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Prezado Servidor, 

 

encontram-se disponíveis no módulo “Pregão” do Portal de Compras, novas formas de pesquisa de 

processos/planejamentos/pregões em determinados pontos do sistema. 

 

A reestruturação de algumas telas do módulo de Pregão tem como objetivo  facilitar a recuperação 

de informações neste módulo do Portal de Compras, assim com auxiliar a execução de 

procedimentos por parte dos usuários.  

 

As novas formas de pesquisa estão disponibilizadas nas telas das seguintes funcionalidades do 

sistema: 

 Cadastramento de pregões (Gestor de processo de compra); 

 Cadastramento de avisos de pregões (Gestor de processo de compra); 

 Sessões de pregão – Presencial e Eletrônico (Pregoeiro); 

 Parecer sobre recursos e contra-razões de recursos (Pregoeiro); 

 Gestão do pregão pela autoridade competente (Autoridade Competente); 

 Propostas de lotes de pregão eletrônico (Fornecedor); 

 Encaminhamento de lances (Fornecedor); 

 Encaminhamento de recursos e contra-razões de recursos (Fornecedor); 
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Cadastramento de pregões (Gestor de processo de compra) 
 

No momento do cadastramento de um Pregão, ao definir qual o tipo de pregão (Pregão ou Pregão 

para Registro de Preços) a ser cadastrado, o sistema irá recuperar os processos/planejamentos de 

acordo com as definições abaixo: 

1. Caso seja selecionado um pregão do tipo “Pregão”; 

O sistema irá recupera todos os PROCESSOS do tipo “Pregão” que estiverem aprovados e 

pertençam a unidade do usuário que está acessando o sistema (O usuário efetuou 

devidamente o Login no sistema).  

2. Caso seja selecionado um pregão do tipo “Pregão para Registro de preços”; 

O sistema irá recupera todos os PLANEJAMENTOS que estiverem com a situação “Pregão” e 

pertençam ao órgão do usuário que está acessando o sistema (O usuário efetuou devidamente 

o Login no sistema).  

 

Os comportamentos descritos acima são devidos a pré-definições de parâmetros para as 

pesquisas executadas pelo sistema no momento do cadastramento de um pregão. 

 

 
 



 
 

 



 
 

Para dar continuidade ao cadastramento do pregão, basta selecionar o processo/planejamento 

desejado e acionar o comando “Inserir Pregão” localizado ao final da página. 

 



 

 

 
 



O usuário poderá redefinir os parâmetros pré-definidos pelo sistema e estruturar sua pesquisa. 

Para isso, basta acionar o comando “Exibir pesquisa” localizado no canto superior esquerdo da 

tela em seguida preencher os campos desejados e por fim acionar o comando “Buscar”.  

 

 
 



 
 



Tela de Cadastramento de avisos de pregões (Gestor de processo de compra)  
 

Ao acessar a funcionalidade para cadastramento de avisos, disponível em 

PREGÃO>CADASTRAMENTO DE AVISOS DE PREGÕES, o sistema irá recuperar todos os 

pregões do tipo “Pregão” que estiverem vinculados ao usuário (Pregoeiro) e ao órgão deste usuário 

que está acessando o sistema (O usuário efetuou devidamente o Login no sistema). Este 

comportamento é devido a uma pré-definição de parâmetros para a pesquisa feita pelo sistema no 

momento em que a funcionalidade é acionada. 

 

 
 



Caso existam pregões a serem recuperados, o sistema irá apresentá-los em uma lista. Para efetuar 

o cadastramento de aviso(s) para um pregão, basta selecionar o pregão desejado e acionar o 

comando “Acessar pregão para cadastramento de Avisos” localizado ao final da página. 

 

 
 



O sistema exibe os dados do pregão e ao final de página o comando “Inserir aviso”. 

 

 
 

O usuário poderá redefinir os parâmetros pré-definidos pelo sistema e estruturar sua pesquisa. 

Para isso, basta acionar o comando “Exibir pesquisa” localizado no canto superior esquerdo da 

tela em seguida preencher os campos desejados e por fim acionar o comando “Buscar”.  

 



 
 

 



 

Sessões de pregão – Presencial e Eletrônico (Pregoeiro)  
 

Ao acessar a funcionalidade para Gerir a sessão de um pregão, disponível em PREGÃO>SESSÃO 

DE PREGÃO (Presencial ou eletrônico), o sistema irá recuperar todos os pregões do tipo “Pregão” 

que estiverem vinculados ao usuário (Pregoeiro) e a unidade deste usuário que está acessando o 

sistema (O usuário efetuou devidamente o Login no sistema). Este comportamento é devido a uma 

pré-definição de parâmetros para a pesquisa feita pelo sistema no momento em que a 

funcionalidade é acionada. 

 

 
 



 
 

Para acessar o pregão e dar continuidade nos tramites da licitação, basta selecionar o pregão 

desejado em seguida acionar o comando “Acionar o pregão selecionado” localizado ao final da 

página. 



 
 

 



 

O usuário poderá redefinir os parâmetros pré-definidos pelo sistema e estruturar sua pesquisa. 

Para isso, basta acionar o comando “Exibir pesquisa” localizado no canto superior esquerdo da 

tela em seguida preencher os campos desejados e por fim acionar o comando “Buscar”.  

 
 

 



Parecer sobre recursos e contra-razões de recursos (Pregoeiro)  

 

Ao acessar a funcionalidade para emissão de parecer sobre recurso e contra-razões de recurso, 

disponível em PREGÃO>PARECER SOBRE RECURSO E CONTRA-RAZÕES DE RECURSOS, o 

sistema irá recuperar todos os pregões vinculados ao usuário (Pregoeiro) que efetuou login no 

sistema e que atendam aos critérios abaixo: 

 Seja do Tipo “Pregão” 

 Possua a mesma unidade do usuário que efetuou login no sistema (unidade de compra do 

processo); 

 A sessão do pregão já teve inicio; 

Este comportamento é devido a uma pré-definição de parâmetros para a pesquisa feita pelo 

sistema no momento em que a funcionalidade é acionada. 

 

 

 

Para acessar o pregão e efetuar a emissão de pareceres, basta selecionar o pregão desejado em 

seguida acionar o comando “Acessar pregão para emissão de parecer” localizado ao final da 

página. 



 

 

 



O usuário poderá redefinir os parâmetros pré-definidos pelo sistema e estruturar sua pesquisa. 

Para isso, basta acionar o comando “Exibir pesquisa” localizado no canto superior esquerdo da 

tela em seguida preencher os campos desejados e por fim acionar o comando “Buscar”.  

 

 

 



 

A tela abaixo apresenta os campos da pesquisa avançada. 

 



Gestão do pregão pela autoridade competente (Autoridade Competente) 

 

A Autoridade competente ao acessar a funcionalidade para Gerir um pregão, disponível em 

PREGÃO>GESTÃO DO PREGÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE, o sistema irá recuperar 

todos os pregões do tipo “Pregão” que estiverem vinculados ao usuário (Autoridade) e a unidade 

deste usuário que está acessando o sistema (O usuário efetuou devidamente o Login no sistema). 

Este comportamento é devido a uma pré-definição de parâmetros para a pesquisa feita pelo 

sistema no momento em que a funcionalidade é acionada. 

 

 
 

Para acessar o pregão e dar continuidade nos tramites da licitação, basta selecionar o pregão 

desejado em seguida acionar o comando “Acionar o pregão para gestão” localizado ao final da 

página. 



 
 

 



O usuário poderá redefinir os parâmetros pré-definidos pelo sistema e estruturar sua pesquisa. 

Para isso, basta acionar o comando “Exibir pesquisa” localizado no canto superior esquerdo da tela 

em seguida preencher os campos desejados e por fim acionar o comando “Buscar”.  

 

 
 

 



Propostas de lotes de pregão eletrônico (Fornecedor) 

 

O fornecedor ao acessar a funcionalidade para envio de proposta para lotes do pregão, disponível 

em PREGÃO>PROPOSTAS DE LOTES DE PREGÃO ELETRÔNICO, o sistema irá recuperar 

todos os pregões eletrônicos do tipo “Pregão” que estiverem aptos a receber propostas por parte 

dos fornecedores. Ou seja, pregões eletrônicos já publicados no Portal de compras cuja data e 

hora para início de sessão ainda não foram atingidas. Este comportamento é devido a uma pré-

definição de parâmetros na pesquisa feita pelo sistema no momento em que a funcionalidade é 

acionada.  

 

 



 
 

Para acessar o pregão e efetuar o envio de propostas para os lotes, basta selecionar o pregão 

desejado em seguida acionar o comando “Acessar pregão para envio de propostas” localizado 

ao final da página. 

 



 
 

 



 

O Fornecedor poderá redefinir os parâmetros pré-definidos pelo sistema e estruturar sua pesquisa. 

Para isso, basta acionar o comando “Exibir pesquisa” localizado no canto superior esquerdo da 

tela em seguida preencher os campos desejados e por fim acionar o comando “Buscar”.  

 

 
 

 
 



Encaminhamento de lances (Fornecedor) 

 

O fornecedor ao acessar a funcionalidade para envio de proposta para lotes do pregão, disponível 

em PREGÃO>ENCAMINHAMENTO DE LANCES, o sistema irá recuperar todos os pregões 

eletrônicos do tipo “Pregão” que estiverem em andamento (Sessão iniciada) e possuírem propostas 

do fornecedor que está acessando o sistema, para, pelo menos, um lote do pregão. Este 

comportamento é devido a uma pré-definição de parâmetros para a pesquisa feita pelo sistema no 

momento em que a funcionalidade é acionada. 

 

 
 



 
 

Para participar do pregão, basta selecionar o pregão desejado em seguida acionar o comando 

“Participar da sessão de pregão” localizado ao final da página. 



 

 
 

 
 



 

O Fornecedor poderá redefinir os parâmetros pré-definidos pelo sistema e estruturar sua pesquisa. 

Para isso, basta acionar o comando “Exibir pesquisa” localizado no canto superior esquerdo da 

tela em seguida preencher os campos desejados e por fim acionar o comando “Buscar”.  

 

 

 

  



Encaminhamento de recursos e contra-razões de recursos (Fornecedor)  

 

O fornecedor ao acessar a funcionalidade para envio de recursos e contra-razões de recursos para 

lotes do pregão, disponível em PREGÃO>ENCAMINHAMENTO DE RECURSOS E CONTRA-

RAZÕES DE RECURSOS, o sistema irá recuperar todos os pregões eletrônicos do tipo “Pregão” 

que estiverem em andamento (Sessão iniciada) e possuírem, pelo menos, um lote com a situação 

“Juízo de admissibilidade concluído”. Este comportamento é devido a uma pré-definição de 

parâmetros para a pesquisa feita pelo sistema no momento em que a funcionalidade é acionada. 

 

 
 



 
 

Para acessar o pregão e efetuar o envio de recursos e contra-razões de recursos, basta selecionar 

o pregão desejado em seguida acionar o comando “Acessar pregão para envio de 

recursos/contra razões de recurso” localizado ao final da página. 

 



 

 
 

 



 

O Fornecedor poderá redefinir os parâmetros pré-definidos pelo sistema e estruturar sua pesquisa. 

Para isso, basta acionar o comando “Exibir pesquisa” localizado no canto superior esquerdo da 

tela em seguida preencher os campos desejados e por fim acionar o comando “Buscar”.  

 
 

 



 

INFORMAÇÕES RELEVANTES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA 
 

 Vale salientar que o comando destacado abaixo, referente a um item de uma pesquisa, tem 

como objetivo permitir a VISUALIZAÇÃO dos dados de um Pregão/Processo, e não 

possibilitar alterações/interações por parte dos usuários. 

 

 
 
 
 Devido ao maior volume de pregões do tipo “Pregão”, as pesquisas mencionadas 

anteriormente neste documento, por padrão, possuem o campo “TIPO” pré-definido com a 

informação “Pregão”. Caso o intuito do usuário seja pesquisar por um pregão do tipo 

“Pregão para registro de Preços”, o mesmo deve atentar em fazer a alteração deste 

campo no momento de sua busca. 

 

 


