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INTRODUÇÃO
Alterações no Sistema:
A nova funcionalidade permitirá ao pregoeiro suspender o Pregão
Eletrônico sem data prevista (Sine Die) também, nas seguintes
situações:
 Edital Publicado e
 Aguardando Recebimento de Proposta.
- Suspensão na situação Edital Publicado:
O sistema possibilitará que o pregoeiro reagende a sessão pública em,
no mínimo o mesmo número de dias úteis dados para entrega de
proposta no agendamento inicial, a partir da data de reativação da
Oferta de Compra;
- Suspensão na situação Aguardando Recebimento de Propostas:
a) Restando mais de 3 (três) dias úteis para início da sessão pública:
o sistema possibilitará que o pregoeiro reagende a sessão pública
em, no mínimo o número de dias úteis restantes para início da
sessão, a partir da data de reativação da Oferta de Compra;
b) Restando menos de 3 (três) dias para início da sessão pública: o
sistema devolverá 3 (três) dias úteis na situação Aguardando
Recebimento de Propostas, a partir da data de reativação da
sessão, podedendo esta ser aberta no 4º dia útil subsequente;
No momento de informar a data de reativação da sessão pública, o
pregoeiro será obrigado a anexar arquivo referente à “Publicação de
Reativação”;
Data, horário e motivo da suspensão, bem como informações sobre a
reativação da Oferta de Compra não mais constarão na aba “Edital e
Anexos”, mas sim na aba “Gestão de Prazos”;
Os prazos para impugnação de edital e pedido de esclarecimento serão
sempre calculados de acordo com a nova data de início da sessão
pública;
As suspensões, datas, horários e motivos serão registrados no chat, ao
se iniciar a sessão pública e, consequentemente, na ata pregão
eletrônico.
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1 – SUSPENDER SEM DATA PREVISTA (SINE DIE) NA SITUAÇÃO
EDITAL PUBLICADO – AÇÃO DO PREGOEIRO


Assim que a OC estiver na situação EDITAL PUBLICADO, o
sistema disponibilizará o botão Suspender sem data prevista



Atenção! A data de início da sessão pública será alterada. Deve-se
divulgar a nova data no D.O. e nos demais meios de
comunicação.
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Selecione o motivo da suspensão. Neste exemplo, Decisão do
Tribunal de Contas do estado de São Paulo.
Escreva a justificativa observando o limite máximo permitido de
mil caracteres.
Clique em Suspender sem data prevista.

A situação mudará para PREGÃO SUSPENSO.
Clique em Gestão de Prazos para visualizar as suspensões sem
data prevista para a reativação.
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1.1 – INFORMAR DATA PARA REATIVAÇÃO DO PREGÃO SUSPENSO –
AÇÃO DO PREGOEIRO



Clique em Pregão.



Clique em Reativar Oferta de Compra.



Agendamento indicava 8 (oito) dias úteis para entrega de
proposta.
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O sistema apontará, automaticamente, a nova data de início de
sessão pública de acordo com o prazo para entrega de propostas
originalmente dado no agendamento.
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Fevereiro 2018

◄ Janeiro
Dom

18

Seg

19

Ter

Qua

20

21

Março ►

Qui

22

Sex

23

Sáb

24

Edital
Publicado/
Suspensão
sem data
prevista

25

26

27

Pregão
Suspenso

28

Pregão
Suspenso

◄
Fevereiro

Pregão
Suspenso

Março 2018

Dom

Seg

Ter

Qua

Abril ►
Qui

1

Sex

2

Sáb

3

Reativação Aguardando
do Pregão/ Recebimento
de Proposta
Edital
Publicado

4

5

6

7

8

9

10

Aguardando Aguardando Aguardando Aguardando Aguardando
Recebimento Recebimento Recebimento Recebimento Recebimento
de Proposta de Proposta de Proposta de Proposta de Proposta

11

12
Aguardando
Recebimento
de Proposta

13

14

15

16

17

Início da
Sessão
Pública
Fonte do modelo de calendário: https://www.wincalendar.com/pt/Calendario-Word-Em-Branco-2018
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É possível adiar a data de início de sessão pública indicada pelo
sistema, dando, neste caso, um prazo maior para entrega de
propostas, porém, não é permitido adiantar para uma data
anterior àquela definida pelo sistema.



Após informar a data de reativação, o pregoeiro deverá anexar a
Publicação de Reativação.



Clique em Publicação de Reativação, em seguida em Escolher
Arquivo.



Localize o documento e clique em Enviar.



Atenção! Os arquivos anexados deverão ser menores de 4MB, nas
extensões: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .pdf, .txt, .gif, .jpg e .png.

10

 Atenção! Não será possível reativar a OC sem o anexo de
publicação de reativação.
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Clique em Gravar Reativação.



No momento em que é efetuada a reativação, a OC retorna à
situação EDITAL PUBLICADO.



Os novos prazos de entrega de proposta, impugnação de edital,
pedido de esclarecimento e início de sessão pública estarão
disponíveis em Gestão de Prazos, assim como o registro do
motivo, data e horário da suspensão e sua reativação.

 Atenção! Os prazos para impugnação de edital e pedido de
esclarecimento serão alterados. Serão permitidos os envios de
impugnação e esclarecimentos até 2 (dois) dias úteis anteriores
da nova data de início da sessão pública.
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2 – SUSPENDER SEM DATA PREVISTA (SINE DIE) NA SITUAÇÃO
AGUARDANDO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS – AÇÃO DO
PREGOEIRO


No período em que a OC estiver na situação AGUARDANDO
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS, o sistema disponibilizará o botão
Suspender sem data prevista.

 Atenção! A data de início da sessão pública será alterada. Deve-se
divulgar a nova data no D.O. e nos demais meios de
comunicação.
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Selecione o motivo da suspensão. Neste exemplo, Decisão
Corregedoria.
Escreva a justificativa observando o limite máximo permitido de
mil caracteres.
Clique em Suspender sem data prevista.

A situação mudará para PREGÃO SUSPENSO.
Clique em Gestão de Prazos para visualizar as suspensões sem
data prevista para a reativação.
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2.1 - INFORMAR DATA PARA REATIVAÇÃO DO PREGÃO SUSPENSO
RESTANDO 3 (TRÊS) OU MAIS DIAS PARA INÍCIO DE ABERTURA
DAS PROPOSTAS – AÇÃO DO PREGOEIRO



Clique em Pregão.
Clique em Reativar Oferta de Compra.



Agendamento indicava 10 (dez) dias úteis para entrega de proposta.
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O sistema apontará, automaticamente, a nova data de início de sessão
pública de acordo com o prazo para entrega de propostas
originalmente dado no agendamento.
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Fevereiro 2018

◄ Janeiro
Dom

18

Seg

Ter

19

Qua

20

21

Qui

22

Março ►
Sáb

Sex

23

24

Edital
Publicado

25

26

27

28

Aguardando Aguardando Aguardando
Recebimento Recebimento Recebimento
de Propostas de Propostas de Propostas

◄
Fevereiro

Março 2018

Dom

Seg

Ter

Abril ►

Qua

Qui

1

Sex

2
Pregão
Suspenso

4

5

6
Pregão
Suspenso

11

12

7

Reativação da
Oferta de
Compra /
Aguardando
Recebimento
de Propostas

13

Aguardando Aguardando
Recebimento Recebimento
de Propostas de Propostas

8

Sáb

3
Pregão
Suspenso

9

10

Aguardando Aguardando Aguardando
Recebimento Recebimento Recebimento
de Propostas de Propostas de Propostas

14
Aguardando
Recebimento
de Propostas

15

16

17

Início de
Sessão
Pública

Fonte do modelo de calendário: https://www.wincalendar.com/pt/Calendario-Word-Em-Branco-2018





O sistema sempre utilizará como base o prazo dado para entrega de
propostas no agendamento inicial.
Neste caso, restavam 7 (sete) dias para início da sessão pública na
data em que houve a suspensão sem data prevista.
O número de dias restantes para abertura da sessão, na data da
suspensão, será devolvido aos fornecedores após a reativação. No
exemplo acima, a OC que teria sua sessão pública iniciada em
12/03/2018 foi suspensa em 01/03/2018 e reativada em
06/03/2018, ficando a data de início da sessão pública alterada para
15/03/2018.

19



É possível adiar a data de início de sessão pública indicada pelo
sistema, dando, neste caso, um prazo maior para entrega de
propostas, porém, não é permitido adiantar para uma data
anterior àquela definida pelo sistema.



Após informar a data de reativação, o pregoeiro deverá anexar a
Publicação de Reativação.



Clique em Publicação de Reativação, em seguida em Escolher
Arquivo.



Localize o documento e clique em Enviar.



Atenção! Os arquivos anexados deverão ser menores de 4MB, nas
extensões: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .pdf, .txt, .gif, .jpg e .png.
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 Atenção! Não será possível reativar a OC sem o anexo de publicação de
reativação.
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Clique em Gravar Reativação.



No momento em que é efetuada a reativação, a OC retorna à
situação AGUARDANDO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS.



Os novos prazos de entrega de proposta, impugnação de edital,
pedido de esclarecimento e início de sessão pública estarão
disponíveis em Gestão de Prazos, assim como o registro do
motivo, data e horário da suspensão e sua reativação.

 Atenção! Os prazos para impugnação de edital e pedido de
esclarecimento serão alterados. Serão permitidos os envios de
impugnação e esclarecimentos até 2 (dois) dias úteis anteriores
da nova data de início da sessão pública.
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2.2 - INFORMAR DATA PARA REATIVAÇÃO DO PREGÃO SUSPENSO
RESTANDO MENOS DE 3 (TRÊS) PARA INÍCIO DE ABERTURA DAS
PROPOSTAS – AÇÃO DO PREGOEIRO



Clique em Pregão.
Clique em Reativar Oferta de Compra.



Agendamento indicava 11 (onze) dias úteis para entrega de
proposta.
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O sistema apontará, automaticamente, a nova data de início de
sessão pública de acordo com o prazo para entrega de propostas
originalmente dado no agendamento.

25

Fevereiro 2018

◄ Janeiro
Dom

Seg

25

26

Qua

27

Edital
Publicado

◄
Fevereiro
Dom

Ter

Março ►

Qui

Sex

Sáb

Sex

Abril ►
Sáb

28

Aguardando Aguardando
recebimento recebimento
de Propostas de Propostas

Março 2018
Seg

Ter

Qua

Qui

1

2

3

Aguardando Aguardando
recebimento recebimento
de Propostas de Propostas

4

5

6

7

8

9

10

Aguardando Aguardando Aguardando Aguardando Aguardando
recebimento recebimento recebimento recebimento recebimento
de Propostas de Propostas de Propostas de Propostas de Propostas

11

12
Pregão
Suspenso

18

19

13
Pregão
Suspenso

20

14
Pregão
Suspenso

21

15
Pregão
Suspenso

22

16

17

Pregão
Suspenso

23

24

Reativação Aguardando Aguardando Aguardando Início Sessão
Pública
Oferta de Recebimento Recebimento Recebimento
de Proposta de Proposta de Proposta
Compra /
Aguardando
Recebimento
de Proposta
Fonte do modelo de calendário: https://www.wincalendar.com/pt/Calendario-Word-Em-Branco-2018





O sistema sempre utilizará como base o prazo dado para entrega
de propostas no agendamento inicial.
Neste caso, restavam menos de 3 (três) dias para entrega de
propostas na data em que houve a suspensão sem data prevista.
Nas situações em que a suspensão sem data prevista se der com
menos de 3 (três) dias para início da sessão pública, ou seja, 1
(um) ou 2 (dois) dias antes da abertura de propostas, o sistema
dará, obrigatoriamente, 3 (três) dias úteis para entrega de
proposta, possibilitando a abertura de sessão publica no 4º dia
útil subsequente.
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É possível adiar a data de início de sessão pública indicada pelo
sistema, dando, neste caso, um prazo maior para entrega de
propostas, porém, não é permitido adiantar para uma data
anterior àquela definida pelo sistema.



Após informar a data de reativação, o pregoeiro deverá anexar a
Publicação de Reativação.



Clique em Publicação de Reativação, em seguida em Escolher Arquivo.



Clique em Gravar Reativação.
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No momento em que é efetuada a reativação, a OC retorna à
situação AGUARDANDO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS.



Os novos prazos de entrega de proposta, impugnação de edital,
pedido de esclarecimento e início de sessão pública estarão
disponíveis em Gestão de Prazos, assim como o registro do
motivo, data e horário da suspensão e sua reativação.



Atenção! Os prazos para impugnação de edital e pedido de
esclarecimento serão alterados. Serão permitidos os envios de
impugnação e esclarecimentos até 2 (dois) dias úteis anteriores
da nova data de início da sessão pública.
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