Área de Suprimentos
PRONIM® LC
Licitação e Contratos
PASSO A PASSO - PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO
REGIME DE CONTRATAÇÃO GLOBAL/ POR LOTE E RATEIO DE LOTE
Neste cenário exemplificamos uma situação onde duas ou mais secretarias desejam
adquirir bens ou serviços de mesma natureza. O Processo será formalizado através da
modalizada de pregão e o critério de julgamento será menor preço global por lote.
1 – Elaboração das requisições de compra ou serviços
2 – Formalização de todas as requisições para o mesmo processo
3 – Nas fases da requisição realizar o remanejamento de lotes passando as
requisições para lote único.
4 – Na formalização do edital utilizar o regime de contratação – Global – Forma (Por
Lote).
5 – Na sessão pública executar normalmente todos passos relativos ao
credenciamento, propostas e lances.
6 – Após habilitar o fornecedor realizar o rateio dos valores unitários de cada item da
proposta.

1 – Elaboração das requisições de compra ou serviços
Neste passo devem ser criadas as requisições de forma normal não havendo
necessidade de nenhuma informação adicional.

2 – Formalização de todas as requisições para o mesmo processo
Nesta fase selecione uma das requisições através do filtro, abra a requisição e clique
no botão gravar. O sistema irá emitir mensagem informativa: Deseja visualizar as
fases da requisição?
Informe (Sim).
Inclua quantas requisições forem necessárias no processo.

3 – Nas fases da requisição realizar o remanejamento de lotes passando as
requisições para lote único.

O Remanejamento de lotes pode ser utilizado em diversas situações. Sempre que a
intenção for julgar o processo de forma global por lote esta opção deve ser utilizada
É através dela que o sistema agrupa os itens em um lote único somando os
quantitativos.
4 – Na formalização do edital utilizar o regime de contratação – Global – Forma (Por
Lote).

O regime de contratação e a forma devem ser selecionados, para os casos em que o
julgamento é global (Ou seja será julgado somente o valor do lote a ilustração acima é

a indicada). Para os casos em que ocorrerá rateio do lote a forma deverá ser
selecionada (Por Lote).
5 – Na sessão pública executar normalmente todos passos relativos ao
credenciamento, propostas e lances.

6 – Após habilitar o fornecedor realizar o rateio dos valores unitários de cada item da
proposta.
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