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1 Descrição Geral do Sistema 

O LICON – Sistema de Licitações e Contratos do Tribunal de Contas do 

Acre tem como propósito permitir o gerenciamento das licitações do estado de 

forma mais completa e otimizada. Por meio deste sistema, os jurisdicionados 

podem visualizar e cadastrar licitações, adesões/caronas, dispensas e 

inexigibilidades, assim como contratos e aditivos para todos eles. Além dos 

jurisdicionados, auditores também podem ter acesso ao sistema e realizar suas 

devidas tarefas. 

Nas subseções abaixo são descritas em mais detalhes as funcionalidades 

do sistema LICON disponibilizadas para os jurisdicionados. 

2 Autenticação 

Ao acessar a página inicial do sistema, é exibida inicialmente a página de 

autenticação para obter acesso ao sistema, mostrada na Figura 1. 

 
Figura 1: Página de autenticação do sistema. 

Nessa página, o usuário deve informar seu CPF (somente números) no 

campo “Login:*” e sua senha de acesso no campo “Senha:*”. O sistema só 

iniciará se o usuário realmente tiver permissão para acessá-lo, ou seja, o CPF e 

a senha devem ter sido previamente cadastrados. Em seguida, o usuário deve 

clicar no botão “Entrar” para iniciar a seção no LICON. 

Então, caso o usuário possua permissão para interagir com mais de uma 

Unidade Gestora, uma tela é mostrada com a lista de tais entidades para 

seleção, como pode ser visto na Figura 2. 
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Figura 2: Página de Seleção de Entidade 

 

Ao selecionar uma das entidades, o usuário é então direcionado à página 

principal do sistema, que dá acesso às funcionalidades do LICON. Caso o 

usuário seja do perfil “Jurisdicionado”, nesta tela serão mostradas as 

funcionalidades relacionadas aos cadastros e consultas, contratos e aditivos e 

cadastros básicos, como pode ser visto na Figura 3. 

 
Figura 3: Página Principal do Portal 

 

3 Cadastros e Consultas 

Nesta seção são descritas as funcionalidades relacionadas aos Cadastros 

e Consultas no LICON, a citar: Licitações, Caronas, Dispensas e Inexigibilidades. 

3.1 Licitações 

Ao clicar no botão Licitações (Figura 4), o usuário será direcionado à 

página com a listagem das licitações cadastradas e a opção de cadastrar nova 

licitação, como mostrado na Figura 5. 
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Figura 4: Botão de acesso ao gerenciador de licitações 

 

 
Figura 5: Gerenciador de Licitações 

 

Na seção Filtros, o usuário pode filtrar as licitações apresentadas na 

listagem da seção Licitações. Um ou mais campos de filtro podem ser utilizados 

na consulta, e entre eles estão o número da licitação, a modalidade, as fontes 

de recurso, o ano, a data de abertura (intervalo) e a possibilidade de exibir ou 

não as licitações excluídas. 

Na seção Licitações, encontra-se a listagem das licitações filtradas. 

Inicialmente, antes de algum campo de filtro ser preenchido, esta listagem detém 

todas as licitações cadastradas para a entidade, com exceção das removidas.  

3.1.1 Detalhes da Licitação 

Ao clicar em uma licitação da lista, a mesma é expandida e seus detalhes 

são exibidos no painel de detalhamento da licitação, como exemplificado na 
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Figura 6. São mostradas todas as informações inseridas no momento do 

cadastro. 

 
Figura 6: Detalhes de uma Licitação 

 

Quando a data de abertura de uma licitação é alcançada, são mostrados 

também os dados da fase externa da licitação logo abaixo dos documentos no 

painel de detalhes, como pode ser visualizado na Figura 7. 

Caso alguma atualização tenha ocorrido na licitação, estas são mostradas 

de maneira ordenada em uma tabela no fim do painel de detalhes, como também 

pode ser visto na Figura 7. Nesta tabela sempre é mostrada a atualização mais 

recente no topo. 

As atualizações disponibilizadas no LICON são: 

 Finalizar; 

 Prorrogar; 

 Suspender; 

 Reabrir. 

Cada um deste tipo de atualização, assim como as outras operações 

disponíveis sobre as licitações, pode ser conferido em mais detalhes na 

subseção a seguir. 
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Figura 7: Informações de Abertura da Licitação 

 

3.1.1.1 Botões de Ação 

No painel detalhado da licitação pode ser encontrado, no canto superior 

direto, uma barra de botões de ação (detalhe na Figura 8), com operações que 

podem ser realizadas sobre a licitação. 

 
Figura 8: Barra de Botões da Licitação 

 

3.1.1.1.1 Editar 

O botão “Editar”, como o próprio nome sugere, possibilita a edição da 

licitação, em uma tela análoga à que pode ser vista na Figura 9. Caso a edição 
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seja feita em até 24 horas após o cadastro, o usuário pode alterar qualquer 

campo da licitação. Passadas 24 horas o usuário não mais pode editar a data de 

abertura da licitação e qualquer alteração deve ser acompanhada de uma 

justificativa. 

 
Figura 9: Tela de Edição de Licitação 

 

3.1.1.1.2 Remover 

Ao clicar no botão “Remover”, o sistema exibe um diálogo modal para que 

o usuário possa confirmar a remoção da licitação, como mostrado na Figura 10. 

 
Figura 10: Diálogo de Conformação de Remoção de Licitação 
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Se o usuário clicar em “Remover Licitação”, a licitação é removida da lista, 

porém ainda poderá ser visualizada caso o usuário indique no filtro que deseja 

que as licitações removidas sejam listadas. 

3.1.1.1.3 Cadastrar dados da fase externa 

Ao clicar no botão “Cadastro de Dados da Fase Externa” é exibido um 

diálogo modal para que os dados sejam inseridos (Figura 11). Esta opção fica 

disponível uma vez que a data de abertura da licitação tenha sido atingida. 

 
Figura 11: Diálogo de Cadastro de Dados da Fase Externa 

 
Neste diálogo, é possível adicionar ou remover licitantes, vencedores e 

anexar os documentos da sessão. Uma vez cadastrados estes dados, o usuário 

também possui 24 horas para fazer qualquer edição que deseje. Passadas 24 

horas nenhuma outra informação poderá ser alterada. 

 

3.1.1.1.4 Finalizar 

Ao clicar no botão “Finalizar”, é exibido um diálogo modal para que os 

dados de finalização sejam inseridos (Figura 12). 

Neste diálogo, é possível selecionar o motivo da finalização (se anulada, 

revogada, adjudicada, homologada, deserta ou fracassada), inserir a data de 

aviso, descrever a ocorrência e anexar documentos. 
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Figura 12: Diálogo de Finalização da Licitação 

 

3.1.1.1.5 Prorrogar Licitação 

Ao clicar no botão “Prorrogar”, é exibido um diálogo modal para que os 

dados de prorrogação sejam inseridos (Figura 13). 

 
Figura 13: Diálogo de Prorrogação da Licitação 

 

Neste diálogo, é possível selecionar o motivo da ocorrência, inserir a data 

da prorrogação e de aviso, descrever a ocorrência e anexar documentos. 
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3.1.1.1.6 Suspender Licitação 

Ao clicar no botão “Suspender” é exibido um diálogo modal para que 

os dados de suspensão sejam inseridos (Figura 14). 

 
Figura 14: Diálogo de Suspensão da Licitação 

 

Neste diálogo, é possível selecionar o motivo da ocorrência (entre 

“Suspensa por determinação Judicial”, “Edital impugnado em análise”, “Sustada 

por medida cautelar” e “Outra”), inserir a data de aviso, descrever a ocorrência e 

anexar documentos. 

 

3.1.1.1.7 Reabrir 

Ao clicar no botão “Reabrir” é exibido um diálogo modal para que os dados 

de reabertura sejam inseridos (Figura 15). 

Neste diálogo, é possível inserir as datas de abertura e aviso, descrever 

a ocorrência e anexar documentos. 

 



13 
 

 
Figura 15: Diálogo de Reabertura de Licitação 

 

 

3.1.2 Cadastrar Licitação 

Na página principal do gerenciador de licitações há também o botão 

“Cadastrar Licitação”, exibido na parte superior esquerda da tela. Ao clicar neste 

botão, o usuário é redirecionado à tela de cadastro de nova licitação, onde ele 

deve preencher o formulário de cadastro com as informações, como mostrado 

na Figura 16. 

Nesta página devem ser preenchidos obrigatoriamente os campos 

destacados em negrito, a exemplo dos campos “Modalidade”, “Número”, “Data e 

hora de abertura” e “Comissão”. 

Para adicionar documentos à licitação, o usuário deve clicar no botão 

“Adicionar Documento”. Esta ação abre um diálogo modal que dá ao usuário a 

opção de selecionar um arquivo, atribuir um tipo ao mesmo (por exemplo: “Edital 

e Anexos”) e acrescentar um comentário ao anexo, como é mostrado na Figura 

17. 
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Figura 16: Formulário de Cadastro de Licitação 

 

 
Figura 17: Diálogo de Gerenciamento de Documentos da Licitação 
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Da mesma forma, para informar os meios onde a licitação foi publicada, o 

usuário deve clicar no botão “Adicionar” da seção Publicações. Esta ação abre 

um diálogo modal onde o usuário deve selecionar a forma de publicação e inserir 

a descrição, como mostrado na Figura 18. 

 
Figura 18: Diálogo de Gerenciamento de Publicações da Licitação 

 

3.2 Caronas 

Ao clicar no botão “Adesão/Carona” da página principal (em destaque na 

Figura 19), o usuário é redirecionado ao gerenciador de caronas, mostrado na 

Figura 20. Nesta página são listadas as caronas cadastradas para a entidade 

(com a opção de utilizar filtros para refinar a pesquisa por caronas) e também é 

exibida a opção de cadastrar novas caronas. 

 
Figura 19: Botão de acesso ao gerenciador de caronas 
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Figura 20: Gerenciador de Caronas 

 

Na seção “Filtros”, o usuário pode filtrar as caronas apresentadas na 

listagem da seção Licitações – Caronas, exibida logo abaixo. Um ou mais 

campos de filtro podem ser utilizados na consulta, e entre eles estão o número 

do processo administrativo, a data de adesão (intervalo), a data de validade da 

ata (intervalo) e o nome do responsável pela adesão. 

 
Figura 21: Detalhes de uma Carona 
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Assim como no gerenciador de licitações, a listagem de caronas 

cadastradas não exibe aquelas que foram removidas. Ao clicar em uma carona, 

a mesma é expandida e seus detalhes são exibidos no painel de detalhamento 

da carona, como exemplificado na Figura 21. 

3.2.1 Botões de Ação 

No painel detalhado da carona pode ser encontrado, no canto superior 

direto, uma barra de botões de ação (detalhe na Figura 22), com operações que 

podem ser realizadas sobre a carona. Estas ações são “Editar” e “Remover”, que 

são descritas em mais detalhes nas subseções a seguir. 

 
Figura 22: Barra de Botões da Carona 

3.2.1.1 Editar 

O botão “Editar”, como o próprio nome sugere, possibilita a edição da 

carona em uma tela análoga à que pode ser vista na Figura 23. Nesta página o 

usuário pode editar quaisquer informações inseridas no momento do cadastro. 

Caso tenha passado 24 horas desde o momento que a carona foi cadastrada, 

na edição o usuário é obrigado a informar uma justificativa para a edição. 

 
Figura 23: Página de Edição de Carona 
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3.2.1.2 Remover 

O botão “Remover”, quando clicado, exibe um diálogo modal para que o 

usuário possa confirmar a remoção da carona, como mostrado na Figura 24. 

 
Figura 24: Diálogo de Confirmação de Remoção de Carona 

 

Se o usuário clicar em “Remover Carona”, a carona é removida da 

listagem, porém seu registro ainda fica salvo no sistema para fins de auditoria. 

3.2.2 Cadastrar Carona 

Além dos botões do painel de detalhes, há ainda o botão “Cadastrar 

Carona” mostrado na parte superior esquerda da tela de listagem. Ao clicar neste 

botão, o usuário é redirecionado à tela de cadastro de nova carona, onde ele 

deve preencher o formulário de cadastro similar ao que é mostrado na Figura 25. 

Nesta página, o usuário deve obrigatoriamente preencher os campos 

destacados em negrito (a exemplo do campo “Número”) para que a criação 

ocorra com sucesso. 
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Figura 25: Formulário de Cadastro de Carona 

 

Para atribuir um fornecedor à carona, o usuário deve clicar no botão 

“Adicionar” da seção “Detentor da Ata (fornecedor)”. Esta ação abre um diálogo 

modal onde o usuário pode selecionar o fornecedor a partir da lista de 

fornecedores cadastrados no sistema. Nesta listagem o usuário pode filtrar os 

registros pelo nome do licitante ou pelo seu CPF/CNPJ, como pode ser visto na 

Figura 26. 
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Figura 26: Diálogo de Atribuição do Fornecedor à Carona 

 

Da mesma forma, para adicionar documentos à carona, o usuário deve 

clicar no botão “Adicionar Documento”. Esta ação abre um diálogo modal, que 

dá ao usuário a opção de selecionar um arquivo, atribuir um tipo (por exemplo: 

“Termo de Homologação”) e acrescentar um comentário ao anexo, como é 

mostrado na Figura 27. 

 

 
Figura 27: Diálogo de Gerenciamento de Documentos da Carona 
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3.3 Dispensas 

Ao clicar no botão “Dispensa” da página principal (em destaque na Figura 

28), o usuário é redirecionado ao gerenciador de dispensas, mostrado na Figura 

29. Nesta página são listadas as dispensas cadastradas para a entidade (com a 

opção de utilizar filtros para refinar a pesquisa por dispensas) e também é exibida 

a opção de cadastrar novas dispensas. 

 
Figura 28: Botão de acesso ao gerenciador de dispensas 

 

 
Figura 29: Consulta de Dispensas 

 

Na seção “Filtros” o usuário pode filtrar as dispensas apresentadas na 

listagem da seção Licitações - Dispensas. Um ou mais campos de filtro podem 

ser utilizados na consulta, e entre eles estão o número processo, a data de 

pedido (intervalo) e o nome do gestor. 
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Na seção “Licitações – Dispensas”, encontra-se a listagem das dispensas 

filtradas. Inicialmente, antes de algum campo de filtro ser preenchido, esta 

listagem detém todas as dispensas cadastradas para a entidade. Ao clicar em 

uma dispensa, a mesma é expandida e seus detalhes são exibidos no painel de 

detalhamento da dispensa, como exemplificado na Figura 30. 

 
Figura 30: Detalhes de uma Dispensa 

 

3.3.1 Botões de Ação 

No painel detalhado da dispensa pode ser encontrado, no canto superior 

direto, uma barra de botões de ação (detalhe na Figura 31), com operações que 

podem ser realizadas sobre a dispensa. Estas operações são “Editar” e 

“Remover”, que são descritas em mais detalhes nas subseções a seguir. 

 
Figura 31: Barra de Botões da Dispensa 

3.3.1.1 Editar 

O botão “Editar”, como o próprio nome sugere, possibilita a edição da 

dispensa, em uma tela análoga à que pode ser vista na Figura 32. Nesta página 
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o usuário pode editar quaisquer informações inseridas no momento do cadastro. 

Caso tenha passado 24 horas desde o momento que a dispensa foi cadastrada, 

na edição o usuário é obrigado a informar uma justificativa para a edição. 

 
Figura 32: Página de Edição de Dispensa 

 

3.3.1.2 Remover 

O botão “Remover”, quando clicado, exibe um diálogo modal para que o 

usuário possa confirmar a remoção da dispensa, como mostrado na Figura 24. 

 
Figura 33: Diálogo de Confirmação de Remoção de Dispensa 

Se o usuário clicar em “Remover Dispensa”, a dispensa é removida da 

listagem, porém seu registro ainda fica salvo no sistema para fins de auditoria. 
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3.3.2 Cadastrar Dispensa 

Além dos botões do painel de detalhes, há ainda o botão “Cadastrar 

Dispensa”, exibido na parte superior esquerda da tela de listagem. Ao clicar 

neste botão, o usuário é redirecionado à tela de cadastro de nova dispensa, onde 

ele deve preencher o formulário de cadastro similar ao que é mostrado na Figura 

34. Nesta página, o usuário deve obrigatoriamente preencher os campos 

destacados em negrito (a exemplo do campo “Número do processo”) para que a 

criação ocorra com sucesso. 

 
Figura 34: Formulário de Cadastro de Dispensa 

 

Para adicionar documentos à dispensa, o usuário deve clicar no botão 

“Adicionar Documento”. Esta ação abre um diálogo modal, que dá ao usuário a 

opção de selecionar um arquivo, atribuir um tipo (por exemplo: “Minuta do 
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contrato”) e acrescentar um comentário ao anexo, como é mostrado na Figura 

35. 

 
Figura 35: Diálogo de Gerenciamento de Documentos da Dispensa 

 

3.4 Inexigibilidade 

Ao clicar no botão “Inexigibilidade” da página principal (em destaque na 

Figura 36), o usuário é redirecionado ao gerenciador de inexigibilidades, 

mostrado na Figura 37. Nesta página são listadas as inexigibilidades 

cadastradas para a entidade (com a opção de utilizar filtros para refinar a 

pesquisa por caronas) e também é exibida a opção de cadastrar novas caronas. 

 
Figura 36: Botão de acesso ao gerenciador de inexigibilidades 
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Figura 37: Consulta de Inexigibilidades 

Na seção “Filtros”, o usuário pode filtrar as inexigibilidades apresentadas 

na listagem da seção “Licitações – Inexigibilidades”. Um ou mais campos de filtro 

podem ser utilizados na consulta, e entre eles estão o número processo, a data 

de pedido (intervalo) e o nome do gestor. 

 
Figura 38: Detalhes de uma Inexigibilidade 

 

Na seção “Licitações – Inexigibilidades” encontra-se a listagem das 

inexigibilidades filtradas. Inicialmente, antes de algum campo de filtro ser 

preenchido, esta listagem detém todas as inexigibilidades cadastradas para a 
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entidade. Ao clicar em uma inexigibilidade, a mesma é expandida e seus 

detalhes são exibidos no painel de detalhes, como exemplificado na Figura 38. 

3.4.1 Botões de Ação 

No painel detalhado da inexigibilidade pode ser encontrado, no canto 

superior direto, uma barra de botões de ação (detalhe na Figura 39), com 

operações que podem ser realizadas sobre a inexigibilidade. Estas operações 

são “Editar” e “Remover”, que são descritas em mais detalhes nas subseções a 

seguir. 

 
Figura 39: Barra de Botões da Inexigibilidade 

3.4.1.1 Editar 

O botão “Editar”, como o próprio nome sugere, possibilita a edição da 

inexigibilidade, em uma tela análoga à que pode ser vista na Figura 40. Nesta 

página o usuário pode editar quaisquer informações inseridas no momento do 

cadastro. Caso tenha passado 24 horas desde o momento que a dispensa foi 

cadastrada, na edição o usuário é obrigado a informar uma justificativa para a 

edição. 

 
Figura 40: Página de Edição de Inexigibilidade 
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3.4.1.2 Remover 

O botão “Remover”, quando clicado, exibe um diálogo modal para que o 

usuário possa confirmar a remoção da inexigibilidade, como mostrado na Figura 

41. 

 
Figura 41: Diálogo de Confirmação de Remoção de Inexigibilidade 

 

Se o usuário clicar em Remover Inexigibilidade, a inexigibilidade é 

removida, porém seu registro ainda fica salvo no sistema para fins de auditoria. 

3.4.2 Cadastrar Inexigibilidade 

Além dos botões do painel de detalhes, há ainda o botão “Cadastrar 

Inexigibilidade”, na parte superior esquerda da tela de listagem. Ao clicar neste 

botão, o usuário é redirecionado à tela de cadastro de nova inexigibilidade, onde 

ele deve preencher o formulário de cadastro similar ao que é mostrado na Figura 

42. Nesta página, o usuário deve obrigatoriamente preencher os campos 

destacados em negrito (a exemplo do campo “Número do processo”) para que a 

criação ocorra com sucesso. 

Para adicionar documentos à inexigibilidade, o usuário deve clicar no 

botão “Adicionar Documento”. Esta ação abre um diálogo modal, que dá ao 

usuário a opção de selecionar um arquivo, atribuir um tipo (por exemplo: 

“Justificativa da necessidade do objeto”) e acrescentar um comentário ao anexo, 

como é mostrado na Figura 43. 
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Figura 42: Formulário de Cadastro de Inexigibilidade 

 

 
Figura 43: Diálogo de Gerenciamento de Documentos da Inexigibilidade 
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4 Contratos e Aditivos 

Nesta seção são descritas as funcionalidades relacionadas aos Contratos 

e Aditivos no LICON. 

4.1 Contrato 

Ao clicar no botão “Contrato” da página principal (em destaque na Figura 

44), o usuário é redirecionado ao gerenciador de contratos, mostrado na Figura 

45. Nesta página são listados os contratos cadastrados para a entidade e 

também é exibida a opção de cadastrar novos contratos. 

 
Figura 44: Botão de acesso ao gerenciador de contratos 

 

 
Figura 45: Listagem de Contratos 

 



31 
 

Na seção “Contratos” encontra-se a listagem dos contratos cadastrados 

para a entidade. Ao clicar em um dos contratos, ele é expandido e seus detalhes 

são exibidos no painel de detalhamento do contrato, como exemplificado na 

Figura 46. 

 
Figura 46: Detalhes de um Contrato 

 

4.1.1 Cadastrar Contratos 

Ao clicar no botão “Cadastrar Contrato”, o usuário é redirecionado à 

página que lista os processos licitatórios cadastrados para a entidade que estão 

aptos à criação de contratos. São listadas as licitações que possuem 

fornecedores e vencedores, caronas, dispensas e inexigibilidades abertas, e o 

usuário pode selecionar um deles para cadastro do contrato, como pode ser visto 

na Figura 47. 
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Figura 47: Listagem de Processos Licitatórios 

 

Nesta página é mostrada a seção “Filtros”, onde o usuário pode selecionar 

qual tipo de processo licitatório deve aparecer na listagem. Se o tipo escolhido 

for Licitação, é possível ainda escolher o tipo de licitação que será usado no filtro, 

como é mostrado na Figura 48. 

 
Figura 48: Seleção do Tipo de Licitação 

 

É possível ainda utilizar o ano e o número do processo como parâmetro 

do filtro. 



33 
 

Uma vez preenchidos os campos de filtro desejados, o usuário deve clicar 

no botão “Pesquisar” e a listagem dos processos que atendem ao filtro é 

apresentada na seção “Processos”. Em seguida, o usuário pode então clicar em 

um dos processos e visualizar seus detalhes (Figura 49). 

 
Figura 49: Listagem de Processos Licitatórios 

 

4.1.1.1 Licitação 

Se o processo selecionado for do tipo “Licitação”, então o painel de 

detalhes da licitação deverá apresentar um quadro com os dados dos 

vencedores da licitação. Nesse quadro é possível seguir com a criação do 

contrato para cada um dos vencedores, por meio do botão “Contratar” exibido ao 

lado, em destaque na Figura 50. 
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Figura 50: Detalhes da Licitação 

 

4.1.1.2 Carona 

Se o processo selecionado for do tipo “Carona”, então o painel de detalhes 

da carona deverá apresentar um quadro com os dados dos detentores da ata da 

carona. Nesse quadro, é possível criar um contrato para cada um dos detentores 

da ata por meio do botão “Contratar”, em destaque na Figura 51. 

 
Figura 51: Detalhes da Carona 

 

4.1.1.3 Dispensa 

Se o processo selecionado for do tipo “Dispensa”, então o painel de 

detalhes da dispensa irá apresentar o nome do fornecedor contratado e o botão 

“Contratar” ao seu lado, como mostrado na Figura 52. 



35 
 

 
Figura 52: Detalhes da Dispensa 

 

4.1.1.4 Inexigibilidade 

Se o processo selecionado for do tipo “Inexigibilidade”, então o painel de 

detalhes da inexigibilidade irá apresentar o nome do fornecedor contratado e o 

botão “Contratar” ao seu lado, como mostrado na Figura 53. 

 
Figura 53: Detalhes da Inexigibilidade 

 

4.1.1.5 Diálogo de Cadastro 

Ao clicar no botão “Contratar” em qualquer um dos painéis de detalhes 

dos processos licitatórios é exibido o diálogo de cadastro do contrato, como 

mostrado na Figura 54, no qual o usuário deve inserir os dados do contrato. 
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Figura 54: Diálogo de Cadastro de Contrato 

 

Para que o cadastro ocorra com sucesso, é necessário inserir o número 

do contrato, informar se ele permite ou não aditivos, inserir o intervalo de 

vigência, o programa de trabalho, e o elemento de despesa, selecionar as fontes 

de recurso, inserir o número do empenho e o valor global, o nome do gestor do 

contrato e do fiscal titular, e a data de publicação. É permitido ainda informar o 

nome do gestor suplente e do fiscal suplente, inserir alguma observação 

relevante e anexar arquivos referentes ao contrato. O CPF/CNPJ do fornecedor, 

o nome do contratado e o objeto do contrato não podem ser alterados, pois 

referenciam o processo licitatório originário do contrato. 

Após a inserção de todos os dados obrigatórios, o usuário deve clicar no 

botão “Salvar” para que o contrato seja criado. Em seguida, o usuário é 

redirecionado novamente à página de listagem dos contratos cadastrados. 

 

4.2 Aditivos 

Ao clicar no botão “Aditivos” da página principal (em destaque na Figura 

55), o usuário é redirecionado ao gerenciador de aditivos, mostrado na Figura 

56. Nesta página são listados os contratos cadastrados para a entidade e, em 
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seus detalhes, é exibida a opção de cadastrar novos aditivos. Caso o contrato 

não permita aditivos, esta opção é mostrada desabilitada. 

 
Figura 55: Botão de acesso ao gerenciador de aditivos 

 

 
Figura 56: Contratos que Permitem Aditivos 

 

Na seção “Filtros” é possível selecionar o tipo de processo licitatório, o 

número do contrato, o ano e/ou o fornecedor dos contratos que aparecerão na 

listagem. 

Logo abaixo, na seção “Contratos”, ao clicar em um dos contratos da 

listagem é mostrado painel de detalhes do Contrato contendo todas as 

informações inseridas no momento do cadastro, como mostrado na Figura 57. 
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Figura 57: Detalhes do Contrato 

Neste painel, no canto superior direito, pode ser encontrado o botão “Novo 

Aditivo” que deve ser usado quando se desejar adicionar um aditivo ao contrato 

selecionado. 

Ao clicar nesse botão, é exibido o diálogo de cadastro de aditivo, como 

pode ser visto na Figura 58. Neste diálogo devem ser inseridas as informações 

do aditivo para que o cadastro ocorra com sucesso. 

 
Figura 58: Diálogo de Cadastro de Aditivo 
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Primeiramente, portanto, é necessário selecionar o motivo do aditamento 

em uma lista de seleção múltipla, como mostrado na Figura 59. Mais de um 

motivo pode ser selecionado. 

 
Figura 59: Motivos do Aditamento 

 

Caso o usuário selecione o motivo “Alteração do prazo”, então os campos 

da nova vigência são habilitados, e torna-se obrigatório o seu preenchimento. 

Caso o usuário selecione o motivo “Alteração de valor”, então o campo de 

valor do aditivo é habilitado, e o usuário deve obrigatoriamente inserir o valor que 

será acrescido ao contrato. 

Caso o usuário selecione o motivo “Apostilamento”, então será necessário 

preencher os campos: programa de trabalho, elemento da despesa, fontes de 

recurso, número do empenho, nome do gestor do contrato e nome do fiscal 

titular. Além desses, será possível, mas não obrigatório, informar os nomes do 

gestor suplente e do fiscal suplente. 

Independente dos motivos do aditamento, deve-se inserir o número do 

aditivo e a data de publicação. Pode-se também informar a justificativa do 

aditamento e anexar os arquivos relacionados. 

Após a introdução de todos os dados obrigatórios, o usuário deve clicar 

no botão “Salvar” para que o aditivo seja criado para o contrato selecionado. 
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5 Cadastros Básicos 

Nesta seção são descritas as funcionalidades relacionadas aos cadastros 

básicos do LICON, que são as Comissões. 

5.1 Comissões 

Ao clicar no botão “Comissão” da página principal (em destaque na Figura 

60), o usuário é redirecionado ao gerenciador de comissões, mostrado na Figura 

61. Nesta página são listadas as comissões cadastradas no sistema e o 

formulário para cadastro de novas comissões. 

 
Figura 60: Botão de acesso ao gerenciador de comissões 

 
Figura 61: Gerenciador de comissões 
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5.1.1 Cadastrar Comissão 

Na seção “Cadastrar Comissão” é exibido um formulário onde o usuário 

deve selecionar o tipo da comissão (“Permanente” ou “Especial”), informar o 

número e escolher os membros da comissão a partir da lista de usuários do 

CJUR com permissão no sistema. Devem ser selecionados no mínimo três 

destes usuários. Em seguida, o usuário deve informar o intervalo de vigência da 

comissão e anexar os arquivos relevantes (Figura 62).  

 

Figura 62: Cadastro de comissão 

 

Após inserir todos os dados obrigatórios, o usuário deve clicar no botão 

“Salvar” para que a comissão seja criada. Em seguida, ela aparecerá na listagem 

de comissões disponíveis. 
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5.1.2 Listagem de Comissões 

Na seção “Comissões” são listadas todas as comissões cadastradas no 

sistema para a entidade. Ao lado de cada uma delas há os botões “Visualizar” 

Detalhes”, “Editar” e “Remover” (Figura 63). 

 
Figura 63: Botões de Opções 

 

5.1.2.1 Visualizar Detalhes 

Ao clicar no botão “Visualizar Detalhes” é exibida uma janela com os 

dados da comissão informados no momento do cadastro, como é mostrado na 

Figura 64. 

 
Figura 64: Diálogo de Detalhes da Comissão 

 

5.1.2.2 Editar 

Se o usuário clicar no botão “Editar”, então os dados da comissão 

selecionada são carregados no formulário de edição, permitindo a alteração ou 

adição de informações à comissão selecionada, como pode ser visto na Figura 

65. 
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Figura 65: Edição de Comissão 

 

5.1.2.3 Remover 

Ao clicar no botão “Remover” é exibido um diálogo para que o usuário 

confirme se realmente deseja remover a comissão, evitando a remoção acidental 

de comissões do sistema (Figura 66). A comissão é removida apenas após o 

usuário clicar no botão “Remover Comissão”, confirmando a operação. Em 

seguida, a comissão é removida da listagem. 

 
Figura 66: Diálogo de Confirmação de Remoção 

 


