
Fluxograma Compras e Licitação

Buscar itens com base na 
solicitação de compra criada. 

(Clique aqui para ver a vídeo aula)

Envio primeira 
fase TCM-GO

Cadastrar proponentes 
(Clique aqui para ver a vídeo aula) 

Operar Licitação (Fase 
de Lances/Propostas) 

(Clique aqui para ver a vídeo aula)

Adjudicação e 
impressão da Ata Final 

(Clique aqui para ver a vídeo aula)

Cadastrar Informações da 
licitação (Lote, Responsáveis, 
Parecer, Comissão, Dotação 

Orçamentária, dados da 
publicação)                             

(Clique aqui para ver a vídeo aula)

Envio Segunda 
Fase TCM-go

Envio único 
TCM-GO

Criar Licitação       
(Clique aqui para ver a vídeo aula)

Dispensa/InexigibilidadeDemais Modalidades

Buscar itens com base na 
solicitação de compra criada. 

(Clique aqui para ver a vídeo aula)

Cadastrar Informações da 
licitação (Responsáveis, 

Parecer, Comissão, Dotação 
Orçamentária, dados da 

publicação)                              
(Clique aqui para ver a vídeo aula)

Cadastrar Fornecedor  
(Clique aqui para ver a vídeo aula)

Adjudicação e 
impressão da Ata Final 

(Clique aqui para ver a vídeo aula)

Anexar Documentos 
Obrigatórios (Edital e 
Dados da Publicação)  

(Clique aqui para ver a vídeo aula)

Assinar com Assinador 
Digital TCM-GO (.P7S) 

(Clique aqui para ver a vídeo aula)

Assinar Ata com Assinador 
Digital TCM-GO (.P7S)    

(Clique aqui para ver a vídeo aula)

Assinar Documentos com 
Assinador Digital TCM-GO (.P7S) 

(Clique aqui para ver a vídeo aula)

Em caso de sucesso, será 
retornado o ID do envio

Criar Solicitação de 
Compra (busca itens 

marcados para compra 
ou adicionar itens a 

solicitação)                 
(Clique aqui para ver a vídeo aula)

Cadastrar Orçamento, 
alterar fase para 

Liberado para Compra 
(Clique aqui para ver a vídeo aula)

Cadastrar Requisição 
(Clique aqui para ver a vídeo aula)

Marcar itens para compra na tela 
atendimento de requisição       

(Clique aqui para ver a vídeo aula)

Não Obrigatório

Clique sobre cada caixa para visualizar o Ajuda e Vídeo Aula sobre o tema específico.

Pegar Passaporte TCM-GO 
(apenas na primeira vez)         

(Clique aqui para ver a vídeo aula)
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