SEPLAG/CSC

ORIENTAÇÕES PARA OS FORNECEDORES

TÍTULO: CADASTRAR IMPUGNAÇÃO OU PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PARA PREGÃO ELETRÔNICO
(USUÁRIO LOGADO E ACESSO PÚBLICO)

DATA:

07/2020

PALAVRA(S) CHAVE(S):

Pregão; pregão para Registro de Preços; consulta pregão; impugnação; esclarecimento, Portal de Compras, processo licitatório;
Cagef; usuário logado; acesso público.
ABRANGÊNCIA

Este procedimento abrange o cadastramento de pedido de impugnação e/ou esclarecimento em um pregão eletrônico realizados
no Portal de Compras de Minas Gerais. Esse cadastramento poderá ser realizado por um usuário logado ou pelo acesso público.
REFERÊNCIAS LEGAIS

Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras providências.
Lei n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 - Dispõe sobre a adoção no âmbito de Estado, do Pregão como modalidade de licitação para aquisição
de bens e serviços comuns e dá outras providências.
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.
PASSO A PASSO

Este procedimento deverá ser executado pelo fornecedor ou por qualquer pessoa que possui interesse em cadastrar um pedido
de impugnação e/ou esclarecimento em um pregão eletrônico realizados no Portal de Compras de Minas Gerais.
Caso você já seja um fornecedor cadastrado no Cagef, orientamos sempre estar logado para realizar a operação.

USUÁRIO LOGADO

ATENÇÃO
Para acesso a área de Fornecedores do Portal de Compras MG é necessário cumprir as seguintes condições:
•

Possuir Cadastro Central válido junto ao Cagef. Lembrado que a efetivação do seu cadastro ocorre somente quando a
solicitação de Inscrição estiver no status de “Aprovada” ou “Aprovada Parcialmente”.

•

O usuário de sistema, também denominado como representante, deverá estar vinculado ao CNPJ do fornecedor.

•

Estar em posse dos dados de acesso utilizados no Portal do Cagef – CPF e senha do usuário + CNPJ/CPF do fornecedor
vinculado.

Em caso de dúvidas quanto ao cadastro junto ao Cagef consulte a página de Orientações aos Fornecedores disponível no Portal
de Compras MG.

1. Para começar, você deverá acessar a área de Fornecedores do Portal de Compras. Clique na opção “Login de Fornecedor”
disponível na lateral direita da página inicial do Portal de Compras de Minas Gerais - www.compras.mg.gov.br.

2. Você será redirecionado para a tela de login. Nessa tela deverão ser informados os mesmos dados de acesso utilizados para
acessar o Portal do Cagef - CPF e senha do usuário + CNPJ/CPF do fornecedor vinculado.

2.1. Se ao tentar realizar seu login o sistema apresentar a tela abaixo, verifique se está cumprindo todas as condições
necessárias para acesso a área do Fornecedor do Portal de Compras de Minas Gerais. Você pode conferir essas
condições no início desse manual.

2.2. Caso você não lembre a senha de acesso, será necessário redefini-la no Portal do Cagef. Utilize a opção “Esqueci a
senha/Bloqueei meu usuário” disponível no menu Cadastro de Fornecedores da página inicial do Portal de Compras.
Em caso de dúvidas, siga o manual “Como Realizar 1º Acesso Usuário Cadastrado no Sistema Antigo + Recuperação de
Senha”.”.

3. Após realizado o acesso, você será direcionado para página inicial da área de Fornecedores do Portal de Compras. Os dados
do usuário – Representante do Fornecedor – e do fornecedor aparecerão na parte superior direita da sua tela.

4. Primeiramente você deverá encontrar o procedimento a qual tem interesse em participar. Clique nas três barras horizontais
, localizadas no canto superior esquerdo. Clique na opção de menu “Pregão” e depois em “Consulta a pregões” no sub
menu.
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5. Você será direcionado para a tela de pesquisa. Nesta tela você deverá realizar a pesquisa pelo procedimento a qual tem
interesse em participar, sendo o filtro “Tipo” o único obrigatório para pesquisa. Lembramos que nesse filtro pode haver
“pregão comum” ou “pregão para registro de preços”.
6.

6.1. Caso você tenha conhecimento do número do procedimento a qual tem interesse em participar, orientamos que a
pesquisa seja realizada por ele, conjugado com o órgão ou entidade responsável pelo processo licitatório.
6.2. Preencha os filtros a serem utilizados e cliquei em “Buscar”.

7. Na tela serão apresentados os resultados conforme filtros da pesquisa.

ATENÇÃO
Se a pesquisa resultar em mais de 1.000 processos, aparecerá mensagem de erro solicitando a alteração dos parâmetros de pesquisa
de forma a retornar um resultado menor.

8. Para visualizar os detalhes do processo licitatório, inclusive para baixar o edital e incluir o pedido de impugnação e/ou
esclarecimento, clique no ícone

a.

, localizado à direita das informações.

A aba “Dados do pregão” apresenta os dados gerais, os arquivos do edital e suas retificações. Para baixar os
arquivos clique sobre o nome do documento que tem interesse de visualizar.

ATENÇÃO
Você deve ficar atento às retificações do edital, caso existam, à data e hora da sessão (as propostas precisam ser cadastradas
antes desse limite), ao quadro de avisos e aos pedidos de esclarecimentos e impugnações registrados e respondidos

b.

Na aba “Lotes do pregão” aparecem os dados referentes aos lotes, sua descrição e regra de participação.
Lembrando que nesse momento aparecerão todos os lotes da licitação.

c.

Para acessar os itens do lote, selecionar o lote desejado e clique em “Visualizar itens”. Serão apresentados os
dados dos itens que compõem o lote selecionado, com informação do tipo de item, código e descrição do item,
unidade de aquisição, quantidade solicitada e se aceita ou não item similar.
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9. Para cadastrar seu pedido de impugnação e/ou esclarecimento, na aba “Dados do pregão”, clique na opção
“Esclarecimentos/impugnações” na parte inferior à direita.

10. Você será direcionado para a tela “Consulta a esclarecimentos e impugnações” e o sistema apresentará um alerta em
amarelo para o usuário quanto aos prazos e condições para apresentação de esclarecimentos e impugnações, conforme
previstos no instrumento convocatório. Clique na opção “Solicitar esclarecimento sobre o edital” ou “Cadastrar impugnação”,
conforme seu caso.

ATENÇÃO
O prazo máximo para envio é de três dias úteis antes do dia marcado para o início da sessão pública.

11. Você será direcionado para a tela “Esclarecimentos e impugnações”. Após preencher todos os campos obrigatórios, clique
em “Salvar”.
a. Os dados do solicitante já estarão preenchidos conforme informações do usuário logado e apenas o e-mail estará
disponível para edição;
b. Os campos obrigatórios são indicados com “*”;
c. O campo Mensagem possui limite de 1.000 caracteres;
d. É possivel realizar o upload de arquivos com o embasamento do pedido. O sistema aceita apenas um arquivo com o
limite máximo de 20mb, mas aceita o formato .zip caso queira enviar mais de um documento.
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12. Após salvar seu pedido, o sistema irá apresentar as informações cadastradas e a situação da sua solicitação na tela “Consulta
a esclarecimentos e impugnações”. Sendo:
a. Solicitação na situação “Enviada”: pedido de esclarecimento/impugnação salvo pelo usuário/fornecedor.
b. Solicitação na situação “Concluída”: pedido avaliado pelo pregoeiro e equipe de apoio com resposta emitida.

13. A consulta ao(s) pedido(s) de esclarecimento e/ou impugnação é realizada na tela “Consulta a esclarecimentos e
impugnações”.
13.1. Nos campos de pesquisar você poderá pesquisar pelo tipo e/ou o número especifico de um pedido. Informe o filtro
desejado e clique em “Buscar”. Não é obrigatório informar um filtro para pesquisa, neste caso clique em “Buscar” e o
sistema apresentará no Resultado todos os pedidos de esclarecimento e/ou impugnação
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13.2. Serão apresentados os resultados conforme a busca escolhida. Para ver o detalhamento de cada pedido clique no
ícone

, localizado à direita das informações. Se atente a situação do pedido, conforme explicado no passo 11.

ATENÇÃO
O pregoeiro tem até dois dias úteis para responder sua impugnação e/ou esclarecimento, contado da data de
recebimento do pedido.

ACESSO PÚBLICO
14. Para utilizar essa opção não é necessário estar logado sistema. Clique na opção “Consulta a pregões” disponível no menu
“Pregão” na barra principal da página inicial do Portal de Compras de Minas Gerais - www.compras.mg.gov.br.

15. Siga normalmente a partir do passo 5 até o passo 12.2 deste manual. As diferenças para o usuário logado são:

15.1. No canto superior direito da tela não serão apresentadas as informações do usuário e sim a opção de Login. Caso
tenha interesse, clique nessa opção para acessar a área de Fornecedores do Portal de Compras e siga a partir do passo
2 deste manual.

15.2. No passo 10, opção “a”, os dados do solicitante não estarão preenchidos e deverão ser informados manualmente.
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15.3. Usuários de acesso público podem anexar apenas arquivos em .pdf, na quantidade máxima de cinco.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a unidade responsável pela contratação.

