
CADASTRO DE BENS 

PERMANENTES NO GCE

Guia prático para acesso e uso do sistema GCE pelos 
gestores da AL, para o cadastro de bens permanentes e 

geração do código



Digitar = AL

Digitar a Identidade Funcional

Mesma senha para acesso ao 

FPE

Endereço eletrônico do GCE

Após preencher os campos

acima, clicar aqui



Nesta tela inicial do GCE, no menu

de títulos, clique sobre a Opção

“Catálogo”.

Em seguida, clique sobre a opção

“Catálogo de Itens”.

Assim, irá para a tela seguinte do

GCE



Nesta tela, clique na 

opção “Incluir”, para 

cadastrar um novo item



• Na próxima tela do GCE o gestor dará início ao cadastro do bem
permanente.

• Importante destacar que, segundo orientação da CELIC, para o cadastro do
bem e a geração do código desse item não é necessário o preenchimento
de todos os campos existentes nessas telas de cadastro (muitos desses
campos são utilizados de acordo com sistemáticas internas da CELIC – sem
utilização para a AL-RS).

• Portanto, nas explicações seguintes – conforme instruções da própria
CELIC – teremos a indicação apenas dos campos p/preenchimento das
informações obrigatórias com vistas à ativação do cadastro e do código do
item (são 03 campos, e é o que se precisa, aliás).



Aqui o gestor deve indicar o

nome (o título) do item que irá

cadastrar. Ex.: “computador de

mesa”; ou “mesa retangular,

1,20 x 1,20”.

Aqui, deve escolher a

opção “Unidade”

Nessa lupa

“Família”, deve

clicar e escolher a

opção

(família/atividade)

adequada a seu

objeto. Ex.:

“Equipamentos de

Informática”;

“Móveis”, etc...

Nessa lupa “Subfamília”,

deve clicar e escolher a

opção mais adequada a seu

objeto. Ex.: “Licenças”;

“Softwares”,

“Computadores”; “Mesas”,

etc...

Nessa lupa “Padrão de

Especificação Técnica”,

deve clicar e escolher a

opção adequada a seu

objeto. Ex.:

“Computador”;

“Licença”; “Cadeira”;

etc...



•Nos próximos slides haverá um exemplo prático de cadastro
inicial de um Computador.

•O objetivo é ilustrar/exemplificar/demonstrar as instruções
repassadas nos slides anteriores.

•As instruções a seguir são para a Tela nº 1 do cadastro no GCE.



Conforme já

demonstrado, ao iniciar

o cadastro, o gestor deve

digitar aqui o bem

(nome/título) que irá

cadastrar (nesse

exemplo, “Computador”

Aqui deve selecionar a opção “Unidade”



Ao clicar na lupa do campo

”Família”, abrirá esta tela,

para que o gestor selecione

a atividade afeta a seu bem

1º) Nesse

exemplo do

Computador,

a opção de

“Família”

adequada é

esta

2º) Após

selecionar a

opção

escolhida,

clicar aqui



Ao clicar na lupa do campo

”Subfamília”, abrirá esta tela,

para que o gestor selecione a

atividade afeta a seu bem

1º) Nesse exemplo do

Computador, a opção

de “Subfamília”

adequada é esta

2º) Após

selecionar a

opção escolhida,

clicar aqui



Ao clicar na lupa do campo

”Padrão de Especificação

Técnica”, abrirá esta tela,

para que o gestor selecione

a atividade afeta a seu

bem

1º) Para

buscar o

objeto afeto

a seu item,

deve clicar

em “Filtrar”Para

busca,

nesse

campo

“Nome”,

deve

digitar o

nome do

seu

objeto

2º) Aqui, digitar o nome do 

seu objeto. Nesse exemplo, 

digitamos “Computador”

3º) Após digitar

“Computador”, nesse

exemplo, clicar aqui e

passar à próxima tela.



1º) Após digitar “Computador” e clicar em “Filtrar”, no

slide anterior, abrirá esta tela, com o resultado da

pesquisa. Aqui, selecionamos a opção “Computador”

2º) Após, clicar em “OK”



Aqui está a Tela nº 1 do cadastro concluída, com:

- O campo “Nome Modificador” preenchido;

- O campo “Unidade de Medida” preenchido;

- O campo “Família” preenchido;

- O campo “Subfamília” preenchido;

- O campo “Padrão de Especificação Técnica” preenchido;

Após preenchida esta 1ª Tela, clique em “Gravar” para avançar, passando à 2ª

tela.

Clique aqui para

avançar para a Tela

nº 2



•Concluído o preenchimento da Tela nº 1, no exemplo
de cadastro do item “Computador”, passamos agora
para a Tela nº 2 (sequência do cadastro)

•Na próxima tela indicaremos os 03 campos específicos
que deverão ser preenchidos pelo gestor para concluir
o cadastro e gerar o código do item.



Esta é tela geral (2ª tela) do cadastro GCE. E aqui estão os 03 campos a serem

preenchidos:

- Campo “Valor de Referência”;

- Campo “Configurações”;

- Campo “Especificação Técnica/ Alterar”;



• No slide anterior foram indicados os 03 únicos campos que deverão ser
preenchidos pelo gestor.

• Nos próximos slides será demonstrado o que preencher em cada um
desses três campos:

1. “Valor de Referência”;

2. “Configurações” (nessa tela, deverá preencher apenas 1
campo, chamado “Item Seletivo”, como se verá na sequência);

3. “Especificação Técnica/ALTERAR”



Clicar neste campo



1º) Indicar aqui o valor do item. Se não 

souber ainda o valor, deve preencher 0,01

2º) Se indicar 0,01, deve informar aqui “valor informado apenas 

para fim de cadastro” 

3º) Após 

isso, clicar 

em “Gravar”



Nesta tela, deve clicar apenas aqui (“Item Seletivo”).

Deve SEMPRE marcar “SIM”, e clicar nesta imagem,

para selecionar, na próxima caixa de texto, apenas

“Assembleia Legislativa”.



Clicar aqui



2º) Após, clicar 

aqui

1º) Digitar aqui 

“Assembleia”



1º) Clicar aqui, marcando a AL

2º) Depois, clicar aqui



Após, é só clicar aqui



Depois, é só clicar e “Gravar” e após em

“Fechar”, para retornar a tela geral do

cadastro



De volta a tela geral do cadastro, falta apenas mais 1

campo: o gestor deve clicar em “Alterar”, para

preencher os campos com as informações e

especificações do seu objeto, conforme próximo slide



Nesse exemplo de cadastro do item “Computador”, o

gestor deverá preencher todos esses campos, além da

sequência de campos no próximo slide



Neste slide temos o restante dos campos a serem

preenchidos pelo gestor no exemplo de cadastro de

um “Computador”.

Após preencher os

campos, deve clicar

em “Gravar”



1º = o gestor clica em “Gravar”

Por fim = o gestor clica em

“ATIVAR” e, enfim, o cadastro será

concluído e será gerado o código

do item

Após clicar em “Ativar”, será gerado 

o código do item



Para buscar o código do

item, deve clicar em

“Filtrar”



Aqui o gestor digita o nome do item que

acabou de cadastrar e, após, clica em “Filtrar”



E aqui está o item cadastrado e o código desse item.

Essas informações devem ser inseridas pelo gestor seu no Termo de

Referência, junto à descrição do objeto.
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