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Prezado Servidor, 

 

O Módulo de Pregão foi alterado de forma que seja possível realizar a gestão manifestações de 

intenção de interposição de recurso e dos recursos propriamente ditos para cada lote de um 

pregão de forma independente.  

 

Anteriormente o sistema tratava de forma única o prazo de manifestação de intenção de recurso 

para todos os lotes de um pregão, ou seja, os procedimentos quanto ao prazo de manifestações, 

cadastramento de manifestações e de definição das datas recursais eram realizados em um 

mesmo momento para todos os lotes da licitação. Com a nova funcionalidade o sistema ficará mais 

flexível e permitirá a execução dos procedimentos para cada lote do pregão. Dessa forma é 

possível, por exemplo, homologar um determinado lote do pregão sendo ainda existe algum outro 

lote que não teve etapa de lances. 

 

Cabe ressaltar que ainda assim, o pregoeiro, se desejar, poderá aguardar um momento único para 

habilitar vários ou todos os lotes para manifestação de intenção de recurso pelos fornecedores. 

 

A funcionalidade “Gerenciar Manifestações de intenção de recurso”, localizada na parte superior 

da tela de lotes do pregão, viabilizará a gestão dos prazos de manifestações de intenção de 

recursos para cada lote do pregão de forma isolada. Consequentemente, toda a etapa de recurso 

para cada lote do pregão acontecerá de maneira independente.  

 

Ao acessar a comando citado anteriormente e destacado na figura abaixo, o usuário poderá iniciar 

o prazo de manifestação de intenção de recurso, para um lote específico. 
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O sistema permitirá que o prazo de manifestação de intenção de recurso seja iniciado para um lote 

do pregão, desde que esse lote esteja apto ao início deste prazo, ou seja, os procedimentos que 

antecedem a etapa de manifestação de intenção de recurso para um lote já foram executados de 

acordo com o exigido para o rito do pregão. Os lotes que atenderem aos critérios necessários, 

conforme descrito anteriormente, serão destacados em azul.  

 

 

 



 

Os lotes já habilitados pelo Pregoeiro para o cadastramento de manifestações de intenções de 

recursos pelos fornecedores, serão destacados em verde, conforme figura abaixo. 

 

 

 

Em se tratando de pregões presenciais, os procedimentos para o cadastramento das 

manifestações de intenções de recursos não foram alterados (tal procedimento é executado, 

no sistema, pelo próprio pregoeiro da licitação). 

  



Tela de Gestão de lote do pregão presencial (acesso Pregoeiro). 

 

 

Tela de cadastramento de manifestações de intenção de recurso para lotes do pregão presencial. 

 



Na tela de cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi incluído um comando que 

permitirá ao usuário finalizar o prazo de manifestação de intenção de recurso. Desta forma o 

usuário não precisará acessar outra tela apenas para finalizar o prazo de cadastramento de 

manifestações de intenção de recurso para o lote em questão. 

 

 

 

Após o cadastramento de todas as manifestações de intenção de recurso para o lote, caso queira, 

o usuário poderá acessar o comando para finalizar o prazo para manifestação de intenção de 

recurso, conforme destaque na figura acima. Vale lembrar que uma vez finalizado esse prazo não 

será possível a inclusão de novas manifestações para aquele lote. 

 

Em se tratando de pregões eletrônicos, os procedimentos para o cadastramento das 

manifestações de intenção de recurso pelos, assim como os procedimentos para a 

vinculação de recursos e contra-razões de recursos não foram alterados (procedimentos que 

são executados, no sistema, pelo próprio fornecedor participante da licitação). 

 



Quando da vinculação das datas recursais para os lotes do pregão (tanto eletrônico como 

presencial), o sistema permitirá a vinculação de datas distintas para cada um dos lotes do pregão. 

 

 

 

 



Cada lote apto ao cadastramento dos prazos recursais será listado na tela conforme demonstra 

figura abaixo. Para o exemplo a seguir, apenas o lote 4 estava apto a receber as datas limites 

referentes aos prazos recursais. 

 

 

 

Caso o objetivo seja a vinculação das mesmas datas para diversos lotes da licitação, de uma só 

vez, o usuário poderá acionar o comando “Inserir datas únicas”. Desta forma, as informações 

vinculadas serão aplicadas a todos os lotes aptos à definição dos prazos recursais. 

 

 



Os procedimentos para a emissão do parecer do Pregoeiro assim com os procedimentos para 

determinação da decisão de recursos e contra-razões de recursos por parte da Autoridade 

competente, não foram alterados. 

 

Tela de emissão de parecer sobre recursos e contra-razões de recursos(Pregoeiro) 

 

 

Tela de decisão de recursos e contra-razões de recursos(Autoridade Competente) 

 


