O sistema tem por finalidade, efetuar a Gestão dos processos licitatórios,
conforme determina a legislação vigente.

Resumo das Principais Funcionalidades do Sistema :

Solicitações de Compras: permite que cada departamento efetue on-line suas
solicitações de compras, centralizando as demandas existentes e unificando o
processo licitatório dos mesmos.

Agrupamento dos itens cadastrados nas solicitações de compras: permite
a pesquisa automática e o agrupamento das solicitações com itens de compra
iguais, possibilitando a aquisição de bens e produtos em maior escala e
melhores condições de preço.

Compra Direta: permite a compra direta de bens e produtos.

Registro de Preços: Permite efetuar compras através da modalidade de
registro de preços, gerando ATA através das modalidades de pregão presencial
e concorrência.

Coleta de Preços: Permite efetuar uma pesquisa prévia de preços, para
balizamento dos preços máximos de bens e ou serviços.

Processo Administrativo: Permite o cumprimento dos tramites iniciais para
abertura do processo licitatório.

Processo Licitatório: Permite o cadastramento de todas as informações
necessárias para abertura e acompanhamento do processo licitatório.

Pregão Presencial: Permite a realização de pregão presencial.

Homologação/Adjudicação: Permite registrar a homologação e adjudicação
dos processos licitatórios.

Impugnação de Processo Licitatório: Permite registrar as eventuais
impugnações dos processos licitatórios.

Interposição de Recursos dos Processos Licitatórios: Permite registrar as
eventuais interposições de recursos dos processos licitatórios.

Reserva de Dotações: Permite efetuar reserva de dotações, para garantir a
sequência do processo licitatório.

Integração Contábil: Permite efetuar o empenhamento da despesa através do
sistema de compras e licitações.

Resumo dos Principais Cadastros do Sistema:

Cadastro de Locais de Entrega: Permite cadastrar os locais físicos para
entrega de produtos/serviços adquiridos.

Cadastro de Contratos: Permite cadastrar e gerenciar os contratos firmados
com fornecedores.

Catálogo de Materiais: Permite o cadastramento dos materiais e serviços
objeto de licitações.

Cadastro de Comissões de Licitações: Permite o cadastramento das
comissões permanentes e especiais de licitações.

