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Caso tenha interesse em se profissionalizar em pregão presencial 

e eletrônico. Conheça nosso Curso Completo de Pregão. 

- 1 Semana de curso intensivo 
- Capacitação profissional em pregão presencial, pregão 
eletrônico e o sistema de registro de preços 
- Este curso vem sendo desenvolvido pela Vianna e Consultores 
há 30 anos 
- Nossos professores são selecionados a dedo, pela diretoria e 
ministram realmente um show em nossos treinamentos, 
fazendo com que nossos cursos tenham avaliação do cliente 
superior a 9,4 em TODAS avaliações de satisfação de nossos 
clientes.  
PARA CONHECER MAIS NOSSO CURSO COMPLETO DE PREGÃO 
PRESENCIAL E ELETRÔNICO CLIQUE AQUI 
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Conheça também nosso ensino a distância: 

 
   

O curso é do zero até a capacitação profissional em pregão eletrônico. 
Com todas as simulações de pregão eletrônico nos principais sistemas 
como Banco do Brasil, Compras Net e BEC. Todas as telas passo a passo, 
tanto do pregoeiro como dos fornecedores, o curso é para ambos os 
lados, fornecedores e servidores. 
Atendimento personalizado diretamente com a Dra. Flavia Vianna, 
correção de exercícios e dúvidas por WhatsApp, diretamente com a Dra. 
Flavia Vianna. 
São 7 módulos em 40 dias de curso. 
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS DETALHES E COMEÇAR AGORA 
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Desconexão no pregão eletrônico (Sistema, Pregoeiro e 
Fornecedor) 
Desconexão (Sistema, Pregoeiro e Fornecedor) 
DESCONEXÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO 
Precisamos nos preparar para saber o que fazer e o que acontece no caso 
de desconexão. Para isso você precisa conhecer as soluções diferentes para 
desconexão do licitante, do pregoeiro ou do próprio sistema! 

 
A) Desconexão do licitante: 
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Art. 13. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na 
forma eletrônica:  
IV - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

Admitir conduta contrária a esta, ou seja, permitir que cada licitante que 

perdesse a conexão com a internet conseguisse a anulação ou repetição do 

certame, não haveria um pregão no Brasil passível de conclusão. Isso porque, 

todos os licitantes - que não o vencedor do certame, obviamente, iriam interpor 

recursos administrativos e ações judiciais exigindo a anulação do certame 

alegando sua desconexão do sistema.  

 
B) Desconexão do pregoeiro: 
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C) Desconexão do próprio sistema eletrônico: 

 
 
 

A reabertura da sessão do pregão nos casos acima (inatividade do sistema 

ou desconexão do pregoeiro por mais de dez minutos) apenas poderá ser 

efetuada após prévio aviso a todos os licitantes.  

Decreto 5.450/05, Art. 24 (...) 
§ 10. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de 
lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os 
lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
§ 11. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior 
a dez minutos, a sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa 
e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no 
endereço eletrônico utilizado para divulgação. 

 
OUTROS SISTEMAS – vide regulamento próprio (por exemplo, no estado de SP prevê 
que desconexão do pregoeiro por tempo superior a quinze minutos, a sessão pública 
será suspensa e reiniciada somente após a comunicação expressa aos licitantes de nova 
data e horário para a sua continuidade. 
Mas se a desconexão do pregoeiro ocorre durante a etapa de lances, os licitantes devem 
continuar apresentando seus lances até o término do período estabelecido no edital, 
sem alterações.  
 

Espero que tenham gostado! 
Um abraço! Flavia Vianna 
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Caso tenha interesse em se profissionalizar em pregão presencial 

e eletrônico. Conheça nosso Curso Completo de Pregão. 

- 1 Semana de curso intensivo 
- Capacitação profissional em pregão presencial, pregão 
eletrônico e o sistema de registro de preços 
- Este curso vem sendo desenvolvido pela Vianna e Consultores 
há 30 anos 
- Nossos professores são selecionados a dedo, pela diretoria e 
ministram realmente um show em nossos treinamentos, 
fazendo com que nossos cursos tenham avaliação do cliente 
superior a 9,4 em TODAS avaliações de satisfação de nossos 
clientes.  
PARA CONHECER MAIS NOSSO CURSO COMPLETO DE PREGÃO 
PRESENCIAL E ELETRÔNICO CLIQUE AQUI 
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Conheça também nosso ensino a distância: 
 

 
   
 

O curso é do zero até a capacitação 

profissional em pregão eletrônico. 

 

Com todas as simulações de pregão eletrônico nos principais 
sistemas como Banco do Brasil, Compras Net e BEC. Todas 

as telas passo a passo, tanto do pregoeiro como dos 

fornecedores, o curso é para ambos os lados, fornecedores e 

servidores. 
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Atendimento personalizado diretamente com a Dra. Flavia 

Vianna, correção de exercícios e dúvidas por WhatsApp, 

diretamente com a Dra. Flavia Vianna. 

São 7 módulos em 40 dias de curso. 

CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS DETALHES E 
COMEÇAR AGORA 

file:///C:/Users/debat/Desktop/EBOOK%20NOVOS%202018/www.viannaconsultores.com.br
https://www.viannaconsultores.com.br/curso-de-preg%C3%A3o-eletr%C3%B4nico
https://www.viannaconsultores.com.br/curso-de-preg%C3%A3o-eletr%C3%B4nico

