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Prezado Servidor, 

 

Encontram-se disponíveis no módulo Pregão, melhorias quanto às informações presentes na ata 

de um pregão e no relatório de propostas dos lotes. Novos campos foram inseridos nestes 

documentos visando melhorar as informações apresentadas aos usuários do sistema. 

 

Relatório de propostas de lote de pregão 

 

O relatório de propostas de lote de pregão, que pode ser acessado tanto pelo Pregoeiro (FIGURA 

1) como pelo Fornecedor (FIGURA 2), passa a apresentar um novo campo chamado “Motivo de 

desclassificação” que constará o texto vinculado pelo pregoeiro no momento da desclassificação 

de uma proposta para o lote. 
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Figura 1 – Tela de acesso PREGOEIRO 

 

Figura 2 – Tela de acesso FORNECEDOR 



Para cada proposta desclassificada será apresentado o motivo de sua desclassificação. 

 

Figura 3 – Relatório de Proposta de Lote de Pregão 

 



Ata do Pregão 

 

O documento da Ata de pregões apresentará as seguintes informações: 

 

 Motivo da Não aceitação da proposta para o lote; 

Caso uma proposta/lance de um fornecedor não seja aceita para um lote, o texto vinculado 

pelo pregoeiro, contendo o motivo da Não Aceitação será apresentado na Ata do Pregão. 

 

 

Figura 4 – Ata de Pregão 



 

 Motivo da desclassificação de Proposta; 

Assim como no relatório de propostas do lote, na ata do pregão será apresentado um 

campo que constará o texto vinculado pelo pregoeiro no momento da desclassificação de 

uma proposta para o lote. 

 

 



 

 Motivo da Inabilitação do Fornecedor; 

Caso uma proposta/lance de um fornecedor não seja aceita para um lote, o texto vinculado 

pelo pregoeiro, contendo o motivo da Não Aceitação será apresentado na Ata do Pregão. 

 

 

Figura 5 – Ata de Pregão 



 

 Informação quanto ao fracasso de um lote (mesmo após sua homologação); 

Caso um lote tenha sido fracassado durante a execução dos tramites da licitação e este 

venha a ser homologado, permanecerá na ata do pregão a informação quanto ao seu 

fracasso. 

 

Figura 6 – Ata de Pregão 

 


