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1. Introdução
Este manual tem por finalidade orientar o fornecedor quanto aos procedimentos para utilização da
Cotação e Pregão Eletrônico, demonstrando passo a passo todas as funcionalidades do sistema.
Cotação Eletrônica: é o procedimento adotado pelos órgãos públicos para realizar contratação
direta. É principalmente utilizada para firmar os contratos de menor valor, que são motivos de dispensa
de licitação. Mesmo que não seja realizada uma licitação, ainda são preservados os princípios da seleção
da proposta mais vantajosa e competitividade. Um diferencial deste processo é o fato de que, por não
ser uma licitação, seu procedimento é mais simplificado.
Pregão Eletrônico: é uma modalidade de licitação do tipo menor preço, para aquisição de bens e
serviços comuns, mediante apresentação e classificação de propostas, seguidas de lances e negociação.
Este meio de compras proporciona maior agilidade, transparência, ampla competitividade e igualdade
de condições de participação entre todos os usuários, garantido a segurança e o sigilo das informações
em todas as etapas do certame.

2. Acesso do fornecedor
2.1. Primeiro Acesso
Os fornecedores que não possuem cadastro no sistema de
compras, podem realizar o credenciamento clicando em Cadastro
de Fornecedor na tela de login e preenchendo as informações
conforme imagem abaixo.

Primeiro acesso do fornecedor

2.2. Atualizar Dados Cadastrais
Após o preenchimento dos dados do primeiro acesso ou ao clicar em atualizar cadastro na tela o
inicial, o usuário será redirecionado à tela de preenchimento dos dados do fornecedor.
1. Dados Básicos
Segue abaixo os campos a serem preenchidos:
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•

•
•
•
•

Identificação do fornecedor: RG/IE (Registro Geral para pessoa física e Inscrição Estadual para
Pessoa Jurídica, se possuir); Enquadramento; Nome/Razão Social e Nome Fantasia; Inscrição
Municipal caso o fornecedor possua cadastro na prefeitura municipal; informar a Senha de
acesso e a Confirmação da Senha;
Endereço: CEP, Tipo de Logradouro (RUA, AVE…), Logradouro, Número, Complemento
(opcional), Bairro, Cidade e UF;
Contato: Nome e Telefone para contato;
Representante: Nome e CPF do representante da empresa;
Dados bancários: informação do banco, agência e conta, para realização de pagamentos. Obs.:
para as contas da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL deverá ser informado o código de operação
junto com o número da conta; O código do banco SANTANDER é 033 e não mais 351.

Dados básicos do fornecedor: identificação, endereço, contato, representante e dados bancários

2. Grupos de Itens
Os grupos de itens referem-se aos tipos de bens, materiais ou serviços possíveis de serem
adquiridos ou contratados pela administração, razão pela qual os interessados deverão utilizar o grupo
que mais se assemelha às características do seu objetivo.
Atenção ao selecionar os grupos de itens, pois os mesmos serão utilizados como referência para
liberação dos pedidos de cotação eletrônica ao fornecedor.
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Grupos de itens da linha de fornecimento do fornecedor

3. Documentos
Para realizar o credenciamento o usuário deve anexar os documentos solicitados pelo órgão e
informar a data de validade (caso seja solicitado). Inclua documentos válidos para evitar a rejeição do
seu cadastro.

Documentação exigida pelo órgão para o credenciamento (os documentos exibidos são meramente exemplos)

4. Declarações
Para prosseguir com o preenchimento do cadastro o fornecedor deve estar de acordo as
declarações apresentadas abaixo e clicar em Finalizar Cadastro.

Declarações que o fornecedor deve estar de acordo para prosseguir do credenciamento
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2.3. Tela Inicial
Após a atualização o cadastro será encaminhado para o Setor de Compras para análise e liberação
ou rejeição, e o usuário será redirecionado para tela inicial do sistema de compras.

Tela do fornecedor ao fazer o primeiro acesso – o mesmo poderá consultar os pedidos de cotações/compras e pregões
eletrônicos, mas não poderá participar até que o cadastro seja liberado

Após o credenciamento o fornecedor poderá acessar o sistema através do email e senha
informados, tendo permissão de consultar as cotações eletrônicas e pregões eletrônicos, mas não
poderá participar até que o cadastro seja liberado.
Funcionalidades do sistema
• Cotações Eletrônicas: exibe a listagem de pedido de cotações eletrônicas – só será possível
incluir propostas para pedidos vinculados a grupos de itens do cadastro do fornecedor;
• Minhas Cotações: exibe a listagem de cotações eletrônicas iniciadas pelo fornecedor;
• Pregões: acessar a listagem de pregões eletrônicos em andamento ou encerrados;
• Imprimir CRC: imprime o Certificado de Registro Cadastral do fornecedor;
• Alterar Email/Senha: alterar o email e senha de acesso do fornecedor;
• Atualizar Cadastro: atualizar os dados cadastrais do fornecedor (dados básicos, grupos de itens
e documentos). Obs: caso o cadastro seja rejeitado o fornecedor ficará impedido de participar
das cotações/compras e pregões até que regularize a situação.

Tela inicial após a liberação do cadastro - o fornecedor poderá participar das cotações e pregões eletrônicos
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2.4. Recuperar Senha
1. Solicitar a recuperação de senha: clique sobre Recuperar Senha na tela de login. Informe o
CPF/CNPJ do fornecedor e clique em Recuperar Senha.
2. Conferir email: Neste momento o usuário será avisado que foi gerado um link de alteração de
senha para o email vinculado ao CPF/CNPJ, parte do email é ofuscado para evitar tentativas de
acesso indevido. Caso não possua acesso ao email informado na mensagem, entre em contato
com o setor de compras do órgão para solicitar a alteração do mesmo.
3. Informar nova senha: ao clicar sobre o link o usuário será encaminhado à tela de alteração,
informe a nova senha e a confirmação de senha e clique em Alterar, em seguida faça o login
com os dados atualizados.

3. Cotação Eletrônica
Os pedidos de cotação eletrônica são agrupados pelo status em que se encontram, caso queira
pesquisar algum em específico clique em Filtrar. Para ter acesso as informações detalhadas da cotação
eletrônica clique em Visualizar.

Listagem de pedidos de cotação eletrônica na etapa de cotação
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Detalhe do pedido de cotação de eletrônica

Itens do pedido de cotação eletrônica – para ver a especificação clique no botão detalhar item

Visualização do detalhamento do item – em alguns casos a especificação pode ser igual à descrição do item

3.1. Cotação de Itens

Listagem de pedidos de cotação eletrônica na etapa de cotação
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1.
2.
3.
4.

Iniciar a cotação: clique no botão Cotar na listagem de pedidos;
Prazo limite da cotação: fique atento à data limite da cotação;
Detalhe do item: caso tenha alguma dúvida sobre o item clique em
Detalhar Item.
Incluir a proposta: Informe o valor e a marca (se necessário) e clique em Salvar. Esta operação
deve ser realizada uma vez para cada item, pois após salvar a tela será atualizada.
5. Cancelar a proposta: para cancelar a cotação de um item clique em Cancelar Cotação.
Após o encerramento do pedido de cotação eletrônica ficará disponível a Ata da Cotação
Eletrônica, detalhando todos os participantes, marcas e valores informados durante o processo.

Tela de inclusão das propostas

3.2. Negociação de Itens – Disputa de Lances

Listagem de pedidos de cotação eletrônica na etapa de negociação (disputa de lances)
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Edital com informações detalhadas sobre o objeto do pedido de cotação eletrônica

Tela de negociação de itens (disputa de lances)

1. Iniciar a negociação: clique no botão Negociar na listagem de pedidos;
2. Prazo limite de negociação: fique atento à data limite da negociação, para não perder o prazo
de envio de oferta;
3. Detalhe do item: caso tenha alguma dúvida sobre o item clique sobre o
Detalhar Item.
4. Código do fornecedor: confirme o número do fornecedor atribuído a esta negociação;
5. Ganhadores: os itens que o fornecedor está ganhando aparecerão na cor amarela e com um
troféu ao lado do código de identificação.
6. Enviar oferta: informe o valor e a marca (se necessário) e clique em Enviar Oferta. Esta
operação deve ser realizada uma vez para cada item, pois após salvar a tela será atualizada. O
valor enviado deve ser sempre menor que a última oferta do fornecedor.
7. Cancelar oferta: cuidado com o valor informado, pois após o envio da oferta não será possível
o cancelamento da mesma.
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Após o encerramento do pedido de cotação eletrônica ficará disponível a Ata da Compra
Eletrônica, detalhando todos os participantes, marcas e valores informados durante o processo.

4. Pregão Eletrônico
Os pregões eletrônicos são agrupados pela etapa em que se encontram, caso queira pesquisar
algum em específico 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

4.1. Solicitação de Esclarecimento
No prazo definido 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 Adicionar;
3. Preencha o campo assunto e a pergunta a ser esclarecida, em seguida clique em Salvar;
4. Após a confirmação da solicitação a mesma será encaminhada para o setor responsável
analisar. Após a análise o fornecedor será notificado via email e ficará disponível o acesso à
resposta na listagem de solicitações de esclarecimento.

Listagem de solicitações de esclarecimento do pregão
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Tela de inclusão da solicitação de esclarecimento

4.2. Solicitação de Impugnação
No prazo definido no edital o fornecedor poderá solicitar a impugnação do pregão, 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 Adicionar;
3. Preencha o campo resumo e a justificativa da impugnação, em seguida clique em Salvar;
4. Após a confirmação da solicitação a mesma será encaminhada para o setor responsável analisar.
Após a análise o fornecedor será notificado via email e ficará disponível o acesso à resposta na
listagem de solicitações de impugnação.

Listagem de solicitações de impugnação do pregão

Tela de inclusão da solicitação de impugnação
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4.3. Envio de Propostas e Documentação
O fornecedor poderá enviar/alterar/excluir sua proposta e documentação enquanto o pregão
estiver na etapa de RECEBIMENTO DE PROPOSTAS e dentro do prazo estabelecido no edital.

Listagem de pregões na etapa de RECEBIMENTO DE PROPOSTAS

4.3.1. Envio de Propostas

Listagem de lotes e suas respectivas propostas

1. Na listagem de pregões na aba RECEBIMENTO DE PROPOSTAS, clique em
Incluir
Propostas / Anexar Documentação.
2. Clique em
Incluir Proposta;
3. 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 Proposta.
Se for necessário vincular anexo à proposta, ficará disponível a seleção do arquivo.
4. Editar ou excluir uma proposta enviada: após a inclusão da proposta ficará disponível as opções
Editar Proposta e
Excluir Proposta.
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Tela de inclusão da proposta

Após a inclusão aparecerá na listagem a data envio, código do fornecedor (código de identificação
do fornecedor para o pregão), enquadramento e valor total da proposta. Caso o enquadramento do
fornecedor esteja desatualizado, o mesmo pode ser corrigido clicando em Atualizar Cadastro na tela
inicial ou no menu superior à direita.
Para conferir os dados incluídos no sistema o fornecedor poderá clicar em Propostas. Será gerado
um relatório contendo: enquadramento, valor da proposta por lote, marcas, valores unitários e totais
dos itens. Fiquem atentos ao prazo de envio de propostas caso deseje atualizar ou excluir os dados
informados.

4.3.2. Anexar Documentação
Os documentos do credenciamento do fornecedor, que estão dentro do prazo de validade e são
solicitados no pregão eletrônico, serão automaticamente importados após a inclusão de uma proposta.
Verifique os arquivos anexados na listagem de documentação e inclua os faltantes.
1. Na listagem de PROPOSTAS DO PREGÃO, clique Anexar Documentação.
2. Clique em Adicionar;
3. Informe o documento, selecione o arquivo e informe a data de validade caso seja solicitado, após
o preenchimento de todos os campos, clique em Enviar Documentação.
4. Download e excluir documentação: após a inclusão da documentação ficará disponível as opções
Download da Documentação e
Excluir Documentação.
5. Após a inclusão da proposta aparecerá na listagem de propostas: a data envio, código do
fornecedor para o pregão, enquadramento e valor total da proposta.
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Listagem de documentos anexados

Tela de inclusão da documentação

4.4. Sessão Pública
Encerrado o prazo de recebimento de propostas o pregoeiro analisará todas as propostas enviadas
classificando-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
identificadas pelo apelido “Fornecedor XXXX”, sendo os mesmos identificados na etapa de habilitação.

4.4.1. Tela de Disputa
Para acessar a sessão pública clique em

Disputa de Lances na listagem de pregões.

1. Menu e identificação do pregão: menu do pregão e identificação do número/ano e etapa em
que o mesmo se encontra;
2. Relógio: atualizado com o horário oficial de Brasília. Todos os registros efetuados no pregão
baseiam-se neste horário;
3. Identificação do fornecedor: para os fornecedores participantes da licitação aparecerá após o
nome o código de identificação do mesmo no pregão;
4. Listagem de lotes: listagem dos lotes do pregão agrupados pela etapa em que se encontram
(AGUARDANDO, DISPUTA, PREFERÊNCIA, NEGOCIAÇÃO…);
5. Lances do lote: ao clicar sobre um lote serão exibidos os últimos lances válidos enviados para o
mesmo. A linha ficará azul caso o lance seja do fornecedor logado;
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6. Mensagens: exibe todas as mensagens enviadas pelo sistema, pregoeiro e fornecedores, com
data e horário de envio das mesmas;

Tela de disputa de lances

Operações do Menu do Pregão:
1. Detalhes do Pregão: detalha informações do pregão como
datas, objeto, lotes/itens, anexos e relatórios (propostas
iniciais, ata do pregão, ...).
2. Esclarecimentos: exibe todas as solicitações de
esclarecimento vinculadas ao pregão.
3. Impugnações: exibe todas as solicitações de impugnação
vinculadas ao pregão.
4. Documentação: exibe os documentos anexados pelo
fornecedor logado no sistema e possibilita a inclusão de novos anexos. Estes arquivos ficarão
disponíveis para o pregoeiro analisar a partir na etapa de habilitação.
5. Recursos: exibe a listagem de recursos do pregão. O fornecedor deverá acessar este menu para
incluir razões/contrarrazões e acompanhar os trâmites dos recursos.

4.4.2. Enviar Mensagem
Durante a sessão pública ficará disponível o envio de mensagens pelos fornecedores clicando em
Enviar Mensagem. Todas as conversas registradas no sistema, constarão na Ata da Sessão Pública do
Pregão, portanto sejam cautelosos com suas manifestações, pois poderão responder
administrativamente, civil e penalmente pelos excessos cometidos.
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Tela de envio de mensagem

4.4.3. Enviar Lance
Durante a sessão pública o pregoeiro liberará os lotes, neste momento o sistema notificará os
fornecedores informando que foi iniciada a disputa de lances para o lote.:
1. Clique sobre a aba DISPUTA;
2. Clique sobre o lote que está liberado para disputa. Apenas o fornecedor com proposta
classificada para o lote poderá enviar lance.
3. Clique em Enviar Lance, informe um valor menor que o último lance do fornecedor. Fique
atento ao número do lote que aparece na tela de envio de lance, para evitar o lançamento de
um valor equivocado.
4. Cancelamento de lance: caso o fornecedor tenha feito algum lance indevido, deve solicitar,
através de mensagem, o cancelamento do lance ao pregoeiro.
5. Cancelamento de valor da PROPOSTA INICIAL: O fornecedor deve solicitar, através de
mensagem, o cancelamento do valor ao pregoeiro, mas a operação só ocorrerá após o
encerramento da DISPUTA, na etapa NEGOCIAÇÃO. Portanto, os fornecedores devem
desconsiderar o valor informado, mesmo que seja a melhor oferta, e realizar seus lances
normalmente.

Tela de envio de lance

4.4.4. Prorrogação Automática
Após o encerramento da DISPUTA DE LANCES iniciará a etapa de PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA.
Esta etapa terá um tempo definido, informado na coluna Término Lances, conforme configuração prévia,
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sendo que o mesmo será prorrogado a cada lance dos fornecedores. A etapa de PRORROGAÇÃO
AUTOMÁTICA ficará ativa enquanto forem ofertados lances.

Lote na etapa de Prorrogação Automática

Por exemplo: Se for configurado o tempo de 2 minutos de prorrogação no momento em que
encerrar a etapa de DISPUTA DE LANCES o lote ficará disponível para lances, por mais 2 minutos, na
etapa 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.

4.4.5. Direito de Preferência
A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo 44, assegurou às
microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), com o critério de desempate, o direito de
preferência na contratação. O mesmo benefício foi concedido às cooperativas, conforme o artigo 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 Cooperativas
com direito de preferência sejam iguais ou superiores em até 5% ao valor da melhor oferta classificada,
quando o enquadramento da melhor da classificada for Outros.
No caso descrito acima será convocada a ME, EPP ou Cooperativa com direito de preferência para
que, no prazo de 5 minutos, apresente lance inferior ao fornecedor melhor classificado ou desista do
direito de preferência para agilizar o processo. Em caso de empate será convocada a ME, EPP ou
Cooperativa vencedora que enviou a oferta primeiro.
Não havendo apresentação de lance inferior ao da melhor oferta classificada ou se houver
desistência da empresa com direito de preferência, serão convocadas as demais ME, EPP ou
Cooperativas com direito de preferência, com preços iguais ou superiores em até 5% ao valor da melhor
oferta classificada, respeitada a ordem de classificação.
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Caso a melhor oferta obtida nas etapas de Disputa e Prorrogação seja de ME, EPP ou Cooperativa,
não haverá direito de preferência para as demais classificadas.

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;
3. Clicar em Enviar Lance e informar 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 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 a etapa será encerrada.

4.4.6. Negociação/Aceitabilidade do Valor
Encerrada a etapa de DISPUTA o pregoeiro iniciará a NEGOCIAÇÃO com os fornecedores com as
melhores ofertas. Todos os participantes devem ficar atentos, devido à possibilidade de negociação com
os demais fornecedores, no caso do valor apresentado for considerado inaceitável pelo pregoeiro.
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Durante a negociação a proposta do FORNECEDOR 2966 de R$ 14.893,00, para o lote 8, foi rejeitada e iniciou-se a negociação
com o FORNECEDOR 3721

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.

4.4.7. Habilitação do Fornecedor
Na etapa de HABILITAÇÃO o fornecedor com a melhor oferta deve enviar a documentação, caso
não tenha incluído na etapa de recebimento de propostas, conforme descrito no edital. O sistema
permitirá ao licitante enviar documentação solicitada pelo pregoeiro, durante a sessão pública.

Nesta etapa o pregoeiro analisará a documentação enviada pelos fornecedores
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Como enviar documentação
1. Clique em Documentação no menu do fornecedor, para exibir a listagem de documentos
enviados pelo mesmo;
2. Clique em Adicionar;
3. Informe o tipo de documento, anexe o arquivo, informe a data validade (se solicitado) e clique
em Enviar Documentação. Repita o procedimento para todos os arquivos necessários.
4. Caso queira visualizar a documentação enviada clique em
Download.

Listagem de documentos anexados pelo fornecedor

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.
Para visualizar os documentos do licitante ganhador, basta clicar no botão
Detalhes do Lote
e acessar a aba Documentos do Vencedor,

Listagem de documentos anexados pelo fornecedor vencedor na visualização dos detalhes do lote

4.4.8. 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 notificado, através de mensagem, que o
lote está disponível para manifestação de intenção de recurso e o tempo limite de inclusão da mesma.
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Lotes na etapa de INTENÇÃO RECURSO

Como manifestar a intenção de recurso
1. Clique na aba INTENÇÃO RECURSO;
2. Clique em
Incluir Intenção de Recurso na listagem de lotes;
3. Informe o motivo e clique em Salvar;
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 fornecedor perderá o direito de se manifestar para o lote. Caso todos os
fornecedores desistam da intenção a etapa do lote será encerrada e o mesmo ficará pendente de
adjudicação.
Para acompanhar as manifestações de intenção de recurso clique na opção Recurso do menu do
pregão. Nesta tela serão exibidas todas as intenções vinculadas ao pregão.

4.4.9. Encerramento da Sessão Pública
Se não ocorrer nenhuma manifestação de interpor recurso o licitante será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o lote, sendo assim encerrada a sessão pública.
Se existir manifestação de intenção de recurso o pregoeiro informará, via mensagem, os prazos
para registro das razões e contrarrazões e suspenderá a sessão para a inclusão dos memoriais e análise
dos mesmos.
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4.5. Recurso

Tela de disputa com lotes com manifestação de recurso aceita

4.5.1. Registrar as Razões
Dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro o fornecedor recorrente deve acessar o sistema e
apresentar as razões da interposição de recurso.
1. Na listagem de pregões clique em Disputa;
2. No menu do pregão clique em Recursos;
3. Incluir/Editar Razão: clique em
Incluir 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. Para excluir os dados informados clique em
Excluir Razão/Anexo.

Listagem de recursos da etapa de INCLUSÃO DA RAZÃO

Tela de inclusão dos memoriais: o fornecedor recorrente pode incluir a razão e vincular um anexo (opcional), detalhando os
motivos da manifestação
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4.5.2. Registrar as Contrarrazões
Dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro o fornecedor recorrido pode acessar o sistema e
apresentar as contrarrazões em resposta à parte que interpôs recurso.
1. Na listagem de pregões clique em Disputa;
2. No menu do pregão 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 no botão Adicionar, informe a contrarrazão e vincule um anexo (opcional), então clique
em Salvar.
5. Durante a etapa de INCLUSÃO DAS CONTRARRAZÕES os fornecedores poderão atualizar os
dados informados clicando em
Editar ou
Excluir Contrarrazão/Anexo.

Listagem de recursos na etapa INCLUSÃO DAS CONTRARRAZÕES

Listagem de contrarrazões do recurso

Tela de inclusão da contrarrazão
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4.5.3. Análise dos Recursos
Encerrado os períodos de inclusão da razão e das contrarrazões o recurso será analisado pelo
pregoeiro e autoridade competente, sendo que os mesmos podem receber os seguintes pareceres:
“INDEFERIR O RECURSO” – ao indeferir o recurso lote será adjudicado ao fornecedor vencedor e
encerrado o processo..
“DEFERIR O RECURSO - ANULAR” - a anulação é um ato decisório que cancela o lote, em face da
constatação da ocorrência de qualquer ilegalidade.
“DEFERIR O RECURSO - REVOGAR” - a revogação é um ato decisório que cancela o lote, motivado
em razões de conveniência e oportunidade da administração.
“DEFERIR O RECURSO - RETOMAR ETAPA” - está ação acontece nas situações de invalidação da
habilitação do fornecedor recorrido para o lote, nas situações: falta apresentação de documentação,
recusa em contratar ou invalidação de habilitação mediante deferimento de recurso. Caso exista um
fornecedor remanescente será iniciada a negociação no momento da retomada de etapa.

4.6. Relatórios
Para acessar os relatórios clique sobre a opção
à esquerda), e acesse a aba Relatórios.

Detalhes do Pregão do menu (canto superior

Listagem de relatórios vinculados ao pregão eletrônico

Proposta Inicial: documento com todas as propostas enviadas, contendo: código de identificação e
enquadramento do fornecedor; data de envio, status, valor e justificativa (se desclassificada) da
proposta; marca, valor unitário e valor total dos itens;
Ata do Pregão: O sistema gera, automaticamente, a ata do pregão. Nela ficam registradas todas as
ações do pregoeiro e fornecedores. Na ata constará os fornecedores envolvidos, as propostas iniciais,
itens do lote, lances, negociação, aceitabilidade, habilitação, decisão de recursos, classificação final,
mensagens, lotes cancelados e lotes adjudicados. A identificação dos fornecedores só ficará disponível a
partir da etapa de habilitação.
Adjudicação do Pregão: documento resumido dos lotes/itens adjudicados por fornecedor.
Homologação do Pregão: documento de constatação da regularidade dos atos procedimentais,
emitido pela autoridade competente.
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