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Passo a passo para acompanhamento dos Pregões. 

1. Acessar o site Comprasnet (http://www.comprasgovernamentais.gov.br/ ). Abaixo é  

apresentado a página inicial do Comprasnet.  

 

2. Na página inicial posicione o cursor em Gestor de Compras. Há vários links de consulta. 

Clique no link consultas, conforme demonstrado na seta na imagem abaixo: 
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3. Na página de Consultas que foi aberta, clique no link Pregões: 

 

4. Na página Pregões que será aberta clique no link Em Andamento:  
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5. Na página que é aberta de Acompanhamento de Pregões é necessário inserir as 

informações referentes ao Código da Uasg (Cód UASG, o da UNIR É 154055) e o 

número do pregão e ano (Nesse caso como é o pregão 10 de 2016 digite 102016), 

posteriormente clique OK, conforme imagem abaixo: 

 

6. Na página que se abre é apresentado uma tabela informando o nº do pregão, Cód 

UASG, nome da UASG, Data/hora início PROPOSTAS, Data/hora abertura 

PROPOSTAS e Informações do Pregão. Em informações do Pregão é apresentado 

todos os Esclarecimentos, Avisos e Intenção de Recursos. Clicando nos referidos 

itens é possível ter acesso a essas informações.  
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7. Como o objetivo é acompanhar o pregão deve-se clicar no link com o nº do Pregão.  

 

 
 

8. Na página apresentada aparece um texto para ser digitado, para se ter acesso ao 

pregão 10/2016. Em seguida clicar em Confirmar.  
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9. Acessando a página é apresentado as informações de cada item em uma tabela. É 

apresentado informações do ITEM, DESCRIÇÃO, TRATAMENTO, APLICABILIDADE, 

MARGEM DE PREFERÊNCIA, SITUAÇÃO e MELHOR LANCE.  

 

 
 

10. Em SITUAÇÃO é apresentado às informações detalhadas, ordem de apresentação 

de melhor proposta, propostas para downloads. Iremos clicar no link de SITUAÇÃO do 

Item 1 (observe que é mostrado que o item já foi aceito e habilitado).  
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11. Ao clicar no link abrirá uma janela na qual aparece um texto para ser digitado, para 

que ter acesso à situação do referido item. Em seguida clicar em Confirmar.  

 

 
 

12. Na janela que será aberta é apresentado informação das empresas que enviaram 

proposta. As propostas são apresentadas na ordem de melhor lance. Como pode ser 

visto na imagem a empresa LUCADEMA apresentou a melhor proposta (249,00) e já foi 

aceito e habilitado.  
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13. Para consultar as propostas enviadas deve ser clicado no link do Anexo em 

Consultar: 

 
 

14. Ao clicar em consultar abrirá uma nova janela na qual consta os links para download. 

Nesse link tem os documentos relacionados a propostas ou habilitação, para serem 

analisados sempre que necessário.  
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15. Por fim, é possível acompanhar o chat de comunicação entre o pregoeiro e os 

Fornecedores, para que possam acompanhar as solicitações de propostas, de 

documentos de habilitação e negociações de valores dos itens que estão sendo 

licitados. Para isso basta clicar em Mensagem da Sessão Pública, na base do site 

conforme apresentado na imagem abaixo. 

 
 

16. Clicando no link será aberto a janela na qual consta as mensagens enviadas tanto 

pelo pregoeiro, como pelos fornecedores.  
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17. Clicando no link Ver Todas as Mensagens , conforme mostrado na imagem através 

de uma seta será aberto outra janela para que possamos acessar todas as mensagens. 

Antes de acessar todas as mensagens deve ser digitado os caracteres da imagem 

gerada conforme a imagem abaixo: 

 

 
 

18 Clicando em confirmar é apresentado a janela com todas as mensagens enviadas no 

sistema que para ser acessada basta ser utilizado a barra de rolagem, conforme 

mostrado na seta.   
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19. Finalizando o conteúdo deste passo a passo, sempre que necessário 

esclarecimentos ou auxílio na análise das propostas junto ao pregoeiro, deve-se entrar 

em contato com o mesmo, e, sempre que possível acompanhar os pregões nos quais 

haja itens da respectiva Unidade Requisitante.   

 

 

 

 

 

Lucas Rommel de Souza Neves 
Coordenador  de Informação e Desempenho  

Port. 694//2016/GR/UNIR 
 
 

Diego Dorabiallo Oliveira Tatiane Ragnini Picoreli 
Economista – Coordenação  de Informação 

e Desempenho 
Estatística – Coordenação  de Informação 

e Desempenho 
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