COMUNICADO EXTERNO 029/2019 - DG, 23/12/2019

Aos Usuários do BBMNET Licitações Eletrônicas

Referente: Tipos de fechamentos Pregões Eletrônicos - BBMNET Licitações

Servimo-nos do presente para informar que em atendimento as regras estabelecidas
no Decreto Federal 10.024/2019, visando melhorias, a Bolsa Brasileira de Mercadorias
coloca à disposição dos usuários na Plataforma BBMNET Licitações 3 (três)
modalidades de fechamento da etapa de lances, conforme abaixo detalhadas:
➢ Fechamento Aberto
Após a etapa de análise e julgamento das propostas, o pregoeiro iniciará a fase de
lances, cujo processo é inteiramente automático.
O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação
automática. O sistema informará “Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois minutos
para o término da etapa de lances (sessão pública), “Dou-lhe duas” quando faltar
01m00s (um minuto) e “Dou-lhe três – Fechado” quando chegar no tempo programado
para o encerramento. Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor
lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02m00s (dois minutos), o sistema
prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s (dois minutos)
a partir do momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o
fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim, sucessivamente.
Os licitantes são avisados de todos os procedimentos via chat na sala de negociação na
linha do lote/item indicando essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma
Prorrogação Automática, os ícones de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas” e “Dou-lhe trêsfechado serão exibidos. O pregoeiro poderá, mediante justificativa, admitir o reinício
da etapa de lances.

➢ Fechamento Aberto/Fechado
A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos.
Encerrado esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos
lances, cuja recepção de lances será automaticamente encerrada no período de
até 10 (dez) minutos aleatoriamente determinado pelo sistema.
Após essa fase o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor
mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superior àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso
até o encerramento deste prazo.
Não havendo, no mínimo, três ofertas nas condições acima (10% acima da menor
proposta), os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em
até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
Esgotados esses prazos, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de
vantajosidade. Na hipótese de não haver novos lances o pregoeiro poderá admitir
o reinício da etapa de lances mediante justificativa.
➢ Fechamento Randômico (manual ou automático)
Após etapa de análise e julgamento das propostas, o pregoeiro acionará o término
do tempo normal de disputa aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico,
durante o qual se apresentará aviso de fechamento iminente dos lances. O tempo
aleatório não ultrapassará 30 (trinta) minutos.
O pregoeiro poderá, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa de lances.
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Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pelo número (11) 3113-1900, ou pelos
nossos canais de atendimentos disponíveis no site www.bbmnetlicitacoes.com.br.
Atenciosamente,

Rua São Bento, 470 - 14º andar
CEP: 01010-001 - Centro - São Paulo - SP
e-mail: elicitacao@bbmnet.com.br

