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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ofício Circular nO16/2014/SGAlGABIN - (ADA 06-14-0011586)

Rio Branco, 22 de julho de 2014.

Aos Senhores
Secretário (a), Presidente, Diretor (a) Geral, Superintendente,
Nesta

Assunto: Implantação do Sistema GRP.

Senhor (a) Secretário (a), Presidente, Diretor (a) Geral, Superintendente,

1. Com o advento da implantação do Sistema GRP, faz-se necessano para efeito da
instrução do processo licitatório físico, que Vossa Senhoria observe as seguintes regras e
procedimentos:

a - O GRP não substitui o processo licitatório;

b - Todos os documentos emitidos para compor o processo licitatório deverão ser
inseridos no Sistema GRP (anexação de documentos digitalizados/eletrônico ao GRP, cada um
em sua devida tela e/ou etapa);

c - Todos os relatórios emitidos pelo GRP relacionados na Tabela constante no Anexo 1,
deverão ser assinados pelo responsável e inseridos no processo Iicitatório (É nestes relatórios
que constam toda identificação do processo e numeração para consulta);

d - O processo encaminhado à SELlC que apresentar inconsistência entre os
documentos que instruem o processo licitatório e os documentos contidos no Sistema GRP,
terá o seu andamento suspenso, mediante identificação do motivo da suspensão, que será
comunicada via e-mail ao órgão solicitante da licitação pela SGNSELlC/DITEP;

e - Deve ser observado que o fluxo de telas do Sistema GRP para a abertura do
processo licitatório, modifica-se de acordo com a modalidade de aquisição.
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Francisco Armando de Fi9~
Secretário de Estado da GestãÕ'1\dministrativa



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

ANEXO 1

Relatórios do GRP que devem ser emitidos e assinados e inseridos no processo
Iicitatório:

Na abertura de processo licitatório, durante o preenchimento do fluxo de
compra, seguem as modalidades e telas que necessitam tiragem de relatórios: Convite,
Tomada de Preço e Concorrência:

Modalidade Relatórios GRP
Tela de Tiragem I~Cód. Relatórios
GRP 'GRP

Relatório de itens Pedido 300

Convite,
Relatório do Projeto Básico Pedido 2306
Relatório de Solicitação de

Tomada de Orcamento
Estim.ativa 306

Preço e Mapa Comparativo de P. Estimativa CP0068 '
Concorrência Relatório de Processo Processo 309 ou CP0284

Relatório da Disp. Ore. Disp. Ore. 334 ou 311

Na abertura de processo licitatório, durante o preenchimento do fluxo de
compra, seguem as modalidades e telas que necessitam tiragem de relatórios: Pregão
Presencial e Pregão Eletrônico:

Modalidade Relatórios GRP
Tela de Tiragem Cód. Relatórios GRP
GRP

Relatório de itens Pedido 300
Relatório do Proi. Básico Pedido 2306

Pregão Relatório de Solicitação de Estimativa 306
Presencial e Ore.
Eletrônico Mapa Comparativo de P. Estimativa CP0068

Relatório de Processo Processo 309 ou CP0284
Relatório da Disp. Ore. Disp. Ore. 334 ou 311
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Francisco Armando de 'Fig~i êdo Melo

Secretário de Estado da Gestão Administrativa
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Na abertura de processo licitatório, durante o preenchimento do fluxo de
compra, seguem as modalidades e telas que necessitam tiragem de relatórios: Registro de
Pre o:
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