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I. INTRODUÇÃO 

O presente tutorial tem por objetivo nortear a equipe de apoio no processo de análise das 
propostas comerciais elaboradas nos pregões eletrônicos realizados através da plataforma de 
compras do governo federal, o Comprasnet.  

Neste documento serão utilizados recursos visuais que guiarão o usuário passo-a-passo no 
acesso ao sistema. 

II. TUTORIAL  

O primeiro passo é acessar a plataforma de compras do governo federal, o Comprasnet, através 
do endereço eletrônico http://www.comprasgovernamentais.gov.br/. 

 

Figura 1 - Tela inicial do Comprasnet 
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Após a realização da etapa de lances, as propostas tornam-se passíveis de consulta pública. Por 
meio desta temos conhecimento das empresas que participaram do certame, bem como as 
informações pertinentes a sua proposta, como preço, marca e fabricante.  

Para efetuar a consulta siga os passos abaixo: 

1) Ir até o menu “Consultas” 

 

Figura 2 - utilizar menu "Consultas" 

2) Nas opções de consulta utilizar a opção “Pregões”. 

 

Figura 3 - "Menu Consultas" - Pregões  
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3) No menu Pregões utilizar a opção “Em andamento”. 

 

Figura 4 - "Menu Pregões" - Em andamento 

4) Na próxima tela será apresentado o formulário solicitando informações sobre o pregão a 
ser consultado. Preenche-lo da seguinte forma: 
 
• Campo situação: selecionar a opção “Todas” 
• Campo Cód. UASG: preencher com o número “153163” (UASG UFSC) 
• Campo Número Pregão: preencher com o número e ano do pregão. Exemplo: 

“1502014” 

 

Figura 5 - "Formulário dados do pregão" 
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5) Serão apresentadas a seguir as informações sobre o pregão consultado. É informado o 
número do pregão; a instituição responsável; data e hora do início e abertura das 
propostas; e as informações adicionais sobre o pregão, tais como avisos, 
questionamentos e impugnações.  
 
O próximo passo é clicar sobre o número do pregão, conforme imagem abaixo: 

 

Figura 6 - Verificação do pregão consultado 

6) Após o preenchimento do código solicitado será apresentada a tela com as informações 
completas do pregão. Será possível observar os melhores lances, consultar o descritivo 
dos itens, sua situação atual (aceitação/habilitação), bem como consultar as mensagens 
da sessão pública (chat). 
 
O próximo passo é clicar no campo “Situação” do item que deseja consultar. 
 

 

Figura 7 - Resumo do pregão 
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7) A Figura abaixo ilustra a situação de um determinado item. Podemos verificar 
informações básicas como nome do item, quantidade solicitada, se foi utilizado alguma 
margem preferencial, entre outros. As propostas estarão ordenadas pelo menor valor, 
sendo apresentados CNPJ e razão social da empresa ofertante. Na área destacada 
observam-se os campos “marca” e “fabricante”, informações importantes para aceitação 
das propostas. Clicando-se na descrição do objeto uma nova janela informará o 
descritivo completo da proposta. 
 
IMPORTANTE: Geralmente os licitantes copiam a descrição do objeto exatamente 
como apresentada em edital. Por isso, é importante ter conhecimento do produto que se 
deseja adquirir e as marcas/fabricantes que compõem o mercado. 

 

 

III. CONCLUSÃO 

O intuito deste simples documento foi o de nortear a equipe de apoio na tarefa de aceitação das 
propostas apresentadas nos pregões eletrônicos realizados através do portal de compras 
governamentais, Comprasnet.  

Devido à pluralidade de nossa Instituição, bem como as inúmeras tarefas administrativas que 
devemos desempenhar em nosso cotidiano como servidores públicos, este documento apresenta 
uma alternativa a tradicional prática de aceitação in loco. 
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