Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Administração – SAEB
Coordenação Central de Licitação - CCL

GUIA
PROCEDIMENTOS PARA
CADASTRAMENTO DO
PREGOEIRO, DA EQUIPE DE
APOIO E DOS MEMBROS DE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
NO SIMPAS.

1.

Cadastrar Comissão de Licitação

Acessar o módulo Licitação
Cadastrar Portaria
a tela denominada “Comissão de Licitação”.

Comissão de Licitação. O sistema exibirá

Na tela exibida o usuário deverá selecionar o Tipo “COPEL” para cadastrar uma Comissão Permanente
de Licitação ou “CEL” para cadastrar uma Comissão Especial de Licitação;
Preencher o campo “Nome da Comissão”, endereço da Unidade, telefone/Fax, e-mail e horário de
atendimento da Comissão.
O sistema apresenta a tela com a marcação “Sim” para a pergunta “A licitação será realizada no mesmo
endereço da Unidade?”.
Após o preenchimento dos dados o usuário deverá clicar no botão “Gravar” localizado no rodapé da tela
do Simpas. Após a gravação o sistema emitirá a mensagem: “Comissão concluída com sucesso”.
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Ao clicar no botão “OK” da mensagem exibida na tela acima, o sistema emitirá a mensagem “Favor
cadastrar os dados da Comissão”. (dados da Portaria, Presidente e Membros da Comissão).
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Ao clicar no botão “OK” da mensagem “Favor cadastrar os dados da Comissão” o sistema
exibirá o nome da comissão Cadastrada.
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Caso a licitação seja realizada fora do endereço da Unidade, o usuário deverá selecionar a linha
correspondente ao nome da Comissão Cadastrada, clicando na coluna vazia à esquerda da tela
e marcar a opção “Não” para a pergunta: “A licitação será realizada no mesmo endereço da
Unidade?”. Após a marcação o sistema habilitará o botão “Endereço de Abertura”.
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Quando marcada a opção “Não” o sistema exibirá a tela denominada “Endereço de Abertura
de Licitação”.
O usuário deverá preencher os campos correspondentes ao endereço onde será realizada a
licitação.
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Após o preenchimento, clicar no botão “Gravar” localizado no rodapé da tela do Simpas.
Para sair, clicar no X localizado do lado superior direito da tela.
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•

Cadastrar Dados da Comissão.

Ao acessar a rotina “Comissão de Licitação” o sistema exibirá a tela com o mesmo nome. O
usuário deverá selecionar a linha correspondente a Comissão Cadastrada (esquerda da tela) e
clicar no botão “Cadastrar Dados da Comissão”. O sistema exibirá a tela “Dados da Comissão”.
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O usuário deverá efetuar o preenchimento da tela “Dados da Comissão” de acordo com as
informações da Portaria que designou o Presidente e Membros da Comissão;
O campo “Mandato” será preenchido automaticamente após o preenchimento do campo
“Publicação no DOE”. O campo “Mandato” exibirá o prazo correspondente ao período de 02
(dois) anos, conforme determina o § 5º, Art. 72 da Lei 9.433/2005. Ao termino deste período a
Portaria será automaticamente inativada no Simpas.
No espaço “Dados Membro Equipe” deverá ser informado os dados dos servidores de
acordo com o cargo selecionado. Estando selecionado o cargo “Presidente” o usuário
deverá informar os dados deste servidor conforme ilustração da tela abaixo.

Após o preenchimento dos dados do Presidente, clicar no botão “Incluir”.
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Ainda nesta mesma tela selecionar o Cargo “Membro de Comissão” para inclusão dos dados
dos membros designados na Portaria.

Após o preenchimento dos dados de todos os membros designados na Portaria, clicar no
botão “Incluir”.
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Após a inclusão de todos os membros, clicar no botão “Gravar” localizado no rodapé da tela do
Simpas. O sistema emitirá mensagem para confirmação da gravação da Comissão. Caso o
usuário clique no botão “Sim” o sistema concluirá o cadastramento da Comissão preenchendo
o campo “Situação” com a informação “Ativo”.
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Nota: Ao final do período indicado no campo “Mandato”, 02 anos, a Portaria terá a situação automaticamente alterada para
Inativa, devendo a unidade providenciar a publicação de nova Portaria.

2. Cadastrar Portaria de Pregão

Acessar o módulo Licitação

Cadastrar Portaria

Pregoeiros.

O sistema exibirá a tela denominada “Pregoeiros”.
Na tela “Pregoeiros” o usuário deverá preencher os dados do endereço da Unidade. Este
endereço poderá ser o mesmo endereço de realização da Licitação para os pregões
presenciais. Preencher também o campo “Endereço do site” com o endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br para vinculação ao pregão Eletrônico.
Após o preenchimento clicar no botão “Gravar”. O sistema exibirá mensagem confirmando o
cadastramento do endereço com sucesso.
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Caso a licitação seja realizada em local diferente do endereço da Unidade, na tela Pregoeiros o
usuário deverá selecionar a Forma de Pregão “Presencial” e a opção “Não” para a pergunta: A
licitação será realizada no mesmo endereço da Unidade?

Quando marcada a opção “Não” o sistema exibirá a tela denominada “Endereço de
Abertura de Licitação”. O usuário deverá preencher os campos correspondentes ao
endereço onde será realizada a licitação. Após o preenchimento do endereço o usuário
deverá clicar no botão “Gravar” localizado no rodapé da tela do Simpas. Para sair, clicar no X
localizado do lado superior direito da tela.
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•

Cadastrar Dados do Pregoeiro.
Na tela “Pregoeiros” selecionar a forma “PREGÃO” e clicar no botão “Cadastrar
Dados do Pregoeiro/Equipe de Apoio”.
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O sistema exibirá a tela “Cadastrar Dados do Pregoeiro/Equipe de Apoio”.
No campo “Portaria Nº” o usuário deverá informar o nº da Portaria que designação o
Pregoeiro e os Membros da Equipe de Apoio;
No campo “Publicação no DOE” informar a data em que a Portaria foi publicada no Diário
Oficial do Estado;
No campo “Nº Equipe” o usuário deverá digitar o número da equipe correspondente a cada
Pregoeiro designado;
No espaço “Dados Membro Equipe” deverá ser informado os dados dos servidores de
acordo com a designação selecionada. Estando selecionada a designação “Pregoeiro” o
usuário deverá informar os dados deste servidor conforme ilustração da tela abaixo. Após o
preenchimento dos dados, clicar no botão “Incluir”.
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O sistema efetuará a inclusão dos dados do Pregoeiro conforme ilustrado na tela abaixo.
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Dando continuidade ao cadastramento o usuário deverá selecionar a Designação “Membro de
Equipe de Apoio” e informar os dados dos membros da Equipe de Apoio designados na
Portaria publicada no DOE. Repetir a operação para cada membro designado na Portaria
publicada no DOE.
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O campo “Solicitação de Validação para CCL” é um campo evitável, podendo o usuário, caso
queira, escrever algo que julgue necessário informar à CCL/SAEB
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Feitas todas as inclusões, o usuário deverá clicar no botão “Enviar Solicitação”. O sistema
emitirá a mensagem: “Deseja realmente gravar esta Portaria?” Clicar na opção “Sim” para
confirmar o procedimento.
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Confirmado o procedimento o sistema emitirá a mensagem que a solicitação foi enviada com
sucesso. O usuário deverá aguardar o prazo de até 48 horas para úteis para que a Unidade
CCL/SAEB proceda a validação da Solicitação.
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Ao clicar no botão “OK” para confirmação do envio da Solicitação. O campo “Situação” será
preenchido com a informação “Aguardando Análise”. O campo “Solicitação de Validação para
CCL” ficará desabilitado para edição e demonstrará a data e horário de envio da Solicitação.
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A CCL/SAEB procederá a verificação da certificação do Pregoeiro cadastrado na Equipe e,
estando de acordo, validará a Solicitação dentro do prazo de até 48horas úteis a contar do
recebimento via sistema. A situação da Equipe passará para “Validada”, condição que
possibilitará sua inclusão na licitação na modalidade Pregão.

A Solicitação será recusada nas seguintes situações: Inconsistência no cadastramento dos dados da Portaria,
Pregoeiro e/ou Membros da Equipe de Apoio;
A falta de comprovação da capacitação especifica do Pregoeiro para exercer tal atribuição. (Art. 111, §1º da Lei
9.433/2005)
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