Após a
publicação
do Edital

1 dia útil para
material
3 dias úteis para
serviço

Compras
net SIASG

ULI

Responde aos
esclarecimentos
e/ou impugnações
solicitadas pelos
licitantes, caso
tenha ocorrido

Houve
solicitação de
esclarecimento
e/ou
impugnação?

Realizar Pregão Eletrônico

Aceita
esclareciment
o impugnação

Não

Acessa o
Pregão
Eletrônico

Cadastra
pregoeiro e
equipe de
apoio

Solicita aos
licitantes as
propostas
ajustadas

Abertura
do pregão

Aguarda o
encerrament
o dos lances

Inabilita o
licitante e
convoca o
próximo
colocado

Insere aviso
com a data de
reabertura do
pregão
Reabertura
da sessão

Não

Área
Demandante
aceitou o
material/serviço?

Fornecedor
habilitado?

Publica o resultado
do pregão no DOU e
anexa a publicação
ao processo

Não

Sim

Abre prazo
para intenção
de recurso

Faz o juízo de
admissibilidade

Mínimo:
30 min

Não

Aceita a
intenção
?

Razões: 5 dias
Contrarrazões: 5 dias
Decisão do
Pregoeiro: 5 dias

Sim

Informa prazo
em dias úteis
para fase recursa
Não

Adjudica o pregão , anexa
ao processo os
documentos gerados e
despacha ao OD para hom

Republica
o edital

Área Demandante

Encerra
a sessão

Elabora as
ARP's e solicita
assinatura dos
fornecedores

Após a
assinatura
das atas

Aceita recurso?
Envia proposta e
parecer para a
Área
Demandante

Não

É SRP?
Sim

Sim
Não

Inclui as informações no
campo "Licitações
anoX" no site do HUL

Teve intenção
de recurso?

Responde ao
esclarecimento
e/ou à
impugnação

Impacta na
proposta
ou habilitaç

Imprensa
Nacional

Não

Sim
Faz a análise
da
documentação
habilitatória da
empresa

Faz a aceitação
de cada item
individualmente

Fecha a sessão e
insere aviso que a
data de
reabertura será
informada posteri

Anexa ao processo
os documentos
gerados

SICAF, TCU, CNJ, Portal
da Transparência, CNDT,
CNPJ, Certidão Negativa
de Falência, etc

Sim
Após o
recebiment
o das
propostas

Não
Sim

24h antes
da
reabertura

Prazo: 24

Dá início à
fase de
lances

Sim

Inicia a
negociação do
lance ofertado
com o licitante

Envia ao OD
para assinatura

Envia negativa
ao OD para
homologação

Responde
informando se
aceita ou recusa o
material/serviço

Não
Homologa
a decisão?
OD

Sim

Homologa o
pregão e
devolve para
continuidade

Devolve para
convocação do
próximo colocado

Adjudica,
homologa o
pregão e devolve p

Assina e
devolve para
prosseguimento

Cadastra a
vigência das
atas

HOD
SERPRO

Aplica o
checklist e
insere no
processo

Inclui as informações
no campo
"Licitações anoX" no
site do HUL

Despacha à Área
Demandante para
acompanhamento da aquisiçã

