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Como julgar a 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 no 

julgamento da sessão pública, após a fase de lances. 

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. 

 

Iniciar a análise  

Após a fase de lances, o pregoeiro deverá realizar o julgamento da sessão, ou seja, 

analisar ITEM A ITEM a licitante vencedora e suas respectivas propostas, 

documentos anexados e consulta junto ao SICAF. 

No MENU DO PREGOEIRO (Serviço do Governo > Pregão > Pregão Eletrônico), deverá 

ir até JULGAR PROPOSTA, escolher o pregão desejado. 

Na tela em questão, aparecerá a o ícone do CHAT, nele encaminhe uma mensagem a 

TODOS com redação similar a esta: 

“Senhores licitantes, por favor, aguardem enquanto verifico a proposta iniciais. 
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Em seguida, estipule um prazo mínimo para análise da Proposta dos licitantes 

inicialmente vencedores, e informe os licitantes o horário que voltará a sessão 

púbica, encaminhando redação similar a esta: “Nova comunicação do Pregoeiro será 

feita dia xx/xx/2020 às xx:xx horas, no chat da Plataforma COMPRASNET” 

Feito isso, você deverá iniciar a análise das propostas dos licitantes inicialmente 

vencedores. E para tanto, deverá clicar em cima do ITEM (numeral) o qual deseja 

analisar, e assim, aparecerá as licitantes participantes, valor estimado e os melhores 

laces das licitantes participantes daquele item. 

DICA: Se a licitação possuir muitos itens, recomendo que faça uma 

planilha a parte, para administrar as licitantes vencedoras e seus 

respectivos itens inicialmente ganhos. 

No item, você tem a informações como: CNPJ, RAZÃO SOCIAL e ANEXO com eles 

deverá: 

a) Criar uma PASTA com a razão social da empresa inicialmente vencedora; 

b) Realizar a consulta no SICAF (situação do fornecedor), salvar arquivo na 

pasta; 

c) Realizar a Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica – TCU (se o edital dispor 

desta obrigação), e salvar arquivo na pasta; 

d) Fazer download de todos os arquivos anexados no item (comprasnet) 

Esse procedimento deverá ser realizado EM TODOS OS ITENS, de forma ITEM A 

ITEM. 

 

Análise da Proposta Inicial  

Após verificar TODOS OS ITENS, o pregoeiro e equipe de apoio deverão 

julgar/analisar a Proposta Inicial já anexada, de acordo com o art. 26 do Decreto nº 

10.024/2019. 

 

Negociação de preços 

Findada a análise das propostas das licitantes inicialmente vencedoras, deverá ser 

realizada a negociação de preços. E para tanto, deverá dirigir-se ao CHAT, 

selecionando a licitante em questão e encaminhando mensagem com 

contraproposta (unitária ou global), em atendimento ao art. 38 do Decreto nº 

10.024/19, com redação similar a esta “Em busca da proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública solicito, que o Sr. verifique a possibilidade de um maior 

desconto para os itens vencidos”. 

RECOMENDAÇÃO: lembrando que para possibilitar o direito de resposta do 

fornecedor, após envio de mensagem específica ao fornecedor, o CHAT deverá 

permanecer aberto e com o licitante em questão selecionado. 
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Solicitar proposta reajustada ao último lance 

Realizada a negociação, deverá CONVOCAR ANEXO das licitantes vencedoras, para 

que encaminhem PROPOSTA REAJUSTADA, cedendo o prazo mínimo de 02 (duas) 

horas úteis para envio, conforme ar. 38 § 2º do Decreto nº 10.024/19, 

encaminhando redação similar a esta: 

“Sr. Licitante, solicito o envio da proposta reajustada ao último lance, cedendo o prazo 

de 02 (duas) horas para envio destas”. 

E para tanto, no item deverá selecionar o licitante e clicar em CONVOCAR ANEXO, na 

barra inferior. 

RECOMENDAÇÃO: Convocar UM ITEM DE CADA LICITANTE, informando via 

CHAT o procedimento adotado, para que esta encaminhe uma única proposta com 

todos os itens ganhos. 

RECOMENDAÇÃO: Poderá igualmente comunicar via CHAT quais itens as 

licitantes foram detentoras. 

RECOMENDAÇÃO: Caso seja necessário envio de Planilha de Custos ou 

documentos completares (de acordo com edital e objeto licitado), deverá ser 

comunidade igualmente via CHAT. 

 

Análise da Habilitação e SICAF 

Após verificar TODOS OS ITENS, o pregoeiro e equipe de apoio deverão 

julgar/analisar os documentos encaminhados (habilitação dos licitantes) 

concomitante com o SICAF. 

RECOMENDAÇÃO: De acordo com o art. 26 do Decreto nº 10.024/19, não é 

possível a inclusão de documentos de habilitação nesta fase, ou seja, caso a empresa 

tenha deixado de apresentar um documento nos anexos, bem como, este documento 

não esteja no SICAF, a empresa está inabilitada.  

E para tanto, no SICAF os documentos encontram-se nos níveis de cadastramento. 

Para realizar a consulta e se necessário o download dos documentos, com SICAF 

logado deve clicar no menu “CONSULTA”, opção “NÍVEIS DE CADASTRAMENTO”. 

Neste módulo é possível visualizar o Credenciamento, Habilitação Jurídica, 

Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal, Regularidade Fiscal Estadual e 

Municipal, Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-Financeira. 

RECOMENDAÇÃO: Lembrando que a consulta dos documentos enviados e os 

constantes no SICAF devem ser realizadas de forma simultânea licitante por 

licitante. 
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Necessidade de DILIGÊNCIAS 

Se for necessário realizar DILIGÊNCIA, conforme art. 47 do Decreto nº 10.024/19, o 

pregoeiro poderá CONVOCAR ANEXO, para que a empresa encaminhe um 

documento COMPLEMENTAR, ou seja, para sanar dúvidas quanto a proposta e 

documentos já apresentados. 

RECOMENDAÇÃO: utilizar a planilha extra para anotar todos os detalhes da 

análise, ou seja, casos de inabilitação e/ou diligências. 

 

Quando empresas são INABILITADAS. 

Caso alguma licitante seja INABILITADA, deverá ser comunicado via CHAT, 

selecionando a licitante, e informando o motivo da inabilitação. 

Em ato contínuo, deverá ser analisado a licitante subsequente melhor classificada, 

quanto a proposta, documentos anexados e SICAF de cada item que ocorreu a 

inabilitação da primeira colocada, e seguir os mesmos passos anteriormente citados. 

 

Item sem proposta válida (frustrar o item) 

Em itens que nenhuma licitante aceitou chegar ao valor máximo estimado em edital, 

ou também, nenhum licitante foi habilitado, deverá realizar o CANCELAMENTO DO 

ITEM, desta forma este ficará frustrado. 

E para tanto, deverá abrir o item e clicar em CANCELAR ITEM, na barra inferior. 

 

Consultar propostas reajustadas enviadas 

Para verificar quais licitantes encaminham a proposta reajustada, deverá clicar no 

item convocado, e na aba de anexos fará a consulta. Ou ainda, no chat é possível 

verificar quais empresas já anexaram. E aparecerá de forma automática no chat “Ex.: 

Senhor Pregoeiro, o fornecedor xxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ/CPF: xx.xxx.xxx/xxxx-xx, enviou 

o anexo para o item xxxx” 

RECOMENDAÇÃO: Realizar o download da proposta, e salvá-la na pasta da 

licitante em questão. 

 

Prorrogação de prazo de envio da proposta 

Se necessário, é possível prorrogação de envio da proposta, e para tanto, a licitante 

deverá solicitar via e-mail, ficando a critério do pregoeiro a prorrogação de prazo, 

sendo ato discricionário do mesmo. 

RECOMENDAÇÃO: Caso haja prorrogação do envio, deverá ser comunicado via 

CHAT, para que as licitantes participantes tenham conhecimento. 



 

6 
Conteúdo desenvolvido por Nádia Aparecida Dall Agnol 
VENDA E REPRODUÇÃO EXPRESSAMENTE PROIBIDAS 

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

 

Ausência de proposta reajustada 

Caso a empresa convocada não apresente a proposta reajustada no prazo 

estabelecido em edital e no CHAT, esta, caso o edital preveja, será INABILITADA, 

devendo o pregoeiro convocar o licitante subsequente melhor classificado nos itens. 

 

Amostra 

Em licitações cujo edital solicita apresentação de AMOSTRA, o pregoeiro deverá 

comunicar via CHAT a solicitação de envio das amostras, informando o prazo para 

envio. 

E para tanto, no sistema poderá: 

a) Suspender a sessão: No MENU DO PREGOEIRO, selecionar a opção 

SUSPENDER PREGÃO, selecionar o pregão, e incluir a justificativa da 

suspensão administrativa, informando a data/hora prevista para reativação 

do pregão. 

 

b) Deixar o item EM ANÁLISE: na opção JULGAR PROPOSTA, clicando no item 

em questão, no campo OBSERVAÇÕES justificar a ação e, na barra inferior 

selecionar a opção EM ANÁLISE. 

 

a. Deverá ser realizado item a item. 

b. Para desfazer o item em análise, após recebimento do parecer técnico, 

deverá selecionar item a item, no campo de OBSERVAÇÕES justificar 

novamente e clicar em DESFAZER SITUAÇÃO DO ITEM. 

 

Aceitação das propostas 

Após prazo cedido, o pregoeiro deverá analisar as propostas encaminhadas, de 

acordo com o edital. Depois da análise, terá que iniciar a ACEITAÇÃO das propostas. 

E para tanto, precisará conferir o valor final encaminhado com o último lance 

registrado no sistema. 

RECOMENDAÇÃO:  em caso de incompatibilidade, deverá comunicar o licitante, 

realizando diligências (se necessário), preferencialmente via CHAT. 

Para aceitar os itens, no próprio item, deverá ser seleciona a licitante em questão e 

clicar em ACEITAR PROPOSTA, na barra inferior. 
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Inserir valor negociado no item 

Quando ocorrer a negociação de preços, ou até mesmo, necessidade de 

arredondamento do valor, o pregoeiro deverá abrir o item em questão, selecionar a 

licitante e no campo de VALOR R$ NEGOCIADO inserir o preço final.  

Em seguida, deverá justificar no campo de OBSERVAÇÕES e: 

a) Quando o item ainda não foi aceito, terá que clicar em ACEITAR PROPOSTA. 

b) Quando o item já foi aceito, deverá clicar em NEGOCIAR VALOR 

RECOMENDAÇÃO: Após aceitação de TODOS OS ITENS, importante informar via 

CHAT, com redação similar a esta: 

“Análise da documentação e proposta ajustada de preços da proponente 

provisoriamente declarada vencedora do certame foi finalizada, e, verificou-se que a 

empresa enviou toda a documentação, conforme solicita o edital. 

Portanto, às xx:xx horas de hoje – dia xx/xx/2020 – será realizada a HABILITAÇÃO da 

proponente, e em ato contínuo será aberto o prazo para intenção de recurso, a qual, 

caso haja, deve ser motivada conforme a legalidade. 

O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO PERMANECERÁ ABERTO 

ATÉ AS xx:00 HORAS de hoje – dia xx/xx/2020. 

A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de 

recorrer, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a 

adjudicar o objeto a Licitante declarada vencedora. 

Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: xxxxx@xxxxxxx.com.br, telefone: 

(xx) xxxx-xxxx– Pregoeiro (a) xxxxxxxxxx” 

 

Habilitação 

Após aceitação de todos os itens e no horário informado, será liberada a opção 

HABILITAR FORNECEDORES, e ao clicar, abrirá a opção de selecionar os itens e 

assim deverá clicar em HABILITAR ITENS SELECIONADOS. 

RECOMENDAÇÃO: Somente habilitar os licitantes após concluir a aceitação de 

todos os itens. 

 

Na tela, aparecerá para preencher Data de Fechamento da Intenção de Recurso, 

ou seja, terá que informar o dia e hora final para que as licitantes manifestem a 

intenção de recurso. 

RECOMENDAÇÃO: O TCE e TCU recomendam no mínimo 30 (trinta) minutos. 
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Encerramento da sessão 

Findo este, a sessão deverá ser encerrada. E para tanto, no MENU DO PREGOEIRO, 

deverá clicar em ENCERRAR A SESSÃO, caso não tenha tido intenção de recurso, 

imediatamente ao clicar em Ata, ficará disponível a ATA DO PREGÃO, RESULTADO 

POR FORNECEDOR, DECLARAÇÕES, DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO e 

ANEXOS DOS ITENS. 

RECOMENDAÇÃO: Salvar os documentos citados na pasta do Pregão. 

 

Licitação com intenção de recurso registrada 

Caso a licitação não apareça na opção ENCERRAR SESSÃO, esta estará na opção 

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE. E desta forma, deverá selecionar o pregão em questão, 

e realizar a análise da admissibilidade da intenção de recurso, que poderá ser: 

a) ACEITAR INTENÇÃO DE RECURSO: abrindo o prazo legal para envio do 

recurso, contrarrazões e decisão, ou 

b) REJEITAR INTENÇÃO DE RECURSO: em casos que a manifestação não 

atendeu os requisitos definidos por lei. 

 

Adjudicação 

Após encerramento da sessão (sem intenção de recurso ou com intenção recusada), 

no MENU DO PREGOEIRO, deverá ser selecionada a opção ADJUDICAR, escolher o 

pregão desejado, e no campo disponível marcar os itens desejados e clicar na opção 

ADJUDICAR ITEM SELECIONADO. 

Em caso de GRUPO, deverá clicar no item (numeral do grupo), e selecionar a licitante 

e clicar em ADJUDICAR.  

 

Volta de fase/Ata Complementar (caso necessário) 

O sistema permite realizar a volta de fase, ou seja, é possível retornar as fases de 

Julgamento, Habilitação, Intenção de Recurso e Admissibilidade. E para tanto, 

caso necessário corrigir um item aceito erroneamente, ou rever a habilitação de uma 

empresa, é possível voltar a fase desejada. 

Neste caso, no MENU DO PREGOEIRO, deverá clicar em VOLTAR FASE/ATA 

COMPLEMENTAR, selecionar o pregão desejado e clicar no item ou itens que deseja 

retornar, bem como, selecionar para qual fase deseja voltar. 

Importante destacar que a sessão deverá ser reagenda com prazo mínimo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

Após a volta da fase, o pregão e os itens que selecionados, estará novamente 

disponível na opção JULGAR PROPOSTA, e seguir os mesmos passos já vistos. 



 

9 
Conteúdo desenvolvido por Nádia Aparecida Dall Agnol 
VENDA E REPRODUÇÃO EXPRESSAMENTE PROIBIDAS 

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

 

Homologação 

A homologação é realizada pela autoridade competente, ou seja, deverá ser acessado 

com o login da autoridade (certificado digital da autoridade competente). 

E para tanto, deve-se acessar o menu da autoridade competente na opção PREGÃO 

e HOMOLOGAR PREGÃO ELETRÔNICO, selecionar o pregão desejado, e assim deve-

se selecionar os itens os quais realizará a homologação sendo disposta a opção 

HOMOLOGAR, na barra inferior. 

RECOMENDAÇÃO: Quando se tratar de entidade municipal, a publicação de 

resultado e homologação deverá ser realizada pelo órgão e publicada no Diário 

Oficial do Município.  

 

 


