações existentes para o parâmetro. 

Como  resultado  da  pesquisa,  o  sistema  exibe  uma  listagem  com  todas  as 

informações que atenderam aos requisitos de pesquisa, habilitando, quando permitido pelas 

regras de negócio,  a possibilidade de exibição de um determinado dado,  sua alteração, 

inativação  ou exclusão.  Cada opção chamará uma outra  tela  que dará  continuidade  ao 

processo escolhido.

As  funções  de   exibição,  evolução,  alteração,  inativação  ou  exclusão  são 

representadas nas telas por ícones específicos.

A lista  apresentada como resultado da pesquisa,  em alguns casos,  é exibida na 

forma  de  Listagem  Paginada,  ou  seja,  serão  exibidos  os  dados  na  forma  de  páginas, 

acessada por botões na parte superior e inferior da listagem. Os dados são exibidos na 
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ordem de classificação definida conforme as regras de negócios para a funcionalidade em 

questão.

2.3 Definição de Termos utilizados pelo GMS – Fase Externa

Adjudicação:  é  o  ato  judicial  mediante  o  qual  se  declara  e  se  estabelece  que  a 

propriedade de uma coisa (bem móvel ou bem imóvel) se transfere de seu primitivo dono 

(transmitente) para o credor (adquirente), que então assume sobre a mesma todos os 

direitos de domínio e posse inerentes a toda e qualquer alienação. Também pode ser 

usado para descrever a última fase do processo de licitação, na seara administrativa, 

que nada mais é do que o ato que dá a “expectativa de direito” ao vencedor da licitação, 

ficando o Estado obrigado a contratar exclusivamente com aquele. O Estado poderá não 

firmar o contrato administrativo, porém, se o fizer, terá de ser com o licitado.

Critério de Julgamento: referem-se ao modelo de decisão na escolha do vencedor da 

licitação.

Errata: são correções anexadas aos Editais.

Impugnação:  sua  empresa  poderá  tentar  impedir  a  realização  de  uma  licitação, 

encaminhando um pedido de impugnação ao edital antes que o órgão público inicie a 

disputa.

Modalidade de Licitação: A modalidade indica o procedimento que irá reger a licitação.

Questionamento:  qualquer  pessoa/empresa poderá  solicitar  esclarecimentos  e/ou 

questionar a administração pública sobre um processo de licitação. A principal diferença 

entre o questionamento e a impugnação ou o recurso é que ao questionar, sua empresa 

não estará tomando a atitude de contestar, ela estará apenas frisando algum detalhe do 

processo licitatório considerado relevante.

Recurso: funciona de forma muito parecida com a impugnação ao edital. A diferença é 

que o recurso não será contra um edital,  mas sim contra uma decisão tomada pela 

comissão de licitação, durante a realização do certame, por exemplo, a contestação do 

vencedor.

2.4 Informações Obrigatórias

As informações de preenchimento obrigatório nas telas do sistema serão precedidas 

por  um  “*”  e  o  sistema  não  poderá  dar  continuidade  ao  processo  em  curso  caso  a 

informação não seja adequadamente preenchida. 
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3 FUNÇÕES DO APLICATIVO -  GMS - FASE EXTERNA

3.1 Consulta Pública de Editais

O  acesso  da   Consulta  Pública  de  Editais  se  dará  por  meio  do  Site 
www.comprasparana.pr.gov.br.

• Últimas Publicações Realizadas  – apresenta as últimas publicações realizadas (último 

dia).
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Consulta de Editais

Campos a serem preenchidos:

• Ano  de  Publicação   – ano  de  Publicação  do  Edital  →  PREENCHIMENTO 

OBRIGATÓRIO.

• Data da Abertura  – faixa inicial/final de data de abertura do processo de licitação.

• Identificação do Processo/Ano  – número do processo com seu ano de referência.

• Objeto  – descrição de uma palavra que possa representar o objeto ou grupo de itens do 

processo de licitação, exemplos: “veículo”, “lâmpada”, etc.

• Órgão  – seleção do Órgão que gerou o processo de licitação.

Obs.:  Será  obrigatório  o  preenchimento  de  pelo  menos  uma  das  informações:  Objeto,  

Identificação do Processo/Ano, Data da Abertura ou Órgão.

• Situação   –  seleção  da  situação  do  processo  de  licitação,  ou  seja,  fase  em que  o 

processo se encontra.

• Modalidade  – seleção da modalidade de licitação do processo de licitação.

• Imagem de Controle  – texto a ser informado para validar a realização da pesquisa.

• Pesquisar  – realiza a pesquisa de processos de licitação.

• Limpar  – limpa o conteúdo dos campos de pesquisa.
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Após realizar a pesquisa o sistema retornará as publicações de editais existentes 

para os filtros informados.
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Para o  detalhamento  do processo de licitação  o usuário  deverá  clicar  na coluna 

“Exibir” (coluna mais a esquerda no resultado da pesquisa), conforme figura a seguir:

O sistema apresentará a tela de exibição do processo.
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Informações importantes na tela de exibição do processo de licitação:

• Faça seu login ou cadastre-se  – redireciona para a tela de login/cadastro de usuário. O 

usuário autenticado no sistema (logado) poderá se cadastrar para receber informações 

dos processos licitatórios, incluir questionamentos sobre processos licitatórios e atualizar 

o seu próprio cadastro.
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3.1.1  Como  efetuar  cadastro  de  Usuário  Interessado  para  receber 
informações sobre Publicações de Editais

Na  página  de  Exibição  de  Editais  (após  realizar  a  consulta  pública)  o  Usuário 

Interessado deverá se autenticar (a autenticação será realizada através do CPF ou CNPJ do 

usuário interessado juntamente com sua senha pessoal):

1) Clicar  em  um  dos  links:  Faça  seu  login  ou  cadastre-se ou  Deseja  receber 

informações sobre as atualizações do Processo? Clique Aqui.

Deseja receber informações sobre as atualizações do Processo? Clique Aqui  – caso 

o  usuário  não  esteja  autenticado  no  sistema,  redireciona  para  a  tela  de 

login/cadastro de usuário. Após a autenticação, incluirá o usuário logado na lista de 

usuários interessados do processo licitatório, os participantes desta lista receberão 

informações via e-mail sobre o andamento do processo.

2) Sistema apresentará a tela autenticação, conforme figura a seguir:
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3) O usuário deverá informar o conteúdo de “Qual o seu CPF ou CNPJ?”, sem utilizar 

pontos “.” e traços “-”. Exemplo:

Obs.: O sistema efetuará a validação de CPF/CNPJ.

4) Caso o CPF/CNPJ informado acima ainda NÃO POSSUA seu cadastro no Compras 

Paraná, o usuário deverá selecionar “Você já possui senha no Compras Paraná? 

= Não, mas quero criar a minha conta.” e clicar no botão Confirmar.

Obs.:  Caso  o  usuário  interessado  possua  o  cadastro  mas  não  lembre,  após  

preencher o CPF/CNPJ, selecionar “Você já possui senha no Compras Paraná? = 

Não,  mas  quero  criar  a  minha  conta.”  e  clicar  no  botão  Confirmar o  sistema 

apresentará a  mensagem: “CPF/CNPJ já cadastrado, efetue seu login”.

a) O sistema apresentará a tela a seguir para preenchimento :

b) Preencher as informações do cadastro:

b.1) Tipo  de  cadastro:  Pessoa  Física ou  Pessoa  Jurídica (já  estará 

preenchido);

b.2) CNPJ/CPF: informação de CNPJ ou CPF (já estará preenchida);

b.3) Razão  Social/Nome:  dependendo  do  tipo  de  pessoa  (Física  ou 

Jurídica) deverá informar a Razão social ou Nome do usuário interessado.

b.4) Contato/Empresa:  dependendo   do  tipo  de  pessoa  (Física  ou 

Jurídica) deverá informar a Empresa ou Contato na Empresa;

b.5) Telefone 1: telefone de contato;

b.6) Telefone 2: segundo telefone de contato;
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b.7) E-mail: e-mail de contato, através deste e-mail o usuário interessado 

receberá informações sobre o andamento dos processos que se interessar;

b.8) Confirme seu e-mail: redigite o e-mail

b.9) Senha: informe a senha de acesso ao Compras Paraná;

b.10) Confirme  sua  senha:  redigite  a  senha  de  acesso  ao  Compras 

Paraná;

b.11) Continuar: confirma o cadastro no Compras Paraná;

b.12) Voltar:  retorna a tela  anterior  sem efetuar  o  cadastro  no Compras 

Paraná.

c) Após  clicar  em  Continuar  o  sistema finalizará  seu  cadastro  e  efetuará  sua 

autenticação:
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d) Caso o usuário interessado logado deseja receber informações por e-mail sobre 

o processo mostrado em tela, deverá clicar em “Deseja receber informações 

sobre as atualizações do Processo?  Clique Aqui”.  Após a ação anterior  o 

sistema  apresentará  a  mensagem  “Em  breve,  você  estará  recebendo 

informações sobre o Edital”:

e) Caso  o  usuário  interessado  deseje  alterar  seu  cadastro,  deverá  clicar  em 

“atualizar cadastro”  (canto superior  direito,  disponível  somente para usuários 

logados):

f) Após  clicar  em “atualizar  cadastro”   o  sistema disponibilizará  a  tela  para  a 

alteração do mesmo:

g) O  usuário  interessado  deverá  efetuar  as  alterações  em  clicar  no  botão 

Continuar.
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h) Caso o usuário interessado deseje finalizar sua autenticação no sistema, deverá 

clicar  em  “Sair”   (canto  superior  direito,  disponível  somente  para  usuários 

logados).

5) Caso  o  CPF/CNPJ  informado  acima   POSSUA  uma  SENHA  CADASTRADA,  o 

usuário deverá selecionar  “Você já possui senha no Compras Paraná? =  Sim, 

minha senha é:”, informar senha conforme tela a seguir e clicar no botão Confirmar.

a) Após a autenticação o usuário interessado poderá executar as funcionalidades 

disponíveis em tela.

6) Caso o CPF/CNPJ informado acima  POSSUA uma SENHA CADASTRADA, mas 

NÃO LEMBRA da SENHA, o usuário deverá clicar em “Problemas para acessar a 

sua conta? Esqueci minha senha”
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a) Sistema enviará a senha para o seu e-mail.
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3.1.2  Como efetuar Questionamento a respeito de um Processo de Licitação

Na  página  de  Exibição  de  Editais  (após  realizar  a  consulta  pública)  o  usuário 

interessado deverá se autenticar (a autenticação será realizada através do CPF ou CNPJ do 

usuário interessado juntamente com sua senha pessoal).

Após  autenticado  o  sistema  apresentará  a  opção  para  a  inclusão  de  um 

Questionamento:
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Após clicar em “Adicionar Questionamento” o sistema redirecionará para a tela de 

preenchimento do mesmo:

O usuário interessado deverá preencher  a informação de “Descrição” e “Imagem de 

Controle”.

Ao  clicar  no  botão  Adicionar o  sistema  enviará  uma  mensagem  para  todos  os 

integrantes da Comissão de Licitação responsável pelo processo de licitação. A Comissão 

efetuará o esclarecimento do Questionamento e  avisará via e-mail ao usuário interessado 

que seu Questionamento foi esclarecido. 

Somente após o preenchimento do esclarecimento pela Comissão responsável,  o 

Questionamento estará disponível para a Consulta Pública.

Todos os Processos de Licitação possuem um prazo para controle da inclusão de 

Questionamentos via Público, caso o usuário interessado tente efetuar um Questionamento 

fora do prazo permitido o sistema mostrará a mensagem a seguir.

4 SAIR

Para encerrar  suas atividades no sistema utilize a opção Sair  do menu, evitando 

fechar o software de acesso a internet antes de sair do sistema. 
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