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 SEJAM BEM-VINDOS 
 

Este é o manual de capacitação e treinamento que a SMARapd 

desenvolveu para facilitar o seu trabalho, a sua rotina e nossa comunicação.  

Esperamos, através deste material, tornar o seu dia a dia mais produtivo e, ao 

mesmo tempo, mais prazeroso.  

Conte conosco nesta jornada. Estaremos sempre dispostos a inovar 

nossos serviços para melhor atendê-los.  

 

Bom treinamento! 

 

Equipe SMARapd.  
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 INTRODUÇÃO 
 

O Julgamento das Propostas é um momento importantíssimo da licitação; ao 

seu final, restará escolhida a melhor proposta apresentada pelos licitantes.  

Analisa-se as especificações técnicas do objeto cotado pelo licitante, bem como 

do preço ofertado. A descrição do objeto feita na proposta deve atender aos 

requisitos editalícios. No convite, tomada de preços e concorrência, essa fase 

vem depois da habilitação: todos os habilitados têm suas propostas abertas e 

julgadas. No pregão, primeiramente é aberto o envelope de preços. A proposta 

é verificada e então, se houver conformidade com o edital o preço poderá ser 

discutido. Há a etapa de lances – um leilão ao inverso – em que o vencedor é 

aquele que apresentar o menor preço. 

 OBJETIVO 
 

Fornecer uma base de conhecimento aos nossos clientes para realização 

da classificação das propostas no sistema, com definição de vencedor para 

posterior solicitação de empenho. 

As orientações contidas no manual contemplam o julgamento das propostas em 

“Processo Comum” e Registro de Preços. 

Os procedimentos são basicamente os mesmos, embora os menus sejam 

diferentes.  
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  PRÉ REQUSISITOS PARA CHEGAR A ESSA ETAPA 
 

- Existir Requisição de Compras/Serviços (Processo Comum ou Registro de 

Preços) 

- Existir a definição da modalidade de licitação, dispensa ou inexigibilidade 

realizada através do menu de agrupamento. 

- Para as modalidades Convite, Tomada de Preços, Concorrência, Pregão 

Eletrônico, Dispensa e Inexigibilidade os fornecedores proponentes devem 

ser indicados na Agenda. 

Para os casos de o cliente utilizar o sistema de Pregão Presencial da 

SMARAPD, ao encerrar o Pregão, os fornecedores vencedores serão 

lançados automaticamente no Julgamento das Propostas, sem 

necessidade de seleção dos mesmos na agenda. 

 

 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 

Caminho para execução em Processo Comum:  

Compras → Licitação → Processo Comum → Julgamento das Propostas 

 

Figura 1 – Acesso Julgamento das Propostas – Processo Comum 
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Caminho para execução em Registro de Preços:  

Compras → Licitação → Registro de Preços → Julgamento das Propostas 

 

Figura 2 – Acesso Julgamento das Propostas – Registro de Preços 
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Daremos exemplo de um Processo Comum no manual, embora as ações para 

registro de preços sejam semelhantes.  

Após acessar a funcionalidade “julgamento das propostas” o sistema exibirá ao 

usuário a janela abaixo: 

Figura 3 - Menu de Julgamento das Propostas  

 

Para registrar ou pesquisar as propostas de um processo, o usuário deverá 

pesquisar a Licitação, Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade para realizar os 

procedimentos de julgamento das propostas. 

O botão de pesquisa é indicado como 

Clicando no botão pesquisar, será aberta a tela de gerenciamento de pesquisa, 

conforme menus abaixo: 

Figura 4 – Opções de Pesquisa de Julgamento das Propostas  
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A MODALIDADE POSSUI UM NÚMERO E UMA DESCRIÇÃO. ESSE NÚMERO E 

DESCRIÇÃO É DEFINIDO POR CADA ENTIDADE PÚBLICA 

EXEMPLO:  

01-DISPENSA DE LICITAÇÃO,  

02- CONVITE,  

11-PREGÃO PRESENCIAL 

Os usuários poderão pesquisar, conforme as opções de filtros na figura 4 acima. 

Poderão ser filtradas mais de uma opção. 

Conforme informado no item de Pré-Requisitos, a definição da Modalidade, 

Dispensa ou Inexigibilidade já foi realizada no menu Agrupamento. 

Para os casos das Modalidades de Convite, Concorrência, Tomada de 

Preços, Pregão Eletrônico, Dispensa e Inexigibilidade de Licitação, os 

fornecedores deverão ser previamente selecionados na agenda, sendo que 

em casos de utilização do sistema de Pregão da SMARAPD, ao encerrar o 

pregão, os fornecedores serão lançados automaticamente no julgamento 

das propostas. 

Vamos ao exemplo de filtro de uma dispensa de licitação 

 

 

 

 

 

 

 

No exemplo abaixo, iremos filtrar uma Dispensa de Licitação, cuja sigla é 01, o 

número da dispensa é a 15 e o ano é 2020. 

Para Pesquisar a Modalidade, existe uma seta no lado esquerdo do campo que 

pode ser utilizada para filtrar os dados. 
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Figura 5 – Filtro de Modalidade 

 

Ao pesquisar a modalidade, o ano será preenchido com o ano corrente e serão 

listados todas os números relativos aquela modalidade, conforme figura 5.1. 

abaixo 

Figura 5.1 – Filtro de Dados 

 

Com a Modalidade e o ano filtrados, para que seja exibido somente o número 

desejado, no campo número,  o usuário poderá digitar o número e dar um “enter” 

ou digitar o número desejado e clicar no botão de pesquisa          na parte inferior 

da tela ou ainda posicionar com o mouse no número desejado e dar 2 cliques 

que será retornado a aquisição ou contratação de serviços desejada para 

preencher as propostas. 
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Filtrando a licitação desejada, o sistema exibirá ao usuário as seguintes 

informações: 

Figura 6 – Julgamento das Propostas  

 

Na figura acima, são exibidas 3 (três) abas:  Itens, Propostas e Classificação 

5.1. ABA ITENS 
 

Nessa aba itens, constarão nas colunas os itens do processo com suas 

quantidades, a situação dos itens, a data da situação e a coluna de ações. 

Um dos Botões disponíveis nessa aba é: 

 Ações em Múltiplos Itens: Nesse caso o cliente pode selecionar os itens 
e alterar a situação deles (quanto a adjudicação, homologação, etc) de 
uma só vez (em múltiplos itens). 
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Figura 7 – Ação em Múltiplos Itens  

 

5.2. ABA PROPOSTAS 
 

Na aba propostas, o usuário ao clicar no campo correspondente da coluna   

Preço                   ,   ,irá digitar  os preços unitários dos fornecedores para os 

itens. O Total será preenchido automaticamente pelo sistema, na medida que o 

Preço Unitário for digitado. 

No exemplo abaixo, temos um processo de julgamento de preços por item.  

Quando o julgamento for por Lote, no item 5.2.1, será destacado um detalhe 

adicional. 

 

 



                                                  Julgamento das Propostas 

SMARAPD INFORMÁTICA LTDA  Unidade Gestão Pública  www.smarapd.com.br 
 R. Aurora, 446 – Vila Tibério – CEP 14050-100 – Ribeirão Preto/SP – Tel.: 2111.9898  

12 

 

 

 

O preenchimento dos preços quando o tipo de julgamento for por Lote, se 

dará da mesma forma, ou seja, o usuário preencherá os preços unitários 

dos itens e com isso será totalizado o valor do Lote. O Total da Proposta 

do fornecedor será a soma dos valores dos Lotes. 

Observe na figura abaixo, que a coluna dos preços está preenchida, 

sendo que: 

 - na parte destacada em vermelho constam os fornecedores e na com 

destaque azul os itens. 

O usuário marcará, posicionando com o mouse o fornecedor desejado e 

digitará os preços para ele. 

Atentar também que existe uma barra de rolagem que permitira a 

visualização de outras colunas na tela, como por exemplo, coluna para digitação 

da marca. 

Figura 8 – Digitação dos Preços das Propostas  
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Pela figura 8 acima, nota-se que constam digitados os preços do fornecedor 

DIGRAF COM DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS LTDA que está 

com destaque em cinza escuro. Também é possível observar que na parte 

inferior da tela consta o Total da Proposta do fornecedor. A barra de rolagem 

ao ser deslocada no sentido da esquerda para a direita irá demonstrar que 

existem outras colunas para digitação/preenchimento pelo usuário, como por 

exemplo a Marca dos materiais.  

Na coluna “Ações”, é possível definir dados únicos das condições comerciais 

do fornecimento. Essas condições são previamente definidas em Edital ou nas 

regras de Contratações por dispensa e Inexigibilidade e podem ser 

definidas/preenchidas coletivamente para todos os fornecedores, através da 

opção de Definir Dados Únicos  

Na coluna de Ações, clicar no botão de Mais opções  

 

 

Ao clicar nesse botão, serão abertas as opções abaixo, sendo que a Definir 

dados únicos, serve para definição geral das condições do fornecimento, 

tais como Marca, Condições de Pagamento, Validade da Proposta. 
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                                     Figura 9 – Preenchimento Condições da Propostas  

 

Ao preencher essas informações, o sistema exibira um aviso de confirmação, 

conforme abaixo, e preencherá para todos os itens as condições definidas como 

regras do processo. 

 

 

 

 

 

 

 A marca só deve ser preenchida nesse caso, se for a mesma para 

todos os itens, caso contrário, deve ser preenchida individualmente na 

coluna para preenchimento da marca. 
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5.2.1. PRENCHIMENTO DE PROPOSTAS POR LOTE 
 

Quando o tipo de julgamento for por Lote, os preenchimentos dos preços seguem 

o descrito acima para itens. Entretanto, quando a licitação ou processo for por 

Lote, existe a possibilidade de que os preços sejam preenchidos pelo valor 

global do Lote, não sendo necessário digitar o valor dos itens. Essa definição é 

feita na coluna “Tipo”  

                                      Figura 10 – Preenchimento Propostas por Lote 

 

O julgamento das propostas deverá ser realizado para cada um dos itens do 

processo e poderá ser realizado de modo manual ou automático. 

5.2.2. JULGAMENTO AUTOMÁTICO 
 

Nos casos onde o vencedor seja o fornecedor detentor da proposta de menor, o 

usuário poderá realizar o julgamento automático para esses itens. Para realizar 

o julgamento automático, bastará ao usuário, clicar no botão “Classificação 

Automática dos Fornecedores”            
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ATENÇÃO: 1. Ao realizar o julgamento automático o sistema registrará, 

automaticamente, como vencedor o detentor da proposta de menor valor 

 

Ao clicar no botão de Classificação Automática dos Fornecedores, o sistema 

exibirá a mensagem abaixo: 

 

 

 

 

 

Ao clicar em sim, o sistema exibirá a mensagem abaixo: 

 

5.2.3. JULGAMENTO MANUAL 
 

O julgamento manual deverá ser realizado para itens fracassados e/ou desertos 

e para itens cujos vencedores não sejam os detentores das propostas de menor 

valor. No julgamento manual o servidor do Setor de Licitação deverá selecionar 

manualmente a proposta efetivamente vencedor da licitação. 

Para realizar o julgamento manual, bastará ao usuário, clicar no botão 

“Classificação Manual dos Fornecedores”               
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Ao clicar no botão de classificação manual de fornecedores, será aberta a janela 

abaixo e na coluna “Ações”, poderá ser definido de forma manual a classificação 

Figura 11 –Classificação Manual de Fornecedores  

 

Na coluna ações, clicando no botão alterar classificação de fornecedores              

será aberta outra janela de classificação de fornecedores, onde o usuário poderá 

dar 2 cliques na coluna de classificação para alterar de forma manual a 

classificação dos fornecedores.  

Ao dar esses 2 cliques, será aberta a classificação atual dos fornecedores, sendo 

que o usuário poderá definir nova classificação, clicando na seta, definindo nova 

classificação e clicando no botão de Confirmar. 
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 Figura 12 – Alteração de Classificação Manual de Fornecedores  

 

5.2.4. JULGAMENTO MANUAL – ITENS DESERTOS, 
FRACASSADOS, REVOGADOS E ANULADOS 

 

Os itens desertos por não possuírem propostas não será possível indicar 

vencedores, já para itens fracassados haverá propostas, contudo não deverá ser 

indicado vencedor, uma vez que todas as propostas terão sido recusadas.  

Essa ação é feita na aba Itens e pode ser realizado de 2 formas: 
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1. Utilizando o botão Ações em Múltiplos itens 

 

 

Ou  

2. Na coluna Ações, existe o botão “Mais Opções”     onde o usuário poderá 
definir essas situações para cada item específico. 
 

5.3. ABA CLASSIFICAÇÃO 
 

Ao realizar os procedimentos acima, na aba Classificação serão listados os 

itens na parte superior da janela (destaque em vermelho) e na parte inferior os 

fornecedores (destaque em azul), com indicação da classificação e situação dos 

mesmos  para os itens (ver figura 13 abaixo). Destacado na cor verde a 

classificação e situação dos fornecedores para os itens. 



                                                  Julgamento das Propostas 

SMARAPD INFORMÁTICA LTDA  Unidade Gestão Pública  www.smarapd.com.br 
 R. Aurora, 446 – Vila Tibério – CEP 14050-100 – Ribeirão Preto/SP – Tel.: 2111.9898  

20 

Observe que existe também uma legenda que ajuda na identificação da situação 

dos fornecedores para os itens. 

  

 

Figura 13 - Classificação dos Fornecedores – Processo Comum 

 

Conforme poderá ser visualizado na figura 13 acima, o item Caneta Esferográfica 

na cor Vermelha (que está com destaque em cinza escuro), tem como vencedor 

o fornecedor DIGRAF COM DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS  

Caso o usuário queira verificar o vencedor dos demais itens, será necessário 

marcar o material desejado na parte superior da janela. 

5.3.2. DEMAIS AÇÕES RELATIVAS À CLASSIFICAÇÃO 
DE FORNECEDORES 

 

Caso seja necessário realizar a desclassificação, inabilitação, desistência 

ou mesmo desempate de propostas, a operação será feita na aba de 

Classificação, na coluna de “Ações” no botão “Mais Opções” 
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Ao clicar no botão “Mais Opções” ,    serão abertas as ações abaixo: 

                                                                                                                

 

 

Ao escolher por exemplo para desclassificar um fornecedor, será aberta uma tela 

para informar a data e motivo da desclassificação, conforme figura 14 abaixo 

                             Figura 14 – Desclassificação de Fornecedores   
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Preenchendo as informações necessárias, o sistema exibira uma mensagem 

solicitando a confirmação da ação 

                                                                                

 

 

 

                                 

 

Sendo que ao clicar em sim, o sistema informará, conforme mensagem abaixo, 

e o fornecedor será desclassificado, reclassificando as demais Propostas 

 

Existe a possibilidade de reclassificar esse fornecedor desclassificado ou 

mesmo realizar a reclassificação das Propostas, se necessário, também na 

coluna de “Ações” no botão de reclassificar fornecedores           

Ainda na coluna “Ações”, existe um botão para visualizar um histórico de 

situações relativas à classificação dos fornecedores que é o  

5.4. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 

A adjudicação e homologação dos itens das propostas é feito na Aba de Itens, 

na coluna “Ações”, sendo que esses atos são simbolizados pelas letras “A” e “H” 
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Ao realizar os atos de adjudicação e homologação, a situação dos itens será 

alterada. 

Também existe a possibilidade de visualizar o histórico das situações dos itens 

na coluna “Ações” através do botão  

Esse histórico irá demonstrar as alterações sofridas pelo item, por exemplo de 

Licitando para Adjudicado e Homologado. 

5.5. INTERAÇÕES DO JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS COM A FASE IV DO AUDESP 

 

Para cliente do Estado de São Paulo, no julgamento das propostas existem 

menus que remetem informações para a prestação de contas da FASE IV do 

AUDESP, ou seja, que constarão no arquivo XML de Licitações para envio no 

Coletor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE – SP, conforme 

detalhamento abaixo 

1. Envio de Fornecedores que mesmo não tendo sido vencedor dos 
processos, apresentaram propostas e status das propostas 

Para os casos em que o cliente utiliza o aplicativo de Pregão Presencial da 

SMARAPD, quando do encerramento do Pregão, constará no julgamento das 

Propostas os fornecedores vencedores do Pregão. Entretanto, para incluir 

fornecedores que participaram do Pregão, mas cujas as propostas não constem 

no menu de julgamento das Propostas,  ou porque foram inabilitados no Pregão 

ou porque não tiveram suas propostas classificadas para a etapa de lances , é 

possível incluir esses fornecedores no julgamento das propostas através do 

botão de Cadastro de Fornecedores fora do Processo            

Essa inclusão faz-se necessária para envio desses fornecedores como 

participantes do processo no arquivo XML das Licitações para a FASE IV do 

AUDESP, embora os mesmos não tenham sido vencedores no certame. 

Esse botão aparece em todas as abas do Julgamento das Propostas 
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Ao clicar no botão acima indicado, será aberta a janela abaixo para inclusão de 

fornecedores 

                                          Figura 15 – Cadastro de Fornecedores que não estão no julgamento 

 

Para incluir um fornecedor, o usuário deverá clicar no botão de incluir  

E conforme figura acima, preencher o Nome do Fornecedor, o Tipo de 

Empresa, CNPJ, Nome do Contato, Telefone e Informações adicionais (se 

for o caso). Ao incluir as informações acima, o usuário deverá gravar a 

informação  
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Abaixo exemplo da inclusão de um fornecedor 

                                                Figura 16 – Inclusão de Fornecedores  

 

O fornecedor acima, não constava no julgamento das propostas, pois embora 

tenha apresentado propostas, não foi vencedor de nenhum item no Pregão e 

dessa forma não constava no julgamento das propostas. 

Para incluir proposta para esse fornecedor, o usuário utilizará na Coluna “Ações” 

o Botão Incluir Proposta do Fornecedor    
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Ao clicar para incluir proposta desse fornecedor          será aberta a janela abaixo 

para inclusão dos preços/propostas desse fornecedor, conforme tela abaixo 

                        Figura 17 – Inclusão de Propostas de Fornecedores 

 

Com isso, novamente na coluna ações, o usuário deverá clicar no botão de 

inclusão de propostas do fornecedor  

Essa inclusão deve ser feita para os itens que o fornecedor apresentou 

propostas 

Com isso, esse fornecedor constará no grid de julgamento das propostas para 

digitação dos preços dele. Observe na figura 18 abaixo que o fornecedor ficará 

numa cor diferente, destacando que ele é um fornecedor que foi incluso pelo 

usuário e que até o momento não tem vínculo com o sistema. 
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                                        Figura 18 –Propostas de Fornecedores Incluso 

 

Como esse fornecedor foi incluso pelo usuário, o mesmo pode ser vinculado com 

um fornecedor já cadastrado no sistema. Essa ação é feita na aba Propostas, na 

Coluna de “Ações” através do botão vincular fornecedor do sistema  

Ao clicar nesse botão, será aberta a janela abaixo para vincular esse fornecedor 

com o do sistema. 
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                                               Figura 19 – Vinculação com fornecedor do sistema 

 

Ao clicar em vincular, será aberta a janela  

 

 

A classificação ou desclassificação desse fornecedor é feita na aba de 

“Classificação” 

2. Definição se os preços ofertados estão compatíveis com os preços 
de mercado e fonte da comparação dos preços  
 

Uma das exigências de informações para a prestação de contas da FASE IV do 

AUDESP, é informar se os preços ofertados/propostos estão compatíveis com 

os preços de mercado e qual a fonte de obtenção dos preços de mercado para 

comparação aos preços propostos. 

No sistema, essa ação é feita através do botão “Definir dados Valor de Mercado”           

Esse botão aparece em todas as abas do Julgamento das Propostas 
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Ao clicar nesse Botão, será aberta a janela abaixo para o usuário preencher se 

os preços das propostas são compatíveis com os valores de mercado e qual a 

fonte dos preços de mercado. 

Será desse preenchimento que irão parte das informações que comporão o XML 

da Licitação relativa à FASE IV do AUDESP. 

                                            Figura 20 – Valores de Mercado AUDESP 

Os campos a serem preenchidos são: 

 

Valor Compatível: Esse campo é para preencher se os preços das propostas 

estão compatíveis com o mercado. As opções são Sim e Não 
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Fonte: A fonte é como foi obtido os preços de referência ou orçamento do 

processo. É um campo de inserção de texto 

Por exemplo: Cotações feitas com fornecedores do ramo; orçamentos 

 

Como nos processos podem existir mais de um fornecedor e mais de um item, o 

sistema permite que a informação seja individual por fornecedor ou geral para 

todos os fornecedores, sendo que isso também é valido para os itens. 

Dessa forma, o sistema permite que seja marcado se as informações de valor 

compatível e fonte seja para o fornecedor que estiver marcado ou se valerá para 

todos os fornecedores e se a ação vale para todos os itens ou somente o item 

definido/marcado. Por padrão o sistema irá trazer que a informação valerá para 

todos os fornecedores e que a ação vale para todos os itens. 

 

    

Sendo que ao definir a ação para os itens o usuário deverá clicar no botão  

Após preenchida essas informações, a tela ficará conforme abaixo 
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                                            Figura 21 – Valores de Mercado AUDESP preenchidos 

 

3. Preenchimentos necessários quando a modalidade for Convite 
 
Nas licitações sob a modalidade Convite, o TCE exige que sejam 
preenchidas informações sobre o tipo de participação do Convidado. 
 
Nesse caso, na aba de Propostas do Julgamento, no campo “Ações” será 
necessário acionar o botão Definir tipo convidado  
 

 
 
Ao clicar nesse botão, será exibida a janela para o usuário definir o tipo 
de participação do Proponente, cuja opções são conforme figura abaixo. 
Ao escolher a opção o usuário deverá clicar em Confirmar .  
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Ao final destas operações, as atividades do Setor de Licitação, junto ao 
Julgamento das Propostas -  Módulo Compras/Licitação estarão 
concluídas, o processo poderá então ser encaminhado para o setor 
responsável pela continuidade da execução dos processos. 


