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INTRODUÇÃO

Alterações no sistema:

- O arquivo antes enviado na situação Aguardando Recebimento de
Propostas, será anexado pelo fornecedor na Análise de Aceitabilidade do
Preço, quando solicitado.

- O sistema disponibilizará, na situação Análise da Aceitabilidade do
Preço/Habilitação, o botão Enviar Anexo para o detentor da melhor
oferta.

- O fornecedor poderá enviar somente 1 (um) arquivo, através do botão
Enviar Anexo, não podendo ser substituído.

- A critério do pregoeiro, a sessão pública poderá ser suspensa por até 2
(dois) dias úteis para que o fornecedor providencie o arquivo.
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SITUAÇÃO: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS
O fornecedor deverá enviar a sua proposta sem anexo, apenas com os
campos indicados na tela e continua com a possibilidade de substituí-la
quantas vezes julgar necessário, a partir do início de recebimento de
propostas até o momento anterior agendado para início da sessão
pública. As propostas, quando entregues, não poderão ser visualizadas,
pois permanecerão criptografadas até o momento que antecede a
abertura de propostas.
Quando for necessária a entrega de anexo de proposta, este será
solicitado na situação ANÁLISE DE ACEITABILIDADE DO PREÇO e não
mais no momento de entrega de proposta.

SITUAÇÃO: ANÁLISE DA ACEITABILIDADE DO PREÇO
No momento da aceitabilidade do preço, o autor da melhor oferta deverá
enviar o anexo de proposta.

Atenção!

O pregoeiro deverá informar o tempo para envio da
planilha de composição de preços com valores atualizados. A sessão
poderá ser suspensa por até 2 (dois) dias úteis.


Não será possível enviar o anexo de proposta enquanto a sessão
pública estiver suspensa.
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Alertamos

que permanece inalterada a opção de envio de apenas
1 arquivo, não havendo possibilidade de substituição ou inclusão
de outros.







Clique em Pregão.
Clique no botão Enviar Anexo.
Clique em Escolher Arquivo.
Os arquivos anexados deverão ser menores que 4MB e nas
extensões: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .pdf, .txt, .gif, .jpg e .png.
Não será mais necessária a retirada da identificação do
proponente dos arquivos enviados como anexo de proposta.

Atenção! Após enviado, o arquivo não poderá ser substituído!
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O sistema informa, no chat, o envio do arquivo de proposta.

O arquivo estará disponível para visualização apenas para quem o
enviou e para o pregoeiro, na aba Edital e Anexos.
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Os anexos de propostas só poderão ser visualizados pelos
fornecedores participantes e público após o encerramento da
aceitabilidade do preço, na aba Edital e Anexos.

Se a melhor oferta não for aceita, o pregoeiro fará o exame da
subsequente, até a apuração de um valor aceitável.



No caso de não aceitação do preço do detentor da melhor oferta, o
botão Enviar Anexo ficará disponível para o licitante de oferta
subsequente, se houver.
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SITUAÇÃO: ETAPA DE HABILITAÇÃO
Nesta fase, todos os licitantes podem visualizar o(s) arquivo(s) enviado(s)
como anexo de proposta.



Clique na aba Edital e Anexos.
Clique no Anexo de Proposta na coluna Documento.

Não há alterações em relação ao envio dos documentos referentes à
habilitação do licitante.
Além dos envios realizados por fac-símile ou correio eletrônico, o
sistema também continuará permitindo enviar os documentos
solicitados pelo pregoeiro, durante a sessão pública, por meio da figura
em forma de clipe

.
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Para enviar o documento, clique na figura

.

Para consultar os documentos de habilitação anexados pelo licitante:


Clique no FOR (destaque na cor azul) no chat ou na aba Edital e
Anexos, coluna Documento.
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Quando o licitante é inabilitado, o sistema automaticamente inicia nova
negociação com o seguinte, se houver.
O botão Enviar Anexo ficará disponível para o licitante subsequente.





Clique
Clique
Clique
Clique

na aba Pregão.
no botão Enviar Anexo.
em Escolher Arquivo.
em Enviar.

Da mesma forma em que ocorreu com o licitante anterior, o arquivo
enviado como Anexo de Proposta só estará disponível para visualização
para o licitante que o enviou e para o pregoeiro.
Os demais só poderão consultar o arquivo após a nova análise de
aceitabilidade de preço.
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Permanecem iguais as demais situações.
Saiba mais em Manual do Pregão Eletrônico disponível na página da
BEC/SP, opção Manuais Manuais Fornecedores.

REGISTRO DE PREÇOS
Em ofertas de compra de registro de preços, na situação ADESÃO, os
licitantes interessados deverão aderir às condições apresentadas pelo
vencedor do certame no anexo de proposta.
RETOMADA DE ETAPA
Nas ofertas de compra em que houver indicação de obrigatoriedade de
anexo de proposta, a retomada de etapa seguirá o mesmo processo
exposto, devendo, o licitante, enviar o arquivo na situação ANÁLISE DE
ACEITABILIDADE DO PREÇO.
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