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1. Versões
Número

Data

Descrição

1.0.0

20/07/2017

Versão inicial
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2. Introdução
Todos os processos licitatórios geram uma série de informações com um considerável grau de alterações,
conforme o andamento dos processos. Para facilitar o abastecimento dos sistemas internos com estes dados, o
Portal de Compras Públicas disponibiliza a presente API para a obtenção de informações públicas a respeito de
processos encerrados.
Para garantir a qualidade do serviço, a segurança e que esse não cause prejuízo na operação do Portal de
Compras Públicas, algumas regras devem ser observadas:
 O acesso à API será feito por um perfil específico para este uso, cadastrado no Portal de Compras Públicas;
 Serão disponibilizadas apenas as informações de caráter público do processo.
 Processos já encerrados podem ter todas as suas informações consultadas através dessa API.
O presente documento descreve como utilizar a API para obter os dados dos processos realizados no
Portal de Compras Públicas cujo estado seja finalizado, para serem consumidos por outros sistemas.
Lembramos que é um documento técnico e deve ser tratado pelos técnicos responsáveis pela integração
com os sistemas internos, com conhecimento suficiente para interpretar as orientações aqui contidas e
tratar as informações a serem consumidas.
Dúvidas e necessidades não previstas devem ser discutidas com a Equipe Portal de Compras Públicas pelo e-mail
gestor@portaldecompraspublicas.com.br ou pelo (61) 3120-3737.
Ficamos à disposição!
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3. Endereço da API do Portal
Link para a API: http://api.portaldecompraspublicas.com.br/consultaPublica/

4. Métodos
4.1. ListarCompradores
Retorna uma lista com os compradores ativos cadastrados no portal de compras públicas.
4.1.1. Parâmetros da chamada

Nome

Tipo

Descrição

publicKey

String

Chave de verificação.

Nome

Tipo

Descrição

sucesso
mensagem
resultado

Boolean
String
JSON

A chamada obteve sucesso ou não.
Informação específica sobre o erro caso ocorra.
Informações dos compradores ativos.

Nome

Tipo

Descrição

CD_COMPRADOR
RAZAO_SOCIAL
NOME_MUNICIPIO
SIGLA_UF

Integer
String
String
String

Identificador do comprador.
Nome registrado do comprador.
Nome do município do comprador.
Sigla da unidade federativa do comprador.

4.1.2. Retorno

4.1.2.1. Resultado

4.1.3. Exemplos
1.1.1.1. URL de chamada
/listarCompradores/?publicKey=473044f5813dc9cc0b1c799acc6bc2ab

1.1.1.2. Retorno
1.1.1.2.1. Sucesso
{
"sucesso": true,
"resultado": [
{
"CD_COMPRADOR": 3,
"RAZAO_SOCIAL": "Prefeitura municipal de Feijó",
"NOME_MUNICIPIO": "Feijó",
"SIGLA_UF": "AC"
},
{
"CD_COMPRADOR": 92,
"RAZAO_SOCIAL": "Prefeitua Municipal de Barra de São Miguel",
"NOME_MUNICIPIO": "Barra de São Miguel",
"SIGLA_UF": "AL"
},
{
"CD_COMPRADOR": 126,
"RAZAO_SOCIAL": "Prefeitura Municipal de Campo Alegre (TESTE)",
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"NOME_MUNICIPIO": "Campo Alegre",
"SIGLA_UF": "AL"
},
{
"CD_COMPRADOR": 12,
"RAZAO_SOCIAL": "Z_Nova Prefeitura",
"NOME_MUNICIPIO": "Maceió",
"SIGLA_UF": "AL"
}
]
}

1.1.1.2.2. Erro
{
"sucesso": false,
"mensagem": "Erro ao obter os dados do comprador."
}

4.2. ListarProcessos
O método retorna uma lista com todos os processos já encerrados cuja data de publicação esteja dentro dos
limites especificados na chamada, o período máximo permitido para essa verificação é de 30 dias. Apenas
informações básicas sobre cada processo serão exibidas. Para obter as informações completas sobre um
processo o método DetalhesProcesso (4.3) deve ser utilizado.
4.2.1. Parâmetros de consulta

Nome

Tipo

Descrição

publicKey

String

Chave de verificação.

dataInicio

String

Data inicial do período a ser verificado.

dataFim

String

pagina

Integer

Data final do período a ser verificado.
A página da lista a ser exibida. Um máximo de 30 processos serão
exibidos por página.

4.2.2. Retorno

Nome

Tipo

Descrição

sucesso
quantidadeTotal
paginaAtual

Boolean
String
String

A chamada obteve sucesso ou não.
Quantidade total de processos listados;
Data final do período a ser verificado.

resultado

JSON

Informações básicas

4.2.2.1. Resultado

Nome

Tipo

Descrição

cdLicitacao
idExterno
cdComprador

Integer
String
Integer

Identificador do processo.
Identificador Externo do processo.
Identificador do comprador.
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nomeComprador
nomeUnidadeCompradora
identificacao
numero
numeroReferencia
anoReferencia
dataPublicacao
obervacoes

String
String
String
String
Integer
Integer
String
String

Nome registrado do comprador.
Nome registrado da unidade compradora.
Identificação do processo.
Número do processo.
Número de referência do processo.
Ano do processo no formato AAAA.
Data da publicação do processo no formato DD/MM/AAAA.
Informações adicionais e observações acerca do processo.

4.2.3. Exemplos
1.1.1.3. URLs de chamada
/listarProcessos/?
publicKey=473044f5813dc9cc0b1c799acc6bc2ab&dataInicio=01/01/2017&dataFim=30/01/2017&pagina=2

4.2.3.1. Retorno
{

"sucesso": true,
"quantidadeTotal": 44,
"paginaAtual": 2,
"resultado": [
{
"cdLicitacao": 2771,
"idExterno": "avBY6p6zog27Zpm9s",
"cdComprador": 66,
"nomeComprador": "Prefeitura Municipal de Porto Alegre",
"nomeUnidadeCompradora": "Central de Licitações",
"identificacao": "1008224161",
"numero": "292",
"numeroReferencia": null,
"anoReferencia": 2016,
"dataPublicacao": "10/01/2017",
"observacoes": "Aquisição de equipamento e materiais de cozinha,
empacotamento"
},
{
"cdLicitacao": 2772,
"idExterno": "t7RrbiWoY3dKan7oZ",
"cdComprador": 66,
"nomeComprador": "Prefeitura Municipal de Porto Alegre",
"nomeUnidadeCompradora": "Central de Licitações",
"identificacao": "1008225168",
"numero": "293",
"numeroReferencia": null,
"anoReferencia": 2016,
"dataPublicacao": "11/01/2017",
"observacoes": "Aquisição de material hidráulico, de construção,
ferramentas, ferragens, empacotamento"
},
{
"cdLicitacao": 2780,
"idExterno": "2Hc9WMSHQLGSFeyiS",
"cdComprador": 66,
"nomeComprador": "Prefeitura Municipal de Porto Alegre",
"nomeUnidadeCompradora": "Central de Licitações",
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"identificacao": "1008228167",
"numero": "296",
"numeroReferencia": null,
"anoReferencia": 2016,
"dataPublicacao": "13/01/2017",
"observacoes": "MEDICAMENTOS HUMANOS"
},
{

},
{

"cdLicitacao": 2786,
"idExterno": null,
"cdComprador": 110,
"nomeComprador": "Prefeitura Municipal Instrutor Léo",
"nomeUnidadeCompradora": "Comissão Permanente de Licitação",
"identificacao": "rr44",
"numero": "rr44",
"numeroReferencia": null,
"anoReferencia": null,
"dataPublicacao": "19/01/2017",
"observacoes": "Aquisição de teste"
"cdLicitacao": 2789,
"idExterno": null,
"cdComprador": 8,
"nomeComprador": "Prefeitura Municipal de Teste",
"nomeUnidadeCompradora": "Setor de Compras e licitações",
"identificacao": "2301e PE",
"numero": "2301e PE",
"numeroReferencia": null,
"anoReferencia": null,
"dataPublicacao": "23/01/2017",
"observacoes": "2301e PE"

},
{

},
{

"cdLicitacao": 2794,
"idExterno": null,
"cdComprador": 8,
"nomeComprador": "Prefeitura Municipal de Teste",
"nomeUnidadeCompradora": "Setor de Compras e licitações",
"identificacao": "cotação 2",
"numero": "cotação 2",
"numeroReferencia": null,
"anoReferencia": null,
"dataPublicacao": "23/01/2017",
"observacoes": "cotação 2"
"cdLicitacao": 2795,
"idExterno": null,
"cdComprador": 8,
"nomeComprador": "Prefeitura Municipal de Teste",
"nomeUnidadeCompradora": "Setor de Compras e licitações",
"identificacao": "2301e/2017 Presencial",
"numero": "2301e PP",
"numeroReferencia": null,
"anoReferencia": null,
"dataPublicacao": "23/01/2017",
"observacoes": "teste upload pregão presencial"

},
{
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},
{

"cdLicitacao": 2803,
"idExterno": null,
"cdComprador": 8,
"nomeComprador": "Prefeitura Municipal de Teste",
"nomeUnidadeCompradora": "Setor de Compras e licitações",
"identificacao": "26.01 IMP Progressivo",
"numero": "26.01 IMP Progressivo",
"numeroReferencia": null,
"anoReferencia": null,
"dataPublicacao": "26/01/2017",
"observacoes": "26.01 IMP Progressivo"
"cdLicitacao": 2804,
"idExterno": null,
"cdComprador": 8,
"nomeComprador": "Prefeitura Municipal de Teste",
"nomeUnidadeCompradora": "Setor de Compras e licitações",
"identificacao": "26.01 17IMP",
"numero": "26.01 17IMP",
"numeroReferencia": null,
"anoReferencia": null,
"dataPublicacao": "26/01/2017",
"observacoes": "26.01 17IMP"

},
{

},
{

"cdLicitacao": 2806,
"idExterno": null,
"cdComprador": 8,
"nomeComprador": "Prefeitura Municipal de Teste",
"nomeUnidadeCompradora": "Setor de Compras e licitações",
"identificacao": "26.01 Progressivo",
"numero": "26.01 Progressivo",
"numeroReferencia": null,
"anoReferencia": null,
"dataPublicacao": "26/01/2017",
"observacoes": "26.01 Progressivo"
"cdLicitacao": 2807,
"idExterno": null,
"cdComprador": 8,
"nomeComprador": "Prefeitura Municipal de Teste",
"nomeUnidadeCompradora": "Setor de Compras e licitações",
"identificacao": "26.01.17 PP",
"numero": "26.01.17 PP",
"numeroReferencia": null,
"anoReferencia": null,
"dataPublicacao": "26/01/2017",
"observacoes": "26.01.17 PP"

},
{
"cdLicitacao": 2811,
"idExterno": null,
"cdComprador": 110,
"nomeComprador": "Prefeitura Municipal Instrutor Léo",
"nomeUnidadeCompradora": "Comissão Permanente de Licitação",
"identificacao": "TR11",
"numero": "TR11",
"numeroReferencia": null,
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},
{

"anoReferencia": null,
"dataPublicacao": "27/01/2017",
"observacoes": "Aquisição de um veículo 1.0 flex"
"cdLicitacao": 2812,
"idExterno": null,
"cdComprador": 110,
"nomeComprador": "Prefeitura Municipal Instrutor Léo",
"nomeUnidadeCompradora": "Comissão Permanente de Licitação",
"identificacao": "RR01",
"numero": "RR01",
"numeroReferencia": null,
"anoReferencia": null,
"dataPublicacao": "30/01/2017",
"observacoes": "Aquisição de medicamentos"

},
{

}
}

"cdLicitacao": 2815,
"idExterno": "yr7c34RMGyNM8WcEc",
"cdComprador": 66,
"nomeComprador": "Prefeitura Municipal de Porto Alegre",
"nomeUnidadeCompradora": "Central de Licitações",
"identificacao": "001.008594.16.3",
"numero": "367",
"numeroReferencia": null,
"anoReferencia": 2016,
"dataPublicacao": "30/01/2017",
"observacoes": "Aquisição de materiais para cerimonial e escritorio"

]

4.3. DetalhesProcesso
O método retorna todas as informações públicas de um processo que já esteja encerrado.
4.3.1. Parâmetros de consulta

Nome

Tipo

Descrição

publicKey
cdLicitacao

String
Integer

Chave de verificação.
Identificador do processo.

4.3.2. Retorno

Nome

Tipo

Descrição

sucesso
mensagem
resultado

Boolean
String
JSON

A chamada obteve sucesso ou não.
Informação específica sobre o erro caso ocorra.
Informações do processo requerido.

4.3.2.1. Resultado

Nome

Tipo

Descrição

idLicitacao
_id

Integer
String

Identificador do processo.
Identificador Externo do processo.
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CD_TIPO_LICITACAO
apresentValorReferencia
exigeGarantia

Integer
Boolean
Boolean

dataInicioPropostas

String

dataFinalPropostas

String

dataLimiteImpugnacao

String

horaLimiteImpugnacao

String

dataAberturaPropostas

String

NR_PROCESSO
NR_LICITACAO
ANO_LICITACAO
DS_OBJETO
prazoValidade
exigeCarona
CD_BOLEANO_D_LOTES
CD_BOLEANO_D_APLICAR_147

Integer
Integer
Integer
String
String
Boolean
Boolean
Boolean

CD_BOLEANO_D_BENEFICIO_LOCAL

Boolean

Anulacao

String

nomePregoeiro
nomeAutoridade

String
String

Tipo do processo. Vide anexo 5.1.
Define se há um valor de referência ou não.
Define se o comprador exige ou não o seguro garantia.
Data do início de recebimento das propostas no formato
DD/MM/AAAA.
Data do fim de recebimento das propostas no formato
DD/MM/AAAA.
Data final para manifestações de impugnação no formato
DD/MM/AAAA.
Hora final para manifestações de impugnação no formato
HH:MM.
Data de abertura da sessão pública no formato
DD/MM/AAAA.
Identificação do processo.
Número de referência do processo.
Ano do processo no formato AAAA.
Descrição do objeto do processo.
Prazo de validade do registro de preço.
O licitante permite ou não o uso de carona.
A licitação possui ou não a mecânica de lotes.
A licitação está ou não sob efeito da Lei 147.
Habilita ou não benefício para empresas locais ou regionais
de acordo com a 147.
Tipo de Anulação do processo. Null caso o processo não
tenha sido anulado.
Nome do pregoeiro responsável pelo processo.
Nome da autoridade responsável pelo processo.

4.3.2.2. Unidade Compradora

Nome

Tipo

Descrição

unidadeCompradora
nomeComprador
nomeUnidadeCompradora
UF
CD_MUNICIPIO_IBGE

Object
String
String
String
String

Unidade compradora.
Nome registrado do comprador.
Nome registrado da unidade compradora.
Sigla da UF do pregoeiro.
Número do município do pregoeiro de acordo com o IBGE.

Nome

Tipo

Descrição

Lotes
NR_LOTE
DS_LOTE
CD_BOLEANO_D_DIVISIVEL
justificativa

Object
Integer
String
Boolean
String

Lotes do processo.
Número do lote.
Descrição do lote.
Define se o lote pode ser divido ou não.
Justificativa da aquisição do lote.

4.3.2.3. Lotes

4.3.2.4. Itens

Nome

Tipo

Descrição

itens

Object[]

Itens do lote.
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NR_LOTE
IdItem
_id
NR_LOTE
DS_ITEM
QT_ITENS
NR_ITEM
VL_UNITARIO_ESTIMADO

Integer
Integer
String
Integer
String
Integer
Integer
Integer

SG_UNIDADE_MEDIDA

String

CD_BOLEANO_D_EXCLUSIVO

Boolean

TP_RESULTADO_ITEM

String

Propostas
IdItem
Data
Hora

Object[]
Integer
String
String

IdFornecedor

String

Tipo

String

Marca
Fabricante
Detalhamento
ValidadeProposta

String
String
String
String

ValorUnitario

Float

ValorTotal

Float

Valido

Boolean

Lances
IdItem
Data
Hora

Object[]
Integer
String
String

IdFornecedor

String

Tipo

String

Valido

Boolean

Justificativa

String

ValorUnitario

Float

Número do lote.
Identificador do item dentro do processo no Webservice.
Identificador externo do item.
Número do lote.
Descrição do item.
Quantidade total do item.
Número do item.
Valor de referência do item.
Sigla da unidade de medida – vide Manual do Pregoeiro Unidades de Medida.
Define se o item é ou não exclusivo.
Sigla informando o resultado do item. ('A':
Adjudicado/homologado; 'F': Fracassado; 'D': Deserto; 'R':
Cancelado.)
Propostas do item.
Identificador do item dentro do processo.
Data do envio da proposta no formato DD/MM/AAAA.
Hora do envio da proposta no formato HH:MM.
Identificador do fornecedor (CPF, CNPJ ou Registro empresa
do exterior).
Tipo de fornecedor (Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou
Internacional).
Marca ofertada para o item.
Nome do fabricante.
Detalhamento da proposta para o item.
Prazo de validade para a proposta.
Preço unitário da proposta - O número de casas decimais
depende do que for cadastrado no processo CasasDecimais.
Preço total. É igual ao número de itens multiplicado pelo
valor unitário.
Identifica se a proposta foi analisada como válida – “true” =
válida, “false” = inválida.
Lances do item.
Identificador do item dentro do processo.
Data do envio do lance no formato DD/MM/AAAA.
Hora do envio do lance no formato HH:MM:SS.
Identificador do fornecedor (CPF, CNPF ou Registro empresa
do exterior).
Tipo de fornecedor (Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou
Internacional).
Identifica se o lance está válido – “true” = válido, “false” =
inválido.
Justificativa para os casos de lance cancelado – Situacao =
vazio.
Preço unitário do lance - O número de casas decimais
depende do que for cadastrado no processo CasasDecimais.
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ValorTotal

Float

Inabilitados
IdItem

Object[]
Integer

Data

String

Hora

String

IdFornecedor

String

Tipo

String

Justificativa
Vencedores

String
Object[]

Cancelado

Boolean

IdItem

Integer

IdFornecedor

Integer

TipoFornecedor

String

ValorTotal

Float

IdFornecedorCotaReservada

String

TipoFornecedorCotaReservada

String

ValorTotalCotaReservada

Float

IntencoesRecursos
IdIntencao
IdItem

Object[]
Integer
Integer

Data

String

Hora

String

IdFornecedor

String

Tipo
Texto

String
String

ResultadoJulgamento

String

Recursos
Idrecurso
IdItem
Data
Hora
IdFornecedor

Object[]
Integer
Integer
String
String
String

Preço total. É igual ao número de itens multiplicado pelo
valor unitário.
Participantes inabilitados.
Identificador do item dentro do processo.
Data da inabilitação do participante no formato
DD/MM/AAAA.
Hora da inabilitação do participante no formato HH:MM:SS.
Identificador do fornecedor (CPF, CNPF ou Registro empresa
do exterior).
Tipo de fornecedor (Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou
Internacional).
Justificativa para a inabilitação do fornecedor.
Vencedores dos itens.
Identificação se o item foi cancelado - retorna “true” para
cancelado ou “false” para válido.
Identificador do item dentro do processo.
Identificador do fornecedor (CPF, CNPF ou Registro empresa
do exterior).
Tipo de fornecedor (Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou
Internacional).
Valor total do item (MelhorLance X Quantidade) - Número
de casas decimais depende do processo.
Identificador do fornecedor da cota reservada (CPF, CNPF ou
Registro empresa do exterior).
Tipo de fornecedor da cota reservada(Pessoa Física, Pessoa
Jurídica ou Internacional).
Valor total do item da cota reservada(MelhorLance X
Quantidade) - Número de casas decimais depende do
processo.
Intenções de recurso dos itens.
Identificador da Intenção que gerou o Recurso.
Identificador do item dentro do processo.
Data do envio da intenção de recurso no formato
DD/MM/AAAA.
Hora do envio da intenção de recurso no formato
HH:MM:SS.
Identificador do fornecedor (CPF, CNPF ou Registro empresa
do exterior).
Tipo de fornecedor (PF, PJ ou Exterior).
Texto com os motivos da intenção de recurso.
Julgamento atribuído à intenção de recurso - Deferido ou
Indeferido.
Recursos das intenção de recursos.
Identificador do Recurso.
Identificador do item no processo.
Data do envio do recurso no formato DD/MM/AAAA.
Hora do envio do recurso no formato HH:MM:SS.
Identificador do fornecedor (CPF, CNPF ou Registro empresa
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Tipo
Texto
ResultadoJulgamento
IdIntencao
Reversoes
IdItem
Data
Hora
Justificativa
Fase
Reabilitacoes
IdItem

String
String
String
Integer
Object[]
Integer
String
String
String
String
Object[]
Integer

DataReabilitacao

String

HoraReabilitacao

String

IdFornecedor

String

Tipo

String

Justificativa
DocumentosFornecedores
IdItem
idArquivo
DataEnvio
HoraEnvio

String
Object[]
Integer
String
String
String

IdFornecedor

String

Tipo

String

md5

String

do exterior).
Tipo de fornecedor (PF, PJ ou Exterior).
Texto com os motivos do recurso.
Julgamento atribuído ao recurso - Deferido ou Indeferido.
Identificador da Intenção que gerou o Recurso.
Reversões dos itens.
Identificador do item no processo.
Data da reversão no formato DD/MM/AAAA.
Hora da reversão no formato HH:MM:SS.
Texto com o motivo que gerou a reversão.
Fase que revertida (Adjudicação, Homologação).
Reabilitações dos fornecedores.
Identificador do item dentro do processo.
Data da reabilitação do fornecedor no formato
DD/MM/AAAA.
Hora da reabilitação do fornecedor no formato HH:MM:SS.
Identificador do fornecedor (CPF, CNPF ou Registro empresa
do exterior).
Tipo de fornecedor (Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou
Internacional).
Texto com o motivo que gerou a reabilitação.
Documentos dos fornecedores.
Identificador do item no processo.
Identificador do arquivo.
Data do envio do documento no formato DD/MM/AAAA.
Hora do envio do documento no formato HH:MM.
Identificador do fornecedor (CPF, CNPF ou Registro empresa
do exterior).
Tipo de fornecedor (Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou
Internacional).
Hash de verificação de integridade do arquivo.

4.3.2.5. EquipeApoio

Nome

Tipo

Descrição

equipeDeApoio
NM_PESSOA

Object[]
String

Equipe de apoio do processo.
Nome do integrante da equipe de apoio.

4.3.2.6. MensagensPregoeiro

Nome

Tipo

Descrição

MensagensPregoeiro
Assunto
DataEnvio
HoraEnvio
mensagem

Object[]
String
String
String
String

Mensagens do pregoeiro.
Titulo da mensagem enviada.
Data de envio da mensagem no formato DD/MM/AAAA.
Hora de envio da mensagem no formato HH:MM.
Integra da mensagem enviada.

4.3.2.7. MensagensChat
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Nome

Tipo

Descrição

MensagensChat
Apelido
Data
Hora
Frase

Object[]
String
String
String
String

Mensagens do chat.
Apelido do usuário.
Data de envio da mensagem no formato DD/MM/AAAA.
Hora de envio da mensagem no formato HH:MM.
Texto da mensagem.

4.3.2.8. Participantes

Nome

Tipo

Descrição

Participantes
RazaoSocial

Object[]
String

Tipo

Integer

CNPJ

String

CPF

String

Registro

String

NomeFantasia

String

Endereco
Numero
Complemento
Bairro
Cidade
CD_MUNICIPIO_IBGE
UF
Telefone
CEP
Email
INSCRICAO_ESTADUAL
INSCRICAO_MUNICIPAL

String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String

DeclaracaoME

Boolean

UF
CD_MUNICIPIO_IBGE
RepresentanteLegal
Nome
Email

String
String
Object[]
String
String

Participantes do processo.
Nome do participante.
Tipo de fornecedor (Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou
Internacional).
Caso o Tipo seja PJ será o CNPJ da empresa, se não, em branco.
Caso o Tipo seja PF será o CPF da pessoa no formato XXX.XXX.XXXXX, se não, em branco.
Caso o Tipo seja Internacional será o Registro da empresa, se não,
em branco.
Se o Tipo for PJ ou Internacional, Nome fantasia da empresa. Se o
Tipo for PF, repete o RazaoSocial.
Endereço do participante.
Número do endereço do participante.
Complemento do endereço do participante.
Bairro do participante.
Cidade do participante.
Número do município do participante de acordo com o IBGE.
Sigla do estado do participante.
Telefone com DDD, no formato (XX)XXXXXXXXX.
CEP no formato XX.XXX-XXX.
Email do participante.
Número da inscrição estadual.
Número da inscrição municipal.
Identifica se o fornecedor deve ser enquadrado nos benefícios da
LC 123 – “true” = tem direito, “false” = não tem direito.
UF do participante.
Número do município do participante de acordo com o IBGE.
Representante legal do fornecedor.
Nome do representante legal.
Email do representante legal.

Nome

Tipo

Descrição

Impugnacoes

Object[]

DataImpugnacao

String

HoraImpugnacao

String

Impugnações do processo.
Data do envio do pedido de impugnação no formato
DD/MM/AAAA.
Hora do envio do pedido de impugnação no formato HH:MM

4.3.2.9. Impugnacoes
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Pedido
TextoImpugnacao

String
String

DataResposta

String

HoraResposta

String

ResultadoJulgamento

String

Julgamento

String

idArquivo

String

name
extensao
md5
anexo
extensão_anexo
md5_anexo
Impugnante

String
String
String
String
String
String
Object[]

Nome

String

Email
CPF
Telefone
UF
CD_MUNICIPIO_IBGE

String
String
String
String
String

RazaoSocial

String

Tipo

String

NomeFantasia

String

Título do pedido de impugnação - resumo
Detalhamento do motivo para a impugnação
Data em que foi respondido o pedido de impugnação no formato
DD/MM/AAAA.
Hora em que foi respondido o pedido de impugnação no formato
HH:MM
Julgamento atribuído ao pedido de impugnação - Deferido ou
Indeferido
Detalhamento do motivo do julgamento do pedido – no caso de
indeferimento
Identificador do arquivo utilizado pelo método
/obterarquivolicitacao.
Nome do documento.
Extensão do documento.
Hash de verificação de integridade do arquivo.
Nome do anexo.
Extensão do anexo.
Hash de verificação de integridade do anexo.
Representante legal do fornecedor.
Nome do impugnante. [Informação exibida apenas para pessoas
físicas].
Email do impugnante.
CPF do impugnante no formato XXX.XXX.XXX-XX.
Telefone do impugnante.
UF do impugnante.
Número do município do impugnante de acordo com o IBGE.
Nome do impugnante. [Informação exibida apenas para pessoas
jurídicas ou empresas do exterior].
Tipo de fornecedor (Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou
Internacional).
Se o Tipo for PJ ou Internacional, Nome fantasia da empresa.
[Informação exibida apenas para pessoas jurídicas ou empresas do
exterior].

4.3.2.10. Suspensões

Nome

Tipo

Descrição

Suspensoes
DataSuspensao
HoraSuspensao
Justificativa
MotivoSuspensao

Object[]
String
String
String
String

Suspensões da licitação.
Data de suspensões no formato DD/MM/AAAA.
Hora de suspensões no formato DD/MM/AAAA.
Justificativa da suspensão.
Motivo da suspensão.

4.3.2.11. Cancelamentos

Nome

Tipo

Descrição

Cancelamentos
DataCancelamento
HoraCancelamento
Justificativa

Object[]
String
String
String

Cancelamentos da licitação.
Data de cancelamento no formato DD/MM/AAAA.
Hora de cancelamento no formato HH:MM.
Justificativa do cancelamento.
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4.3.2.12. Publicação

Nome

Tipo

Descrição

Publicacao
TIPO_EVENTO
SIGLA_LICITACON
DATA
HORA
EVENTO
DETALHE_EVENTO

Object[]
String
String
String
String
String
String

Evento de publicação da licitação.
Tipo do evento.
Sigla do evento de acordo com o manual do Licitacon.
Data de publicação no formato DD/MM/AAAA.
Hora de publicação no formato HH:MM.
Descrição do evento.
Detalhes do evento.

Nome

Tipo

Descrição

Publicacao
TIPO_EVENTO
SIGLA_LICITACON
DATA
HORA
EVENTO
DETALHE_EVENTO

Object[]
String
String
String
String
String
String

Evento de reinício da licitação.
Tipo do evento.
Sigla do evento de acordo com o manual do Licitacon.
Data de reinício no formato DD/MM/AAAA.
Hora de reinício no formato HH:MM.
Descrição do evento.
Detalhes do evento.

Nome

Tipo

Descrição

Revogacao
TIPO_EVENTO
SIGLA_LICITACON
DATA
HORA
EVENTO
DETALHE_EVENTO

Object[]
String
String
String
String
String
String

Evento de revogação da licitação.
Tipo do evento.
Sigla do evento de acordo com o manual do Licitacon.
Data de revogação no formato DD/MM/AAAA.
Hora de revogação no formato HH:MM.
Descrição do evento.
Detalhes do evento.

4.3.2.13. Reinício

4.3.2.14. Revogação

4.3.2.15. Encerramento

Nome

Tipo

Encerramento
Object[]
TIPO_EVENTO
String
SIGLA_LICITACON
String
DATA
String
HORA
String
EVENTO
String
DETALHE_EVENTO
String
4.3.2.16.
Notificações

Descrição
Evento de encerramento da licitação.
Tipo do evento.
Sigla do evento de acordo com o manual do Licitacon.
Data de encerramento no formato DD/MM/AAAA.
Hora de encerramento no formato HH:MM.
Descrição do evento.
Detalhes do evento.

Nome

Tipo

Descrição

Notificacoes
TIPO_EVENTO

Object[]
String

Notificação de um evento da licitação.
Tipo do evento.
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SIGLA_LICITACON
DATA
HORA
EVENTO
DETALHE_EVENTO

String
String
String
String
String

Sigla do evento de acordo com o manual do Licitacon.
Data de encerramento no formato DD/MM/AAAA.
Hora de encerramento no formato HH:MM.
Descrição do evento.
Detalhes do evento.

4.3.2.17. Dúvidas

Nome

Tipo

Descrição

Duvidas

Object[]

DataDuvida

String

HoraDuvida

String

TextoDuvida
DataResposta
HoraResposta
Resposta

String
String
String
String

Dúvidas sobre o processo.
Data do envio do pedido de esclarecimento sobre o processo no
formato DD/MM/AAAA
Hora do envio do pedido de esclarecimento sobre o processo no
formato HH:MM
Texto com o pedido de esclarecimento sobre o processo
Data em que foi respondida a dúvida no formato DD/MM/AAAA
Hora em que foi respondida a dúvida no formato HH:MM
Texto com o esclarecimento da dúvida

4.3.3. Exemplos
1.1.1.4. URLs de chamada

/consultaPublica/detalhesProcesso/?publicKey=473044f5813dc9cc0b1c799acc6bc2ab&cdLicitacao=2732

4.3.3.1. Retorno
{

"sucesso": true,
"resultado": {
"idLicitacao": 2732,
"_id": null,
"CD_TIPO_LICITACAO": 1,
"casasDecimais": 2,
"apresentaValorReferencia": true,
"exigeGarantia": false,
"dataInicioPropostas": "02/01/2017",
"dataFinalPropostas": "02/01/2017",
"dataLimiteImpugnacao": "02/01/2017",
"horaLimiteImpugnacao": "10:14",
"dataAberturaPropostas": "02/01/2017",
"horaAberturaPropostas": "10:16",
"NR_PROCESSO": "0201e PE",
"NR_LICITACAO": null,
"ANO_LICITACAO": null,
"DS_OBJETO": "0201e PE com beneficio e com lotes",
"prazoValidade": "",
"exigeCarona": false,
"CD_BOLEANO_D_LOTES": true,
"CD_BOLEANO_D_APLICAR_147": true,
"CD_BOLEANO_D_BENEFICIO_LOCAL": false,
"Anulacao": null,
"nomePregoeiro": "pregoeiro40",
"nomeAutoridade": "prefeito40",
"unidadeCompradora": {
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"nomeComprador": "Prefeitura Municipal de Teste",
"nomeUnidadeCompradora": "Setor de Compras e licitações",
"CD_MUNICIPIO_IBGE": "530010",
"UF": "DF"
},
"lotes": [
{
"NR_LOTE": 1,
"DS_LOTE": "lote 1",
"CD_BOLEANO_D_DIVISIVEL": true,
"justificativa": null,
"itens": [
{
"IdItem": 16938,
"_id": "",
"NR_LOTE": 1,
"DS_ITEM": "item teste um",
"QT_ITENS": 8,
"VL_UNITARIO_ESTIMADO": 10000,
"NR_ITEM": 1,
"CD_BOLEANO_D_EXCLUSIVO": false,
"TP_RESULTADO_ITEM": "A",
"SG_UNIDADE_MEDIDA": "UN"
},
{
"IdItem": 16939,
"_id": "",
"NR_LOTE": 1,
"DS_ITEM": "item teste um",
"QT_ITENS": 2,
"VL_UNITARIO_ESTIMADO": 10000,
"NR_ITEM": 1,
"IdItemCotaPrincipal": 16938,
"CD_BOLEANO_D_EXCLUSIVO": true,
"TP_RESULTADO_ITEM": "A",
"SG_UNIDADE_MEDIDA": "UN"
},
{
"IdItem": 16940,
"_id": "",
"NR_LOTE": 1,
"DS_ITEM": "segundo item teste",
"QT_ITENS": 8,
"VL_UNITARIO_ESTIMADO": 100,
"NR_ITEM": 2,
"CD_BOLEANO_D_EXCLUSIVO": false,
"TP_RESULTADO_ITEM": "A",
"SG_UNIDADE_MEDIDA": "CX"
},
{
"IdItem": 16941,
"_id": "",
"NR_LOTE": 1,
"DS_ITEM": "segundo item teste",
"QT_ITENS": 2,
"VL_UNITARIO_ESTIMADO": 100,
"NR_ITEM": 2,
"IdItemCotaPrincipal": 16940,
"CD_BOLEANO_D_EXCLUSIVO": true,
"TP_RESULTADO_ITEM": "A",
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}

"SG_UNIDADE_MEDIDA": "CX"

],
"Propostas": [
{
"IdItem": 16938,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:01:00",
"IdFornecedor": "34588561000175",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Marca": "empresa37",
"Fabricante": "empresa37",
"Detalhamento": "empresa37",
"ValidadeProposta": "60",
"ValorUnitario": 100,
"ValorTotal": 800,
"Valido": true
},
{
"IdItem": 16938,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:02:58",
"IdFornecedor": "44532365000132",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Marca": "empresa45",
"Fabricante": "empresa45",
"Detalhamento": "empresa45",
"ValidadeProposta": "60",
"ValorUnitario": 100,
"ValorTotal": 800,
"Valido": true
},
{
"IdItem": 16938,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:09:22",
"IdFornecedor": "54504445000138",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Marca": "empresa10",
"Fabricante": "empresa10",
"Detalhamento": "empresa10",
"ValidadeProposta": "60",
"ValorUnitario": 100,
"ValorTotal": 800,
"Valido": true
},
{
"IdItem": 16938,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:11:45",
"IdFornecedor": "21355656000105",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Marca": "empresa38",
"Fabricante": "empresa38empresa38",
"Detalhamento": "empresa38",
"ValidadeProposta": "60",
"ValorUnitario": 100,
"ValorTotal": 800,
"Valido": true
},
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{

},
{

},
{

},
{

},
{

"IdItem": 16939,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:03:05",
"IdFornecedor": "44532365000132",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Marca": "empresa45",
"Fabricante": "empresa45",
"Detalhamento": "empresa45",
"ValidadeProposta": "60",
"ValorUnitario": 100,
"ValorTotal": 200,
"Valido": true
"IdItem": 16939,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:09:36",
"IdFornecedor": "54504445000138",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Marca": "empresa10",
"Fabricante": "empresa10",
"Detalhamento": "empresa10",
"ValidadeProposta": "60",
"ValorUnitario": 100,
"ValorTotal": 200,
"Valido": true
"IdItem": 16939,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:11:51",
"IdFornecedor": "21355656000105",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Marca": "empresa38",
"Fabricante": "empresa38",
"Detalhamento": "empresa38",
"ValidadeProposta": "60",
"ValorUnitario": 100,
"ValorTotal": 200,
"Valido": true
"IdItem": 16940,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:01:10",
"IdFornecedor": "34588561000175",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Marca": "empresa37",
"Fabricante": "empresa37",
"Detalhamento": "empresa37",
"ValidadeProposta": "60",
"ValorUnitario": 100,
"ValorTotal": 800,
"Valido": true
"IdItem": 16940,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:03:11",
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},
{

},
{

"IdFornecedor": "44532365000132",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Marca": "empresa45",
"Fabricante": "empresa45",
"Detalhamento": "empresa45",
"ValidadeProposta": "60",
"ValorUnitario": 100,
"ValorTotal": 800,
"Valido": true
"IdItem": 16940,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:09:43",
"IdFornecedor": "54504445000138",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Marca": "empresa10",
"Fabricante": "empresa10",
"Detalhamento": "empresa10",
"ValidadeProposta": "60",
"ValorUnitario": 100,
"ValorTotal": 800,
"Valido": true
"IdItem": 16940,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:11:56",
"IdFornecedor": "21355656000105",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Marca": "empresa38",
"Fabricante": "empresa38",
"Detalhamento": "empresa38",
"ValidadeProposta": "60",
"ValorUnitario": 100,
"ValorTotal": 800,
"Valido": true

},
{
"IdItem": 16941,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:03:16",
"IdFornecedor": "44532365000132",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Marca": "empresa45",
"Fabricante": "empresa45",
"Detalhamento": "empresa45",
"ValidadeProposta": "60",
"ValorUnitario": 100,
"ValorTotal": 200,
"Valido": true
},
{
"IdItem": 16941,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:09:50",
"IdFornecedor": "54504445000138",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Marca": "empresa10",
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"Fabricante": "empresa10empresa10",
"Detalhamento": "empresa10",
"ValidadeProposta": "60",
"ValorUnitario": 100,
"ValorTotal": 200,
"Valido": true
},
{
"IdItem": 16941,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:12:01",
"IdFornecedor": "21355656000105",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Marca": "empresa38",
"Fabricante": "empresa38",
"Detalhamento": "empresa38",
"ValidadeProposta": "60",
"ValorUnitario": 100,
"ValorTotal": 200,
"Valido": true
}
],
"Lances": [
{
"IdItem": 16938,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:01:00",
"IdFornecedor": "34588561000175",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Valido": true,
"Justificativa": null,
"ValorUnitario": 100,
"ValorTotal": 800
},
{
"IdItem": 16938,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:02:58",
"IdFornecedor": "44532365000132",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Valido": true,
"Justificativa": null,
"ValorUnitario": 100,
"ValorTotal": 800
},
{
"IdItem": 16938,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:09:22",
"IdFornecedor": "54504445000138",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Valido": true,
"Justificativa": null,
"ValorUnitario": 100,
"ValorTotal": 800
},
{
"IdItem": 16938,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:11:45",
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"IdFornecedor": "21355656000105",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Valido": true,
"Justificativa": null,
"ValorUnitario": 100,
"ValorTotal": 800
},
{

},
{

"IdItem": 16938,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:25:55",
"IdFornecedor": "21355656000105",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Valido": true,
"Justificativa": null,
"ValorUnitario": 98.55,
"ValorTotal": 788.4
"IdItem": 16939,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:03:05",
"IdFornecedor": "44532365000132",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Valido": true,
"Justificativa": null,
"ValorUnitario": 100,
"ValorTotal": 200

},
{

},
{

"IdItem": 16939,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:09:36",
"IdFornecedor": "54504445000138",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Valido": true,
"Justificativa": null,
"ValorUnitario": 100,
"ValorTotal": 200
"IdItem": 16939,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:11:51",
"IdFornecedor": "21355656000105",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Valido": true,
"Justificativa": null,
"ValorUnitario": 100,
"ValorTotal": 200

},
{
"IdItem": 16939,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:26:55",
"IdFornecedor": "44532365000132",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Valido": true,
"Justificativa": null,
"ValorUnitario": 95.5,
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},
{

"ValorTotal": 191
"IdItem": 16940,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:01:10",
"IdFornecedor": "34588561000175",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Valido": true,
"Justificativa": null,
"ValorUnitario": 100,
"ValorTotal": 800

},
{

},
{

"IdItem": 16940,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:03:11",
"IdFornecedor": "44532365000132",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Valido": true,
"Justificativa": null,
"ValorUnitario": 100,
"ValorTotal": 800
"IdItem": 16940,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:09:43",
"IdFornecedor": "54504445000138",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Valido": true,
"Justificativa": null,
"ValorUnitario": 100,
"ValorTotal": 800

},
{

},
{

"IdItem": 16940,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:11:56",
"IdFornecedor": "21355656000105",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Valido": true,
"Justificativa": null,
"ValorUnitario": 100,
"ValorTotal": 800
"IdItem": 16940,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:25:55",
"IdFornecedor": "21355656000105",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Valido": true,
"Justificativa": null,
"ValorUnitario": 97.1,
"ValorTotal": 776.8

},
{
"IdItem": 16941,
"Data": "02/01/2017",
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},
{

"Hora": "10:03:16",
"IdFornecedor": "44532365000132",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Valido": true,
"Justificativa": null,
"ValorUnitario": 100,
"ValorTotal": 200
"IdItem": 16941,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:09:50",
"IdFornecedor": "54504445000138",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Valido": true,
"Justificativa": null,
"ValorUnitario": 100,
"ValorTotal": 200

},
{
"IdItem": 16941,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:12:01",
"IdFornecedor": "21355656000105",
"Tipo":

"Pessoa Jurídica",

"Valido": true,
"Justificativa": null,
"ValorUnitario": 100,
"ValorTotal": 200
},
{
"IdItem": 16941,
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:26:55",
"IdFornecedor": "44532365000132",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Valido": true,
"Justificativa": null,
"ValorUnitario": 97.77,
"ValorTotal": 195.54

}
],
"Inabilitados": [],
"Vencedores": [
{
"Cancelado": false,
"IdFornecedor": "21355656000105",
"TipoFornecedor": "Pessoa Jurídica",
"ValorTotal": 1565.2,
"IdFornecedorCotaReservada": "44532365000132",
"TipoFornecedorCotaReservada": "Pessoa Jurídica",
"ValorTotalCotaReservada": 386.54
}
],
"IntencoesRecursos": [
{
"Recursos": [],
"IdIntencao": 955,
"IdItem": 16938,
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"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:33:41",
"IdFornecedor": "34588561000175",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"Texto": "empresa37 lote 1 - cota principal",
"ResultadoJulgamento": "Indeferido"
}
],
"Reversoes": [],
"Reabilitacoes": [],
"DocumentosFornecedores": [
{
"idArquivo": "2218",
"DataEnvio": "02/01/2017",
"HoraEnvio": "10:32",
"IdFornecedor": "21355656000105",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"md5": "dd63d3d7b207a40c31c6cb36d4323e6b",
"IdItem": 16938
}
]

}
],
"equipeDeApoio": [
{
"NM_PESSOA": "Apoio 40"
}
],
"MensagensPregoeiro": [
{
"Assunto": "teste msg aos licitantes",
"DataEnvio": "02/01/2017",
"HoraEnvio": "10:16",
"mensagem": "A subcontratação consiste na execução de parte do
objeto por terceiro que não foi inicialmente contratado. A questão de sua
utilização nos contratos públicos, em termos práticos, oferece dificuldades,
notadamente em razão da evolução de institutos como terceirização de obras e
serviços e parcerias de órgãos públicos.\r\n \r\nComo regra geral, não se admite a
subcontratação nos contratos públicos, ressalvadas as hipóteses expressamente
previstas nos editais de licitações e nos próprios instrumentos de acordo. Ou seja,
para a sua validade, a subcontratação depende de prévia autorização pelo órgão
contratante por escrito e assinada por quem detém competência para firmar aditivo.
Tal temática é regulada pelos arts."
}
],
"MensagensChat": [
{
"Apelido": "Pregoeiro",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:19:16",
"Frase": "Chat pregão"
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:19:20",
"Frase": "O processo está em fase de análise das propostas"
},
{
"Apelido": "Sistema",
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"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:20:04",
"Frase": "O lote 0002 teve uma proposta de valor R$ 149,85
cancelado pelo pregoeiro."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:20:04",
"Frase": "Motivo: teste inexequível"
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:20:21",
"Frase": "As propostas foram analisadas e o processo foi aberto"
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:20:55",
"Frase": "O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:20:55",
"Frase": "O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em
sua disputa."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:20:55",
"Frase": "Há, na disputa do lote 0001, empresas beneficiadas pelo
disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n.
147/2014, (cont.)"
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:20:55",
"Frase": "referente à prioridade de contratação de microempresas e
empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:21:03",
"Frase": "O lote 0002 foi aberto pelo pregoeiro."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:21:03",
"Frase": "O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em
sua disputa."
},
{
"Apelido": "Sistema",
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"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:21:19",
"Frase": "O lote 0001 entrou em tempo de iminência e entrará em
tempo aleatório em 1 minuto."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:22:04",
"Frase": "O lote 0002 entrou em tempo de iminência e entrará em
tempo aleatório em 1 minuto."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:22:20",
"Frase": "O lote 0001 foi encerrado em situação de empate."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:22:20",
"Frase": "O lote 0001 na cota reservada foi encerrado em situação
de empate."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:23:01",
"Frase": "A data da sessão de desempate do lote 0001 foi definida
pelo pregoeiro para 02/01/2017 às 10:24."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:23:15",
"Frase": "A data da sessão de desempate do lote 0001 na cota
reservada foi definida pelo pregoeiro para 02/01/2017 às 10:25."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:25:08",
"Frase": "O vencedor do sorteio de desempate do lote 0001 foi
empresa37."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:25:09",
"Frase": "O lote 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs
na situação de desempate conforme a LC 123/2006."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:25:09",
"Frase": "O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1.600,00
pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 02/01/2017 às
10:30:09."
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},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:25:55",
"Frase": "O lote 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006
no valor de R$ 1.565,20."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:25:55",
"Frase": "O lote 0001 foi encerrado."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:26:18",
"Frase": "O vencedor do sorteio de desempate do lote 0001 na cota
reservada foi empresa10."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:26:19",
"Frase": "O lote 0001 na cota reservada foi encerrado e foram
identificadas MEs/EPPs na situação de desempate (cont.)"
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:26:19",
"Frase": "referente a prioridade de contratação para microempresas
e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente em sua disputa conforme
parágrafo 3º do art. 48 LC 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:26:19",
"Frase": "O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ R$ 400,00
pode
dar um lance de desempate para o lote 0001 na cota reservada até 02/01/2017 às
10:31:18, com fundamento no parágrafo 3º do art. 48 LC n. 123/2006, redação dada
pela LC n. 147/2014."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:26:45",
"Frase": "O lote 0002 foi encerrado."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:26:55",
"Frase": "O lote 0001 na cota reservada recebeu um lance de
desempate no valor de R$ 386,54, com fundamento no parágrafo 3º do art. 48 LC n.
123/2006, redação dada pela LC n. 147/2014.."
},
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{

},
{

"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:26:55",
"Frase": "O lote 0001 na cota reservada foi encerrado."

"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:27:25",
"Frase": "O lote 0001 teve como vencedor empresa38 - ME com valor
total de R$ 1.565,20."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:27:25",
"Frase": "A cota reservada do lote 0001 teve como vencedor
empresa45 - EPP com valor total de R$ 386,54."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:27:25",
"Frase": "O lote 0002 teve como vencedor empresa38 - ME com valor
total de R$ 10.201,38."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:31:29",
"Frase": "Foram solicitados documentos para o lote 0001."
},
{
"Apelido": "F. empresa38",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:32:15",
"Frase": "teste chat fornecedor"
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:32:42",
"Frase": "Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor empresa38."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:32:42",
"Frase": "Para o lote 0002 foi habilitado o fornecedor empresa38."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:32:55",
"Frase": "Para a cota reservada do lote 0001 foi habilitado o
fornecedor empresa45."
},
{
"Apelido": "Sistema",
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"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:33:08",
"Frase": "A data limite de intenção de recursos foi definida pelo
pregoeiro para 02/01/2017 às 10:35."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:34:16",
"Frase": "Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:34:16",
"Frase": "Intenção: empresa37 lote 1 - cota principal"
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:34:16",
"Frase": "Justificativa: intenção não aceita - cota principal"
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:34:28",
"Frase": "O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:34:28",
"Frase": "Motivo: testes"
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:36:35",
"Frase": "A sessão foi reaberta pelo pregoeiro."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:37:13",
"Frase": "O prazo para recursos foi definido pelo pregoeiro para
02/01/2017 às 10:39, com limite de contra-razão para 02/01/2017 às 10:41."
},
{
"Apelido": "Sistema",
"Data": "02/01/2017",
"Hora": "10:52:01",
"Frase": "A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para
adjudicação."
}
],
"Participantes": [
{
"RazaoSocial": "empresa37",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
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"CNPJ": "34588561000175",
"CPF": "07491776329",
"Registro": null,
"NomeFantasia": "empresa37",
"Endereco": "test",
"Numero": "12",
"Complemento": "",
"Bairro": "SIa",
"Telefone": "61+21950000_",
"CEP": "71250000",
"Email": "marcela.kardec@gmail.com",
"INSCRICAO_ESTADUAL": null,
"INSCRICAO_MUNICIPAL": null,
"DeclaracaoME": false,
"RepresentanteLegal": {
"Nome": "empresa37",
"Email": "gemeosdf@gmail.com"
},
"CD_MUNICIPIO_IBGE": "431490",
"UF": "RS"
},
{
"RazaoSocial": "empresa45",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"CNPJ": "44532365000132",
"CPF": "38418641630",
"Registro": null,
"NomeFantasia": "empresa45",
"Endereco": "fd",
"Numero": "SA",
"Complemento": "",
"Bairro": "sia",
"Telefone": "61+21000000_",
"CEP": "71000000",
"Email": "marcela.kardec@gmail.com",
"INSCRICAO_ESTADUAL": null,
"INSCRICAO_MUNICIPAL": null,
"DeclaracaoME": true,
"RepresentanteLegal": {
"Nome": "empresa45",
"Email": "gemeosdf@gmail.com"
},
"CD_MUNICIPIO_IBGE": "510790",
"UF": "MT"
},
{
"RazaoSocial": "empresa10",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"CNPJ": "54504445000138",
"CPF": "",
"Registro": null,
"NomeFantasia": "empresa10",
"Endereco": "QI 02",
"Numero": "S/N",
"Complemento": "rua 25",
"Bairro": "Setor Sul",
"Telefone": "61+33333333_",
"CEP": "72115145",
"Email": null,
"INSCRICAO_ESTADUAL": null,
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"INSCRICAO_MUNICIPAL": null,
"DeclaracaoME": true,
"RepresentanteLegal": {
"Nome": "empresa10",
"Email": "gemeosdf@gmail.com"
},
"CD_MUNICIPIO_IBGE": "530010",
"UF": "DF"
},
{
"RazaoSocial": "empresa38",
"Tipo": "Pessoa Jurídica",
"CNPJ": "21355656000105",
"CPF": "35782473835",
"Registro": null,
"NomeFantasia": "empresa38",
"Endereco": "teste",
"Numero": "10",
"Complemento": "",
"Bairro": "SIa",
"Telefone": "61+21600000_",
"CEP": "71250000",
"Email": "marcela.kardec@gmail.com",
"INSCRICAO_ESTADUAL": null,
"INSCRICAO_MUNICIPAL": null,
"DeclaracaoME": true,
"RepresentanteLegal": {
"Nome": "empresa38",
"Email": "gemeosdf@gmail.com"
},
"CD_MUNICIPIO_IBGE": "530010",
"UF": "DF"
}
],
"Impugnacoes": [
{
"DataImpugnacao": "02/01/2017",
"HoraImpugnacao": "10:04",
"Pedido": "impugnação empresa 45",
"TextoImpugnacao": "em anexo !",
"DataResposta": "02/01/2017",
"HoraResposta": "10:19",
"ResultadoJulgamento": "Indeferido",
"Julgamento": "teste resposta julgamento da impugnação !",
"idArquivo": "4521",
"name": "Impugnaaao",
"extensao": ".docx",
"md5": "6cc67e11e81c3c20a4a1a59a046b5ade",
"anexo": "PadronizaaAoEditais",
"extensao_anexo": ".docx",
"md5_anexo": "a6aa2a0d15cab54b86d36bfb21d91d99",
"Impugnante": {
"RazaoSocial": "empresa10",
"Tipo": "Internacional",
"NomeFantasia": "empresa10",
"Telefone": "61+33333333_",
"Email": null,
"DeclaracaoME": true,
"CD_MUNICIPIO_IBGE": "530010",
"UF": "DF"
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}

}

],
"Suspensoes": [
{
"DataSuspensao": "02/01/2017",
"HoraSuspensao": "10:34:28",
"Justificativa": "testes",
"MotivoSuspensao": "Ofício"
}
],
"Cancelamentos": [],
"Publicacao": [
{
"TIPO_EVENTO": "Publicação do Edital",
"SIGLA_LICITACON": "PUE",
"DATA": "2017/01/02",
"HORA": "09:28",
"EVENTO": "O edital do processo foi publicado.",
"DETALHE_EVENTO": null,
"CD_TIPO_FASE": "EPU"
}
],
"Republicacao": [
{
"TIPO_EVENTO": "Republicação",
"SIGLA_LICITACON": "REE",
"DATA": "2017/01/02",
"HORA": "10:13",
"EVENTO": "Os prazos do processo foram alterados.",
"DETALHE_EVENTO": null,
"CD_TIPO_FASE": "EPU"
}
],
"Reinicio": [
{
"TIPO_EVENTO": "Reinicio",
"SIGLA_LICITACON": "REI",
"DATA": "2017/01/02",
"HORA": "10:36:35",
"EVENTO": "A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.",
"DETALHE_EVENTO": null,
"CD_TIPO_FASE": "EPU"
}
],
"Revogacao": [],
"Encerramento": [
{
"TIPO_EVENTO": "Encerramento",
"SIGLA_LICITACON": "ENC",
"DATA": "2017/01/02",
"HORA": "10:57:22",
"EVENTO": "O processo foi encerrado.",
"DETALHE_EVENTO": null,
"CD_TIPO_FASE": "EPU"
}
],
"Notificacoes": [
{
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},
{

"TIPO_EVENTO": "Publicação do Edital",
"SIGLA_LICITACON": "PUE",
"DATA": "2017/01/02",
"HORA": "09:28",
"EVENTO": "O edital do processo foi publicado.",
"DETALHE_EVENTO": null,
"CD_TIPO_FASE": "EPU"
"TIPO_EVENTO": "Impugnação do Edital",
"SIGLA_LICITACON": "IME",
"DATA": "2017/01/02",
"HORA": "10:04:46",
"EVENTO": "Impugnação enviada para o processo.",
"DETALHE_EVENTO": null,
"CD_TIPO_FASE": "EPU"

},
{

},
{

"TIPO_EVENTO": "Esclarecimento",
"SIGLA_LICITACON": "ESC",
"DATA": "2017/01/02",
"HORA": "10:11:17",
"EVENTO": "Pedido de esclarecimento enviado para o processo.",
"DETALHE_EVENTO": null,
"CD_TIPO_FASE": "EPU"
"TIPO_EVENTO": "Republicação",
"SIGLA_LICITACON": "REE",
"DATA": "2017/01/02",
"HORA": "10:13",
"EVENTO": "Os prazos do processo foram alterados.",
"DETALHE_EVENTO": null,
"CD_TIPO_FASE": "EPU"

},
{

},
{

publicado.",
},
{

"TIPO_EVENTO": "Esclarecimento",
"SIGLA_LICITACON": "ESC",
"DATA": "2017/01/02",
"HORA": "10:17",
"EVENTO": "Um esclarecimento foi publicado.",
"DETALHE_EVENTO": null,
"CD_TIPO_FASE": "EPU"
"TIPO_EVENTO": "Impugnação do Edital",
"SIGLA_LICITACON": "IME",
"DATA": "2017/01/02",
"HORA": "10:19",
"EVENTO": "Um julgamento frente a um pedido de impugnação foi
"DETALHE_EVENTO": null,
"CD_TIPO_FASE": "EPU"
"TIPO_EVENTO": "Recurso da habilitação/proposta",
"SIGLA_LICITACON": "RHP",
"DATA": "2017/01/02",
"HORA": "10:31:14",
"EVENTO": "Intenção de recurso enviada para o processo.",
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"DETALHE_EVENTO": null,
"CD_TIPO_FASE": "EPU"
},
{

},
{

"TIPO_EVENTO": "Recurso da habilitação/proposta",
"SIGLA_LICITACON": "RHP",
"DATA": "2017/01/02",
"HORA": "10:33:41",
"EVENTO": "Intenção de recurso enviada para o processo.",
"DETALHE_EVENTO": null,
"CD_TIPO_FASE": "EPU"
"TIPO_EVENTO": "Suspensão de Oficio",
"SIGLA_LICITACON": "SUO",
"DATA": "2017/01/02",
"HORA": "10:34:28",
"EVENTO": "O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.",
"DETALHE_EVENTO": null,
"CD_TIPO_FASE": "EPU"

},
{

},
{

"TIPO_EVENTO": "Suspensão de Ofício",
"SIGLA_LICITACON": "SUO",
"DATA": "2017/01/02",
"HORA": "10:34:28",
"EVENTO": "Processo testes por iniciativa do
"DETALHE_EVENTO": null,
"CD_TIPO_FASE": "EPU"

pregoeiro.",

"TIPO_EVENTO": "Reinicio",
"SIGLA_LICITACON": "REI",
"DATA": "2017/01/02",
"HORA": "10:36:35",
"EVENTO": "A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.",
"DETALHE_EVENTO": null,
"CD_TIPO_FASE": "EPU"

},
{

},
{

"TIPO_EVENTO": "Recurso da habilitação/proposta",
"SIGLA_LICITACON": "RHP",
"DATA": "2017/01/02",
"HORA": "10:37:39",
"EVENTO": "Recurso enviado para o processo.",
"DETALHE_EVENTO": null,
"CD_TIPO_FASE": "EPU"
"TIPO_EVENTO": "Recurso da habilitação/proposta",
"SIGLA_LICITACON": "RHP",
"DATA": "2017/01/02",
"HORA": "10:40:51",
"EVENTO": "Contra-razão enviada para o processo.",
"DETALHE_EVENTO": null,
"CD_TIPO_FASE": "EPU"

},
{
"TIPO_EVENTO": "Recurso da habilitação/proposta",
"SIGLA_LICITACON": "RHP",
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},
{

}

"DATA": "2017/01/02",
"HORA": "10:56",
"EVENTO": "Um recurso foi julgado.",
"DETALHE_EVENTO": null,
"CD_TIPO_FASE": "EPU"
"TIPO_EVENTO": "Encerramento",
"SIGLA_LICITACON": "ENC",
"DATA": "2017/01/02",
"HORA": "10:57:22",
"EVENTO": "O processo foi encerrado.",
"DETALHE_EVENTO": null,
"CD_TIPO_FASE": "EPU"

}
],
"CD_TIPO_FASE_ATUAL": "EPU",
"Duvidas": [
{
"DataDuvida": "02/01/2017",
"HoraDuvida": "10:11",
"Duvida": "testes dúvidas e esclarecimentos",
"DataResposta": "02/01/2017",
"HoraResposta": "10:17",
"Resposta": "resposta da dúvida !"
}
]

}

5. Anexos
5.1. Tipos de Licitação

Nome

idTipoArquivo

1
2
4
5

Pregão Eletrônico
Pregão Presencial
Registro de Preços Eletrônico
Pregão Progressivo
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7
8
9
10
11

Registro de Preços Presencial
Pregão Presencial Progressivo
Pregão por Maior Preço
Cotação para Dispensa
Cotação para Formação de Preços
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