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DETALHES REGISTRO DE PREÇOS
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DATA LICITAÇÃO: uma data “suposta”, anterior à licitação. Por exemplo: 

 Se  a  licitação  for  do  ano  de  2020,  deve-se  colocar  no  primeiro  campo  a  data
01/01/2020, e no segundo campo, a data do dia em que se está fazendo a consulta e
assim sucessivamente aos outros anos.

ENTIDADE: 

MUNICÍPIO DE BRUSQUE -  quando o processo for multientidade (utilizado por mais de
uma Secretaria, Fundo ou Fundação da Administração Municipal).

DEMAIS FUNDOS E FUNDAÇÕES - quando for processo de uso exclusivo deles.
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Modalidade:  pregão (para as  atas de registro de preços a  modalidade  sempre será pregão,
PRESENCIAL ou ELETRÔNICO, conforme informado na ata).

TIPO PREGÃO: PRESENCIAL ou ELETRÔNICO, conforme modalidade anterior.
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LICITAÇÃO Nº/ANO: na primeira caixa ao lado digitar o número do pregão e ao lado desta, o
ano da licitação.

CONFIRMAR.

Ainda, em sendo necessária uma consulta mais detalhada, para o caso de desconhecimento do
número do pregão, por exemplo, clicar na lupinha.
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Clicando em CONSULTAR, é possível visualizar o relatório com todos os pregões, conforme
os filtros selecionados anteriormente.

O sistema abrirá uma tela para impressão. CONFIRMAR.
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GERADO O RELATÓRIO DE SALDO.

Neste saldo, nos grupos QUANTIDADES e VALORES, aparece, a quantidade licitada de cada
item, a adicional, solicitada, comprada e saldo.

LICITADA: corresponde à quantidade total da licitação.

ADICIONAL: está em desuso por determinação do tribunal de contas.

SOLICITADA:  corresponde  a  quantidade  já  solicitada  cujas  ordens  de  compra  ainda  não
foram emitidas. Tal quantidade, enquanto pendente, bloqueia o saldo. 

COMPRADA: corresponde a quantidade de itens para as quais já foi gerada ordem de compra.

SALDO:  corresponde a quantidade restante de itens, não descontados os já solicitados cuja
ordem de compra ainda não foi emitida. 

Atenção! Somente fazer solicitação no momento em que se tiver certeza da compra para que
não bloqueie saldo de um item que possa ser utilizado por outra secretaria.

PROCESSO FINALIZADO!
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