
PREGÃO 003/2022 – Aquisição de Switches 
 

AVISO N. 02 
 
1.Conforme disposto no item 8.6 do edital, informamos aos licitantes que será adotado para este 
pregão o MODO DE DISPUTA ABERTO, cujas principais características são: 
 

a.  a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período 
de duração da sessão pública. 
 
b. a prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 
quando se tratar de lances intermediários. 
 
c. na hipótese de não haver novos lances a sessão pública será encerrada automaticamente. 
 
d.  encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, 
assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da 
consecução do melhor preço disposto no parágrafo único do art. 7º, mediante justificativa. 

e. os critérios de desempate serão aplicados nos termos do art. 36 do Decreto 10.024/2019, caso 
não haja envio de lances após o início da fase competitiva. 

f. na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas.  

g. encerrada a etapa de envio de lances, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. 

h. encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro anunciará a licitante detentora da melhor proposta, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances, procedendo a análise dos documentos 
técnicos, de habilitação e proposta comercial ajustada, 

 
2.Ratificamos que o valor mínimo do intervalo entre os lances foi estipulado em R$ 1.000,00 (mil 
reais). 
 
3. Conforme previsto no art. 26. do Decreto n. 10.024/2019, ratificamos que os licitantes interessados 
em participar da sessão pública, deverão encaminhar, exclusivamente, por meio do sistema 
ComprasNet, CONCOMITANTEMENTE com os documentos de habilitação exigidos no edital, 
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 
abertura da sessão pública. 
 

4. Reiteramos que conforme previsto no decreto que rege o pregão eletrônico, ser vedada a 
identificação do licitante (Ex: Nome, Razão Social, Endereço, Telefone, E-mail etc.), durante 
a sessão pública ou na proposta originalmente cadastrada, sob pena de desclassificação. 


