
PREGÃO PRESENCIAL



Pregão Presencial

   Menu de Usuário

   Clicar em Licitações.

   Clicar em Licitação.

   Clicar em Localizar ou Filtrar, utilizando o ícone



   Ao utilizar o Localizar, fazer a busca de acordo com os campos disponíveis em tela, 
após selecionar o botão Recuperar.

   Ao utilizar o Filtro fazer a busca de acordo com os campos disponíveis em tela, após 
selecionar o botão Localizar.

  Algumas verificações devem ser realizadas na licitação antes de iniciar o Pregão 
Presencial.

   Aba Participante, verificar se o Tipo Empresa está de acordo com o participante.



   Aba Participante, verificar se foram preenchidas as propostas corretamente, após 
abertura de Pregão não será possível atualiza sem remover o pregão. Seleciona o 
participante e entra no vinculado ‘Proposta do Participante’.

   Selecionar o vinculado Pregão Presencial



   Clicar em Criar.

  
   Realizar o preenchimento de acordo com a demanda do pregoeiro e Salvar.



   Campo Diferença ‘Disputa terá uma diferença miníma entre as propostas’: 

• Sem limite (Já vem como padrão)
• Limite por percentual
• Percentual da disputa ‘%’
• Limite por valor
• Valor da Disputa

   Campo Disputa ‘Forma de disputa dos preços do pregão’:

• Preço Unitário
• Preço Total do Item
• Preço Total da Proposta
• Preço Total do Lote

   Importar propostas ‘Importa as propostas de acordo com preenchimento na aba 
participante’



   Para verificação das propostas, entrar no vinculado Habilitação das propostas.

   Conferencia das propostas importadas do sistema. O sistema desabilitará às propostas 
superiores á 10% do valor do participante, podendo ser habilitado setando o ícone         e 
habilitar. Voltar a Pregão Presencial.



   Finalizar Pré-habilitação, após realizado os ajustes conforme demanda.

   Classificar proposta ‘classificação dos participantes ocorre de acordo com os valores 
das propostas, do menor para o maior valor cotado’

   Para verificação das propostas, entrar no vinculado Ordem das propostas.



   Ao entrar no vinculado Ordem das propostas, pode ser verificado que há empate entre
os participantes, demonstrado pelo ícone     . O desempate pode ocorrer de duas 
maneiras, via botão ‘Realizar desempate’ ou voltando ao Pregão Presencial e Finalizar 
Classificação, assim o sistema realiza o desempate de forma automática.

   Finalizar classificação ‘Faz a ordenação dos participantes para o pregão’

   Clicar no botão Abre Pregão



   Ir no vinculado Disputa do pregão

   Clicar em Iniciar disputa

   O sistema questionará a opção, selecionar ‘Sim’ para continuar.



   Iniciada a disputa, deve-se atentar aos campos:

   Verde ‘Melhor proposta (Participante) e (Valor)’.
   Laranja ‘Próximo Lance’ aparece conforme o percentual proposta indicado no início do 
pregão.
   Azul ‘Próximo participante a dar um lance’.
   Vermelho ‘Valor da próxima proposta’, para dar o lance, informaar valor e apertar 
ENTER.

   Após dar todos os lances, clicar no botão Encerar disputa

   O sistema questionará a opção, selecionar ‘Sim’ para continuar.



   Para passar ao próximo item, clicar nas setas no canto superior direito. E refazer todos 
os passos para iniciar a nova disputa do item.

   Se for colocado o valor de algum lance equivocadamente, pode ser realizado o ajuste 
no valor da proposta.
Se a proposta era 4,95 e por equívoco foi informado no lance 0,95, poderá ser ajustado.

   Clicar no ícone Propostas do pregão

   Para realizar o ajuste, selecionar o ícone        

   Preencher a informação desejada no campo ‘Nova proposta’ e clicar no botão Alterar.



   A proposta ficará com a mesma informação adicionada anteriormente.

   Voltar a Disputa do pregão.

   A proposta do participante foi ajustada, seguir com o pregão.

   Após fazer todos os lances do pregão, voltar para o Pregão presencial.



   Clicar no botão Fecha pregão.

   Clicar no botão Retornar Propostas, neste momento o sistema atualizará as propostas 
de acordo com os lances obtidos no pregão para a proposta dos participantes da licitação.

   Fica disponível relatórios com os lances do pregão.

• Anexo do pregão - Propostas
• Relatório - Valor final de lances por participante
• Mapa - Lances do pregão

   Voltar a Licitação.

Finalizar normalmente a licitação como de costume.


