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Como operacionalizar a fase de lances da sessão pública na 
Plataforma de Compras do Governo Federal - 
COMPRASNET? 

Autora 

Nádia Aparecida Dall Agnol, Servidora Pública da Prefeitura Municipal de Francisco 

Beltrão, graduanda em Direito na Universidade Paranaense – UNIPAR, pós-

graduanda em Direito Administrativo Municipal na Universidade Paranaense – 

UNIPAR. Pregoeira desde o ano de 2013, com 9 anos de experiência com licitações e 

contratos, sendo que nesse período já realizou mais de 2.500 processos licitatórios 

tanto presencial quanto eletrônico, neste com 7 anos de experiência prática através 

da Plataforma do Portal de Compras do Governo Federal-COMPRASNET. 

Desenvolve atividades como Agente Público: Elaboração de pesquisa de preço, 

elaboração dos editais, termo de Referência, condutora dos certames tanto na forma 

eletrônica como presencial. Atualmente exerce a função de chefe de divisão do 

pregão eletrônico realizando todos os processos eletrônicos no Município de 

Francisco Beltrão-PR. 

Atuando como Instrutora em cursos de Licitações e Contratos pelo Brasil tanto na 

forma presencial “in company” como em cursos online ao vivo, capacitando 

pregoeiros, equipes de apoio, membros de comissões permanentes de licitações, 

ordenadores de despesas, bem como, fornecedores, consultores e profissionais em 

licitações, com ênfase no Pregão Eletrônico e operacionalização no Portal de 

Compras do Governo Federal- COMPRASNET 

Objetivo 

O presente e-book tem por objetivo auxiliar o pregoeiro e equipe de apoio na 

operacionalização da fase de lances na sessão pública. 

Importante salientar, que a metodologia utilizada é baseada na minha experiência, 

e esta poderá ser readaptada de acordo com a necessidade e melhor compreensão 

de cada usuário. 

 

Escolha do Pregoeiro e Equipe de apoio 

Após a inclusão da licitação, seja ela tradicional ou Registro de preços, o pregoeiro 

deverá acessar o MENU DO PREGOEIRO (Serviço do Governo > Pregão > Pregão 

Eletrônico). 

No MENU DO PREGOEIRO, deverá ir até VINCULAR EQUIPE DE APOIO, escolher o 

pregão desejado. 

Na tela em questão, aparecerá a opção de escolher o NOME DO PREGOEIRO e de até 

3 (três) EQUIPE DE APOIO. 

Feito isso, deverá retornar ao MENU DO PREGOEIRO. 
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Início da sessão  

Para dar início a sessão pública, na data e horário estipulado em edital, o pregoeiro 

deverá acessar a opção OPERAR e escolher o pregão desejado. 

O sistema abrirá nova tela contendo as informações como UASG, nº do pregão, modo 

de disputa, quantidade de fornecedores conectados. 

Deverá ser encaminhado no campo do CHAT (parte inferior da tela), e neste 

momento, o ideal é encaminhe mensagens aos licitantes conectados, com redação 

similar (deverá ser adequado de acordo com o órgão e edital) a esta: 

“Prezados licitantes, bom dia 

Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº xx/2020. Alguns avisos 
importantes: 

O modo de disputa será o modo “ABERTO E FECHADO”. Neste modo os licitantes deverão 
apresentar lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. Ou, 

O modo de disputa será o modo “ABERTO”, em que os licitantes deverão apresentar lances 
públicos e sucessivos, com prorrogações.  

Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os 
valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive o ICMS, 
de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de xxxxx. 

Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo 
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada 
ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão. 

Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, 
especialmente quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do Decreto 
nº 10.024/19, não é mais possível inserir documentos. Bem como, quanto a proposta ajustada 
ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET após solicitação pela pregoeira. 

Enquanto os senhores lêem os avisos postados, farei a conferência das propostas inseridas no 
Sistema. Aguardem.” 

 

Status dos itens 

É possível conferir o status dos itens, na barra superior da tela, que contém as 
opções:  

a) ABERTOS: itens em que as propostas já foram visualizadas e então em 
disputa; 

b) FECHADOS: itens que não tiveram propostas abertas; 
c) ENCERRADOS: itens que já encerram a disputa; 
d) CANCELADOS/DESERTOS: itens cancelados ou que não obtiveram registro 

de proposta; 
e) AJUDA 
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Análise das Propostas 

Após a recepção dos avisos no CHAT, o pregoeiro deverá selecionar os itens que 
deseja realizar análise da proposta, clicando nos itens desejados (poderá ser no 
máximo 20 por vez), e clicar em ABRIR PROPOSTA/LANCE. 

Abrirá uma nova aba, a qual conterá informações das propostas inicialmente 
cadastradas. 

Neste momento, deverá ser analisada as propostas cadastradas. 

O pregoeiro tem a opção de CONFIRMAR INICIO DE LANCES PARA O ITEM ou 
DESCLASSIFICAR PROPOSTA. 

Importante salientar, que ao abrir a proposta e aceitar, o item automaticamente será 
aberto para envio de lances, e o prazo do modo de disputa (aberto ou 
aberto/fechado) começará a correr. 

 

Modo de Disputa Aberto 

Em licitações com itens em modo de disputa aberto, os mesmos poderão: 

a) Em prorrogação 

b) Aguardando a decisão sobre reinício. 

Cenário 1 (em prorrogação): 

Ao findar o prazo dos 10 minutos de lances sucessivos, havendo lance nos últimos 

dois minutos (8° minuto ao 10° minuto), o sistema prorroga automaticamente por 

mais 2 minutos, sempre que houver lances enviados nesse período, até o item 

permanecer por 2 minutos sem lance, momento o qual é encerrado 

automaticamente. 

Cenário 2 (Aguardando a decisão sobre reinício): 

Ao findar o prazo dos 10 minutos de lances sucessivos, NÃO havendo lance nos 

últimos dois minutos (8° minuto ao 10° minuto), o sistema encerra o envio de lances, 

momento o qual o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, poderá reiniciar a 

etapa de envio de lances (justificadamente). 

- Se reiniciado, reabre o prazo de 10 minutos para lances; 

- Se encerrado, fecha o item com o lance final. 

Fica a critério do pregoeiro a decisão sobre o reinicio do item, ou encerramento 

deste. 

 

Modo de Disputa Aberto e Fechado 

Em licitações com itens em modo de disputa aberto e fechado: 

Este modo de disputa possui duas etapas e três fases: 

 



 

5 
Conteúdo desenvolvido por Nádia Aparecida Dall Agnol 
VENDA E REPRODUÇÃO EXPRESSAMENTE PROIBIDAS 

Copyright ©, N.A.D. Consultoria & Capacitação - Todos os direitos reservados 

ETAPA 1: 

a) Fase Aberta: 15 minutos de lances 

Duração da etapa aberta, o envio de lances sucessivos ocorre por 15 minutos 

(nem menos, nem mais); 

b) Fase Aleatório: 10 minutos aleatórios 

Encerrados os 15 minutos iniciais, inicia-se o período aleatório de até 10 

minutos, com fechamento iminente dos lances (a qualquer tempo) 

ETAPA 2: 

c) Fase Fechado: Até 5 minutos para enviar um lance final e fechado. 

1 - Encerrada a etapa 1 (aberta), o autor da melhor oferta e aqueles com 

valores até 10% superiores a essa oferta serão convocados para que ofertem 

um LANCE FINAL E FECHADO. 

2 – Não havendo no mínimo 3 ofertas, o sistema convocará os autores dos 

melhores valores subsequentes, no máximo 3 (se houver), para que ofertem 

um LANCE FINAL E FECHADO. 

RECOMENDAÇÃO: O pregoeiro DEVERÁ aguardar todos os itens em disputa no 

aleatório, para só depois clicar na opção INICIAR DISPUTA FECHADA. 

 

Exclusão de lance 

É possível excluir um lance, desde que o pregoeiro julgue ser inexequível, ou 
mediante solicitação da licitante. E para tanto, deverá selecionar o item e clicar em 
EXCLUI LANCES, devendo assim selecionar o lance que deseja excluir. 

Feito isso, o sistema encaminhará automaticamente mensagem com a seguinte 
redação: “Srs. Fornecedores, o lance no valor de R$ 0,0010 do item 1 foi excluído por 
este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, 
favor reenviar o lance.” 

 

Suspensão da Sessão 

Iniciado a fase de lances, é possível SUSPENDER A SESSÃO, por motivos de: 

a) Intervalo almoço; 

b) Fim de expediente; 

c) Necessidade do pregoeiro. 

E para tanto, o pregoeiro deverá ir no MENU DO PREGOEIRO, escolher a opção 

SUSPENDER O PREGÃO, e assim, informar o MOTIVO DA SUSPENSÃO 

(ADMINISTRATIVA), e a data e horário para reinicio. 

Neste momento, a sessão ficará suspensa e os licitantes não poderão continuar 

efetuando lances. 

RECOMENDAÇÃO: O ideal é que suspenda a sessão no momento em que não 
tenha itens em disputa, ou seja, calcular o tempo para que no momento da suspensão 
todos os itens estejam encerrados, e apenas após a reabertura abrir mais itens. 
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Reabertura da Sessão 

Na data e horário informado no momento da suspensão, o pregoeiro deverá ir no 

MENU DO PREGOEIRO e clicar em REABRIR PREGÃO. 

Após reabrir, deverá ser clicado em OPERAR PREGÃO. Momento no qual, reabrirá a 

fase de lances normalmente. 

RECOMENDAÇÃO: Não deverá ser reaberto em data ou hora diverso ao 

informado no momento da suspensão. 

 

Suspensão do Item/Grupo 

No decorrer da fase de lances, é possível realizar a suspensão do item, e para tanto, 

deverá selecionar o item e clicar em SUSPENDER ITEM na barra inferior disponível. 

 

Desempate de ME/EPP  

Em licitações com itens ampla concorrência, poderá ocorrer o empate ficto entre 

ME/EPP e empresas de grande porte. 

Neste caso, ao findar a fase de lances de todos os itens, o sistema convocará de forma 

automática as empresas com benefício para que no prazo de 5 minutos cubram o 

lance da empresa de grande porte, ou desistam do mesmo. 

IMPORTANTE: A licitação será encerrada apenas após findar a fase de desempate 

de ME/EPP de todos os itens necessários. 

 

Julgamento das Propostas 

Ao findar a fase de lances de todos itens, aparecerá na tela a opção OK JULGAMENTO, 

onde ao clicar será direcionado ao JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.  

Bem como, é possível acessar esta tela através do MENU DO PREGOEIRO no item 

JULGAR PROPOSTAS, para que iniciei a análise das propostas inicias, documentos de 

habilitação e SICAF. 

 

CHAT 

Recomenda-se que ao findar a fase de lances o pregoeiro encaminhe mensagem via 

CHAT informando como procederá com a fase de julgamento de propostas e 

habilitação. 


