Manual do Pregão Eletrônico
Fornecedor

20/02/2019

Manual do Pregão Eletrônico (Fornecedor) - 1

Sumário
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Introdução ...........................................................................................................................................3
Acesso Fornecedor ..............................................................................................................................3
Consultar Pregão .................................................................................................................................3
Esclarecimentos ..................................................................................................................................4
Impugnação do Edital ..........................................................................................................................5
Envio de Propostas ..............................................................................................................................6
Início da Sessão Pública ......................................................................................................................7
Disputa de Lances ...............................................................................................................................7
8.1. Tela de Disputa .........................................................................................................................7
8.2. Enviar mensagem .....................................................................................................................8
8.3. Enviar lance ..............................................................................................................................9
8.4. Prorrogação automátca ...........................................................................................................9
8.5. Direito de Preferência .............................................................................................................10
Negociação do Valor .........................................................................................................................11
Habilitação do Fornecedor ................................................................................................................11
Manifestar Intenção de Recurso .......................................................................................................12
Encerramento da Sessão Pública ......................................................................................................13
Recurso ..............................................................................................................................................13
13.1. Registrar as Razões e Contrarrazões ......................................................................................13
13.2. Análise dos Recursos ..............................................................................................................15
Relatórios ..........................................................................................................................................15
14.1. Proposta Inicial .........................................................................................................................15
14.2. Ata do Pregão ...........................................................................................................................15

Manual do Pregão Eletrônico (Fornecedor) - 2

1. Introdução
Este manual tem por fnalidade orientar o fornecedor quanto aos procedimentos para utlização do
Pregão Eletrônico, demonstrando passo a passo todas as funcionalidades do sistema.
O Pregão Eletrônico é uma modalidade de licitação do tpo menor preço, para aquisição de bens e
serviços comuns, mediante apresentação e classifcação de propostas, seguidas de lances e negociação.
Este meio de compras proporciona maior agilidade, transparência, ampla compettvidade e
igualdade de condições de partcipação entre todos os usuários, garantdo a segurança e o sigilo das
informações em todas as etapas do certame.

2. Acesso Fornecedor
Para acessar o Pregão Eletrônico é necessário que o fornecedor tenha se credenciado
anteriormente. Após a liberação do fornecedor pelo setor responsável, o mesmo poderá acessar o
sistema através do email e senha informados no credenciamento. Ver o Manual de Cadastro do
Fornecedor no Portal de Compras.

3. Consultar Pregão
Ao logar no sistema será exibida a listagem de todos os pregões realizados, agrupados pela etapa
em que se encontram, caso queira pesquisar algum um específco clique em Filtrar.
Para detalhar informações do pregão como prazos, lotes/itens e anexos, clique em Visualizar
nas opções do pregão.

Listagem de pregões na etapa de RECEBIMENTO DE PROPOSTAS
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4. Esclarecimentos
No prazo defnido no edital o fornecedor poderá solicitar esclarecimentos sobre o objeto a ser
licitado, conforme procedimento descrito abaixo.
1. Na listagem de pregões da aba RECEBIMENTO DE PROPOSTAS clique em Esclarecimentos
para abrir a listagem de solicitações de esclarecimento vinculadas ao pregão;
2. Clique em Solicitar Esclarecimento;
3. Preencha o campo assunto e a pergunta a ser esclarecida, em seguida clique em Solicitar
Esclarecimento;
4. Após a confrmação da solicitação a mesma será encaminhada para o setor responsável, após a
análise o fornecedor será notfcado via email e fcará disponível o acesso à resposta na listagem
de esclarecimentos.

Listagem de esclarecimentos do pregão

Tela de inclusão da solicitação de esclarecimentos

5. Impugnação do Edital
No prazo defnido no edital o fornecedor poderá solicitar a impugnação do edital, conforme
procedimento descrito abaixo:
1. Na listagem de pregões na aba RECEBIMENTO DE PROPOSTAS, clique em Impugnação
para abrir a listagem de todas as solicitações de impugnação vinculadas ao pregão;
2. Clique em Solicitar Impugnação;
3. Preencha o campo resumo e a justfcatva do pedido de impugnação, em seguida clique em
Solicitar Impugnação;
4. Após a confrmação da solicitação a mesma será encaminhada para o setor responsável, após a
análise o fornecedor será notfcado via email e fcará disponível o acesso ao parecer na
listagem de impugnações.
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Listagem de impugnações do pregão
Tela de inclusão da solicitação de impugnação

6. Envio de Propostas
O fornecedor poderá enviar/alterar/excluir sua proposta enquanto o pregão estver na etapa de
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS e dentro do prazo estabelecido no edital.

Listagem de pregões na etapa de RECEBIMENTO DE PROPOSTAS

1. Na listagem de pregões na aba RECEBIMENTO DE PROPOSTAS, clique em Incluir/Editar
Proposta.
2. Informe o seu enquadramento e declare que está de acordo com os requisitos de habilitação,
em seguida clique em Continuar;
3. Clique em Incluir Proposta;
4. Informe a Marca (se possuir) e $ Unitário (preencha o campo com o valor unitário de acordo
com o descrito no edital), após o preenchimento de todos os itens clique em Salvar. Se for
necessário vincular anexo à proposta, fcará disponível a seleção do arquivo.
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5. Editar ou excluir uma proposta enviada: após a inclusão da proposta fcaram disponíveis as
opções Editar Proposta
e Excluir Proposta.
Observe que na listagem de
pregões é exibido ao lado do número/ano do pregão a qtde de propostas enviadas pelo
fornecedor para aquele certame.
6. A qualquer momento o fornecedor poderá alterar o enquadramento
da empresa.

Tela de confguração do enquadramento da empresa na proposta

Listagem de lotes da proposta

Tela de inclusão da proposta
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Após o envio de todas as propostas o fornecedor poderá conferir a mesma clicando em Imprimir
Proposta Inicial. Será gerado um relatório com todos os dados informados pelo fornecedor:
enquadramento, valor da proposta por lote, marcas, valores unitários e totais dos itens. Fornecedor
fque atento ao prazo de envio de propostas caso deseje corrigir ou excluir os dados informados.

7. Início da Sessão Pública
Encerrado o prazo de recebimento de propostas o pregoeiro analisará todas as propostas enviadas
classifcando-as ou não para a etapa de DISPUTA. No dia e horário previstos no edital o pregoeiro dará
início à sessão pública do pregão eletrônico.
As mensagens e ofertas enviadas pelos fornecedores serão identfcadas pelo apelido “Fornecedor
XXXX”, gerado pelo sistema.

8. Disputa de Lances
8.1. Tela de Disputa
Para acessar a tela de disputa da sessão pública clique em Disputa de Lances, na listagem de
pregões.
•
•
•

•
•
•

Identiicação do Pregão: número/ano e etapa em que o mesmo se encontra (1);
Relógio: atualizado com o horário ofcial de Brasília (2). Todos os registros efetuados no pregão
baseiam-se neste horário;
Menu do Fornecedor: opções do fornecedor relacionadas ao pregão. Caso o fornecedor esteja
partcipando da licitação aparecerá após o nome o código de identfcação do mesmo no
pregão (3);
Listagem de Lotes: listagem dos lotes do pregão agrupados pela etapa em que se encontram
(AGUARDANDO, DISPUTA, PREFERÊNCIA, NEGOCIAÇÃO…) (4);
Lances do Lote: ao clicar sobre um lote serão exibidos todos os lances enviados para o mesmo.
As linhas dos lances do fornecedor logado fcaram azul (5).
Mensagens: exibe todas as mensagens enviadas pelo sistema, pregoeiro e fornecedores, com
data e horário de envio das mesmas (6).
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Tela de disputa de lances

Menu do fornecedor
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Esclarecimentos: exibe todas as solicitações de esclarecimento
vinculadas ao pregão.
Impugnações: exibe todas as solicitações de impugnação
vinculadas ao pregão.
Detalhes do Pregão: detalha informações do pregão como
prazos, lotes/itens e anexos.
Documentação: exibe a listagem de documentos enviados pelo
fornecedor. Na etapa de habilitação o fornecedor deverá acessar
este menu para encaminhar os documentos solicitados.
Recursos: exibe a listagem de recursos do pregão. Na etapa de
recurso o fornecedor deverá acessar este menu para incluir
razões/contrarrazões e acompanhar a análise do mesmo.
Proposta Inicial: visualizar as propostas iniciais de todos os
fornecedores. O fornecedor será identfcado por código gerado
pelo sistema, sendo que os nomes dos mesmos serão exibidos
na ata após a etapa de habilitação.
Ata – visualizar a ata da sessão pública, onde serão registradas todas as ações realizadas pelo
pregoeiro e fornecedores durante a sessão pública.
Voltar – volta para listagem de pregões.
Sair – Sair do sistema.

8.2. Enviar mensagem
Durante a sessão pública fcará disponível o envio de mensagens pelos fornecedores clicando em
Enviar Mensagem. Todas as conversas registradas no sistema, constarão na Ata da Sessão Pública do
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Pregão, portanto sejam cautelosos com suas manifestações,
administratvamente, civil e penalmente pelos excessos cometdos.

pois

poderão

responder

8.3. Enviar lance
Durante a sessão pública o pregoeiro liberará os lotes, neste momento o sistema notfcará os
fornecedores informando que foi iniciada a disputa de lances para o lote.
Enviando um lance
1. Clique sobre a aba DISPUTA;
2. Clique sobre o lote que está liberado para disputa. Apenas os fornecedores com proposta
classifcada para o lote e poderão enviar lance.
3. Clique em Enviar Lance. O valor informado deve ser menor que o últmo lance do fornecedor.

Tela de envio de lance

8.4. Prorrogação automática
Após o encerramento da etapa de Disputa do lote pelo pregoeiro, iniciará a etapa de Prorrogação
Automátca. Está etapa terá um tempo defnido para término na coluna Término Lances, conforme
confguração prévia, sendo que o mesmo será prorrogado a cada lance dos fornecedores. A etapa de
Prorrogação Automátca fcará atva enquanto forem ofertados lances.

Lote na etapa de Prorrogação Automátca

Por exemplo: Se for confgurado o tempo de 2 minutos de prorrogação no momento em que o
pregoeiro encerrar a etapa de DISPUTA o lote fcará disponível para lances, por mais 2 minutos, na etapa
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de PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. Se não houver lances dentro do período a etapa encerrará,
impossibilitando o envio de novas ofertas. Se houver lance dentro período o tempo será prorrogado por
mais 2 minutos, a contar do horário de envio da oferta.
8.5. Direito de Preferência
A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artgo 44, assegurou às
microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), com o critério de desempate, o direito de
preferência na contratação. O mesmo benefcio foi concedido às cooperatvas, conforme o artgo 34 da
Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.
Entende-se como empate as situações em que as lances enviados pelas ME, EPP e Cooperatvas
com direito de preferência sejam iguais ou superiores em até 5% ao valor da melhor oferta classifcada,
quando o enquadramento da melhor da classifcada for Outros.
No caso descrito acima será convocada a ME, EPP ou Cooperatva com direito de preferência para
que, no prazo de 5 minutos, apresente lance inferior ao fornecedor melhor classifcado ou desista do
direito de preferência para agilizar o processo. Em caso de empate será convocada a ME, EPP ou
Cooperatva vencedora que enviou a oferta primeiro.
Não havendo apresentação de lance inferior ao da melhor oferta classifcada ou se houver
desistência da empresa com direito de preferência, serão convocadas as demais ME, EPP ou
Cooperatvas com direito de preferência, com preços iguais ou superiores em até 5% ao valor da melhor
oferta classifcada, respeitada a ordem de classifcação.
Caso a melhor oferta obtda nas etapas de Disputa e Prorrogação seja de ME, EPP ou Cooperatva,
não haverá direito de preferência para as demais classifcadas.

Lote na etapa de PREFERÊNCIA

Exercer o direito de preferência
1. O fornecedor com o direito deve selecionar a aba PREFERÊNCIA;
2. Clicar sobre o lote que está liberado;
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3. Clicar em Enviar Lance e informe um valor menor que a melhor oferta.

Desistir do direito de preferência
1. Selecione a aba PREFERÊNCIA;
2. Clique em Desistir do Direito de Preferência

no lote que está liberado.

Fique atento a coluna Término da Preferência para não perder oportunidade de enviar uma oferta.
Caso o fornecedor exerça ou desista do direito será registrado nas mensagens a opção escolhida pelo
mesmo e etapa será encerrada para o fornecedor.

9. Negociação do Valor
Encerrada a etapa de DISPUTA DE LANCES o pregoeiro iniciará a NEGOCIAÇÃO com os
fornecedores com as melhores ofertas. Todos os partcipantes devem fcar atentos, devido à
possibilidade de negociação com os demais fornecedores, no caso do valor apresentado for considerado
inaceitável pelo pregoeiro.
Como enviar uma oferta na negociação
1. Clique sobre a aba NEGOCIAÇÃO;
2. Clique sobre o lote que está liberado para negociação. Apenas o fornecedor com a melhor
oferta poderá realizar a operação;
3. Envie um lance, menor que melhor oferta, clicando em Enviar Lance.
Caso o valor seja considerado inaceitável pelo pregoeiro e o enquadramento do próximo
fornecedor for Outros há a possibilidade de iniciar o Direito de Preferência.

10. Habilitação do Fornecedor
Na etapa de HABILITAÇÃO o fornecedor com a melhor oferta deve enviar a documentação,
conforme descrito no edital. O sistema permitrá ao licitante enviar documentação solicitada pelo
pregoeiro, durante a sessão pública.
Como enviar documentação
1. Clique em Documentação no menu do fornecedor, para exibir a listagem de documentos
enviados pelo mesmo;
2. Clique em Enviar Documentação;
3. Informe a data validade (se possuir), tpo de documento, anexe o arquivo da documentação e
clique em Salvar. Repita o procedimento para todos os documentos necessários.
4. Caso queira visualizar a documentação enviada clique em Download.
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Listagem de documentações do fornecedor

Tela de inclusão da documentação

Caso um licitante seja inabilitado para um lote, o sistema iniciará a negociação com o licitante
detentor da melhor oferta subsequente. Se o enquadramento do próximo fornecedor for Outros há a
possibilidade de iniciar o direito de preferência.

11. Manifestar Intenção de Recurso
Encerrada a etapa de Habilitação dos licitantes vencedores, o pregoeiro liberará os lotes para
qualquer licitante interpor recurso, sendo que o fornecedor será notfcado, através de mensagem, que o
lote está disponível para manifestação de intenção de recurso e o tempo limite de inclusão da mesma.

Lote na etapa de INTENÇÃO RECURSO

Como manifestar a intenção de recurso
1. Clique na aba INTENÇÃO RECURSO;
2. Clique em Incluir Intenção de Recurso
3. Informe o motvo e clique em Salvar;

na listagem de lotes;

Manual do Pregão Eletrônico (Fornecedor) - 12

Desistir da manifestação de intenção de recurso
1. Clique na aba Intenção Recurso;
2. Clique em Desistir da Intenção de Recurso

na listagem de lotes.

Após a desistência o sistema notfcará a todos, através de mensagem, e o fornecedor perderá o
direito de se manifestar. Caso todos os fornecedores desistam da intenção a etapa do lote será
encerrada e o mesmo fcará pendente de adjudicação.
Para acompanhar as manifestações de intenção de recurso clique na opção Recurso do menu do
fornecedor, nesta tela serão exibidas todas as intenções vinculadas ao pregão.

12. Encerramento da Sessão Pública
Se não ocorrer nenhuma manifestação de interpor recurso o licitante será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o lote. Caso exista manifestação de intenção de recurso o pregoeiro informará, via
mensagem, os prazos para registro das razões e das contrarrazões e encerrará a sessão pública.

13. Recurso
13.1. Registrar as Razões e Contrarrazões
Encerrada a sessão pública pelo pregoeiro, abre-se o prazo de três dias úteis para apresentação
das razões, assim como os três dias úteis subsequentes para apresentação das contrarrazões, sendo os
fornecedores informados dos períodos durante a sessão pública.
Registrar as razões
1. Na listagem de pregões clique em Disputa;
2. No menu do fornecedor clique em Recursos;
3. Clique em Incluir/Editar Razão
na listagem de recursos que estão na etapa Inclusão da
Razão;
4. Informe a razão e vincule um anexo (opcional) e clique em Salvar.
5. Editar ou Excluir
a Razão: durante a etapa de Inclusão da Razão o fornecedor poderá
alterar ou excluir os dados informados.
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Listagem de recursos da etapa de INCLUSÃO DA RAZÃO

Tela

de

inclusão da razão

Registrar as contrarrazões
1. Na listagem de pregões clique em Disputa;
2. No menu do fornecedor clique em Recursos;
3. Clique em Contrarrazões na listagem de recursos que estão na etapa Inclusão das
Contrarrazões, em seguida será exibida a listagem de todos as contrarrazões vinculadas ao
recurso;
4. Clique em Incluir Contrarrazão, informe a contrarrazão e vincule um anexo, se desejar, então
clique em Salvar.
5. Editar
ou Excluir
Contrarrazão: durante a etapa de Inclusão das Contrarrazões os
fornecedores poderão alterar ou excluir os dados informados.

Listagem de recursos na etapa INCLUSÃO DAS CONTRARRAZÕES

Listagem de contrarrazões do recurso

13.2. Análise dos Recursos
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Após o término do período de contrarrazões o recurso mudará automatcamente para as etapas de
Análise do Pregoeiro e Análise da Autoridade. Os recursos fcarão disponíveis para o acompanhamento
dos fornecedores.
Se o recurso for indeferido pela autoridade competente o lote será adjudicado ao fornecedor
vencedor. No caso de deferimento do recurso, a autoridade competente pode tomar as seguintes ações:
anular/revogar lote ou retomar etapa.
Anulação: é ato decisório da autoridade competente que invalida o procedimento licitatório, em
face da constatação da ocorrência de qualquer ilegalidade
Revogação: ato decisório da autoridade competente que revoga itens nele contdos, motvado em
razões de conveniência e oportunidade da Administração.
Retomada de etapa: acontece nas situações de invalidação da habilitação por falta de
apresentação de documentação, recusa em contratar ou invalidação de habilitação mediante
deferimento de recurso.
Fornecedores fquem atentos aos lotes com recurso, pois em caso de retomada de etapa será
publicado nos meios de comunicação ofciais a data a início da sessão pública da retomada.

14. Relatórios
14.1. Proposta Inicial
Caso algum fornecedor queira visualizar as propostas enviadas por todos os fornecedores basta
acessar o menu do fornecedor e clicar em Proposta Inicial. O sistema emitrá um relatório com todas as
propostas enviadas, contendo: código de identfcação e enquadramento do fornecedor; data de envio,
status, valor e justfcatva (se desclassifcada) da proposta; marca, valor unitário e valor total dos itens;
14.2. Ata do Pregão
O sistema gera, automatcamente, a ata do pregão. Nela fcam registradas todas as ações do
pregoeiro e fornecedores, com informações detalhadas sobre o resultado de cada lote.
Na ata são registrados: fornecedores envolvidos, as propostas iniciais, itens do lote, lances,
negociação, aceitabilidade, habilitação, decisão de recursos, classifcação fnal, mensagens, lotes
cancelados e lotes adjudicados.
Para visualizar a ata do pregão, na tela de disputa, acesse o menu do fornecedor no canto superior
à direita, e clique em Ata. Os nomes e CNPJ dos fornecedores só fcarão disponíveis a partr da etapa de
Habilitação.

Manual do Pregão Eletrônico (Fornecedor) - 15

