
JULGAMENTO POR LOTE – FORNECEDOR



Este tópico possibilita que o usuário fornecedor realize a cotação ou declínio de oportunidades com itens

de Julgamento por Lote.

Objetivo:



Identificação de oportunidades em Julgamento Lote:

1. Acessar o menu “Cotações Eletrônicas”, e em seguida o Submenu “Painel de Oportunidades”;
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2. Na aba “Minhas Participações” o fornecedor poderá visualizar todas as oportunidades em que se inscreveu

(histórico) na aba “Oportunidades Públicas” conforme a Lei 13.303/2016, as oportunidades que a sua empresa foi

convidada a participar e que ainda não alcançaram a “Data e Hora Fim”.
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Obs¹: Para as modalidades diferentes de DFP, é necessário entrar na oportunidade para identificar se o seu critério de

julgamento é por lote;

Identificação de oportunidades em Julgamento Lote:



Identificação de oportunidades em Julgamento Lote:

Para visualizar oportunidades, na qual a “Data e Hora Fim” já tenham sido alcançadas, clique no botão “Ocultar/Exibir

parâmetros de busca” para exibir os seguintes campos de filtro: “Número”, “Descrição da oportunidade”, “Descrição do

item”, “Data publicação”, “Data início”, “Data fim”, “Família do Material”, “Tipo de processo”, “Período na resposta do

pedido” e “Status.

Preencha o campo desejado e 

clique em “OK”.



Obs²: Na aba “Oportunidades Públicas” também estarão disponíveis para inscrição as oportunidades tipo “Pregão

Eletrônico”. Esse tipo de oportunidade, após atingir a data fim, é convertida em “Pregão”. Apenas as propostas

classificadas durante o envio de cotação participarão da etapa competitiva de lances no Pregão.

3. Após encontrar a oportunidade desejada, clique no número da oportunidade localizado na coluna “Número” para

acessá-la.
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Identificação de oportunidades em Julgamento Lote:



Atenção: Para visualizar o tipo de oportunidade, clique no número da oportunidade, vá para aba cabeçalho, dados

básicos da oportunidade, o tio de oportunidade será exibido no campo “Tipo de Oportunidade”. Se preferir, também é

possível reconhecer o tipo de oportunidade lote, acessando a aba “Itens”, pois os lotes são organizados em estrutura

(pastas) com subitens dentro.

Identificação de oportunidades em Julgamento Lote:



Identificação de oportunidades em Julgamento Lote:

4. A oportunidade escolhida será aberta. Acessar a aba “Itens” para verificar os dados dos itens;

5. Na tabela “Síntese de itens”, podemos fazer algumas verificações que identificam um lote:

a) Verifique se em alguma linha apresenta um ícone de pasta amarelo. Esta linha identifica um lote;

b) Verifique se os campos para preenchimento de preço só estão disponíveis nas linhas correspondentes aos itens de 

cada lote;

c) Verifique se os botões de declínio só estão disponíveis nas linhas correspondentes aos lotes;
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Cotação/Declínio em Julgamento por Lote:

1. Após efetuar o login no portal Petronect, clicar no menu “Cotações Eletrônicas” e, em seguida no sub menu “Painel

de Oportunidades”;

2. Na aba “Minhas Participações”, clique no número da oportunidade desejada, localizado na coluna “Número” para

acessá-la;
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Cotação/Declínio em Julgamento por Lote:

3. A oportunidade escolhida será aberta. Acessar a aba “Itens” para verificar os dados dos itens;

4. Na tabela “Síntese de itens” pode-se verificar os lotes e os itens que compõe cada lote.

5. Para efetuar cotação nas oportunidades com julgamento por lote, o usuário deverá inserir o preço para cada um

dos itens de cada lote na coluna “Preço”.

6. Para realizar um declínio de lote basta clicar no botão “Declinar” localizado na coluna declínio.
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Observações:

1) O preço do lote não poderá ser preenchido pelo fornecedor, pois será calculado automaticamente com base nos

preços inseridos pelo fornecedor em cada um dos campos e a quantidade solicitada;

2) O declínio só estará disponível na linha que identifica o lote, não é possível realizar envio de declínio para um item

específico;

3) Quando um lote é declinado, automaticamente o rótulo do botão “Declinar” muda para “Cotar” e os campos de

preço para cotação dos itens pertencentes ao lote são desabilitados.

Cotação/Declínio em Julgamento por Lote:



Verificação de Relatórios:

Após a divulgação do relatório técnico e/ou comercial pode-se realizar as seguintes análises:

Classificações por lote – As classificações são exibidas por lote, já que vimos anteriormente que os fornecedores não

podem vencer itens individuais dentro dos lotes.

Desclassificações por lote/item– Quando um fornecedor for desclassificado, esta seção exibirá o lote no qual ele foi

desclassificado com o detalhamento do(s) item(s) da desclassificação.



Relatórios de Divulgação:

Exemplo de Relatório de Divulgação – Por Item:

Obs.: Para o critério de julgamento por Item só poderá ter um vencedor para cada item ou um único vencedor para todos

os itens.



Relatórios de Divulgação:

Exemplo de Relatório de Divulgação – Por Total:

Obs.: Para o critério de julgamento por Total só haverá um único vencedor para todos os itens.



Relatórios de Divulgação:

Exemplo de Relatório de Divulgação – Por Lote:

Obs.: Para o critério de julgamento por Lote só haverá um único vencedor para todos os itens.
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Verifique em nosso Portal os canais de atendimento específicos que a Petronect disponibiliza
para Fornecedores e para Usuários do Grupo Petrobras. 


