
Início

Disponibilizar visualizações 
interna e externa

LIberar ata

Migrar dados do 
planejamento e 

da licitação

Informar datas 
dos extratos de 
publicações da 

licitação

Anexar 
documentos no 

Modal 
Documentos

Processo de Aquisição por Registro de Preços no Licitaweb

Gestor do Registro de Preços

Sistema

Ir para guia correspondente 
para manter o registro de 

preços

Interessado COM 
remanejamento?

Incluir órgão interessado SEM 
remanejamento

Confirmar a adesão e informar 
ao interessado, via Licitaweb

Confirmar a inclusão do 
interessado na ata

Cadastro da ata Manutenção do RP

Alterar dados de 
atas, itens, órgãos 
e/ou fornecedores

Informar dados do 
órgão do Estado 

e dos itens 
solicitados

Informar dados dos 
itens solicitados 
pelo interessado

Unidade Contratante 
(comprador/solicitante)

Solicitar adesão à ata externa, 
via Licitaweb

Confirmar a solicitação de 
adesão à ata externa

Informar dados do 
gestor e do 

fornecedor da ata 
externa

Analisar a solicitação de 
adesão à ata externa

Gestor Geral de 
Registro de Preços

Remanejamento de itens

Indicar a quantidade a ser 
solicitada para cada item

Autorizar remanejamento total 
ou parcialmente

Início

Adesão à ata externa

Imprimir ofício de autorização 
à adesão externa, via Licitaweb

Imprimir ofício de solicitação 
de adesão à ata externa ao 

Gestor Geral do RP

Unidade Contratante 
(cedente)

Imprimir ofício de autorização 
à adesão solicitada

Informar nº da publicação da 
licitação

* Órgão Gestor do RP
* Órgãos participantes
* Natureza da aquisição
* Tipo de aquisição
* Nº do pregão
* Nº da ata de RP
* Código do item
* Descrição do item
* Quantidade autorizada
* Valor registrado
* Saldo
* Fornecedor

Sim

Não

Acompanhar status do 
remanejamento

Analisar dados da solicitação 
de adesão à ata

Início

Solicitação 
atendida ?

NãoSim

Verificar disponibilidade de 
saldo nos demais participantes 

do RP

Saldo 
disponível?

Sim

Acompanhar status do 
remanejamento

FIM

Ir para aba “Ordem 
de Compra” e 

selecionar os itens

Ordem de Compra/Serviço

Início

Imprimir a OC/OS

FIM

Está de acordo 
com a IN 

08/2008?

Sim

Não

Comunicar ao interessado as 
razões da não autorização

FIM

Verificar regularidade dos 
fornecedores

O interessado é 
órgão do Estado?

Sim

Não

Confirmar a adesão e informar 
ao interessado, via Licitaweb

Não Liberar o solicitante para 
aquisição por outra 

sistemática, conforme 
legislação

Sistema

FIM

Informar dotação, 
endereço e emitir a 

OC/OS

Adesão a atas do Estado

FIM


