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PREGÃO ELETRÔNICO 

VISÃO LICITANTE (ACESSO RESTRITO) E CIDADÃO (ACESSO PÚBLICO) 

 

Este Manual tem como objetivo apresentar os principais passos a serem realizados pelo 

CIDADÃO ou pelo FORNECEDOR para acompanhar e participar de um pregão eletrônico. 

Na visão do CIDADÃO, é dado foco ao passo a passo para realizar pesquisa de um pregão 

eletrônico, para acompanhar uma sessão de lances, para registrar pedido de 

esclarecimento/impugnação e para acessar o chat da sessão. 

Na visão do FORNECEDOR, é apresentado o passo a passo de todo o processo para a 

participação do licitante em um pregão eletrônico, passando desde a pesquisa para encontrar 

o pregão desejado e inclusão de proposta e dos documentos de habilitação e de pedido de 

esclarecimento / impugnação, até a conclusão do pregão eletrônico. 

 

Normativa: 

Decreto nº 48.012, de 22 de julho de 2020: regulamenta a licitação, na modalidade pregão, 

na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos 

os serviços comuns de engenharia, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e 

fundacional do Poder Executivo e dá outras providências 

 

Macrofluxos: 

Modo de Disputa Aberto  
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*Etapa depende de decisão do pregoeiro para ocorrer. 

 

Modo de Disputa Aberto e Fechado 

 

Por fim, cabe informar que o passo a passo foi construído com telas de simulações realizadas 

no ambiente de homologação (ambiente de realização de testes do sistema) de mais de um 

pregão eletrônico, com dados fictícios de fornecedores, representantes e processos 

licitatórios, visando contemplar o processo de ponta a ponta. A sequência de telas do processo 

não é de um único processo ou lote. 

Para dúvidas e esclarecimentos quanto ao Portal de Compras MG, enviar e-mail para 

atendimentosiad@planejamento.mg.gov.br. 
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1. Pesquisa por pregão no Portal de Compras MG (ACESSO PÚBLICO) 

 

I. Para realizar consulta pública no Portal de Compras MG, é necessário acessar 

o sítio eletrônico www.compras.mg.gov.br, clicar na aba “Pregão” e depois em 

“Consulta a pregões”: 

 

II. Para efetuar a pesquisa, basta preencher os filtros desejados, sendo 

obrigatório o preenchimento apenas do filtro “Tipo”, escolhendo entre 

“Pregão” ou “Pregão para registro de preços”: 

 

Observação: aparecerá mensagem de erro solicitando a alteração dos parâmetros de 

pesquisa, se, conforme filtros inseridos, o resultado da pesquisa for superior a 1.000 (um mil) 

http://www.compras.mg.gov.br/
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processos. Nesse caso, o usuário deve informar mais filtros de pesquisa, para possibilitar um 

refinamento da busca e a exibição de um número menor de processos em seu resultado. 

2. Cadastro do FORNECEDOR no Portal de Compras MG 

 

I. Para acesso a área de Fornecedores do Portal de Compras MG, é necessário 

cumprir as seguintes condições: 

a) Fornecedor deve possuir Cadastro Central válido junto ao Cadastro Geral de 

Fornecedores – Cagef; 

Lembrando que a efetivação do cadastro ocorre somente quando a solicitação de Inscrição 

estiver com status “Aprovada” ou “Aprovada Parcialmente”. 

b) Usuário de sistema, também denominado como representante, deverá estar vinculado 

ao CNPJ do fornecedor;  

c) Usuário de sistema deve estar em posse dos dados de acesso utilizados no Cagef, a 

saber: CPF e senha do usuário + CNPJ/CPF do fornecedor vinculado. 

 

II. Em caso de dúvidas quanto ao cadastro junto ao Cagef, consulte a página de 

Orientações aos Fornecedores disponível no menu “Cadastro de 

Fornecedores” do Portal de Compras MG. 

3. Acessando o Portal de Compras MG como FORNECEDOR 

 

I. No Portal de Compras MG, clicar em “login Fornecedor” na lateral direita.  

 

http://compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1003&Itemid=100078
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II. Para entrar no sistema, realizar login preenchendo os dados: CPF do 

representante do fornecedor, CNPJ / CPF do fornecedor e senha (a senha a ser 

informada é a mesma senha utilizada para acessar o sistema CAGEF). 

 
 

III. Se houver erro nesse momento, conferir os dados digitados e a senha. Se o erro 

persistir, capturar a tela com o erro e encaminhar para o e-mail: 

cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br. 

 
 

IV. Ao acessar o ambiente, aparecerão os dados do fornecedor e do representante 

na parte superior direita da tela. 

mailto:cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br
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4. Pesquisando um pregão para cadastro de propostas e/ou cadastro de pedido de 

esclarecimentos ou impugnações 

 

I. Após acessar o sistema, clicar no botão  na parte superior esquerda da tela 

para visualização do menu.  

 

 

II. Clicar na opção “Pregão” e, em seguida, em “Consulta a pregões”: 
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a. Selecionar uma das opções: “Pregão” ou “Pregão para Registro de preços”: 

 

Observação: é obrigatório selecionar um dos tipos para realizar a pesquisa. 

 

b. Caso o FORNECEDOR tenha mais informações, inserir outros filtros, como: 

número do processo de compra/planejamento e seu respectivo ano, 

órgão/entidade responsável pelo processo licitatório etc. Por fim, clicar em 

“buscar”: 

⮚ Tela de consulta a Pregão 
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⮚ Tela de consulta a Pregão para registro de preço 

 

 

c. Serão apresentadas as informações sobre o certame pesquisado: 
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d. Para visualizar os detalhes do pregão, inclusive para fazer download do edital, 

clicar no botão  localizado à direita das informações. 

 

e.  A aba “Dados do pregão” apresenta os dados gerais, edital e suas retificações: 
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Observação: O Fornecedor deve ficar atento às retificações do edital, caso existam, à data e 

hora da sessão, ao quadro de avisos e aos pedidos de esclarecimentos e impugnações 

registrados e respondidos. 

 

f. Na aba “Lotes do pregão”, aparecem os dados referentes aos lotes, sua 

descrição e regra de participação: 

 

Observação: nesse momento aparecerão todos os lotes da licitação. 
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g. Para acessar os itens do lote, selecionar o lote desejado e clicar em “Visualizar 

itens”: 

 

 

h. Serão apresentados os dados dos itens que compõem o lote selecionado, com 

informações do tipo de item, código e descrição do item, unidade de aquisição, 

quantidade solicitada e, se aceita ou não item similar: 

 

5. Registrando um pedido de esclarecimento ou de impugnação em um pregão 
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I. O cadastro do pedido de esclarecimento/impugnação pode ser realizado 

no ACESSO PÚBLICO ou do FORNECEDOR. 

a) Para isso, é necessário acessar os dados do pregão, conforme passos já 

apresentados. 

b) Na aba “Dados do pregão”, clicar no botão “Esclarecimentos/impugnações” na 

parte inferior direita: 

 

 

II. Ao clicar nesse botão, aparecerá alerta em amarelo para o 

fornecedor/cidadão quanto aos prazos e às condições previstas no 

instrumento convocatório para apresentação de esclarecimentos e 

impugnações: 
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III. Para registrar pedido de esclarecimento ou de impugnação, clicar no botão 

“Solicitar esclarecimento sobre o edital” ou “Cadastrar impugnação”: 

 

Observação: o pedido de esclarecimento deve ser enviado quanto houver dúvida quanto a 

uma regra do edital, ou quando for necessário que o órgão/entidade complemente alguma 

informação importante para a formulação das propostas e participação no pregão. Por sua 

vez, a impugnação questiona uma regra do edital, sugerindo a sua modificação pelo 

órgão/entidade responsável. 

 

IV. Na tela “Esclarecimentos e impugnações”, preencher todos os campos 

obrigatórios de identificação do solicitante e do pedido de 

esclarecimento/impugnação.  

a. Campos obrigatórios indicados com “*”; 

b. Campo “Mensagem” possui limite de 1.000 (um mil) caracteres; 

c. Pode ser feito upload de arquivo com o embasamento do pedido. 
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V. Quando o FORNECEDOR estiver logado, o sistema já traz os dados do 

fornecedor e de seu representante. Preencher todos os campos 

obrigatórios. 

a. Campos obrigatórios indicados com “*”; 

b. Campo “Mensagem” possui limite de 1.000 (um mil) caracteres; 

c. Pode ser feito upload de arquivo com o embasamento do pedido. 

d. É possível editar o e-mail para recebimento da notificação de 

resposta.  

 

 

 

VI. Após salvar, a tela mostra a confirmação do envio da solicitação: 
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VII. Fornecedor/Cidadão pode realizar consulta a um pedido de esclarecimento 

/ impugnação específico, selecionado o Tipo e inserindo o número da 

Solicitação. 

 

 

VIII. É possível ainda consultar todos os pedidos de esclarecimentos e 

impugnações do pregão em questão, assim como a resposta de cada 

solicitação.  

a. Solicitação na situação “Enviada”: pedido de 

esclarecimento/impugnação salvo pelo cidadão/fornecedor. 

b. Solicitação na situação “Concluída”: pedido avaliado pelo pregoeiro e 

equipe de apoio com resposta emitida.  

 

 

IX. É possível ver o detalhamento de cada solicitação clicando em :  
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6. Cadastrando a proposta comercial e os documentos de habilitação para participar de 

pregão eletrônico 

 

Conforme art. 26 do Decreto nº 48.012/2020, os licitantes encaminharão 

concomitantemente, exclusivamente por meio do sistema, os documentos de habilitação 

exigidos no edital e a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o 

horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

I. Para cadastro da proposta, clicar no botão  na parte superior esquerda 

da tela para visualização do menu.  
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II. Clicar na opção “Pregão” e, em seguida, em “Propostas de lotes de pregão 

eletrônico”: 

 

 

III. Selecionar o tipo de pregão, preencher os demais filtros caso tenha as 

informações e clicar em buscar: 

 

 

IV. Selecionar o processo e clicar no botão “Acessar o pregão para 

encaminhamento de propostas” 
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V. Clicar no botão “Cadastrar propostas para o pregão” na parte inferior 

direita: 

 

 

VI. Aparecerão os lotes disponíveis para apresentação de proposta, conforme 

regra de participação do lote e porte do fornecedor. 

 

a.  Visão Fornecedor “Porte Outro” 
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b. Visão Fornecedor “ME/EPP”  

 

 

 

VII. É apresentada instrução sobre isenção do Imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação - ICMS: 
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Observação: Para os fornecedores mineiros não optantes pelo Simples Nacional, o 

documento da proposta comercial que será incluído no sistema por meio de upload precisa 

ter ambas as informações de preços: COM e SEM ICMS. Os preços a serem informados no 

sistema são aqueles SEM ICMS, pois serão os preços que vão ser utilizados na etapa de lances. 

 

VIII. Após clicar em OK para a Instrução, é necessário o preenchimento das 

declarações.  

a.  Visão Fornecedor “Porte Outro” 

 

 

Observação: Fornecedor porte Outro deve estar “De acordo” com todas as opções para seguir 

para o cadastramento da proposta. 

 

b. Visão Fornecedor “ME/EPP” 

 

 

 



23 
Agosto / 2020 

Versão 1 

 

Observação: Para fornecedor ME/EPP, há opção de aceitar “restrição de documentação fiscal” 

para seguir no cadastramento da proposta, mesmo declarando não atender a declaração de 

habilitação.  

IX. Após preenchimento das declarações, na tela “Proposta de pregão 

eletrônico”, devem ser preenchidos todos os campos da proposta, 

conforme previsão do instrumento convocatório: 
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Observação: as informações contidas na declaração de atendimento pelo fornecedor às regras 

para usufruir das preferências definidas no art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/93, serão utilizadas 

pelo sistema para a aplicação das regras de desempate entre os licitantes, caso isso seja 

necessário no decorrer da sessão de pregão.  

 

a. Dados do item: devem ser preenchidos os campos de “valor unitário do item”, “valor total 

do item”, “marca” e “modelo” (quando material) para cada item do lote.  

 

Observação: não há cálculo automático de totalização, porém o sistema não salva se o valor 

informado estiver incorreto. 
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b. Valor total da proposta para o lote: preencher com o valor correspondente ao somatório 

dos valores totais de cada item que compõe o lote. 

c. Arquivos da proposta: fornecedor deve fazer upload da proposta e demais arquivos 

relacionados a mesma, conforme exigência do instrumento convocatório.  

 

IMPORTANTE: o upload de arquivos de proposta deve estar de acordo com o edital, sob pena 

de desclassificação, nos termos do Decreto Estadual nº 48.012/2020. 

 

d. Declaração de atendimento pelo fornecedor às regras para usufruir das preferências 

constantes no §2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93: selecionar SIM ou NÃO para cada item. 

 

e. Documentos para habilitação: informar SIM ou NÃO se utilizará Certificado de Registro 

Cadastral - CRC e realizar upload dos demais documentos de habilitação, observando as 

exigências do instrumento convocatório: 

 

Observação: a utilização do CRC do Cagef para efeito de habilitação deve ser informada, 

conforme instruções do documento convocatório. Os demais documentos de habilitação 

devem ser anexados. 

IMPORTANTE: o upload de arquivos de habilitação deve estar de acordo com o edital, sob 

pena de inabilitação, nos termos do Decreto Estadual nº 48.012/2020. 

 

f. Após preenchimento de todos os campos obrigatórios, a proposta pode ser salva: 
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Observação: até a data e hora de início da sessão, a proposta pode ser visualizada, alterada 

ou excluída. 

 

X. Após a conclusão do cadastro da proposta e dos documentos de habilitação 

para o lote, fica registrada a data de envio da proposta inicial. 



27 
Agosto / 2020 

Versão 1 

 

 

7. Da Sessão do Pregão Eletrônico 

 

I. Acompanhamento da sessão do pregão – CIDADÃO 

a) No dia e horário marcado para a sessão pública, qualquer cidadão pode acompanhar 

todo o processo. Para isso, é necessário procurar o processo desejado e alterar as abas 

ou botões, conforme o que se pretende acompanhar. O passo a passo de como realizar 

pesquisa consta no item 1 deste Manual. 
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b) Caso a sessão não tenha iniciado, é necessário aguardar o dia e hora e o início da sessão 

pelo pregoeiro: 
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c) Caso o pregão tenha iniciado, o cidadão pode acompanhar a sessão de lances e as 

mensagens do chat. A seguir serão apresentadas as telas do chat e dos lances: 
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II. Participando da sessão do pregão eletrônico - FORNECEDOR 

a) Na data e hora marcada para início da sessão pública, o FORNECEDOR que inseriu 

proposta deverá realizar login no sistema (conforme item 3 deste Manual) e acessar a 

opção “Encaminhamento de lances”: 

 

 

b) No menu “Encaminhamento de lances”, caso a sessão não tenha iniciado, o sistema 

apresentará a mensagem “Nenhum item foi encontrado”. É necessário aguardar a data 

e hora e o início da sessão pelo pregoeiro: 
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c) Caso a sessão tenha iniciado, ao consultar o processo, o sistema trará as informações 

do pregão e o FORNECEDOR deve marcar a opção de “Participar da sessão de pregão”: 

 

 

d) Aparecerão os dados do pregão na primeira aba e, para participar da sessão, clicar em 

“Participar da sessão de pregão >>”: 
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e) A partir desse momento, o FORNECEDOR deve acompanhar a situação do lote e as 

mensagens do pregoeiro no chat ao longo de todo processo: 

 

Observação: o FORNECEDOR nesse momento saberá com qual código participará para cada 

lote. Importante selecionar o lote correto, antes de enviar mensagem no chat. 

 

III. Suspensão e reativação de lote 
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a) Após iniciada a sessão, o pregoeiro pode suspendê-la. A cada suspensão, o pregoeiro 

informará o motivo e data e hora de reativação. As mensagens são apresentadas no 

chat. 

 

 

b) Após a reativação do lote pelo pregoeiro, é apresentada mensagem no chat. 

 

 

IV. Classificação das propostas pelo pregoeiro 
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a) Antes da sessão de lances, é necessário que o pregoeiro realize a classificação das 

propostas. O FORNECEDOR tem acesso às demais propostas (preço, marca e modelo), 

assim como à motivação de desclassificação, se houver. Para pesquisar, basta clicar 

em “Visualizar relatório de propostas”: 

 

Observação: os arquivos da proposta do FORNECEDOR melhor classificado, inseridos 

conforme edital, ficam visíveis para o pregoeiro apenas a conclusão da fase competitiva.  

 

b) Na tela Lotes do pregão, ao selecionar o lote, são apresentadas as seguintes 

informações: número do lote selecionado, menor valor de proposta para o lote, menor 

valor da proposta do fornecedor logado e a diferença mínima entre lances, se for o 

caso (obrigatório em “modo aberto” e facultativo em “modo aberto e fechado”).  
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Observação: O valor do lance ainda está inativo, porque não foi dado início à etapa de lances 

pelo pregoeiro.  

 

V. Fase competitiva – Modo de Disputa Aberto 

Conforme arts. 31 e 32 do Decreto nº 48.012/2020, os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com possibilidade de prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital. 

A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período 

de duração da fase competitiva. 

 

a) Após abertura da sessão de lances pelo pregoeiro, a situação do lote passa de 

“Classificação de propostas concluída” para “Disputa aberta iniciada”. A partir deste 

momento, é possível dar lances, inclusive intermediários1. Para enviar lance, basta 

preencher o campo “Valor do lance (R$)” com o valor a ser enviado. 

 
1 Vide Decreto nº 48.012/2020, art. 3º, inciso V. 
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Observação: durante todo o tempo, o contador exibe o tempo restante. 

 

b) O sistema apresentará mensagem ao FORNECEDOR, para que informe se deseja 

continuar com o envio do lance. 

 

 

c) Ao confirmar o envio do lance, o valor é atualizado no campo “Meu menor valor (R$)”. 
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d) O FORNECEDOR pode solicitar a exclusão de seu último lance. Para isso, clicar no botão 

“Solicitar exclusão do meu último lance”: 

 

 

e) Após clicar, aparecerá mensagem para que o FORNECEDOR confirme sua solicitação 

de exclusão do último lance: 
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f) Após a confirmação da exclusão do lance pelo pregoeiro, é apresentada mensagem 

chat, informando quanto à exclusão: 

 

 

g) A partir dos 8 minutos da fase competitiva, a cada lance dado por um fornecedor, o 

prazo da sessão é prorrogado e aparecerá mensagem no chat. O FORNECEDOR pode 

acompanhar o relógio no campo “Tempo restante da sessão (min.)”: 
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ATENÇÃO: Caso não haja lance nos últimos 2 minutos (do 8º ao 10º minuto) da fase 

competitiva, não haverá prorrogação automática. O pregoeiro irá realizar análise e poderá 

reiniciar a sessão em prol da busca de melhor oferta. O FORNECEDOR deve ficar atento às 

mensagens no chat. 

 

h) O sistema não aceita lance que não respeite a diferença mínima entre lances. Ao enviar 

lance sem respeitar a diferença, o sistema apresentará mensagem de erro. 
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i) O sistema não aceita lance igual ao melhor lance da sessão. Ao enviar lance sem 

respeitar a regra, o sistema apresentará mensagem de erro.: 
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j) Após a conclusão da sessão de lances, a situação do lote é alterada para “Disputa 

aberta concluída” e o valor de referência/valor máximo aceitável é divulgado pelo 

Portal: 

 

 

k) Após a conclusão da fase competitiva, o sistema verifica a ocorrência de empate ficto2, 

conforme art. 36 do Decreto nº 48.012/2020 e apresenta mensagem automática no 

 
2 Para maiores detalhes, vide art. 44 e art. 45 da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
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chat. Além disso, a situação do lote altera para “Aguardando lance de micro empresa 

e empresa de pequeno porte”: 

 

 

l) O pregoeiro então solicitará a apresentação de novo lance à micro empresa ou 

empresa de pequeno porte. O tempo para envio de novo lance é de 5 minutos: 

 

 

m) A ME/EPP avaliará se irá apresentar novo lance, sendo necessário cobrir o valor 

apresentado pelo fornecedor porte Outro melhor classificado. A seguir, será 

apresentada tela em que a ME/EPP irá dar novo lance: 
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n) Após o envio do lance, a ME/EPP não pode enviar outro lance mesmo que o tempo de 

5 minutos não tenha se encerrado. O botão “Enviar lance” fica indisponível: 

 

 

o) Após término do prazo de 5 minutos, será apresentada mensagem no chat, 

informando quanto à apresentação de novo lance pela ME/EPP: 
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p) Caso a ME/EPP não tenha feito lance e não tenha nenhuma outra ME/EPP que se enquadre na 

situação de empate ficto, aparecerá a mensagem destacada abaixo no chat: 

 

 
 

 

VI. Fase competitiva – Modo de Disputa Aberto e Fechado 

 

Conforme arts. 31 e 33 do Decreto nº 48.012/2020, no modo de disputa Aberto e Fechado, os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final fechado, conforme o 

critério de julgamento adotado no edital. A etapa de envio de lances da sessão pública terá 

duração de quinze minutos e, após esse tempo, é apresentada mensagem de fechamento 

iminente, ocorrendo o encerramento aleatório em até 10 minutos. Após a conclusão da 

etapa aberta, o pregoeiro inicia a etapa fechada para apresentação de lance fechado em 5 

minutos, conforme condições previstas no art. 33. 
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a) Após abertura da sessão de lances pelo pregoeiro, a situação do lote passa de 

“Classificação de propostas concluída” para “Disputa aberta iniciada”. A partir 

deste momento, é possível dar lances, inclusive intermediários3. Para enviar lance, 

basta preencher o campo “Valor do lance (R$)” com o valor a ser enviado. 

 

Observação: para esse modo de disputa também valem as mesmas regras do modo de disputa 

Aberto: de não aceitação de lance que não respeite a diferença mínima entre lances, de 

solicitação de exclusão do último lance e de não aceitação de lance igual ao lance do licitante 

melhor classificado. 

 

b) No campo “Tempo restante da sessão”, é possível acompanhar o andamento dos 

15 minutos da etapa aberta: 

 
3 Vide Decreto nº 48.012/2020, art. 3º, inciso V. 
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c) Passados os 15 minutos, o sistema envia mensagem no chat quanto ao início do 

tempo randômico. O tempo aleatório máximo é de até 10 minutos. Cabe destacar 

que o contador não apresenta informação, uma vez que a sessão será encerrada a 

qualquer momento, aleatoriamente: 

 

 

d) Ao término do tempo randômico, é apresentada mensagem no chat de 

encerramento da sessão de lances, podendo a etapa fechada ser iniciada a 

qualquer momento pelo pregoeiro. 
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e) Após o início da etapa fechada pelo pregoeiro, é apresentada mensagem 

automática no chat com a informação dos licitantes, que se enquadraram nas 

regras do Decreto, para envio de um único lance sigiloso em até 5 minutos: 

 

 

f) O campo de lance é habilitado para os FORNECEDORES, que se enquadraram na 

regra do Decreto. Após o envio, o campo fica inabilitado, mesmo ainda restando 

tempo: 
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Observação: os lances enviados na etapa fechada somente serão exibidos ao final do prazo de 

5 minutos concedido a todos os licitantes participantes da etapa. 

 

g) Finalizado o tempo de 5 minutos da etapa fechada, caso tenha ocorrido empate 

entre propostas fechadas, serão aplicadas as regras de empate ficto e desempate, 

conforme arts. 36 e 37 do Decreto.  

h) Na ocorrência de empate ficto, assim como no “modo de disputa Aberto”, o Portal 

verifica o enquadramento e envia mensagem no chat. 
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i) Para o desempate, cabe destacar que o Portal utiliza as informações preenchidas 

pelo FORNECEDOR, quando do cadastramento da proposta e dos documentos de 

habilitação. Se, após serem aplicadas as regras do art. 3º, §2º da Lei nº 8.666/93, 

estiver mantida a situação de empate, o próprio sistema realiza o sorteio: 

 

 

VII. Julgamento da proposta (aceitação da proposta) 

 

a) Encerrada a fase competitiva, é disponibilizado o valor de referência/valor máximo aceitável 

do lote. Nessa etapa, é realizada a negociação entre pregoeiro e o licitante melhor classificado 

pelo chat e, concluída a negociação, será solicitada a nova proposta:  
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Observação: o prazo mínimo a ser dado pelo pregoeiro para o envio da nova proposta é de 2 

horas. A sessão poderá ficar suspensa durante o período de envio da nova proposta pelo 

FORNECEDOR.  

 

b) O FORNECEDOR convocado para enviar nova proposta deverá clicar no link do chat e 

realizar o upload da nova proposta e demais documentos exigidos no instrumento 

convocatório. É permitido upload de até 5 arquivos em qualquer formato: 

 

 

c) Após o envio dos arquivos pelo FORNECEDOR, é apresentada mensagem no chat, 

informando quanto ao envio. É possível o envio de novos arquivos pelo FORNECEDOR, 

enquanto o pregoeiro não encerra o prazo de envio, sendo os anteriores substituídos. 

Havendo o encerramento do prazo pelo pregoeiro, será apresentada mensagem no 

chat.  
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Observação: Caso haja necessidade de realização de diligência, para complementar ou 

esclarecer alguma informação já constante da documentação da proposta, o pregoeiro 

informará no chat e o FORNECEDOR deverá enviar juntamente com o envio da nova proposta. 

 

d) O pregoeiro analisará a nova proposta e demais documentos, se houver, e o resultado 

da aceitação será apresentada no chat, com a identificação do FORNECEDOR pelo 

nome e CNPJ ou CPF.  
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e) O pregoeiro analisará a nova proposta e demais documentos, se houver, e o resultado 

da não aceitação será apresentada no chat, sem identificar o fornecedor e com o 

motivo da não aceitação.  

 

 

VIII. Habilitação de fornecedor 

 

a) Após a aceitação da proposta do primeiro colocado, será realizada a etapa de análise 

dos documentos de habilitação. O Portal disponibiliza os documentos de habilitação, 

enviados quando do cadastramento da proposta, para o pregoeiro, que realizará 

também consulta ao Certificado de Registro Cadastral – CRC do fornecedor no Cagef.  

b) Caso haja necessidade de realização de diligência, para complementar ou esclarecer 

alguma informação já constante da documentação de habilitação, a solicitação 

ocorrerá por meio do próprio sistema. Aparecerá mensagem no chat com link para que 

o fornecedor envie a resposta à diligência. FORNECEDOR deve clicar no link: 
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ATENÇÃO: o FORNECEDOR não pode incluir documento que deveria ter sido anexado quando 

do cadastramento da proposta inicial. 

 

c) FORNECEDOR pode realizar upload de até 5 arquivos para a diligência. 

 

 

d) Após o envio de resposta com os arquivos da diligência pelo FORNECEDOR, aparecerá 

mensagem no chat: 
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Observação: enquanto o pregoeiro não encerra o prazo de envio dos documentos da 

diligência, é possível o FORNECEDOR enviar novos arquivos, sendo os anteriores substituídos. 

 

e) O pregoeiro realizará a análise dos documentos de habilitação e dos documentos de 

diligência, se for o caso, para habilitar ou inabilitar o FORNECEDOR. Segue abaixo tela 

com a mensagem no chat referente a habilitação de FORNECEDOR:  

 

Observação: quando o FORNECEDOR é inabilitado, a mensagem no chat contemplará o motivo 

da inabilitação. 

c 
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IX. Realizando manifestação de intenção de recurso 

 

A etapa de manifestação de intenção de recurso consiste no licitante informar se tem intenção 

de apresentar recurso para um lote e qual sua motivação. 

a) Concluída a etapa de habilitação do lote, será iniciada a manifestação de intenção de 

recurso pelo pregoeiro. Aparecerão as mensagens no chat, com a informação de 

habilitação para cadastro das manifestações pelos licitantes por lote: 
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Observação: o pregoeiro pode iniciar a manifestação de todos os lotes ao mesmo tempo ou 

individualmente, ficando a seu critério e conforme condução da sessão. 

 

b) Para inserir intenção de recorrer, o FORNECEDOR deve selecionar o lote e clicar no 

botão “Gerenciar intenções de interposição de recurso”: 

 

 

c) Em seguida, o FORNECEDOR deve clicar em “Manifestar intenção de recurso”: 
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d) Ao clicar em “Manifestar intenção de recurso”, será apresentada tela com informações 

do lote, do fornecedor vencedor e do fornecedor e representante que irá manifestar 

intenção de recorrer. O representante deverá preencher o campo “Motivo do 

recurso”: 

 

Observação: atentar para o prazo estabelecido no edital para a manifestação de intenção de 

recurso. O pregoeiro irá iniciar e encerrar o período. 

 

e) Após o encerramento do prazo de manifestação pelo pregoeiro, será apresentada 

mensagem no chat, por lote, com a informação de quais fornecedores manifestaram 

intenção de recurso: 
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f) Encerrado o prazo de manifestação de intenção de recurso, o pregoeiro realizará o 

juízo de admissibilidade. Após conclusão do juízo de admissibilidade, são apresentadas 

mensagens no chat com quais manifestações foram aceitas pelo pregoeiro e quais 

foram recusadas: 

 

8. Apresentando razão ou contrarrazão de recurso 

 

a. Para envio de razão de recurso, o FORNECEDOR deve acessar o menu “Pregão” e, sem 

seguida, a opção “Encaminhamento de recursos e contrarrazões de recursos”: 
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b. O FORNECEDOR deve pesquisar o pregão desejado: 

 

 

c. Em seguida, selecionar o pregão pesquisa e clicar em “Acessar pregão para envio de 

recursos/contrarrazões de recurso”: 

 

 

d. Serão apresentados na tela os dados referentes às datas limite para apresentação de 

razão e contrarrazão de recurso, motivo da intenção de recurso, arquivos de razão de 

recurso. Para envio de razão de recursos, selecionar o lote para o qual foi aceita a 

intenção de recurso e clicar em “Enviar razões de recurso”: 
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Observação: o sistema destaca em amarelo a fase em que o lote se encontra quanto à fase 

recursal. 

 

e. FORNECEDOR deve realizar o upload do arquivo da razão de recurso: 
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f. Até a data limite para apresentação de razão de recurso, é possível alterar ou excluir 

o arquivo enviado: 

 

Observação: o sistema permite o envio, alteração ou exclusão até às 23:59 horas da data 

limite.  

 

g. Enquanto o prazo de apresentação de razão de recurso não se encerra, não é possível 

ver nenhum arquivo de razão de recurso inserido por outros fornecedores para que 

seja realizada a apresentação de contrarrazão: 
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h. Encerrado o prazo de apresentação de razão de recurso, é possível ver os arquivos de 

razão de recurso enviados pelos fornecedores para análise e apresentação da 

contrarrazão, se for o caso. Para enviar contrarrazão de recurso, clicar em “Enviar 

contrarrazões de recurso”: 

 

 

i. FORNECEDOR deve realizar o upload do arquivo de contrarrazão de recurso: 
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Observação: o arquivo de contrarrazão de recurso pode ser inserido, alterado ou excluído até 

às 23:59 da data limite de apresentação de contrarrazão de recurso. 

 

 

 

j. Os arquivos de contrarrazão de recurso não ficam visíveis para os licitantes até o 

julgamento final: 
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k. Após a decisão do recurso pela autoridade competente, é possível acessar o termo de 

julgamento de recursos na aba “Lotes do pregão”, clicando em “Visualizar termo de 

julgamento de recursos”: 

 

 

9. Conclusão do pregão eletrônico 

 

a) Para verificar as informações relativas à conclusão do pregão, o FORNECEDOR pode 

consultar, na aba “Dados do pregão”, o “Termo de conclusão” e “ata da sessão”: 
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b) Pesquisando os documentos da sessão pública 

Na aba “Lotes do pregão”, é possível ter acesso aos documentos enviados pelos licitantes, 

clicando em “Arquivos do lote”: 
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