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1 APRESENTAÇÃO
Sejam bem-vindos ao sistema CidadeCompras.
O sistema CidadeCompras foi totalmente desenvolvido pela Confederação Nacional
dos Municípios e está disponível para utilização por qualquer Instituição deste país, desde
que solicite adesão ao mesmo.
O sistema foi elaborado considerando os 3 (três) principais grupos de usuários
relacionados às compras e licitações governamentais, são eles: os municípios/ entidades,
fornecedores e sociedade.
Também foi baseado em 3 (três) qualidades: “simples, rápido e seguro”. Simples
porque é de fácil utilização. Rápido porque possui uma interface dinâmica e rápida na interação
com o usuário. Seguro porque está utilizando atributos que proporcionará segurança à todos
os níveis de usuário.
O manual foi escrito em uma linguagem simples, clara e objetiva, para que os usuários
possam ter em suas mãos com maior rapidez, a solução das suas principais dúvidas.
Ele foi elaborado para ensinar ao usuário os procedimentos corretos de utilização
do sistema. Em caso de divergência nos procedimentos descritos no manual com os
procedimentos executados no sistema, favor comunicar a área de suporte ao sistema
CidadeCompras imediatamente, para que possa ser feita uma avaliação e, caso necessário,
a atualização do manual em questão.
A Confederação Nacional dos Municípios disponibilizou com exclusividade uma área
de suporte ao sistema, com colaboradores exclusivamente treinados para atendê-lo em suas
diversas dúvidas.
Os telefones e outras formas de contato estão disponíveis no site do sistema
CidadeCompras.
Desejamos-lhes boas compras e bons negócios!
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2 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
•

Estejam sempre atentos às atualizações que poderão ocorrer nos manuais do sistema,
principalmente nos casos de alterações e/ou novas legislações que podem surgir e refletir
a necessidade de adaptações no CidadeCompras;

•

Todas as informações lançadas no sistema são de única e total responsabilidade do
fornecedor. Portanto estejam atentos ao correto lançamento destas informações, para
evitar transtornos de ordem administrativa e/ou legal;

•

O fornecedor será o responsável pela mudança no estatuto da sua empresa, como por
exemplo, quando este for desenquadrado da situação de microempresa ou empresa de
pequeno porte, podendo a qualquer tempo modificar a sua situação cadastral, e, desta
forma evitar transtornos e possíveis penalizações nos procedimentos licitatórios;

•

As informações contidas neste manual são exemplificativas e tem por objetivo indicar os
procedimentos a serem seguidos pelos usuários na utilização do sistema;

•

As funcionalidades do sistema contidas neste manual só poderão ser acessadas
pelo usuário, após a liberação do cadastro pela equipe de análise de documentação
do sistema CidadeCompras.

•

IMPORTANTE: Informamos que o sistema funcionará adequadamente nos
navegadores listados abaixo:
¾¾ Firefox3.5;
¾¾ Safari 4;
¾¾ Internet Explorer 8;
¾¾ Google Chrome 1;
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3 ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS
3.1. TELA INICIAL DO SISTEMA
•
•

Na tela inicial insira o seu “Login” e senha para acessar o sistema;
Clique em “Entrar”;
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3.2. TELA INICIAL DO PREGOEIRO
3.2.1. PAINEL DE OPERAÇÕES
•

•

No painel de operações existem três módulos principais. Abaixo deles estão as licitações
com acesso rápido às suas sessões públicas, que só aparecerão à medida que estas
forem sendo criadas:
1. Pregão (Inclusão/ Listagem);
2. Impugnação (Analisar);
3. Esclarecimento (Responder)
Nas próximas telas será mais bem detalhado cada um deles.

Sessões
Públicas
de Acesso
Rápido
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3.2.2. PREGÃO (ACESSO RÁPIDO)
•

Por meio do Menu “Pregão” à esquerda na tela inicial do pregoeiro, também poderá ser
feito o acesso rápido a algumas funcionalidades do sistema, clicando em seus respectivos
“links”.
1. Analisar Pregão		
Verifica a lista de pregões eletrônicos disponíveis;
2. Pregões Impugnados
Verificam-se os pregões impugnados;
3. Pregões desertos		
Verificam-se os pregões desertos;
4. Pregões Presenciais
Verifica a lista de pregões presenciais disponíveis;
5. Cadastrar			
Cadastra um pregão;
6. Intenção de Recurso
Verificam-se os pregões com intenções de recursos;
7. Recurso			
Verificam-se os pregões com recursos;
8. Contra Razão		
Verifica-se pregões com contra razões;
9. Visualiza Propostas
Visualiza se existem propostas cadastradas nos pregões;
10. Visualiza Declarações
Visualiza declarações;
11. Visualiza Atas e Termos
Visualiza documentos gerados em um pregão;
12. Relatórios			
Visualiza os relatórios do sistema.
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3.2.3. Cadastramento de Pregão
•
•

Esta função serve para cadastrar um pregão no sistema;
Clique no link “Inclusão” indicado pela seta vermelha na funcionalidade Pregão;
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•
•

•
•

Selecione o Tipo de Pregão: Eletrônico;
Em “Tratamento Diferenciado” deverá ser escolhido:
¾¾ “Desempate MPE” (para pregões com pequenas, médias e grandes empresas);
¾¾ “Exclusivo MPE” (para pregões somente para MPE);
Selecione a sua “Entidade”, “Autoridade Competente” e “Equipe de Apoio”. Se não
estiverem cadastradas, então solicite ao administrador do seu município;
Clique no botão “Salvar” para gravar as informações inseridas;
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3.2.4. Incluindo itens no pregão
•
•

Esta função serve para incluir item(ns) em um pregão;
Clique em “Adicionar Item”;

•

Ao iniciar a digitação do item, outros itens com a descrição semelhante aparecerão para
serem cadastrados;
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•
•

Continue preenchendo as informações solicitadas para o item;
Clique em “Salvar” para gravar as alterações;

•
•

O retângulo vermelho mostra que o item foi incluído com as informações adicionadas;
Se desejar adicionar mais itens, clique em “Adicionar Item” novamente;

•

Se necessitar modificar informações do item, então clique no ícone

•

Se necessitar excluir o item, então clique no ícone

na coluna “Ação”;

na coluna “Ação”;
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3.2.5. Modificando as informações do pregão
•
•

Se desejar modificar alguma informação do edital, então clique em “+Info”;
Modifique as informações desejadas e clique em “Salvar”;
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3.2.6. Anexando o documento do edital
•
•

Clique em “Selecionar arquivo” para anexar o documento do edital;
Selecione o arquivo e clique em “Abrir”;
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3.2.7. Publicando o edital

•
•

Se não quiser publicar o pregão neste momento, clique apenas em “Salvar” para gravar
as informações adicionadas;
Se desejar publicar o pregão, clique em “Salvar e Publicar”;
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•
•
•

•

•
•

Após a publicação do pregão aparecerá na tela a mensagem “Pregão publicado com
sucesso!”;
Nesta tela estarão contidos todos os editais publicados do seu município;
Para facilitar a busca de um edital as colunas “Número” e “Dt. Abertura”, que poderão
ser ordenadas de forma crescente ou decrescente numericamente. As colunas “Objeto”,
“Situação” e “Localidade” poderão ser ordenadas de forma crescente ou decrescente
alfabeticamente;
Ao clicar na palavra “Filtro” aparecerão as opções disponíveis para serem selecionadas
e tornar mais fácil ainda a busca de um edital. No exemplo abaixo foi inserido apenas o
número do edital (1000) seguido da opção “Número do Pregão”. Logo após clicou-se no
botão “Buscar” para que o sistema procurasse o edital desejado.
Para encontrar os editais também poderá ser utilizada a paginação no final da listagem;
Na coluna “Ações” poderão ser verificadas as funcionalidades disponíveis para cada
edital.

Ordenação
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•

Tela contendo o resultado da busca do pregão publicado

•

Clique no ícone

para editar informações do edital;

•

Clique no ícone

fazer o download do edital;

•

Clique no ícone

para acessar a tela abaixo chamada “Dados do Pregão”;

•

Clique no ícone

para trocar o pregoeiro ou membro da equipe de apoio em qualquer
fase da licitação mediante justificativa;

Manual do Pregoeiro - Pregão Eletrônico
21

•
•

•

Tela contendo os dados do pregão;
Nesta tela você poderá executar as seguintes ações:
¾¾ Editar os dados do pregão;
¾¾ Responder aos esclarecimentos;
¾¾ Analisar Impugnações;
¾¾ Verificar o Histórico das Impugnações;
Em relação aos esclarecimentos e impugnações poderá ser consultado o manual_do_
pregoeiro esclarecimento_impugnações.
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3.2.8. Abrindo a sessão pública de lances

•

Na data e hora marcada aparecerá na tela inicial o acesso para a sessão de lances,
bastará clicar em “Abrir Sessão Pública”;
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•
•

A sessão de lances também poderá ser aberta ao acessar a tela chamada de “Dados do
Pregão”, e clicar em “Sessão Pública”;
Observe que você poderá verificar quantas vezes o edital foi baixado, bem como o número
de propostas feitas para cada item do pregão.
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3.2.9. Sessão pública de lances
•
•
•

•

A tela de lances está prática e fácil de ser operada;
O retângulo vermelho indica as situações que poderão se encontrar o item. Em uma
licitação com muitos itens isto facilitará o gerenciamento por parte do pregoeiro;
O retângulo verde em “Análise de Proposta” diz respeito a algumas funcionalidades da
licitação como um todo, como por exemplo:
¾¾ Clique no ícone

para analisar as propostas;

¾¾ Clique no ícone

para suspender o pregão;

¾¾ Clique no ícone

para cancelar o pregão;

Ao final da página poderá ser verificado o local reservado para o chat de mensagens.
Digite a sua mensagem e clique em “Enviar”;

Local para digitar mensagens
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•

•
•

Depois podem ser verificados os ícones relacionados ao item do pregão indicados no
pelo retângulo. São eles:
¾¾ Clique no ícone

para abrir o item para lances;

¾¾ Clique no ícone

para suspender o item;

¾¾ Clique no ícone

para cancelar o item;

para abrir o tempo aleatório;
¾¾ Clique no ícone
Observação: o tempo aleatório somente poderá ser aberto após o item ter sido aberto para
lances;
A seta mostra a situação do item. Neste caso o item está fechado e é representado pelo
ícone

;
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3.2.10. Análise de propostas
•

Ao clicar no item poderá ser visualizada a sua descrição completa;

•
•

Ao clicar no ícone
para analisar as propostas, aparecerá a tela abaixo;
Esta tela mostrará todas as propostas feitas para o item analisado;

•

Na coluna “Ações” você poderá clicar no ícone
empresa para o item escolhido;

para desclassificar a proposta de uma
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•

•

Clique no ícone
para abrir o item para
lances;
Clique em “Sim” para
confirmar;

•

Observe que o pregão foi automaticamente para a fase da “Etapa de Lances”, com a
possibilidade de somente “Cancelar” ou “Suspender” o pregão;

•

A situação do item também mudou para aberto e está indicada pelo ícone

•

•
•

;
Verifique que algumas ações são registradas automaticamente pelo sistema no chat
de mensagens, como a abertura de itens, por exemplo. Se houver MPE participando o
sistema também registrará neste mesmo local;
Se a cor do item estiver levemente azulada significa que existem propostas empatadas
(exatamente iguais) para este item;
Se clicar no ícone da lupa algumas informações sobre o pregão poderão ser visualizadas;
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3.2.11. Suspendendo e retomando um item
•

Ao clicar no ícone

o item estará suspenso para lances. Neste momento nenhum lance

será enviado;
•
•

A situação do item mudou para suspenso e está indicada pelo mesmo ícone
Aparece no chat a mensagem que o item foi suspenso;

;
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•

Clique no ícone “Abrir”

•
•

;
A situação do item volta a ser representado pelo ícone
Observe que mesmo reabrindo o item, caso o pregoeiro saia da tela da sessão de lances
por mais de 10 (dez) minutos, o pregão ficará automaticamente suspenso;
Se esta situação ocorrer você deverá abrir o(s) item(ns) novamente, selecionando o(s)
item(ns) e clicando em “Abrir”;
Verifique que todas as ações foram registradas no chat de mensagens;

•
•

para reabrir o item suspenso e torná-lo disponível para lances;
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3.2.12. Cancelando um lance
•

Se for necessário cancelar um lance, então clique na coluna “Melhor Lance”;

•
•

;
Aparecerão todos os lances ofertados. Selecione o lance e clique no
ATENÇÃO: SOMENTE OS LANCES PODERÃO SER CANCELADOS. AS PROPOSTAS
DE PREÇOS NÃO PODERÃO SER CANCELADAS PODENDO SER IDENTIFICADAS
POR ESTAREM EM NEGRITO, CONFORME INDICADO PELAS SETAS VERMELHAS
NO EXEMPLO ABAIXO;
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•
•

•

•

Ao clicar no
aparecerá a tela ao lado;
Informe o motivo do cancelamento do
lance e clique em “Excluir”;

Verifique que o lance foi invalidado e o melhor lance/ proposta passou a ser novamente R$
100,0000 (cem reais). Desta forma, o sistema retornará para o último lance ou proposta
ofertada.
A ação de invalidar o lance no valor de R$ 9,0000 (nove reais) foi registrada no chat;
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3.2.13. Abrindo o tempo aleatório
para abrir o tempo aleatório;

•

Selecione um ou mais itens e clique no ícone

•
•

Informe o tempo de iminência de 1 a 60 minutos;
O tempo de iminência é o tempo oferecido ao fornecedor para que ele se prepare para a
etapa do tempo aleatório (randômico), que se iniciará ao final do tempo de iminência;
O tempo aleatório é aquele definido pela legislação e vai de 1 a 1800 segundos;

•
•
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•
•
•
•

Verifique que a situação do item mudou e agora é representada pelo ícone
;
Observe que o tempo de iminência foi registrado no chat;
Como no exemplo, 3 (três) minutos depois do tempo escolhido, o início do tempo aleatório
para o item escolhido também foi registrado no chat;
Você poderá abrir um ou mais itens simultaneamente, bastando para isto, selecionar os
itens desejados e clicar em

“Tempo Aleatório”;
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3.2.14. Desempate pela Lei Complementar 123/06
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Ao finalizar a etapa do tempo aleatório, o sistema automaticamente avaliará se existem
microempresas e/ou empresas de pequeno porte (MPEs e/ou EPPs) participando dos
itens do pregão;
Se estas forem encontradas, então o sistema verificará se o preço por elas ofertado é até
5% (cinco por cento) maior do que a da melhor empresa previamente classificada;
Registra-se que o sistema somente utilizará o critério da LC 123/06, se a melhor empresa
classificada for uma média ou grande empresa, ou seja, se uma MPE ou EPP for a melhor
classificada, não existirá a aplicação do critério da LC 123/06;
Terá o direito de ofertar o primeiro lance do desempate, a MPE ou EPP que estiver com o
preço imediatamente abaixo da primeira empresa previamente classificada;
O lance ofertado deve ser obrigatoriamente menor do que o lance ofertado pela empresa
previamente classificada;
O fornecedor terá no máximo 5 (cinco) minutos para ofertar o lance. Se assim não o fizer,
então o sistema passará para a próxima MPE ou EPP melhor classificada, desde que esta
atenda aos critérios da LC 123/06;
A microempresa ou empresa de pequeno porte que oferecer um lance menor do que
a primeira empresa previamente classificada será a nova empresa classificada para a
fase da “Aceitação de Vencedores” e encerrará a fase do desempate para aquele item,
mesmo que ainda existam MPEs e/ou EPPs na mesma condição;
Decairá do direito de ofertar o lance a MPE ou EPP que não realizar este procedimento
dentro dos 5 (cinco) minutos estabelecidos por lei;
Desta forma, se houver empresas enquadradas nos critérios da LC 123/06, então
na coluna “Situação”;
aparecerá na tela do sistema o ícone
Ao clicar neste ícone aparecerá a palavra “Desempatar”;
Clique em “Desempatar” para iniciar o processo de desempate da LC 123/06;
Quando todos os itens estiverem desempatados o sistema irá para a fase de “Aceitação
de Vencedores”;
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3.2.15. Aceitação dos vencedores
•

Após a finalização do tempo aleatório é iniciada a fase de “Aceitação dos Vencedores”;

•

Verifique que a situação do item está encerrada e agora é representada pelo ícone

•

Clique no ícone chamado “Aceitação”

, para aceitar os vencedores;

;
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•
•

Após clicar em aceitação dos vencedores, verifique que a situação do item agora ficou
como “Aguardando Aceitação”;
Avalie a condição da empresa vencedora clicando na lupa que está ao lado direito da
situação do item “Aguardando Aceitação;
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•
•

Após clicar na lupa aparecerão as empresas participantes do item;
Verifique na coluna ação as funcionalidades possíveis para a empresa melhor classificada
até o momento:
¾¾ Clique no ícone

para aceitar o vencedor;

¾¾ Clique no ícone

para recusar o vencedor;

¾¾ Clique no ícone

para iniciar a negociação do item;

¾¾ Clique no ícone

para solicitar documentação do fornecedor;
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3.2.16. Negociando os itens
•
•
•

Clique no ícone

para iniciar a negociação do item com o fornecedor previamente
classificado como vencedor;
Do lado do fornecedor será aberto um campo para a oferta do lance relacionado à
negociação do item;
Você poderá trocar mensagens com o fornecedor por meio do chat negociando as melhores
condições de preço;
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•

•
•

	
  

Assim que o
licitante enviar
o lance relativo
à negociação,
aparecerá em sua
tela a mensagem ao
lado;

Veja que o sistema registrou automaticamente no chat a abertura do item para negociação;

•
•

Observe que após a aceitação, o item e a empresa vencedora ficam levemente esverdeados
e a situação do item muda para “Aceito”;
Verifique que o “Valor Unitário” e “Valor Total” foram corretamente registrados;
O sistema também registrou automaticamente no chat a aceitabilidade do lance ofertado;

•

Clique no ícone

da tela anterior para fechar a negociação, após aceitar o lance;
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3.2.17. Solicitando o envio de documentos

	
  
•

•

•

Ao clicar no ícone
você poderá
solicitar documentos ao representante
como uma foto do produto, por exemplo;
Ao clicar em solicitar uma mensagem será
automaticamente enviada ao fornecedor
para que ele possa lhe enviar o que foi
solicitado.

Clique em “Visualizar Documentos” para verificar os documentos enviados pelo
fornecedor;
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•

Após clicar no link “Visualizar Documentos” aparecerá uma página com o mesmo nome;

•

para baixar os documentos enviados pelo fornecedor;
Clique na coluna ações no ícone
Escolha “Abrir com o” ou “download” para avaliar o documento

•

	
  

Ao escolher “download”
a janela ao lado irá se
abrir mostrando que o
download do arquivo foi
realizado;
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3.2.18. Declaração de vencedores
•

Após realização da aceitabilidade dos vencedores e negociação, clique no ícone
Declarar os Vencedores;

para
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•
•

O status do pregão agora mudou para “Declaração de Vencedores”. Só irá para este
status quando todos os itens forem aceitos;
A situação do item também mudou para “Encerrado”;
No chat foi registrada a empresa e o valor unitário ofertado para o item;

•

Apareceu o botão

•

para Habilitação dos Vencedores, próxima fase do pregão;
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3.2.19. Habilitação dos vencedores
•

Clique no botão

para ir para a fase de “Habilitação dos Vencedores”;

Manual do Pregoeiro - Pregão eletrônico
46

•
•
•
•

O status do pregão agora mudou para “Habilitação de Vencedores”. Só irá para este
status quando todos os itens forem declarados vencedores;
Clique na lupa para mostrar as informações do item;
A situação do item também mudou para “Aguardando”;
Você poderá realizar duas ações diferentes:
¾¾ Clique no ícone

para habilitar a empresa;

¾¾ Clique no ícone

para desabilitar a empresa;
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•
•

Ao clicar no ícone
para habilitar a empresa, aparecerá abaixo;
Clique em “Sim” se quiser habilitar;

•
•
•

Informe a “data” e “hora” limite para intenção de recurso;
Clique em “Enviar” para abrir o prazo recursal;
Aparecerá automaticamente na tela do fornecedor um espaço com o título “Motivo de
Intenção de Recurso”, local em que o fornecedor poderá registrar a intenção de recurso;
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•

A situação do item agora mudou para “Habilitado”;

•
•

se necessitar reabrir a habilitação;
Clique no ícone reabrir
Verifique que foi registrada no chat a “data” e “hora” para a finalização do procedimento
de intenção de recurso;
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•

Clique no ícone
do “Tempo Emergencial Int. Rec.,” se quiser alterar a data e hora
limite para a intenção de recurso;

•

da tela anterior para “Fechar Int. Recurso”. Então aparecerá a
Clique no ícone
mensagem abaixo;
Clique em “Sim” para fechar o cadastro de intenção de recurso;

•
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•

Se desejar “Fechar Int. Recurso” e ainda não houver chegado na data e horário estipulados
para o fim da intenção de recursos, então aparecerá a mensagem conforme tela abaixo:
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3.2.20. Julgamento de Intenção de Recursos
•
•
•

Se houver chegado a data e horário estipulados para o fim da intenção de recursos, então
o sistema irá para a fase de “Julgamento de Intenção de Recursos”;
Se não houver intenções de recursos cadastradas, então aparecerá a mensagem
“Nenhuma Intenção de Recurso Cadastrada.”;
Neste caso, clique no ícone

para ir para a “Fase de Adjudicação”;
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•

Se houver intenções de recursos cadastradas, então será mostrado em tela:

•
•

;
A possibilidade de ser feito o download da ata parcial clicando no ícone
A coluna “Situação Int. Recurso”, com a situação “Aguardando Julgamento”;

•

Clique no ícone

•
•
•

Verifique abaixo o motivo da intenção de recurso indicada no retângulo;
Clique em “Indeferido” para indeferir a intenção de recurso;
Clique em “Deferido” para deferir a intenção de recurso;

da coluna “Julgar” para iniciar o processo de julgamento;
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•
•

Ao clicar em “Indeferido” aparecerá o local para ser digitado o julgamento do indeferimento;
Clique em “Salvar” para gravar as informações;

•
•

Aparecerá a mensagem “Julgamento da Intenção de Recurso realizado com sucesso”;
A coluna “Situação Int. Recurso” ficará com a situação de “Indeferido”;
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•
•
•

Ao clicar em “Deferido” aparecerá o local para ser digitado o julgamento do deferimento;
Defina os prazos limites para o envio do “Recurso”, “Contra Razão” e “Julgamento do
Recurso e Contra Razão”
Clique em “Salvar” para gravar as informações;
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•
•

Observe que foram registrados no chat todos os prazos acima mencionados;
O item passa para o status de “Deferido”;

•

“Fase de Adjudicação” e aguarde o julgamento pelo “pregoeiro e,
Clique no ícone
em caso de “deferimento”, o julgamento pela “autoridade competente”.

•

Ao clicar em “Julgar” você terá acesso ao resumo das datas inseridas e veredito do
pregoeiro pelo aceite da intenção de recurso;
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•

Observe que o sistema foi para a fase de “Adjudicação de Itens” e a situação do item
está como “Julgamento pela Autoridade Competente”;
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3.2.21. Adjudicação de itens
•

Nesta fase, em se tratando do pregão existem 2 (duas) opções:
¾¾ Clique no ícone

para “Cancelar o Pregão”;

para “Gerar Termo” de adjudicação.
¾¾ Clique no ícone
¾¾ Observação: O termo será gerado somente após adjudicação dos itens do
pregão.
•

Ao clicar na lupa você verá as empresas e mais 3 (três) ações para os itens do pregão:
¾¾ Clique no ícone

para “Adjudicar” o item do pregão;

para “Cancelar Adjudicação” feita para o item do pregão,
¾¾ Clique no ícone
caso tenha adjudicado inadvertidamente;
¾¾ Clique no ícone

para “Cancelar o Item” do pregão;
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•

Ao clicar na tela anterior no ícone
para “Adjudicar”, a tela será apresentada da
seguinte forma:
¾¾ A situação do item muda para “Adjudicado”;

•

¾¾ Pode-se cancelar a adjudicação do item clicando no ícone
A adjudicação do item também é registrada no chat de mensagens;

•

Clique no ícone

para “Gerar Termo” de adjudicação do pregão:

;
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•
•
•

Depois de clicar na tela anterior no ícone
para “Gerar Termo”, tem-se a seguinte
situação:
É registrado no chat de mensagens que “o pregão foi adjudicado e o termo de
adjudicação foi gerado”;
“Download Termo” para fazer o download do termo de adjudicação
Clique no ícone
gerado para o pregão. O termo poderá ser salvo para ser impresso posteriormente;
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•
•

Foi gerado o Termo de Adjudicação contendo as informações sobre os itens adjudicados
no pregão;
Para aumentar a sua segurança este termo foi gerado no formato (.pdf) do programa
“Acrobat Reader”;

3.2.22. Aguardando a homologação
•

Ao finalizar a etapa de adjudicação, o pregoeiro poderá encaminhar o processo e aguardar
a homologação da licitação ser feita pela autoridade competente;
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3.3. PREGÃO (ACESSO RÁPIDO)
•

Por meio do Menu “Pregão” à esquerda na tela inicial do pregoeiro, também poderá ser
feito o acesso rápido a algumas funcionalidades do sistema, clicando em seus respectivos
“links”.
1. Analisar Pregão		
2. Pregões Impugnados
3. Pregões Presenciais
4. Cadastrar			
5. Intenção de Recurso
6. Recurso			
7. Contra Razão		
8. Visualiza Propostas
9. Visualiza Declarações
10. Visualiza Atas e Termos
11. Relatórios			

Verifica a lista de pregões eletrônicos disponíveis;
Verifica pregões impugnados;
Verifica a lista de pregões presenciais disponíveis;
Cadastra um pregão;
Verifica pregões com intenções de recursos;
Verifica pregões com recursos;
Verifica pregões com contra razões;
Visualiza se existem propostas cadastradas nos pregões;
Visualiza declarações;
Visualiza documentos gerados em um pregão;
Visualiza os relatórios do sistema.

Manual do Pregoeiro - Pregão eletrônico
62

3.3.1. Analisar Pregão
•
•

•

•
•

Com esta funcionalidade é possível verificar todas as licitações não importando a situação
em que elas se encontrem;
Serão apresentadas informações básicas, como: “Número” e “Dt. Abertura”, que poderão
ser ordenadas de forma crescente ou decrescente numericamente. As colunas “Objeto”,
“Situação” e “Localidade” poderão ser ordenadas de forma crescente ou decrescente
alfabeticamente;
Ao clicar na palavra “Filtro” aparecerão as opções disponíveis para serem selecionadas
e tornar mais fácil ainda a busca de um edital. No exemplo abaixo foi inserido apenas o
número do edital (1000) seguido da opção “Número do Pregão”. Logo após clicou-se no
botão “Buscar” para que o sistema procurasse o edital desejado.
Para encontrar os editais também poderá ser utilizada a paginação no final da listagem;
Na coluna “Ações” poderão ser verificadas as funcionalidades disponíveis para cada
edital.

Ordenação
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•

Para encontrar uma licitação, no exemplo abaixo foi digitado na coluna “Número” o texto
10000. Então clicou-se no botão “Buscar”;

•

Clique no ícone

para editar informações do edital;

•

Clique no ícone

fazer o download do edital;

•

Clique no ícone

para acessar a tela abaixo chamada “Dados do Pregão”;

•

Clique no ícone

para trocar o pregoeiro ou membro da equipe de apoio em qualquer
fase da licitação mediante justificativa;

Manual do Pregoeiro - Pregão eletrônico
64

3.3.2. Pregões Impugnados
•
•

•

•
•

Com esta funcionalidade é possível verificar os pregões que se encontram impugnados;
Serão apresentadas informações básicas, como: “Número” e “Dt. Abertura”, que poderão
ser ordenadas de forma crescente ou decrescente numericamente. As colunas “Objeto”,
“Situação” e “Localidade” poderão ser ordenadas de forma crescente ou decrescente
alfabeticamente;
Ao clicar na palavra “Filtro” aparecerão as opções disponíveis para serem selecionadas
e tornar mais fácil ainda a busca de um edital. No exemplo abaixo foi inserido apenas o
número do edital (1000) seguido da opção “Número do Pregão”. Logo após clicou-se no
botão “Buscar” para que o sistema procurasse o edital desejado.
Para encontrar os editais também poderá ser utilizada a paginação no final da listagem;
Na coluna “Ações” poderão ser verificadas as funcionalidades disponíveis para cada
edital.
¾¾ Clique no ícone

para ir à página dados do pregão;

¾¾ Clique no ícone

para editar o pregão, republicando-o, se necessário;

¾¾ Clique no ícone

para fazer o download de documentos;

¾¾ Clique no ícone

para trocar o pregoeiro ou membro da equipe de apoio em
qualquer fase da licitação mediante justificativa;
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3.3.3. Pregões Desertos
•

•

•
•

Com esta funcionalidade é possível verificar todos os pregões que se encontram desertos;
·Serão apresentadas informações básicas, como: “Número” e ““Dt. Abertura”, que
poderão ser ordenadas de forma crescente ou decrescente numericamente. As colunas
“Objeto”, “Situação” e “Localidade” poderão ser ordenadas de forma crescente ou
decrescente alfabeticamente;
Ao clicar na palavra “Filtro” aparecerão as opções disponíveis para serem selecionadas
e tornar mais fácil ainda a busca de um edital. No exemplo abaixo foi inserido apenas o
número do edital (1000) seguido da opção “Número do Pregão”. Logo após clicou-se no
botão “Buscar” para que o sistema procurasse o edital desejado.
Para encontrar os editais também poderá ser utilizada a paginação no final da listagem;
Na coluna “Ações” poderão ser verificadas as funcionalidades disponíveis para cada
edital. Clicando nos ícones disponíveis. No exemplo abaixo será possível quatro ações:
¾¾ Clique no ícone

para ir à página dados do pregão;

¾¾ Clique no ícone

para editar o pregão, republicando-o, se necessário;

¾¾ Clique no ícone

para fazer o download de documentos;

¾¾ Clique no ícone

para trocar o pregoeiro ou membro da equipe de apoio em
qualquer fase da licitação mediante justificativa;
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3.3.4. Pregões Presenciais
•
•

•

•
•

Com esta funcionalidade é possível verificar todos os pregões presenciais cadastrados no
sistema;
Serão apresentadas informações básicas, como: “Número” e ““Dt. Abertura”, que poderão
ser ordenadas de forma crescente ou decrescente numericamente. As colunas “Objeto”,
“Situação” e “Localidade” poderão ser ordenadas de forma crescente ou decrescente
alfabeticamente;
Ao clicar na palavra “Filtro” aparecerão as opções disponíveis para serem selecionadas
e tornar mais fácil ainda a busca de um edital. No exemplo abaixo foi inserido apenas o
número do edital (1000) seguido da opção “Número do Pregão”. Logo após clicou-se no
botão “Buscar” para que o sistema procurasse o edital desejado.
Para encontrar os editais também poderá ser utilizada a paginação no final da listagem;
Na coluna “Ações” poderão ser verificadas as funcionalidades disponíveis para cada
edital. Clicando nos ícones disponíveis. No exemplo abaixo será possível três ações:
¾¾ Clique no ícone

para ir à página dados do pregão;

¾¾ Clique no ícone

para fazer o download de documentos;

¾¾ Clique no ícone

para ir para a sessão do pregão;

¾¾ Clique no ícone

para trocar o pregoeiro ou membro da equipe de apoio em
qualquer fase da licitação mediante justificativa;

Paginação
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3.3.5. Cadastrar
•

Esta funcionalidade permitirá que seja criado um novo pregão. É a mesma já explicada na
seção “Cadastramento Pregão” – favor verificar.

3.3.6. Intenção de Recurso
•
•
•

As licitações respectivas a este submenu só estarão disponíveis se estas estiverem na
fase de “Intenção de Recurso”;
Caso seja necessário utilize o filtro preenchendo o campo e selecionando uma das opções
de busca, “Número do Pregão” ou “Órgão”. Clique em “Buscar”;
da coluna “Ações” para acessar a tela da sessão pública e iniciar o
Clique no ícone
“Julgamento da Intenção de Recursos”. Melhores explicações poderão ser obtidas em
uma das sessões anteriores do manual de mesmo nome.
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3.3.7. Recurso
•
•
•

As licitações respectivas a este submenu só estarão disponíveis se estas estiverem na
fase de “Recurso”;
Caso seja necessário utilize o filtro preenchendo o campo e selecionando uma das opções
de busca, “Número do Pregão” ou “Órgão”. Clique em “Buscar”;
Clique no ícone
“Recurso”;

da coluna “Ações” para acessar a tela que contém o arquivo do
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•
•
•
•
•

Esta tela irá conter os dados do pregão e do “Recurso”;
Clique na lupa para visualizar os dados do “Recurso”;
Verifique o “Motivo da Intenção do Recurso”;
Faça o “Download” na íntegra do arquivo com o “Recurso” adicionado pela empresa;
Verifique que o status do item se encontra em “Aguardando Julgamento”;

•

Clique no ícone

da coluna “Ações” para fazer o julgamento do “Recurso”.
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•
•
•

•
•
•

Nesta tela também é possível fazer o “Download” na íntegra, do arquivo com o “Recurso”
adicionado pela empresa;
Digite o resultado do julgamento do “Recurso” no campo “Julgamento”;
Abaixo do campo “Julgamento” escolha um dos tipos de julgamento permitidos pela
legislação vigente:
¾¾ “Deferido”;
¾¾ “Indeferido”;
Se o “Recurso” for “Deferido”, então este juntamente com a “Contra Razão” serão
analisados pela “Autoridade Competente”;
Se o “Recurso” for “Indeferido”, então o objeto será adjudicado em favor da empresa
vencedora;
Clique em “Salvar” para registrar o julgamento do “Recurso”;

Tipos de
Julgamento
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3.3.8. Contra Razão
•
•
•

As licitações respectivas a este submenu só estarão disponíveis se estas estiverem na
fase de “Contra Razão”;
Caso seja necessário utilize o filtro preenchendo o campo e selecionando uma das opções
de busca, “Número do Pregão” ou “Órgão”. Clique em “Buscar”;
Clique no ícone
“Contra Razão”;

da coluna “Ações” para acessar a tela que contém o arquivo da
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•
•

Esta tela irá conter os dados do pregão, do “Recurso” e da “Contra Razão”;
Clique na lupa para visualizar os dados da “Contra Razão” e, caso necessário, os do
“Recurso”;
Faça o “Download” na íntegra do arquivo com a “Contra Razão” adicionado pela empresa;
Verifique que o status do item se encontra em “Aguardando Julgamento”;

•

Clique no ícone

•
•

da coluna “Ações” para fazer o julgamento da “Contra Razão”.
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•
•
•

•
•
•

Nesta tela também é possível fazer o “Download” na íntegra, do arquivo com a “Contra
Razão” adicionado pela empresa e, caso necessário o arquivo do “Recurso”;
Digite o resultado do julgamento da “Contra Razão” no campo “Julgamento”;
Abaixo do campo “Julgamento” escolha um dos tipos de julgamento permitidos pela
legislação vigente:
¾¾ “Deferido”;
¾¾ “Indeferido”;
Se a “Contra Razão” for “Deferida”, então o objeto será adjudicado em favor da empresa
vencedora;
Se o “Contra Razão” for “Indeferida”, então esta juntamente com o “Recurso” serão
analisados pela “Autoridade Competente”;
Clique em “Salvar” para registrar o julgamento da “Contra Razão”;

Tipos de
Julgamento
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3.3.9. Visualiza propostas
•

•
•

Com esta funcionalidade é possível verificar as propostas feitas pelos fornecedores em
cada pregão, para cada item;
Serão apresentadas informações básicas, como: “Número” e “Dt. Abertura”, que poderão
ser ordenadas de forma crescente ou decrescente numericamente. As colunas “Objeto”
e “Status” e poderão ser ordenadas de forma crescente ou decrescente alfabeticamente;
Clique em “Buscar” para que o sistema procure a licitação desejada.
Para encontrar os editais também poderá ser utilizada a paginação no final da listagem;

•

Clique no ícone

•

da coluna “Ações” para acessar as propostas de preços;

Ordenação
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•

Clique no ícone

da coluna “Ações” fazer o download do documento para cada item;

•
•

Foi gerado o documento da proposta de preços para o item escolhido do pregão;
Para aumentar a sua segurança este termo foi gerado no formato (.pdf) do programa
“Acrobat Reader”;
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3.3.10. Visualiza Declarações
•
•

•
•

Com esta funcionalidade é possível verificar todas as licitações não importando a situação
em que elas se encontrem;
Serão apresentadas informações básicas, como: “Número” e “Dt. Abertura”, que poderão
ser ordenadas de forma crescente ou decrescente numericamente. As colunas “Objeto”
e “Status” e poderão ser ordenadas de forma crescente ou decrescente alfabeticamente;
Clique em “Buscar” para que o sistema procure a licitação desejada.
Ao final da listagem haverá uma paginação quando ultrapassar mais de 10 (dez) pregões,
o que permitirá ao usuário avançar e retornar pela lista de editais;

Ordenação

Paginação
•

Quando encontrar a licitação, verifique o que será possível ser feito na coluna “Ações”,
clicando nos ícones disponíveis. No exemplo abaixo será possível duas ações:

•

Clique no ícone

•

Clique no ícone

para fazer o download de documentos;

para trocar o pregoeiro ou membro da equipe de apoio em qualquer
fase da licitação mediante justificativa;
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•

Ao clicar no ícone
será permitido fazer o download dos documentos gerados para
pregão. Estes documentos se tornam disponíveis em função do andamento da licitação;
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3.3.11. Visualiza Atas e Termos
•
•

Esta funcionalidade permitirá o download dos documentos gerados pelo pregão. Estes
documentos se tornam disponíveis em função do andamento da licitação;
Caso seja necessário utilize o filtro preenchendo o campo e selecionando uma das opções
de busca, “Número do Processo” ou “UF” ou “Data do Processo”. Clique em “Buscar”;
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•

Neste exemplo utilizamos a pregão 04.11 que está na fase de homologação e, portanto,
possui todos os documentos disponíveis para download;

•

Ao clicar no ícone

para visualizar os documentos do pregão, aparecem as opções

abaixo;

3.3.12. Relatórios
•

ESTA OPÇÃO SERÁ DISPONBILIZADA NA PRÓXIMA VERSÃO DO MANUAL;
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4 GLOSSÁRIO TÉCNICO

Download

Expressão em inglês que significa “baixar” um arquivo da
internet e torná-lo disponível na máquina do usuário

Login

Nome de usuário que neste caso foi escolhido pelo fornecedor
para acessar o sistema

Links

São atalhos utilizados para ir rapidamente de uma tela para
outra ou fazer o download de documentos

