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Prezado Servidor, 

 

Encontra-se disponível no módulo de Compras do Portal de Compras, uma nova funcionalidade 

denominada “Coleta de Preços”, cujo objetivo é otimizar os procedimentos por parte dos Órgãos e 

Entidades, em se tratando da obtenção de orçamentos para composição/elaboração do preço de 

referência para os itens dos processos de compras. 

 

Para acessar a nova funcionalidade basta clicar na opção de menu “Cadastramento de coleta de 

preços”, disponível no módulo de Compras, conforme destaque na figura a seguir. 

 

 

 

 

Antes de iniciar uma nova coleta de preços que contenha itens de material, verifique se o(s) item 

(ns) desejado(s) possuem preço de referência no Banco de Melhores Preços. Se possuírem, 

analisar, prioritariamente, nos termos da Resolução SEPLAG 51/2007, a possibilidade de sua 

utilização. Se for o caso, certifique-se, também, se há outras coletas de preço vigentes que podem 

atender a demanda. 
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O fluxo de uma Coleta eletrônica de preços é bastante semelhante ao fluxo de uma COTEP, 

conforme demonstrado na figura a seguir. 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Uma Coleta Eletrônica de Preços NÃO É UMA 

COMPRA/CONTRATAÇÃO. O objetivo da coleta é viabilizar a obtenção de orçamentos, 

por meio eltrônico, para composição/elaboração do preço de referência para os itens dos 

processos de compras.  

 

Para criar uma nova Coleta, basta acionar o comando “Inserir coleta”, conforme destaque na 

figura a seguir 

 

 

OBSERVAÇÕES:  

1- As coletas já disponibilizadas ou finalizadas poderão ser consultadas por todos os 

Órgãos e Entidades que utilizam o Portal de Compras 



2- Para efetuar o cadastramento e/ou a consulta das coletas o usuário deverá possuir o 

perfil de acesso cabível (“Gestao de coleta de precos – alteração”, “Gestao de coleta de 

precos – consulta”). 

 

Quando da criação da Coleta as seguintes informações serão requisitadas: 

 “Regra de Participação”; 

o Definição quanto ao porte dos fornecedores que poderão participar da Coleta. 

 “Data de abertura” e “Hora de abertura”: 

o Hora de abertura deve ser um horário múltiplo de 15 minutos e deve estar 

compreendida entre 8hs às 18hs. Além disto, deverá ser 1h antes das notificações 

do sistema (8hs, 10hs, 12hs, 14hs, 16hs, 18hs e 21hs). 

 “Data de fechamento” e “Hora de fechamento”: 

o Hora de fechamento deve ser um horário múltiplo de 15 minutos e deve estar 

compreendida entre 8hs às 18hs. Além disto, a coleta deve ficar disponível, no 

mínimo, 4hs úteis (entre 8hs às 18hs).  

 

 

 

Após a definição dos dados básicos, é necessário definir os itens que irão compor a Coleta em 

questão. Para isso, basta acessar a aba “Itens da Coleta” e clicar no comando “Vincular itens de 

material ou serviço à coleta”, conforme destaque na figura a seguir. 

 

 

 



Será possível vincular itens de materiais/serviços provenientes: 

 

 Do Catálogo de Materiais ou Serviço; 

o É possível vincular itens “Ativos” diretamente do Catálogo de Materiais e Serviços. 

 

 De pedidos de compras; 

o É possível vincular itens de pedidos de compras, desde que o pedido não esteja em 

uma das situações a seguir: “PENDENTE PARA CORREÇÃO”, “NEGADO” ou 

“CANCELADO”. 

 

 De planejamentos de Registro de Preços; 

o É possível vincular itens de planejamentos de RP, desde que o planejamento esteja 

em uma das situações a seguir: “VALIDAÇÃO DE PREÇOS”, 

“ACOMPANHAMENTO” ou “ENCERRADO”  

 

 De outras coletas de preços; 

o É possível vincular itens existente em outras coletas de preços já existentes. 

 

 

 



Selecionando itens do Catálogo de Materiais. 

 

 

Selecionando itens de Pedido de Compras. 

 



Selecionando itens de Planejamento de RP. 

 

 

Selecionando itens do outras Coletas de Preços. 

 



Após a seleção de todos os itens desejados basta concluir o procedimento acessando o comando 

“Concluir vinculação”, conforme destacado na figura a seguir.  

 

 

 

Em seguida, os itens selecionados serão apresentados, conforme tela a seguir, e algumas 

informações quanto ao item serão solicitadas. 

 

Para facilitar o preenchimento, alguns campos viabilizam que a mesma informação seja aplicada a 

todos os itens da coleta. Basta preencher o campo com a informação desejada para um dos itens e 

acessar o comando”Aplicar a todos”. 

 

 

Após informar todos os dados solicitados para os itens, basta acionar o comando “Salvar” 

conforme destaque na figura acima. 



Observação: para itens de serviço e itens de materiais genéricos, é possível vincular um arquivo 

ou redigir um texto contendo as demais informações necessárias para a contratação. 

 

 

Uma vez que a coleta contenha todas as infomações necessárias, é possível disponibilizá-la para 

que os representantes dos fornecedores sejam notificados sobre tal Coleta. Para isso basta acionar 

o comando “Disponibilizar para notificação”, conforme destaque na figura a seguir. 

 

 

 



 

 

Após a execução deste procedimento, o sistema notificará, por e-mail, os representantes dos 

fornecedores, de acordo com as respectivas linhas de fornecimento existentes em seus 

Credenciamentos, quanto à existência da Coleta Eletrônica de Preços. Todos os representantes 

que possuem perfil para participação de Cotep e/ou Pregão Eletrônico, serão notificados.  

 

Exemplo do e-mail que será encaminhado aos representantes dos fornecedores, referente à 

notificação de uma coleta eletrônica de preços. 

 

 

 



 

Envio de orçamento pelos representantes dos Fornecedores 

 

No intervalo de tempo em que a Coleta Eletrônica de Preços se encontrar “disponível”, os 

representantes dos fornecedores poderão apresentar seus orçamentos para os itens da coleta, 

observando a regra de participação definida para cada coleta. 

 

Para recuperar uma coleta e registrar os orçamentos, os representantes dos fornecedores, após 

efetuar logon no sistema, deverão acessar a opção de menu “Envio de proposta para coleta de 

preços” disponível no módulo de Compras do Portal de Compras. 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 Conforme informado anteriormente neste comunicado, uma coleta de preços não se 

trata de uma COMPRA/CONTRATAÇÃO; 

 Os representantes dos fornecedores não são obrigados a apresentar preços para 

todos os itens que compõem a Coleta 

 

 



Após encontrar e selecionar a coleta desejada basta que o representante do fornecedor acesse o 

comando “Visualizar/Enviar Proposta”. A situação da coleta que permite o registro das propostas 

é “Aberta”. 

 

 

 



Conforme destaque na figura abaixo, os preços ofertados pelos representantes dos fornecedores 

devem conter todos os tributos e demais encargos necessários à prestação ou entrega conforme 

solicitado. 

 

 

 

De acordo com a data e hora para fechamento da coleta, a mesma será “finalizada” e não será 

possível registrar novas propostas para os itens de tal coleta.  

 

Observação: As propostas cadastradas para os itens terão validade de 60 dias após a data de 

finalização da coleta. 



Verificando as informações obtidas através da(s) Coleta(s) 

 

Após a finalização da(s) coleta(s) é possível: 

1. Visualizar as informações da coleta e seus respectivos itens; 

 

Basta recuperar a coleta desejada e acessar o comando destacado na figura a seguir 

 

 

Para visualizar as informações dos itens da Coleta selecionada, na aba de itens de coleta, 

basta selecionar o item desejado e acionar o comando “Visualizar resultado da coleta o 

item selecionado”. 

 



A tela que será recuperada apresentará diversas informações, conforme demonstra figura a 

seguir.

 

2. Gerar um mapa comparativo de preços (consolidação das informações dos itens de 

uma ou várias coletas já finalizadas); 

 

Para gera o mapa comparativo, basta recuperar e selecionar a coleta desejada, desde que 

esteja com a situação “Finalizada”. Em seguida acionar o comando “Gerar mapa 

comparativo de preços” conforme destaque na figura a seguir. 

 

  



Conforme mencionado anteriormente é possível relacionar diversas coletas para efetuar 

uma comparação dos preços apresentados. Caso seja esse o objetivo, basta acessar o 

comando “Adicionar mais uma coleta ao mapa de preços” 

 

 

 

Informe a coleta desejada e pressione “OK”. 

 

 

 



Se desejar selecionar outra coleta acesse o comando “Retornar à seleção de coletas”. 

Senão acesse o comando “Selecionar itens para gerar mapas de preços” e defina os 

itens que irão compor o mapa comparativo de preços. 

 

  

Por fim, selecione os itens que irão compor o mapa e acesse o comando “Gerar mapa de 

preços com os itens selecionados”. 

 



Será gerado um arquivo em formato PDF apresentando as informações dos itens 

selecionados anteriormente. Tais informações estarão dispostas conforme layout do 

documento a seguir. 

 

 


