Guia para participação no pregão eletrônico – Fornecedor
V 1.1

Este guia tem como objetivo ajudar os fornecedores (licitantes) a participar dos pregões
eletrônicos realizados no sistema Comprasnet.GO.

1º passo: Acesse o site www.comprasnet.go.gov.br;
2º passo: No campo indicado, selecione a opção Fornecedor e digite seu CNPJ e Senha. Clique em OK;

Selecione
Fornecedor e
entre com seu
CNPJ e Senha

3º passo: Clique no Menu do Fornecedor;
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4º passo: Busque sua Oferta de Compra em uma das opções da Busca Geral de Pregões e Compras
Diretas;

1
2

5º passo: Na opção de busca 2, digite o número da oferta de compra ou o número sequencial da licitação.
Outros parâmetros de busca poderão ser utilizados para localizar sua licitação. Clique em consultar;
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6º passo: Clique na Oferta de Compra desejada;

7º passo: Observe os horários das etapas do pregão. Clique no botão Entrar;

NÃO É
POSSÍVEL
CADASTRAR
PROPOSTAS
ANTES DA
DATA DE
ABERTURA

Importante:
O botão Entrar
só estará
disponível após a
data e horário de
abertura
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8º passo: Leia o Termo de Aceite e clique em Concordo;

9º passo: Declare-se como Empresa Normal, Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa;
O sistema não permitirá que a empresa se declare de maneira diferente do que consta no
CADFOR.
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10º passo: Durante a FASE DE PROPOSTAS, cadastre as propostas (marca e valor) para todos os itens
de seu interesse, sempre utilizando o valor unitário referente à unidade de medida adotada. Ex.: Se o
item for Papel A4 e a unidade for resma, cadastre o valor referente à 01 (uma) resma. Caso a unidade seja
Caixa com 10 resmas, cadastre o valor referente à 01 (uma) caixa com 10 resmas.
Caso haja dúvidas com relação ao valor unitário a ser cadastrado, recomendamos entrar em
contato com o pregoeiro responsável através do CHAT.
Para os itens ou lotes nos quais não houver cadastrado proposta não será possível participar da
fase de lances. Lembrando que no caso de lotes, deve-se cadastrar proposta para todos os itens do lote,
caso contrário não será possível ofertar lances para o mesmo.
IMPORTANTE: As propostas sempre devem ser preenchidas com o valor unitário, seja o pregão por
item ou por lote;

Clique sobre o
item ou lote
para seleciona-lo
e cadastrar sua
proposta.
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Insira a Marca
e o Valor
Unitário.

Durante a fase
de propostas,
o fornecedor
poderá excluir
sua proposta.

11º passo: Finalizada a fase de cadastro de propostas, inicia-se a FASE DE LANCES no horário
estipulado no sistema. A 1ª etapa da fase de lances inicia-se simultaneamente para todos os itens ou lotes
do pregão.
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A 2ª etapa da fase de lances inicia-se com o encerramento (ou fechamento) dos itens. O
encerramento dos itens/lotes é realizado sequencialmente, item a item ou lote a lote. O intervalo de
encerramento entre os itens ou lotes pode variar de 2, 5 10, 15 ou 30 minutos. Ou seja, se o intervalo de
encerramento escolhido pelo pregoeiro for de 10 minutos, significa que a cada 10 minutos um item
entrará no modo de fechamento.
IMPORTANTE: Cabe destacarmos a diferença de um pregão por item para um pregão por lote.
Basicamente, quando o pregão for por item, os lances devem ser ofertados pelo valor unitário e quando
for por lotes, os lances devem ser ofertados pelo valor global de cada lote (entenda-se por valor global
como a soma de todos os itens do lote).

Existem dois tipos de encerramento da etapa de lances, sendo eles:
a)

Encerramento por tempo Aleatório: iniciado o encerramento do item/lote, o sistema

estipulará automaticamente um prazo aleatório de até 30 minutos para finalização definitiva da fase de
lances. Nem o pregoeiro nem o licitante têm acesso ao prazo aleatório.
b)

Encerramento 1+1: iniciado o encerramento do item/lote, o sistema finalizará

definitivamente a fase de lances somente quando o sistema ficar sem receber novos lances por um
período superior a 60 segundos. Ou seja, a cada novo lance o sistema prorroga a fase de lances por mais
um minuto.
12º passo: Após a fase de lances, o pregão entra na FASE DE JULGAMENTO. Todos licitantes devem
acompanhar o andamento do pregão através do CHAT. Ou para mais detalhes entre em contato com o
pregoeiro.
Nesta etapa o pregoeiro pode negociar, desclassificar, repregoar, declarar vencedor e adjudicar.
Então é muito importante que cada licitante acompanhe o pregão durante a fase de julgamento.

Para maiores informações:
Suporte Técnico e Administração do Sistema Comprasnet.GO
Gerência de Aquisições Corporativas – Núcleo de Suprimentos, Logística e Frotas
Tel.: (62) 3201-6515 / 3201-6516
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