
PERGUNTAS E RESPOSTAS – NOVO PREGÃO ELETRÔNICO 

 

DATA: 18/08/2020 

HORA: 10h às 12h 

 

Dúvidas enviadas pelo chat: 

Transcrevemos a seguir as dúvidas encaminhadas por meio do chat, durante o 
encontro, e incluímos as respectivas respostas e esclarecimentos. 

Elas foram elaboradas pela equipe da Superintendência de Diretrizes e Inovação na 
Gestão Logística e Patrimonial incluindo a referência aos dispositivos do Decreto nº 
48.012, de 22 de julho de 2020, que “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”. 

Esclarecemos que as perguntas não aparecem na ordem em que foram apresentadas, 
tendo sido agrupadas conforme temática, visando facilitar o acesso às perguntas de 
conteúdo semelhante. 

Vamos às perguntas: 

 

 

1. Bárbara de Araújo Meireles: O novo decreto terá impacto somente nos 

pregões com recurso federal, estamos corretos? Os demais seguem o decreto 

44.786/08? 

Resposta: As novas regras definidas pelo Decreto nº 48.012/2020 serão utilizadas para 
todos os pregões eletrônicos, independentemente da fonte de recurso.  

Foi definida regra de transição com período para a adaptação dos órgãos e entidades a 
essas novidades:  

Art. 57 – Os órgãos e entidades deverão se adequar ao disposto 
neste decreto no prazo de até sessenta dias da sua publicação. 
Parágrafo único – As licitações cujos editais tenham sido 
publicados até o final do prazo previsto no caput 
permanecerão regidas pelo Decreto nº 44.786, de 2008 
(Decreto nº 48.012/2020). 

Acrescentamos que ao final desse período estabelecido pelo art. 57 não será mais 
possível a utilização do Decreto nº 44.786/2008 para a realização de pregões 
eletrônicos, pois ele passa a ser aplicável exclusivamente às licitações realizadas por 
pregão presencial, conforme alterações promovidas pelos artigos 59 a 64 do Decreto 
nº 48.012/2020. 



Nesse sentido, cabe destacar que as licitações realizadas por meio de pregão 
presencial continuarão sendo regidas pelo Decreto nº 44.786/2008. 

 

2. Dariana (MPMG): Há possibilidade de prorrogação do prazo de 60 dias 

previsto no decreto para adoção das novas regras? 

Resposta: Não há previsão para a prorrogação do prazo de 60 dias definido no 

Decreto.  

 

3. Dariana: O decreto prevê que "os demais Poderes e órgãos do Estado 

poderão, por ato próprio, aderir total ou parcialmente às regras deste 

decreto". Como funcionaria no sistema em caso de adesão parcial, já que o 

SIAD está pedindo para selecionar qual dos decretos seguir (o de 2008 ou o 

novo)?  

Resposta: O Portal de Compras MG está permitindo, durante o período de adequação 

definido no art. 57 citado no item 1, a seleção do Decreto que dita as regras de pregão 

eletrônico que regerão a licitação (Decreto nº 44.786/2008 ou Decreto nº 

48.012/2020). Durante esse período, a instituição deve utilizar todas as regras do 

Decreto nº 44.786/2008 ou todas as regras do Decreto nº 48.012/2020 em seus 

editais, não podendo mesclar regras destas normativas. 

Ainda, conforme informado na resposta a questão nº 1, o Decreto nº 44.786/2008 
passa a ser aplicado somente aos pregões realizados na forma presencial, conforme 
alterações realizadas pelos artigos 59 a 64 do Decreto nº 48.012/2020. 

Assim, os órgãos que fizeram a adesão ao Portal de Compras MG precisam se adaptar 
as novas regras aplicáveis para a realização de pregões eletrônicos pelo Decreto nº 
48.012/2020. 

 

 

4. Fernanda Nunes: A opção pelo decreto antigo será mantida para as empresas 

que não adotarem em seus RILCS as regras do novo decreto? Poderão alterar 

o RILC futuramente, ou somente dentro desse prazo de 60 (sessenta) dias? 

Resposta: No caso dos órgãos de outros Poderes e das empresas estatais e sociedades 

de economia mista, a rigor, não se aplicaria o prazo definido na norma, pelo fato de 

não estarem abrangidos por ela.  

Todavia, no caso de instituições usuárias do Portal de Compras MG, cujas regras 

seguem as definições dos normativos do Poder Executivo, elas são impactadas 

também por este prazo. Assim, deverão providenciar as alterações normativas 



necessárias para uso do pregão eletrônico conforme os novos regramentos do Decreto 

nº 48.012/2020 no mesmo prazo previsto no art. 57 supracitado.  

Cabe destacar que as regras do pregão presencial continuarão sendo regidas pelo 

Decreto nº 44.786/2008, cabendo apenas adequar as regras relacionadas ao pregão 

eletrônico.  

Os órgãos dos outros Poderes e as empresas estatais e sociedades de economia mista 

podem, por exemplo, realizar essa adaptação de forma simplificada, expedindo ato 

interno que determine a utilização das regras já incluídas no Decreto nº 48.012/2020. 

Podem, por outro lado, replicar as regras em normativa própria.  

 

5. Suelycorrea Correa Lima (Codemge): Na legislação há alguma indicação da 

existência de alguma correlação entre o objeto da licitação e o modo (aberto 

ou aberto/fechado) ser escolhido em juízo de discricionariedade? Qual seria 

uma regra para orientar referida escolha? 

Resposta: Não há na norma um critério para a escolha de um ou de outro modo de 

disputa.  

O órgão ou entidade deverá optar, livremente, por um desses modos, pensando em 

qual deles melhor atenderá ao comportamento de suas licitações: a) o modo de 

disputa aberto se estenderá enquanto os licitantes derem lances, por tempo 

indefinido; b) o modo de disputa aberto e fechado terá um tempo menor de duração 

da sessão pública, mas os licitantes terão garantida a sua chance de melhorar o seu 

lance final no envio do lance final e fechado.  

Algumas instituições têm realizado a opção por apenas um dos modos de disputa, 

como um padrão. Outras estão deixando a escolha flexível em cada processo de 

licitação. Trata-se de escolha discricionária. 

 

6. Dariana: ETP - caberá a cada órgão definir em que casos o ETP será 

obrigatório? Haverá o ETP digital também, à semelhança do federal? 

Resposta: O Decreto nº 48.012/2020 não especifica em quais casos a elaboração do 

Estudo Técnico Preliminar – ETP deve ser obrigatória, cabendo a análise do 

órgão/empresa acerca das situações nas quais seria necessário elaborar esse 

documento.  

Não há previsão de disponibilização de funcionalidade para elaboração do ETP no 

Portal de Compras MG.  



No Governo Federal, foi publicada a Instrução Normativa nº 40/2020 que dispõe 

sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisição de bens 

e a contratação de serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal 

direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital. As instituições podem 

utilizar esse normativo para definir como atuarão internamente quanto à elaboração 

do ETP em seus processos licitatórios. 

 

7. Rosangela: Tem opção de constar valor de orçamento estimado diferente do 

valor constante no mapa de preços? 

Resposta: Valor de referência é o valor inserido no mapa de preços e confirmado 

quando do cadastramento do Pedido no Portal de Compras. É o valor estimado para a 

contratação, resultante da pesquisa de mercado. Desta forma, não há opção do valor 

estimado ser diferente do valor constante no mapa de preços. 

 

8. Dariana: O decreto prevê que "Qualquer pessoa poderá impugnar os termos 

do edital do pregão". Quando a pessoa que impugnar não for um fornecedor 

(CAGEF), como será o acesso ao sistema? 

Resposta: A funcionalidade Esclarecimentos e Impugnações pode ser acessada tanto 

pelo cidadão por meio de acesso público quanto por fornecedor cadastrado no 

Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF. Para registrar pedido de esclarecimento ou 

impugnação, o cidadão deverá acessar o Portal de Compras MG e buscar o pregão 

desejado. Está disponível, no Portal de Compras MG > Orientações para os 

fornecedores, o passo a passo sobre Como cadastrar pedidos de impugnação e 

esclarecimento. 

Link de acesso:  

http://compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1003&Ite
mid=100078 

 

9. Maria Renata Furtado: Quanto ao recebimento de esclarecimento e 

impugnação. Outro dia recebi um esclarecimento por meio do Portal de 

Compras. Houve essa alteração no portal? 

Resposta: A funcionalidade para recebimento de pedidos de Esclarecimentos e 

Impugnações eletronicamente foi disponibilizada no Portal de Compras MG para os 

pregões no final do mês de julho. As instituições devem se atentar para incluir em seus 

editais a previsão de utilização desta funcionalidade. 

 

10. Venância Kely (Prodemge): Essa funcionalidade de esclarecimento está 

disponível no portal para os pregões independente do decreto utilizado? 

http://compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1003&Itemid=100078
http://compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1003&Itemid=100078


Resposta: A funcionalidade para recebimento de pedidos de Esclarecimentos e 

Impugnações eletronicamente está disponível para todos os pregões independente se 

é regido pelo Decreto nº 44.786/2008 ou pelo Decreto nº 48.012/2020. 

 

11. Maria Renata Furtado: Outra pergunta, os fornecedores terão acesso aos 

dados do cidadão ou empresa que enviar o questionamento? 

Resposta: Os pedidos de esclarecimentos e impugnações solicitados eletronicamente 

na funcionalidade, assim como as respostas emitidas pelo pregoeiro aos pedidos, ficam 

disponíveis para acesso público. São disponibilizados os conteúdos da solicitação e da 

resposta, não mostrando os dados pessoais do solicitante. As informações também 

constarão na ata do pregão. 

 

12. Henrique Nunes: Haverá como o pregoeiro fixar valor mínimo de redução de 

lances no sistema de modo que o licitante não consiga fazer reduções 

irrisórias de preços? 

Resposta: Sim. 

A previsão de intervalo mínimo é obrigatória para o modo de disputa aberto e, 

facultativa para o modo de disputa aberto e fechado. Desta forma, no momento do 

cadastro dos lotes do pregão, é necessário informar o intervalo mínimo entre lances 

obrigatoriamente para modo de disputa aberto. E para o modo de disputa aberto e 

fechado, é facultativo o preenchimento do campo. Ademais, é importante destacar 

que o intervalo mínimo entre os lances é definido para cada lote e não para a licitação.  

 

13. Henrique Nunes: Modo aberto não tem tempo randômico mais? 

Resposta: Não há tempo randômico no modo de disputa aberto. Neste modo, a sessão 

de lances terá duração de 10 minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente 

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

duração da sessão pública. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será 

de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 

período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.  

 

14. Denise Correia Fernandes: A solicitação de exclusão de lance e a respectiva 

exclusão permanecem da mesma maneira que eram feitas antes? 

Resposta: Não houve alteração na solicitação de exclusão de lance e na exclusão pelo 

pregoeiro. 



 

15. Henrique Nunes - Se o preço for sigiloso e o licitante solicitar seu 

conhecimento via esclarecimento ou durante a sessão de disputa de lances, 

poder-se-á negar a informação? 

Resposta: Para ajudar a responder a essa questão, replicamos a regra do Decreto nº 
48.012/2020:  

Art. 15. O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a 
contratação, se não constar expressamente do edital, possuirá 
caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e 
permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.  

(...)  

§ 2º Para fins do disposto no caput, o valor estimado ou o valor 
máximo aceitável para a contratação será tornado público 
apenas e imediatamente após o encerramento do envio de 
lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos 
quantitativos e das demais informações necessárias à 
elaboração das propostas.  

 

Pela interpretação literal do texto da norma, o valor estimado não deve ser informado 

antes do encerramento do envio de lances.  

Todavia, não está vedada, na condução da sessão, a prática do pregoeiro informar que 

o lance melhor classificado está acima do valor de referência (sem expor o valor 

estimado propriamente dito, posto que ele foi definido como sigiloso), visando à 

obtenção de melhores valores, e com isso, tentar que os licitantes reduzam seus 

lances.  

Após a sessão de lances, o valor de referência é disponibilizado e o pregoeiro poderá 
negociar com o licitante melhor classificado para a redução do preço. 

 

16. Suelycorrea Correa Lima (Codemge): Quanto ao sigilo do valor no certame: há 

previsão de abertura para os participantes do valor do orçamento? Qual o 

momento? 

Resposta: Vide resposta acima. 

 

17. Cristiane Alves: Sobre empate ficto: o sistema só convoca as ME e EPP que 

estejam no intervalo de 10% - valor estabelecido após a etapa de lances. Se a 

proposta do arrematante não for válida, esse intervalo será recalculado? 



Resposta: Conforme previsto no art. 36 do Decreto nº 48.012/2020, após a etapa de 

envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e 

art. 45 da Lei Complementar Federal nº 123/2006. Para a modalidade pregão 

eletrônico, o intervalo percentual é de 5%. O Portal de Compras MG realiza o cálculo 

automaticamente em relação ao licitante porte Outro melhor classificado.  

Sempre que houver alguma alteração na classificação, o sistema calcula novamente o 

empate ficto. No caso citado, se a proposta não for válida, após a desclassificação da 

proposta, o sistema irá verificar se o próximo licitante é de porte Outro e, caso 

positivo, reaplicará as regras do empate ficto. O mesmo ocorre no caso de inabilitação. 

 

18. Venância Kely (Prodemge): Ao ser suspensa a sessão, os fornecedores são 

comunicados via Portal? 

Resposta: Não houve alteração no funcionamento da suspensão da sessão do pregão. 

Assim como já era realizado, ao suspender a sessão, o pregoeiro deve informar data de 

reabertura da sessão e há registro de mensagem no chat quanto à suspensão e data de 

reabertura.  

O pregoeiro deve se atentar às regras do Decreto nº 48.012/2020 quanto à suspensão 

da sessão para informar a data de reabertura.  

Art. 35 – Quando a desconexão do sistema eletrônico para o 
pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão 
pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e 
quatro horas após a comunicação do fato aos participantes no 
sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 

Art. 47 (...) 

Parágrafo único – Na hipótese de necessidade de suspensão da 
sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 
saneamento de que trata o caput, a sessão pública somente 
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema, com 
antecedência mínima de vinte e quatro horas, e a ocorrência 
será registrada em ata. 

 

19. Beatriz Brito: Como deve ser realizada essa comunicação com os participantes 

sobre a retomada da sessão? 

Resposta: Vide resposta 18. 

 



20. Henrique Nunes: Nos termos do art. 47 eu não posso mais suspender uma 

sessão que realizei pela manhã para análise da documentação e proposta, e 

retomá-lo no mesmo dia a tarde para mais andamentos? 

Resposta: Vide resposta 18. 

 

21. Guilherme Luiz Costa: O art. 57 da Lei 13.303/2016 prevê a negociação após a 

confirmação da efetividade do lance, inclusive com a possibilidade de nova 

rodada de negociação com outros colocados. Essa negociação é realizada no 

chat atualmente, como será previsto essa possibilidade agora e o registro da 

negociação. 

Resposta: Importante atentar para o fato de que as regras aplicáveis às licitações 

regidas pela Lei nº 13.303/2016 não são as mesmas daquelas aplicáveis ao pregão 

eletrônico, regido pela Lei nº 10.520/02 e Lei Estadual nº 14.167/02. 

Relativamente ao módulo de pregão, esclarecemos que não houve alteração na 

negociação e no registro da mesma. O pregoeiro irá negociar com o licitante melhor 

classificado pelo chat e, após concluir toda a negociação, é necessário solicitar o envio 

da proposta final pelo fornecedor; que fará o upload da nova proposta ajustada 

conforme negociação. O pregoeiro de posse da proposta final irá realizar o 

Fechamento de Valores para aceitar ou não a proposta do licitante melhor classificado. 

 

22. Simone: Quanto à negociação da proposta, realizada por meio do sistema, o 

Pregoeiro é que aciona no sistema esse prazo mínimo para o fornecedor 

informar nova proposta? 

Resposta: O pregoeiro irá negociar com o licitante melhor classificado pelo chat e, 

após concluir toda a negociação, é necessário que o fornecedor faça o upload da nova 

proposta ajustada conforme negociação.  

O pregoeiro deverá seguir as regras previstas no edital quanto à negociação e à 

solicitação da proposta adequada, bem como atentar-se aos prazos dados ao licitante.  

No Portal de Compras, o licitante consegue enviar novo documento enquanto o lote 

estiver na situação disputa aberta concluída ou disputa fechada concluída, após a 

solicitação realizada pelo pregoeiro. O Portal não controla o prazo mínimo para envio 

da nova proposta. Caberá ao pregoeiro acionar o botão para solicitar nova proposta ao 

licitante melhor classificado e encerrar o prazo, devendo atentar-se ao previsto no 

edital.  

 



23. Beatriz Brito: Os demais licitantes conseguem visualizar os documentos do 

fornecedor classificado? 

Resposta: Os documentos ficam disponíveis tanto para licitantes quanto para 

cidadãos, tão logo o pregoeiro tenha acesso aos mesmos, conforme situação de cada 

lote.  

Ficam disponíveis:  

● Arquivos enviados durante a fase de cadastro da proposta;  

● Arquivos enviados durante a fase de negociação da proposta;  

● Arquivos enviados durante a fase de habilitação do fornecedor.  

O acesso a essa documentação poderá ser realizado por meio do Portal de Compras, 

na consulta do pregão > aba lotes do pregão > documentos do lote. 

 

24. Cristiane Alves: O envio de documentos complementares será possível pelo 

Portal de Compras? 

Resposta: Toda a documentação será apresentada por meio do Portal de Compras, 

não havendo mais o envio de documentos por e-mail. Caso, no decorrer da sessão, 

seja necessária a realização de diligência, com a solicitação de documentos 

complementares, a sua apresentação se dará por meio do sistema, em campo próprio. 

 

25. Bárbara de Araújo Meireles: Quanto ao envio dos documentos técnicos serão 

enviados com os documentos fiscais antes da sessão? 

Resposta: Conforme previsto no art. 26 do Decreto, 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. 

Complementarmente, é previsto: 

Art. 26 (...) 

§ 9º – Os documentos complementares à proposta e à 
habilitação, quando necessários à confirmação daqueles 
exigidos no edital, serão encaminhados pelo licitante melhor 
classificado após o encerramento do envio de lances, 
observado o prazo definido no instrumento convocatório e em 
observância ao § 2º do art. 38. 

 



26. Maria Renata Furtado: A diligência será apenas solicitada no momento de 

habilitação? 

Resposta: O Decreto nº 48.012/2020 prevê em seu art. 47 a possibilidade de realizar 

diligência no julgamento da proposta e/ou da habilitação. Para fins do julgamento da 

proposta, o pregoeiro pode solicitar junto da proposta os demais documentos 

necessários para análise. Já na habilitação, há um botão específico de diligência para 

solicitação de documentos complementares. 

 

27. Flávio Piazza (EMATER-MG): Caso você habilite ou faça algo errado após a 

sessão de lances. O pregoeiro percebendo o erro. Não poderá retornar? Como 

será solucionado?  

Resposta: Quanto às regras de retorno, não é possível retornar para antes da sessão 

de lances, isto é, para classificação dos licitantes que irão para a disputa aberta. No 

caso de ocorrência de erro na aceitação da proposta ou na habilitação, é possível 

retornar fase para adequação do erro.  

Mais detalhes acerca dos retornos de fase que podem ser realizados por meio do 

Portal de Compras podem ser consultados na apresentação relativa ao sistema, 

disponibilizada neste mesmo link. 

 

28. Dariana (MPMG): Assinatura da Ata do Pregão e do Termo de Conclusão no 

sistema: passam a ser obrigatórios quando da adoção do novo decreto (no 

sentido de não se conseguir dar andamento ao processo no SIAD enquanto 

não for realizada a assinatura?); Se sim, todos (pregoeiros e equipe de apoio) 

precisam assinar a ata, ou se o pregoeiro assinar já será possível dar 

andamento? 

Resposta: Não houve alteração nessas funcionalidades do Portal de Compras MG. O 

Decreto nº 48.012/2020 não prevê os procedimentos relacionados à assinatura da ata 

do pregão e do termo de conclusão. Após a homologação de todos os lotes do 

processo, é gerada automaticamente a ata do pregão, trazendo as informações do 

pregoeiro e da equipe de apoio no documento. Desta forma, não há trava no processo 

no Portal de Compras MG. Os procedimentos relacionados à assinatura dos 

documentos supracitados seguem os trâmites atuais de cada instituição. 

 

29. Dariana (MPMG): Com quais bancos de dados o CAGEF está integrado? 

Mantém apenas as integrações que já existiam (Receita Federal, JUCEMG, 

SEF/MG, PBH) ou outras foram incluídas, por ex., TST (para emissão de 

CNDT)? 



Resposta: O CAGEF está integrado aos sistemas da Receita Federal do Brasil - RFB, da 

Junta Comercial de Minas Gerais - JUCEMG, da Secretaria de Estado de Fazenda SEF-

MG, da Polícia Civil de Minas Gerais - PCMG, da Caixa Econômica Federal e da 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - PBH. Além disso, está integrado ao Sistema 

Integrado de Administração de Pessoal - SISAP, que é o sistema de pessoal da 

administração direta, autárquica e fundacional do Estado de Minas Gerais. O Decreto 

nº 48.012/2020 não trouxe nenhuma mudança quanto ao funcionamento do Cagef. 

Mais informações sobre o funcionamento do CAGEF podem ser consultadas nas 

normas: 

Decreto nº 47.524, de 06 de novembro de 2018 - Dispõe sobre o Cadastro Geral de 

Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder 

Executivo estadual e dá outras providências.  

Resolução SEPLAG n° 93, de 28 de novembro de 2018 - Estabelece regras de 

funcionamento do Cadastro Geral de Fornecedores - Cagef, regulamentado pelo 

Decreto n° 47.524, de 6 de novembro de 2018. 

Elas estão disponíveis no Banco de Normas, no endereço:  

http://compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1093&Ite

mid=100088 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47524&comp=&ano=2018
http://www.pesquisalegislativa.mg.gov.br/LegislacaoCompleta.aspx?cod=185326&marc=
http://compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1093&Itemid=100088
http://compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1093&Itemid=100088

