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PREFÁCIO 

 
A Central de Licitações e Contratos é órgão da Procuradoria Geral do Estado do Amapá, 

criada na Lei Complementar 89/2015 e instituída pelo Decreto n° 3.184/2016. Iniciou suas 
atividades em 2016 com apenas três órgãos pilotos e atualmente é a responsável por centralizar 
os procedimentos licitatórios para todos os órgãos e autarquias do Poder Executivo Estadual, 
incluindo bens e serviços de uso comum, bem como necessidades específicas, inclusive obra e 
serviço de engenharia. 
 

Em sua maioria, as contratações são realizadas após procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico, mas o órgão é apto a realizar Tomadas de Preço, Concorrências e 
todas as demais modalidades, salvo leilão. A CLC/PGE também realiza Contratações Diretas, 
com enfoque na Cotação Eletrônica de Preços, de modo a garantir, sempre, a ampliação da 
concorrência e a obtenção da proposta mais vantajosa. 

 
Além da economicidade, a Central de Licitações e Contratos preza pela transparência de 

suas contratações, por isso todas as atividades do órgão tramitam na plataforma virtual SIGA - 
Sistema Integrado de Gestão Administrativa, garantindo-se aos órgãos de controle (TCU, TCE, 
PF, MPE e MPF) acesso e consulta aos sistemas eletrônicos, através de login e senha própria, 
enviada pela PGE aos respectivos gestores 
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1. CRIAR PROCESSO 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

Criar Processo

Ratificar Mapa 
Comparativo

5 dias úteis

(Pesquisar Preço)

Analisar Processo
Realizar Dotação 

Orçamentária

Autorizar Processo Analisar Processo

Secretaria CLC - Receber 
e devolver Processo

1 dia útil

Revisar processo e 
elaborar  Edital 

5 dias úteis

Emitir Parecer Jurídico

15 dias

Revisar processo e 
elaborar  Edital 

2 dias úteis

Agendar Licitação

1 dia útil

Assinar Edital

1 dia útil

Publicar Licitação

1 dia útil

Fazer Licitação

45 dias

Emitir Relatório de 
Controle Interno 

5 dias úteis

Ratificar Relatório 

1 dia

Homologar Resultado

3 dias úteis

Emitir Resultado 

1 dia

Receber e  Devolver 

Processo
Concluir com Êxito

Arquivar Processo

Procuradoria Geral 
do Estado – PGE 

Total de 18 dias úteis 
2 atividades 

Central de Licitações 
e Contratos - CLC 

Total de 70 dias úteis 
12 atividades 

Órgão Demandante 
5 atividades 

Criar processo é a etapa que compreende o preenchimento de informações, anexação do documento de 
solicitação de abertura de processo, criação da planilha de aquisição, pesquisa de preço juntamente com as 
propostas comerciais, apuração do mapa comparativo e execução de todas as tarefas pelo órgão demandante. 
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1.1 Criar processo virtual 

 

 
 

1.2 Preencher informações do processo 
 

 
 

 

 

Destinação de 

acordo com o 

TR 

Descrição do 

objeto de 

acordo com TR 

 

Nome de quem ficará 

responsável pela criação do 

processo no órgão 

 

Identificação do documento que solicita a 

abertura do processo (Ex.: Ofício, memo...). 

Data de emissão do 

documento de 

solicitação/requisição 

1. Clique em 

“Processo de 

Aquisição” 

 
2. Clique em 

“Processos” 
3. Clique 

em “Novo” 

 

4. Clique 

em “Novo 

Processo” 
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Prazo e condições 

de pagamento de 

acordo com o TR 

Prazo e local de 

entrega de acordo 

com o TR 

Para finalizar clique em “Salvar”, somente após esse passo o processo 

salvará as informações iniciais e você poderá fechar o navegador com 

segurança para dar prosseguimento ao processo posteriormente, ou 

para evitar perda de dados. 

Justificativa de 

acordo com o TR 

Procedimento a ser adotado: 

Pregão Eletrônico 

 

Critério de Classificação 

e Tipo de julgamento de 

acordo com TR 
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Tudo ocorrendo dentro da normalidade o sistema emitirá duas mensagens 

com a cor verde “Processo Licitatório salvo com sucesso” e “Processo virtual 

criado com sucesso”. 

 
Além disso, disponibilizará 

o número do processo para 

posterior utilização. 

 

Após isto clique em  

“Voltar”. 

 

Agora observe o processo 

recém-criado disponível agora 

para pesquisa, edição ou 

visualização. 
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1.3 Anexar solicitação/requisição do objeto 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Para voltar ao processo para 

inserir ou alterar algo basta 

clicar em “Editar”. 

Clique em “Documentos” para 

visualizar/incluir/editar/excluir 

documentos do processo licitatório. 
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Selecione “Novo 

Anexo” e depois clique 

no botão “OK” 

Selecione o tipo de documento que solicita a 

abertura do processo (Memorando, Ofício, etc.) 

ou selecione “Outros” caso não se enquadre em 

nenhum. Após isso clique em “Escolher arquivo” 
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Navegue até a pasta que onde o arquivo está 

armazenado, selecione e clique em “Abrir” e 

após isso clique em “Salvar”. 

Se o sistema completar a tarefa emitirá a mensagem 

“Arquivo anexado com sucesso”, caso contrário você 

pode repetir a operação. 

Finalizada a anexação do 

documento clique em 

“Voltar” 

Ressalta-se que o tamanho máximo de arquivo para anexação 

é de 15MB. Arquivos que excederem este tamanho não 

poderão ser anexados devendo ser compactados ou 

desmembrados. 
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1.4 Criar planilha de aquisição 
 

 
 

 

 

Note que agora o documento se encontra 

na listagem podendo ser visualizado, 

editado, excluído ou ainda assinado e 

juntado ao processo. 

Selecione “Nova 

Planilha de Aquisição” 

e depois clique em “OK 



 

Versão 1.0 – Jan/21 12 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

De acordo com o TR selecione se 

o objeto se trata de “Material”, 

“Serviço” ou “Material/Serviço”. 

Breve descrição do objeto, 

semelhante à preenchida nas 

descrições iniciais do processo. 

Caso você já possua os códigos 

dos itens você pode adiciona-los 

digitando o valor e clicando em 

“Buscar Item” 

OU pode usar a ferramenta 

de buscas clicando em 

“Pesquisar Itens” 
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Você pode pesquisar por diversos parâmetros. 

É importante ressaltar que o item a ser pesquisado pode ter sido 

incluído com ou sem acento, por tanto, podendo resultar infrutífera 

a pesquisa caso isso não seja observado. 

Selecione o objeto sempre estando atento ao 

seu tipo, descrição e unidade! Após isso 

clique em “Adicionar Selecionado(s)”. 

Itens, descrições ou unidade de medidas não 

encontradas ou apresentando ausência ou 

inconformidades de informações devem ser reportados 

ao setor de “Catálogo de Materiais e Serviços” da CLC 

Defina os lotes e 

os quantitativos 

para cada item! 

Terminada a inserção dos itens, 

definição dos lotes e quantitativos é só 

clicar em “Salvar” 
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x 

 

 
 

 

 

Essa é a mensagem exibida 

após a criação da Planilha de 

Aquisição. Após isso você 

pode clicar em “Voltar” 

Observe agora a presença 

da Planilha de Aquisição 

dentro da listagem de 

documentos. 

Um ponto muito importante é o sequenciamento dos 

itens e lotes da planilha: 

 

Caso a planilha possua um único lote com vários 

itens, você deve “Sequenciar por Item”. 

 

Caso a planilha possua vários lotes com um ou mais 

itens, você deve “Sequenciar por Tipo”. 

 

Lembre-se que quaisquer outras alterações na 

planilha de aquisição a mesma deverá ser novamente 

sequenciada, pois o sistema não reorganiza 

automaticamente a numeração. 
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1.5 Criar pesquisa de preço e anexar cotações obtidas 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Selecione “Nova 

Pesquisa de Preço” e 

depois clique em “OK” 

Breve descrição do objeto, semelhante à 

preenchida nas descrições iniciais do processo. 

Após isso clique em “Salvar” 

Por padrão utilizamos o prazo de 90 dias para 

validade de pesquisa e data limite de envio de 

propostas, portanto as duas devem possuir o 

mesmo valor. 

 

Caso a “Data Limite para Envio de 

Propostas” apareça posteriormente em branco 

não significa que o sistema não a registrou. 

 

Outra informação importante é que o sistema 

depende que estas datas estejam dentro do 

limite estipulado para que se possa “Apurar o 

Mapa Comparativo” 
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Após salvar a pesquisa 

vamos inserir as 

propostas! 

Clique em “Lançar 

Propostas” 
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Nestes campos podemos 

realizar a buscar pelo 

fornecedor 

Confira os dados e 

selecione aqui o fornecedor 

proveniente da busca 
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Se disponíveis 

insira os dados 

Preencha os dados de 

acordo com a proposta 

e ao finalizar clique em 

“Salvar” 

Mensagem exibida 

após salvar uma 

proposta de preços 
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As cotações podem ser anexadas de duas 
maneiras: dentro da proposta de preços (devendo 

ser lembradas no momento da junção dos 
documentos antes da tramitação para a CLC); ou 

como um anexo comum na listagem dos 
documentos. 

Para fins didáticos realizaremos primeiro dentro da 
proposta e posteriormente como anexo normal. 

Observe os dois e opte por um ou o outro. 

 

Clique em “Escolher 

arquivo”, selecione a 

proposta e depois 

clique em “Anexar”. 

Note que a proposta ficou disponível 

para visualização, porém somente se 

você estiver na “Pesquisa de Preços” 

em modo “Edição” 

Terminada a inserção dos 

valores clique em “Voltar” 
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Observe agora que a pesquisa consta nesta 

listagem. Para lançar outra proposta bastar 

repetir novamente os passos anteriores que se 

iniciam clicando no botão “Lançar Proposta” 

Listagem de três 

propostas lançadas. 

Agora 

clique em 

“Voltar” 
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Reiterando a informação dita anteriormente é possível 

proceder com a inserção das propostas como um anexo 

normal. Por essa forma é mais fácil identifica-las na listagem 

dos documentos e consequentemente juntar ao processo 

virtual na ordem correta 

Para isso 

clique em 

“Voltar” 

Selecione “Novo 

Anexo” e depois clique 

em “OK” 
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Selecione o tipo de anexo como 

“Proposta Comercial”. Após isso clique 

em “Escolher arquivo” 

 

Navegue até a pasta que onde o arquivo está 

armazenado, selecione e clique em “Abrir” e após isso 

clique em “Salvar”. 

Se o sistema completar a tarefa emitirá a 

mensagem “Arquivo anexado com sucesso”, 

caso contrário você pode repetir a operação. 

Mais uma vez ressalta-se que o tamanho máximo de arquivo 

para anexação é de 15MB. Arquivos que excederem este 

tamanho não poderão ser anexados devendo ser compactados 

ou desmembrados. 

Repita a operação para as 

demais propostas! Finalizada 

a anexação dos documentos 

clique em “Voltar”. 
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1.6 Apurar mapa comparativo 
 

 
 

 

 

Listagem de três propostas lançadas, observe que estas 

só aparecerão, caso o usuário tenha optado pelo anexo 

utilizando o método de anexo normal, pois da outra 

forma estas estarão dentro da proposta comercial. 

Selecione “Apurar 

Mapa Comparativo” e 

depois clique em “OK” 
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Observe o 

“Tipo de 

Apuração” 
Para apurar o mapa por inteiro 

todos os itens devem ficar 

desmarcados 

Observados todos os itens 

e valores basta clicar em 

salvar! 

Essa é a mensagem exibida 

após a Apuração do Mapa 

Comparativo. Após isso você 

pode clicar em “Voltar” 
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1.7 Anexar minuta do TR 
 

 
 

 

 

Observe agora a presença 

do Mapa Comparativo 

dentro da listagem de 

documentos. 

O processo de anexação da Minuta do TR 

é como os anexos já feitos. Selecione 

“Novo Anexo” e depois clique em “OK” 
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Selecione o tipo de anexo como 

“Minuta do Termo de Referência”. 

Após isso clique em “Escolher arquivo” 

 

Navegue até a pasta que onde o arquivo está armazenado, 

selecione e clique em “Abrir” e após isso clique em “Salvar”. 

Mensagem emitida pelo sistema 

indicando “Arquivo anexado com 

sucesso” 

Finalizada a anexação 

do documento clique 

em “Voltar” 

Mais uma vez fique atento para o 

tamanho máximo de arquivo para 

anexação é de 15MB. 
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1.8 Tramitar para a CLC 
 

 
 

 

 

Minuta do TR presente na 

listagem de documentos. 

Vamos finalmente 

encaminhar para a 

Central. 

 Clique no botão 

“Trâmite” 
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Deixe selecionada a opção  

“Ratificar Mapa Comparativo”  

e  

Clique no botão “Encaminhar” 

 

Observe agora que o 

processo sai da base do 

órgão e está aguardando 

recebimento no setor 

competente dentro da 

CLC. 

Após finalizar a 

verificação destas 

informações, clique em 

“Voltar”. 
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Mais uma vez na 

listagem/pesquisa de processo 

observamos o processo com 

atividade em “Pesquisar Preço” 
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2. FLUXO DE ATIVIDADES DA CLC 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

Criar Processo

Ratificar Mapa 
Comparativo

5 dias úteis

(Pesquisar Preço)

Analisar Processo
Realizar Dotação 

Orçamentária

Autorizar Processo Analisar Processo

Secretaria CLC - Receber 
e devolver Processo

1 dia útil

Revisar processo e 
elaborar  Edital 

5 dias úteis

Emitir Parecer Jurídico

15 dias

Revisar processo e 
elaborar  Edital 

2 dias úteis

Agendar Licitação

1 dia útil

Assinar Edital

1 dia útil

Publicar Licitação

1 dia útil

Fazer Licitação

45 dias

Emitir Relatório de 
Controle Interno 

5 dias úteis

Ratificar Relatório 

1 dia

Homologar Resultado

3 dias úteis

Emitir Resultado 

1 dia

Receber e  Devolver 

Processo
Concluir com Êxito

Arquivar Processo

Procuradoria Geral 
do Estado – PGE 

Total de 18 dias úteis 
2 atividades 

Central de Licitações 
e Contratos - CLC 

Total de 70 dias úteis 
12 atividades 

Órgão Demandante 
5 atividades 

Após a fase de Ratificar Mapa Comparativo (Pesquisar Preço) pelos servidores da CLC o processo será 
novamente encaminhado para o órgão para que se proceda às fases de Analisar Processo e Realizar Dotação 
Orçamentária.  



 

Versão 1.0 – Jan/21 31 

 

 
3. ANALISAR PROCESSO 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

  

Criar Processo

Ratificar Mapa 
Comparativo

5 dias úteis

(Pesquisar Preço)

Analisar Processo
Realizar Dotação 

Orçamentária

Autorizar Processo Analisar Processo

Secretaria CLC - Receber 
e devolver Processo

1 dia útil

Revisar processo e 
elaborar  Edital 

5 dias úteis

Emitir Parecer Jurídico

15 dias

Revisar processo e 
elaborar  Edital 

2 dias úteis

Agendar Licitação

1 dia útil

Assinar Edital

1 dia útil

Publicar Licitação

1 dia útil

Fazer Licitação

45 dias

Emitir Relatório de 
Controle Interno 

5 dias úteis

Ratificar Relatório 

1 dia

Homologar Resultado

3 dias úteis

Emitir Resultado 

1 dia

Receber e  Devolver 

Processo
Concluir com Êxito

Arquivar Processo

Procuradoria Geral 
do Estado – PGE 

Total de 18 dias úteis 
2 atividades 

Central de Licitações 
e Contratos - CLC 

Total de 70 dias úteis 
12 atividades 

Órgão Demandante 
5 atividades 

Nesta fase é feita a análise de toda a documentação do processo verificando se possui ocorrências da atividade 
anterior (pesquisa de preço e mapa comparativo). É feita inclusão de documentos pendentes e tramitado a 
Dotação Orçamentária.  
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3.1 Receber processo 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Clique em 

“Receber” 

Para voltar ao processo para 

recebê-lo clique em “Editar”. 
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3.2 Analisar processo 
 

 
 

 

 

Nesta etapa é feita uma análise para verificar se o processo e 

sua respectiva documentação estão de acordo com os 

parâmetros estabelecidos por Lei e procedimento interno. 

Nesta tela verifique se as informações apresentadas estão 

corretas e posteriormente clique em “Documentos”. 

Observe que agora o 

processo já está como 

“Recebido” 
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3.3 Tramitar para dotação orçamentária 
 

 
 

 

 

Nesta tela verifique se os documentos em anexo estão corretos. 

Caso sejam encontrados erros estes devem ser sanados para 

que o processo possa prosseguir para a próxima etapa. 

 

Clique no botão 

“Trâmite”. 
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Selecione a opção “Realizar Dotação Orçamentária” 

e posteriormente clique em encaminhar. 

Após clicar em encaminhar verifique que o processo agora está 

na atividade “Realizar Dotação Orçamentária” e aguardando 

recebimento pelo responsável pela Dotação Orçamentária. 
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4. REALIZAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

  

Criar Processo

Ratificar Mapa 
Comparativo

5 dias úteis

(Pesquisar Preço)

Analisar Processo
Realizar Dotação 

Orçamentária

Autorizar Processo Analisar Processo

Secretaria CLC - Receber 
e devolver Processo

1 dia útil

Revisar processo e 
elaborar  Edital 

5 dias úteis

Emitir Parecer Jurídico

15 dias

Revisar processo e 
elaborar  Edital 

2 dias úteis

Agendar Licitação

1 dia útil

Assinar Edital

1 dia útil

Publicar Licitação

1 dia útil

Fazer Licitação

45 dias

Emitir Relatório de 
Controle Interno 

5 dias úteis

Ratificar Relatório 

1 dia

Homologar Resultado

3 dias úteis

Emitir Resultado 

1 dia

Receber e  Devolver 

Processo
Concluir com Êxito

Arquivar Processo

Procuradoria Geral 
do Estado – PGE 

Total de 18 dias úteis 
2 atividades 

Central de Licitações 
e Contratos - CLC 

Total de 70 dias úteis 
12 atividades 

Órgão Demandante 
5 atividades 

Nesta etapa será feita inclusão dos documentos que comprovam as condições orçamentárias do órgão, entre 
eles podemos citar: QDD – Quadro de Detalhamento de Despesa e Crédito Disponível. É realizada a anexação 
destes documentos e cumulativamente será gerada a dotação orçamentária no sistema. 



 

Versão 1.0 – Jan/21 37 

 

 

4.1 Receber processo 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Para voltar ao processo para 

recebê-lo clique em “Editar”. 

Clique em 

“Receber” 
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4.2 Inserir dotação orçamentária 
 

 
 

 

 

Observe que agora o 

processo já está como 

“Recebido”, portanto a 

dotação já pode ser inserida. 

 

Para isso clique em 

“Documentos” 

Começaremos clicando em 

“Editar” na Planilha de 

Aquisição 
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Depois clique em “Adicionar Dotação” 

caso você queira fazer o processo 

manualmente ou em “Gerar Itens 

para Dotação” para que o sistema 

gere automaticamente a Natureza das 

Despesas 

Começaremos clicando em 

“Editar” na Planilha de 

Aquisição 
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Preencha as 

informações de acordo 

com os dados 

orçamentários 

 

Após isso clique em 

“Salvar” 

Mensagem exibida pelo sistema 

 

Após isso clique em “Voltar” 

Observe que agora a dotação 

se encontra disponível no 

pedido de utilização 
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4.3 Imprimir e assinar Planilha de Aquisição 
 

 
 

 

 

 
 

 

  

Clique em 

“Imprimir Planilha” 

 

Depois salve o 

pedido em um local 

apropriado. 

Semelhante aos demais documentos a 

assinatura poderá ser digital, eletrônica ou 

até mesmo física. Nesse último caso o 

arquivo deverá ser impresso, assinado, 

digitalizado, anexado ao processo digital e é 

o que vamos fazer no próximo passo. 
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4.4 Anexar Planilha de Aquisição assinada e QDD 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Selecione “Novo 

Anexo” e depois clique 

no botão “OK” 

Após assinada a planilha 

de aquisição pelo gestor. 

Vamos anexá-la:  

 

Para isso clique em 

“Voltar” 
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Selecione “Outros”. Após isso clique em 

“Escolher arquivo”.  

 

Navegue até a pasta que onde o arquivo está 

armazenado, selecione e clique em “Abrir” e 

após isso clique em “Salvar”. 

 

Essa é a mensagem que o sistema emite quando o 

documento é anexado 

 

Repita a operação para anexar o QDD e Estimativa 

de impacto orçamentário financeiro da despesa e 

depois clique em voltar 
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4.5 Tramitar para Autorizar Processo 
 

 
  

Para encaminhar clique 

em “Trâmite” 

Observe que agora o “Quadro de 

Detalhamento de Despesa Geral – 

QDD” e a “Planilha de Aquisição” se 

encontram na lista de anexos 
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Agora o processo está na 

base de “Autorizar 

Processo” aguardando 

recebimento 

 

Deixe selecionada a opção 

“Autorizar Processo” e  

Clique no botão “Encaminhar” 
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5. AUTORIZAR PROCESSO 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

Criar Processo

Ratificar Mapa 
Comparativo

5 dias úteis

(Pesquisar Preço)

Analisar Processo
Realizar Dotação 

Orçamentária

Autorizar Processo Analisar Processo

Secretaria CLC - Receber 
e devolver Processo

1 dia útil

Revisar processo e 
elaborar  Edital 

5 dias úteis

Emitir Parecer Jurídico

15 dias 

Revisar processo e 
elaborar  Edital 

2 dias úteis

Agendar Licitação

1 dia útil

Assinar Edital

1 dia útil

Publicar Licitação

1 dia útil

Fazer Licitação

45 dias

Emitir Relatório de 
Controle Interno 

5 dias úteis

Ratificar Relatório 

1 dia

Homologar Resultado

3 dias úteis

Emitir Resultado 

1 dia

Receber e  Devolver 

Processo
Concluir com Êxito

Arquivar Processo

Procuradoria Geral 
do Estado – PGE 

Total de 18 dias úteis 
2 atividades 

Central de Licitações 
e Contratos - CLC 

Total de 70 dias úteis 
12 atividades 

Órgão Demandante 
5 atividades 

Nesta atividade será feita a autorização ou não do processo, cabendo a decisão pelo gestor do órgão. Vale 
ressaltar que caso ele opine pela não autorização, somente ele terá trâmite para cancelamento do processo. 
Havendo a autorização será imprescindível que se anexe a declaração de responsabilidade fiscal para 
prosseguimento do mesmo. 
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5.1 Receber processo 
 

 
 

5.2 Autorizar processo 
 

 
 

 

 

Clique em 

“Receber” 

Observe que agora o processo já está como 

“Recebido”, portanto para autorizar ou não o 

processo, basta o Gestor clicar no respectivo botão: 

 

“Autorizar” ou “Não Autorizar” 
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5.3 Gerar Declaração de Responsabilidade Fiscal 
 

 
 

 

 

Clique em 

“Documentos” 

Depois de autorizado observe as mensagens: “É 

necessário que a declaração de Responsabilidade 

fiscal seja gerada em Documentos de Processos”. 

Veremos no próximo passo. 
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Selecione “Gerador de 

Documentos” e depois clique 

no botão “OK” 

Preencha as 

informações de acordo 

com os dados 

orçamentários 

 

Após isso clique em 

“Salvar” 
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5.4 Tramitar para analisar processo 
 

 
 

 

  

Clique em 

“Trâmite” 

Mensagem exibida pelo 

sistema depois que a 

Declaração é gerada. Após isso 

clique em “Voltar” 
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Observe agora que o 

processo está na base 

“Analisar Processo” 

aguardando recebimento 

 

Deixe selecionada a opção 

“Analisar Processo” e  

Clique no botão “Encaminhar” 
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6. ANALISAR PROCESSO 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

  

Criar Processo

Ratificar Mapa 
Comparativo

5 dias úteis

(Pesquisar Preço)

Analisar Processo
Realizar Dotação 

Orçamentária

Autorizar Processo Analisar Processo

Secretaria CLC - Receber 
e devolver Processo

1 dia útil

Revisar processo e 
elaborar  Edital 

5 dias úteis

Emitir Parecer Jurídico

15 dias

Revisar processo e 
elaborar  Edital 

2 dias úteis

Agendar Licitação

1 dia útil

Assinar Edital

1 dia útil

Publicar Licitação

1 dia útil

Fazer Licitação

45 dias

Emitir Relatório de 
Controle Interno 

5 dias úteis

Ratificar Relatório 

1 dia

Homologar Resultado

3 dias úteis

Emitir Resultado 

1 dia

Receber e  Devolver 

Processo
Concluir com Êxito

Arquivar Processo

Procuradoria Geral 
do Estado – PGE 

Total de 18 dias úteis 
2 atividades 

Central de Licitações 
e Contratos - CLC 

Total de 70 dias úteis 
12 atividades 

Órgão Demandante 
5 atividades 

Nesta fase é feita novamente uma análise completa da documentação do processo verificando se possui 
ocorrências da atividade anterior. É feita inclusão de documentos pendentes e tramitado para a Secretária – 
CLC/PGE. Certifique-se que as atividades do gestor foram realizadas assim como as demais assinaturas. 
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6.1 Receber Processo 
 

 
 

 

 

 
  

Clique em 

“Receber” 

Observe que agora o 

processo já está como 

“Recebido” 
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6.2 Imprimir documentos para assinatura do gestor 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Agora vamos imprimir e 

assinar: 

 

Documento de Autorização e 

Responsabilidade Fiscal 

 

Para isso clique em “Visualizar” 

Escolha um local 

apropriado para o 

arquivo e clique em 

“Salvar” 
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Abra o documento por 

aqui ou por onde achar 

apropriado 

Clique no botão da 

impressora ou 

semelhante dependendo 

de onde você estiver 

visualizando do 

documento 
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6.3 Inserir como anexo documentos assinados pelo gestor 
 

 
 

 

 

Escolha a impressora de 

sua preferência e clique 

em “Imprimir” 

 

Realize a mesma 

operação para o outro 

documento 

 

Leve até o gestor para 

que o mesmo assine, 

digitalize e depois anexe 

no SIGA 

Selecione “Novo 

Anexo” e depois clique 

no botão “OK” 
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Navegue até a pasta que onde o arquivo está 

armazenado, selecione e clique em “Abrir” e 

após isso clique em “Salvar”. 

Essa é mensagem que o 

sistema emite caso o arquivo 

seja salvo com sucesso 

 

Repita a operação caso haja 

mais de um arquivo. 

 

Após isso clique em “Voltar” 
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6.4 Tramitar para a Secretaria CLC 
 

 
 

 

 

Observe que eles agora constam na 

lista da tela de anexos 

Clique em 

“Tramite” 
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Selecione “Secretaria CLC/PGE” 

 

Para realizar o trâmite clique em 

“Encaminhar” 

Agora o processo está na 

base da CLC/PGE 

aguardando recebimento 
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7. FLUXO DE ATIVIDADES DA CLC/PGE 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

  

Criar Processo

Ratificar Mapa 
Comparativo

5 dias úteis

(Pesquisar Preço)

Analisar Processo
Realizar Dotação 

Orçamentária

Autorizar Processo Analisar Processo

Secretaria CLC - Receber 
e devolver Processo

1 dia útil

Revisar processo e 
elaborar  Edital 

5 dias úteis

Emitir Parecer Jurídico

15 dias

Revisar processo e 
elaborar  Edital 

2 dias úteis

Agendar Licitação

1 dia útil

Assinar Edital

1 dia útil

Publicar Licitação

1 dia útil

Fazer Licitação

45 dias

Emitir Relatório de 
Controle Interno 

5 dias úteis

Ratificar Relatório 

1 dia

Homologar Resultado

3 dias úteis

Emitir Resultado 

1 dia

Receber e  Devolver 

Processo
Concluir com Êxito

Arquivar Processo

Procuradoria Geral 
do Estado – PGE 

Total de 18 dias úteis 
2 atividades 

Central de Licitações 
e Contratos - CLC 

Total de 70 dias úteis 
12 atividades 

Órgão Demandante 
5 atividades 

Durante essas etapas o processo vai tramitar pela CLC para elaboração de edital, parecer jurídico, licitação, 
controle interno, homologação de resultado e todas as demais atividades inerentes ao certame.  
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8. CONCLUIR COM ÊXITO 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

  

Criar Processo

Ratificar Mapa 
Comparativo

5 dias úteis

(Pesquisar Preço)

Analisar Processo
Realizar Dotação 

Orçamentária

Autorizar Processo Analisar Processo

Secretaria CLC - Receber 
e devolver Processo

1 dia útil

Revisar processo e 
elaborar  Edital 

5 dias úteis

Emitir Parecer Jurídico

15 dias úteis

Revisar processo e 
elaborar  Edital 

2 dias úteis

Agendar Licitação

1 dia útil

Assinar Edital

1 dia útil

Publicar Licitação

1 dia útil

Fazer Licitação

45 dias

Emitir Relatório de 
Controle Interno 

5 dias úteis

Ratificar Relatório 

1 dia

Homologar Resultado

3 dias úteis

Emitir Resultado 

1 dia

Receber e  Devolver 

Processo
Concluir com Êxito

Arquivar Processo

Procuradoria Geral 
do Estado – PGE 

Total de 18 dias úteis 
2 atividades 

Central de Licitações 
e Contratos - CLC 

Total de 70 dias úteis 
12 atividades 

Órgão Demandante 
5 atividades 

Nesta etapa o processo é recebido, são atendidas todas as diligências/recomendações do parecer jurídico e 
relatório de controle interno assim como assinada a autorização de compra no documento resultado de licitação  
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8.1 Receber Processo 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Clique em 

“Receber” 

Observe que agora o processo já está como “Recebido”. Nessa etapa o órgão 

vai atender todas as diligências/recomendações do parecer jurídico e 

relatório de controle interno assim como assinar a autorização de compra 

no documento resultado de licitação. 
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8.2 Realizar a juntada da documentação 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Clique em 

“Documentos” 
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8.3 Tramitar para Arquivar 
 

 
  

Clique em 

“Tramite” 
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Selecione “Arquivar” 

 

Para realizar o trâmite clique em 

“Encaminhar” 

Agora o processo está na 

base de arquivamento 

aguardando recebimento 
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9. ARQUIVAR PROCESSO 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

  

Criar Processo

Ratificar Mapa 
Comparativo

5 dias úteis

(Pesquisar Preço)

Analisar Processo
Realizar Dotação 

Orçamentária

Autorizar Processo Analisar Processo

Secretaria CLC - Receber 
e devolver Processo

1 dia útil

Revisar processo e 
elaborar  Edital 

5 dias úteis

Emitir Parecer Jurídico

15 dias

Revisar processo e 
elaborar  Edital 

2 dias úteis

Agendar Licitação

1 dia útil

Assinar Edital

1 dia útil

Publicar Licitação

1 dia útil

Fazer Licitação

45 dias

Emitir Relatório de 
Controle Interno 

5 dias úteis

Ratificar Relatório 

1 dia

Homologar Resultado

3 dias úteis

Emitir Resultado 

1 dia

Receber e  Devolver 

Processo
Concluir com Êxito

Arquivar Processo

Procuradoria Geral 
do Estado – PGE 

Total de 18 dias úteis 
2 atividades 

Central de Licitações 
e Contratos - CLC 

Total de 70 dias úteis 
12 atividades 

Órgão Demandante 
5 atividades 

Nesta etapa recebe-se o processo e é elaborado e anexado o Termo de Encerramento do Processo e anexados 
outros documentos quando necessário. Ressalta-se que uma vez arquivado o processo a tramitação é 
encerrada. 
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9.1 Receber Processo 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Clique em 

“Receber” 

Observe que agora o processo já está como “Recebido”. Nessa etapa o órgão 

vai anexar o “Termo de Arquivamento de Processo”. 
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9.2 Anexar Termo de Arquivamento de Processo 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Selecione “Novo Anexo” e depois 

clique no botão “OK” 

Clique em “Documentos” 
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Selecione “Termo de Arquivamento”. Clique em 

“Escolher Arquivo”. Navegue até a pasta que onde o 

arquivo está armazenado, selecione e clique em 

“Abrir” e após isso clique em “Anexar”. 

Mensagem emitida pelo sistema 

indicando “Anexo salvo com 

sucesso” 
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