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1. Introdução  

Visando dar mais transparência a sua administração e atendendo às Leis 13.179/09 e 13.191/09, a CRM 

desenvolveu um portal para realização de Compras e Pregões Eletrônicos, disponibilizando esses serviços 

na Internet a todos os interessados.  

Este portal permite que as empresas interessadas em fornecer materiais ou serviços à CRM possam 

cadastrar-se e participar ou acompanhar os processos de compra e as disputas de preço via web.  

A seguir são apresentados os procedimentos para Credenciamento como Fornecedor junto à CRM e, 

posteriormente, caminhos para acesso ao Login na página de E-procurement da CRM e como se dá a 

operação em nosso portal de compras.  

 

2. Procedimento para Credenciamento 

 

A empresa que desejar fornecer serviços e/ou produtos à CRM deverá apresentar os seguintes documentos 

à Gerência de Suprimentos na Rua Botafogo, 610, bairro Menino Deus, em Porto Alegre.  

 Cópia autenticada ou autenticável do Contrato Social ou Estatuto Social (protocolo autenticável da 

Junta Comercial). IMPORTANTE: Enviar somente a última alteração não é suficiente, salvo se for 

consolidação. 

 Cópia do cartão CNPJ (não necessita de autenticação). 

 Cópia autenticada em cartório do CPF e Carteira de Identidade do(s) responsável(is) legal(is) pela 

Empresa. 

 Cópia autenticada do CPF e Carteira de Identidade do usuário responsável (o mesmo do termo de 

liberação de senha).  

 Procuração autentica ou autenticada do Representante que assinar os documentos (caso não seja 

comprovado no contrato social ou estatuto social) comprovando os poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em nome da empresa.  

 De acordo com o decreto nº 48.160 de 14/07/2011, as empresas que estão enquadradas como ME 

ou EPP e, por essa condição, quiserem usufruir de tratamento diferenciado conforme faculta a lei deverão 

apresentar declaração, sob as penas da lei, de que preenche os requisitos, estando apta a usufruir do 

tratamento diferenciado estabelecido nos arts. 42 e 49 da LC nº 123/2006.  

 Cópia autenticada ou autenticável do Enquadramento como Microempresa – ME ou Empresa de 

Pequeno Porte – EPP (protocolo autenticável da Junta Comercial). Obs.: A Certidão Simplificada fornecida 

pela Junta Comercial só é aceita quando datada de no máximo 30 dias entre sua emissão e sua apresentação.  

 Termo de Liberação de Senha Eletrônica, preenchido e assinado conforme modelo fornecido pela 

CRM.  

 Relação de Grupos de Materiais e Serviços da CRM, onde deverão ser marcados os itens que a 

empresa se dispõe a fornecer, devidamente identificáveis em seus registros, de CNPJ e/ou Objeto Social.   
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 Após a CRM receber e analisar os documentos do interessado, estando tudo em ordem para o 

Credenciamento, o Fornecedor receberá um nome de usuário (username) e uma senha para acesso ao portal 

de compras web da CRM. A validade do acesso (validade da senha) é de um ano, a contar da data constante 

no documento de Termo de Liberação de Senha Eletrônica, cabendo ao fornecedor a responsabilidade de 

atualizar os documentos apresentados e solicitar a renovação do credenciamento por mais um ano.  

Caso não haja a renovação, o acesso será suspenso no final de seu prazo de validade e, ao tentar o acesso 

com seus dados de Login, será informado na tela da página de que a data de validade da senha está expirada.  

 

3. Conhecendo o Sistema de Compras Eletrônicas da CRM  

 

 Para chegar ao portal de compras da CRM, o acesso seguirá um dos seguintes caminhos:  

a) Link direto para página de Login: https://dmz.crm.gov.br/eprocurement/login.php  

b) Pagina da CRM – www.crm.rs.gov.br – Menus >> “Serviços e Informações”; >>“Fornecedores, 

Compras Eletrônicas, Credenciamento e Licitações, ....”>>“Cotações eletrônicas”.  

O direcionamento do link “Cotações Eletrônicas” leva o fornecedor à página com as informações sobre o 

Credenciamento. Próximo ao centro da página um símbolo com ícone de martelo de madeira estará 

disponível; clicar no martelo e seguirá para a página de Login. 

 

3.1.  Acessando a página  

Fornecedores que não estão credenciados na CRM poderão acessar o portal e visualizar as atas, propostas 

e demais documentos das sessões já encerradas. Para tanto devem clicar na frase “Não possuo senha” (4). 

  

Para acessar o portal de compras eletrônicas da CRM, o fornecedor devidamente credenciado deve  

inserir seu nome de “Usuário” (username) (1) e “Senha” (2) e clicar no botão “Entrar” (3).  

 

 

 

 

https://dmz.crm.gov.br/eprocurement/login.php
http://www.crm.rs.gov.br/
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3.2.  Tela de Início – Usuário está logado(a)  

  

 

Nesta tela estão disponíveis para o fornecedor as seguintes informações: Nome da empresa que está usando 

o portal (1); Opções de processos de compras disponíveis (2); Botão para encerrar o acesso ao portal (3).  

Ao clicar sobre qualquer uma das opções da lista (2) será aberta uma janela com os processos de compra 

na referida situação.  

• Início – retorna à tela inicial mostrada na figura a cima;  

• Abertas – mostra as Compras (Cotações) e Pregões eletrônicos cuja compra ainda não foram concluídos. 

Neste grupo estão os processos que ainda podem receber propostas, estão em fase de análise de propostas, 

em fase de lances, de negociação de preços ou em fase de recurso;  

• Encerradas - mostra o resultado das Compras (Cotações)/Pregões já encerrados;  

• Troca de Senha – permite a troca de senha de acesso ao portal;  

  

3.3.  Pesquisando o que a CRM quer comprar (Fornecedor Credenciado) 

O fornecedor que estiver devidamente credenciado na CRM poderá, a qualquer momento, acessar o link de 

Compras Eletrônicas no endereço www.crm.gov.br e pesquisar as Compras (Cotações) e Pregões em 

aberto.  

Todas as telas de pesquisa apresentarão a possibilidade de filtrar as informações de acordo com o interesse 

do usuário, conforme mostrado na figura a seguir.  

 

  

http://www.crm.gov.br/
http://www.crm.gov.br/
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Depois de definidos os critérios da pesquisa, as Compras (Cotações) e Pregões em aberto serão apresentados 

conforme a figura a seguir (se não for informado nenhum parâmetro na pesquisa serão exibidos todos os 

certames em aberto): 

  

  

  

 Na tela de pesquisa estão disponibilizadas as seguintes informações:  

1- Nº da Sessão: Identifica o número da sessão de certame licitatório. Essa numeração estará identificando 

o respectivo edital na data e, posteriormente, identificando a Ata referente a sessão. 

Obs.: Posicionando o cursor sobre o nº da sessão é mostrado um quadro com as seguintes informações da 

sessão: Título, data e hora limite para envio de propostas, número do Pregão (quando se tratar desta 

modalidade).  

2- Tipo da sessão: Pregão ou Compra (Cotação).  

3- Data da sessão: Data limite para apresentação/inserção no registro de propostas.  

4- Status: informa a situação do andamento do certame, ou seja, a fase em que a sessão está, que pode ser:  

 Abertura – fase em que os interessados podem apresentar propostas;  

 Análise de propostas – fase em que o Comprador ou Pregoeiro está analisando as propostas apresentadas 

antes da disputa de preços;  

 Fase de lances – fase em que as empresas que apresentaram propostas podem reduzir seus preços 

estabelecendo a disputa;  

 Tempo randômico – fase em que a disputa de preços continua acontecendo, mas cujo encerramento será 

aleatório e sem prévio aviso;  

 Tratamento diferenciado de ME/EPP – fase em que as empresas que estão participando da disputa terão 

o tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 123/06;  

 Negociação direta – fase em que o Comprador ou Pregoeiro poderá negociar diretamente com a empresa 

vencedora da disputa;  

 Suspensa – fase em que a disputa de preços estará suspensa por decisão da CRM;  

 Recurso (PE)– fase em que os participantes da disputa poderão anexar documentos com suas razões de 

recurso contra as atitudes do Pregoeiro (PE = somente Pregão Eletrônico);  
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 Contrarrazões (PE)– fase em que os participantes da disputa poderão anexar documentos com suas 

razões contrárias ao recurso interposto por outra empresa;  

5- Responsável: nome do Pregoeiro ou Comprador responsável pela condução do processo.  

6- ME/EPP: indicador que mostra se no processo de compra está previsto o tratamento diferenciado 

previsto NE Lei 123/2006 para micro e pequenas empresas. 

7- Acesso: Botão para acesso à sessão. Clicando nesse botão é aberta uma tela, de acordo com a fase em 

que a sessão se encontra. Se este botão não estiver habilitado, é sinal de que o fornecedor não pode participar 

da sessão na fase em que ela se encontra.   

 

IMPORTANTE: O envio (anexar) da proposta na fase de Abertura é condição indispensável para 

participação da disputa, é o que condiciona sua inscrição para o certame. Empresas que não enviarem 

propostas nesta fase não poderão participar da disputa, podendo apenas acompanhar o processo.  

 

3.4. Retirando o Edital ou Especificação Técnica e Condições de Participação 

no Certame  

Clicando no botão Acesso (ícone “seta e portinha” ao lado direito na tela de pesquisa) da sessão que estiver 

em Fase de Abertura, o fornecedor poderá visualizar todos os detalhes da sessão, incluindo objeto e o edital 

com as condições de fornecimento e participação na disputa, conforme tela a seguir.  

  

 Descrição da tela de entrada do processo de Compra (Cotação) ou Pregão:  

1– Titulo: Informa o tipo de certame, Compra (Cotação) ou Pregão. 

2– Nº da sessão: Registro do certame, o qual identificará o Edital e a Ata. 

3– Número do Pregão: Identidade numérica somente de PE. Também aponta se é reedição do PE. 

4- Data: Mostra a data e hora limite para envio de propostas, informadas previamente. 

5– Pregoeiro ou Comprador: Aponta o nome do responsável pelo processo. 

6– Edital: “Visualizar” é um link que permite o download do Edital do respectivo processo, onde constarão 

todos os dados do material ou serviço e demais condições para atendimento ao objeto do certame.  

7– Cód. do material: Aponta código interno CRM de identificação do material ou serviço.  

8– Descrição: Descrição resumida do material ou serviço.  

9– QTD.: Quantidade do material ou serviço a ser adquirido.  
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10– Env./Edit.: ícone (“lápis”) para abrir a janela que permite o registro da proposta (usado após leitura 

do edital e entendimento do mesmo).  

  

3.5. Enviando a Proposta  

Após tomar conhecimento da especificação e do regramento do processo de compra através do Edital, 

clicar no botão (10) indicado na figura anterior para abrir a janela de registro da proposta.  

Neste momento será mostrada uma tela onde o fornecedor deve confirmar que tem as condições exigidas 

para participar do processo, conforme figuras a seguir.  

  

 

Obs.: A tela de registro de proposta somente será apresentada após a confirmação das declarações.  

Após a confirmação das declarações é apresentada uma tela contendo todos os itens que compões o objeto 

da Compra (Cotação) ou Pregão, descritos de maneira completa no edital do certame.  
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 Informações a serem preenchidas para apresentação da proposta:  

1– Valor unitário: Preço do material ou serviço na unidade de medida constante no Edital do Pregão ou 

Termo de Referência da Compra (Cotação).  

2– Prazo para Entrega: Prazo solicitado para entrega do material no destino, contado em dias corridos a 

partir da assinatura do contrato ou recebimento da Ordem de Compra, conforme definido no Edital. 

3– Condição Pagamento: Condição de pagamento deve, pelo menos, atender o prazo mínimo exigido e 

em sua forma, conforme definido no edital.  

4– Observação: Observações ou informações complementares, que possam ser importantes, relevantes ou 

necessárias para análise da proposta. Este campo pode ser utilizado para fornecer as informações solicitadas 

no Edital ou Termo de Referência.  

5– Procurar: Botão que permite anexar arquivos à proposta. Abaixo deste botão são listados os arquivos 

já incluídos pelo fornecedor nessa sessão. Ao lado de cada um deles aparecerá um “X” vermelho que 

permitirá a exclusão do arquivo.  

6– Salvar: Para salvar proposta.  

7– Cancelar novas informações digitadas, preservando as informações digitadas anteriormente.  

8- Excluir Proposta: Limpa os dados inseridos, zerando a inserção da proposta, permitindo corrigir e 

anexar proposta correta ou simplesmente desistir do certame sem registrar a participação. 

  

IMPORTANTE: A CRM, para fins de compra/contratação, considera que no preço ofertado estão inclusos 

todos os custos, inclusive tributos e frete. Desta forma, se a venda, por exemplo, for tributada de IPI, ou 

tiver diferença de alíquota de ICMS (ST-DIFAL), esses tributos serão abatidos do valor ofertado para 

cálculo do valor unitário do item no momento da compra, ou seja, o valor da proposta deve ser preço final, 

sem possibilidade de acréscimos posteriores, nem durante e nem após o certame. 

Enquanto a Compra (Cotação)/Pregão estiver na Fase de Abertura o fornecedor poderá alterar (sempre 

para menor) ou excluir sua proposta.   

Obs.: Recomenda-se que depois de cadastrada a proposta, o fornecedor feche o navegador Internet e abra-

o novamente e consulte sua proposta para verificar se ela está registrada corretamente.  

É responsabilidade do fornecedor certificar-se de que sua proposta foi enviada corretamente.  

  

3.6. Acompanhando a Análise das Propostas Enviadas  

Na data e hora marcadas para a sessão o status da mesma passará de Abertura para Análise de Propostas, 

quando o Comprador/Pregoeiro fará a abertura e examinará as propostas enviadas. A partir deste momento, 

não é mais permitido ao fornecedor alterar ou retirar sua proposta.  

Clicando no botão Acesso, na tela de sessões abertas, os fornecedores poderão acompanhar a fase de análise 

de propostas. Só posteriormente, na fase de lances poderá ser alterado para menor apenas o valor da 

proposta. 
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Os fornecedores que estiverem acompanhando a fase de análise de propostas poderão se comunicar com o 

Comprador ou Pregoeiro através do chat, figura abaixo: 

 

  

 

1– Cabeçalho: contém dados gerais da Compra (Cotação).  

2– Tela de leitura: apresenta mensagens enviadas e recebidas do Comprador ou Pregoeiro na sessão.  

3– Linha de Inserção: espaço para escrever mensagens para o Comprador ou Pregoeiro.  

4– Enviar: botão para enviar a mensagem escrita na linha de inserção 3.  

5– Fechar: botão para fechar a janela.  

A partir da análise das propostas o Comprador/Pregoeiro poderá classificar ou desclassificar 

individualmente a proposta para cada item, impedindo a participação na disputa de lances de fornecedor 

com proposta apresentada de maneira “não conforme”.  

Esta decisão é unilateral e o motivo da desclassificação será comunicado ao fornecedor por chat na sessão 

de disputa. Mensagens sobre desclassificação de proposta serão enviadas por chat apenas para o autor da 

proposta.  

Nos Pregões Eletrônicos, o fornecedor que tiver sua proposta desclassificada poderá recorrer desta 

decisão após o encerramento da disputa, quando a sessão estiver na fase de Recurso. O fornecedor que 

não se manifestar nessa fase abre mão do direito de recorrer de qualquer fato ocorrido no decorrer do 

certame.  

Após a análise das propostas o Comprador/Pregoeiro passará a sessão para a condição Fase de Lances. 

Os fornecedores que estiverem acompanhando a análise de propostas (com a tela da sessão aberta) serão 

direcionados automaticamente para a sala de disputas virtual.  

  

3.7. Participando da Disputa de Preços  

Concluída a análise das propostas, o Comprador ou Pregoeiro iniciará a Fase de Lances e a sessão abrirá 

a condição de disputa de preços e os fornecedores poderão ofertar seus novos lances, reduzindo o preço 

ofertado na proposta inicial.  
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Para participar da disputa, o fornecedor deverá clicar no botão Acesso na tela de Sessões Abertas.  

Obs.: Somente poderão participar da disputa fornecedores que tenham enviado (inserido, anexado) 

propostas para a sessão e cujas propostas não tenham sido desclassificadas.  

Os demais Fornecedores, aqueles que não anexaram/inseriram proposta antes do horário de início do 

certame (análise de propostas) ou tiveram a(s) proposta(s) recusada(s), poderão apenas assistir a disputa.  

  

 A tela da sala de disputa é dividida em quatro grandes grupos de informações:  

A- Cabeçalho da Página de Lances: Nome do usuário logado (username); status atual da sessão; hora; 

título do certame; número da sessão, data. 

B- Tela do Chat: Tela de texto da comunicação entre Comprador e Pregoeiro; campo de inserção de texto; 

botão de enviar mensagem. 

C- Histórico de Lances: Registro de todos os lances ofertados, mostrando item (conforme numeração), 

melhor valor, fornecedor (somente quantitativo, omite nome do concorrente), data e hora detalhada da 

inserção do lance (proposta de valor), barra de rolagem da tela dos lances.  

D- Dados dos itens que estão sendo comprados, conforme lista-se:  

1– Item: Sequência numerando os itens para acompanhamento e/ou inserção dos respectivos lances;  

2– Sele.: Indicador do produto selecionado para inserção de lance, inserido no campo 8;  

3– Descrição: Descrição abreviada/reduzia do material/serviço referente ao Item;  
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4– Qtde.: Total da quantidade do material/serviço a ser adquirido no Item.  

5– For.: Apresenta número do concorrente que ofertou o menor lance para o item. É um número identidade, 

inferido pelo sistema a cada convidado (credenciado) participante do certame. Não há exposição dos Nomes 

dos licitantes no ambiente.  

6– Menor Lan.: Menor lance ofertado para o item Visível a todos para que possam concorrer com novos 

lances. 

7– Seu Lance.: Apresenta o valor do último lance ofertado pelo próprio fornecedor (se este for o menor, é 

mostrado em verde, se não é mostrado em vermelho).  

8– Enviar Lance: Campo para o fornecedor digitar seu lance.  

9– Enviar: Botão de envio do lance digitado no campo 8.  

10– Arq. Habilitação: Abre a janela para envio dos documentos de habilitação nos Pregões Eletrônicos;  

 

 Durante a sessão, os fornecedores participantes da disputa serão identificados por codinomes 

(numerados Fornecedor 1, Fornecedor 2, ....3...). Estes poderão, a qualquer momento, trocar mensagens 

apenas com o Comprador/Pregoeiro e terão acesso apenas as suas mensagens enviadas e recebidas.  

Durante esta fase, para efetuar seu lance, o fornecedor deverá selecionar o item clicando sobre o marcador 

(2) referente ao item que deseja cotar, digitar o valor do lance a ser ofertado no campo (8) e clicar no botão 

Enviar (9).  

Os campos do quadro “C” serão atualizados automaticamente. 

Obs.: Só serão aceitos novos lances que contenham valor inferior ao lance ofertado anteriormente (7) e que 

não sejam iguais ao lance ofertado por outro concorrente (6). O acréscimo de valor a proposta é vetado. 

 

 O Comprador/Pregoeiro poderá recusar lances enviados. Esta recusa deverá ser motivada e justificada 

por meio de comunicado através do chat a todos os participantes da sessão. A desclassificação de um lance 

implica na exclusão do fornecedor da disputa do item para o qual o lance foi desclassificado.  

Ao Comprador/Pregoeiro cabe a decisão do momento de encerrar o tempo normal de disputa, acionando 

o início de Tempo Randômico, explicado logo adiante. 

Os documentos de habilitação exigidos nos Pregões eletrônicos poderão ser enviados a qualquer momento 

pelo fornecedor clicando no botão Arq. Habilitação (10).  

 ATENÇÃO: Uma vez que o Fornecedor teve o lance dado como vencedor, esse fica obrigado a 

cumpri-lo, não podendo posteriormente declinar do mesmo. Qualquer declínio ou desistência 

deve ser realizado durante o andamento “on line” da sessão, antes do fim do tempo de 

concorrência na fase de lances. 

 

3.8. O Tempo Randômico  

Encerrado o tempo normal de disputa, definido pela decisão do responsável pelo certame, de acordo com 

seu julgamento isonômico, ele iniciará tempo randômico, acionado através de comando que leva 
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automaticamente o controle do tempo para o sistema. Nesse momento é emitida uma mensagem 

automática exposta na tela de chat para todos os participantes, um alerta de seu início. É um tempo 

aleatório, durante o qual a disputa continuará ocorrendo normalmente, mas que poderá encerrar a qualquer 

momento sem a interferência de ninguém, em um período que pode variar entre 1 segundo e 30 minutos, 

encerrando a fase de lances de propostas sem aviso prévio, abruptamente.  

Durante esta fase, no topo da tela aparecerá uma mensagem alertando que a sessão está no tempo 

randômico.  

  

3.9. O Tratamento diferenciado para Micro e Pequenas Empresas  

Encerrado o tempo randômico de disputa, se a sessão de Compra (Cotação) ou Pregão prever o tratamento 

diferenciado para micro e pequenas empresas, previsto na Lei 123/03, será concedido o prazo de 05 

minutos para que a empresa que atender às exigências descritas no texto legal ofereça seu derradeiro lance.  

  

3.10. A Negociação Direta  

Encerrada a fase anterior, conforme previsto em Lei, o Comprador/Pregoeiro poderá continuar a negociação 

com o vencedor da disputa objetivando obter uma melhor condição de fornecimento.  

Durante esta fase, as conversas por chat com o Comprador/Pregoeiro serão mantidas, e apenas a(s) 

empresa(s) vencedora(s) convidada(s) para a negociação poderão efetuar novos lances.  

  

3.11. A Habilitação  

Nos Pregões Eletrônicos é exigida do vencedor uma série de documentos, que devem ser enviados 

imediatamente após o encerramento da negociação de preços. No Edital consta o prazo máximo para envio 

dos mesmos.   

Para enviar os documentos de habilitação, clicar no botão Arq. Habilitação.  

  

Na janela de envio de documentos de habilitação o fornecedor deverá clicar no botão Procurar (1) para 

localizar o(s) arquivo(s) e depois clicar em Enviar (2).  

Os arquivos enviados aparecem listados na tela (3) e podem, até o início da fase de análise de documentos 

de habilitação serem excluídos, acionando o “X” vermelho (4).  

A janela deve ser fechada no botão “x”, no canto superior direito da Tela de Anexos (5).  
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 Objetivando agilizar o processo e evitar a perda do prazo para encaminhamento da 

documentação, a CRM recomenda que todos os documentos sejam providenciados e anexados ao 

processo antes do final da disputa de preços.  

 

3.12. Suspensão da Sessão  

A qualquer momento, de acordo com a necessidade ou interesse da CRM, o Comprador/Pregoeiro, poderá 

suspender a sessão. Esta suspensão será comunicada aos fornecedores através do chat e destacada na parte 

superior da tela.  

A sessão suspensa será retomada pelo Comprador/Pregoeiro conforme a comunicação expressa para todos 

os participantes no chat, que deverá apresentar hora e data para o reinício. A sessão será retomada na fase 

em que estava antes da suspensão e poderá ou não receber seguimento ou ser fracassada.  

IMPORTANTE: Apenas na fase de tempo randômico não é possível a suspensão da sessão.  

  

3.13. O Encerramento  

Encerrada a sessão, será disponibilizada a todos os interessados a Ata da Sessão com todas as ocorrências 

da mesma, incluindo propostas iniciais, lances, conversas do chat, horários das mudanças de fase, etc. Esta 

ata estará disponível também na opção Atas da tela principal.  

  

3.14. A Fase de Recurso  

Nesta fase, já tendo sido encerrados os lances, os fornecedores poderão, através do chat, manifestar suas 

razões para recorrer de qualquer atitude do Comprador/Pregoeiro durante a sessão.  

A partir daí, os codinomes constantes na tela de chat e histórico de lances serão substituídos pela razão 

social dos fornecedores e todos passam a ver todas as conversas mantidas por chat durante a sessão.  

Os fornecedores que manifestarem, pelo chat, interesse em recorrer, terão prazo para anexar ao processo, 

pelo próprio portal, um documento contendo suas razões de recurso.  

O prazo para a anexação do documento será definido e informado pelo Pregoeiro e constará na ata da sessão.  

Durante este prazo, a exemplo do que acontece com a proposta na fase aberta da sessão, o fornecedor 

poderá substituir ou retirar seu documento de recurso.  

Encerrado este prazo, o documento de recurso ficará disponível para ser consultado por todos os demais 

participantes da sessão, que poderão contestá-lo, anexando ao processo, também através do portal, um 

documento contendo suas contrarrazões.  

O prazo para envio das contrarrazões também será definido e informado pelo Pregoeiro e constará na Ata 

da Sessão. 

Durante este prazo, a exemplo do que acontece com o recurso, o fornecedor poderá substituir ou retirar 

seu documento de contrarrazões.  

 Somente após o encerramento destes dois prazos a CRM fará a análise dos recursos.  
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4. Encerradas  

Através desta opção, disposta na página inicial de acesso do portal de compras CRM, o fornecedor poderá 

consultar as atas das sessões de Compra (Cotação) ou Pregão Eletrônico já encerradas, independentemente 

de ter ou não participado do processo.  

  

5. Trocando a senha  

Efetuado o Login, através da opção “Usuário” no menu, o fornecedor poderá alterar a senha de acesso ao 

sistema.  

Para alterar a senha é necessário informar a senha atual, digitar a nova senha duas vezes e clicar no  

botão confirmar.  

  

6. Esclarecimento de Dúvidas  

Dúvidas sobre PREGÃO ELETRÔNICO: poderão ser esclarecidas mediante consulta via e-mail, 

diretamente com o responsável pelo processo (pregoeiro responsável).  

Dúvidas Credenciamento de Fornecedores – nilton.santos@crm.gov.br  

Dúvidas Navegação no portal – anderson@crm.gov.br  

Processos de compras – diretamente com o responsável pelo processo de compra eletrônica (cotação).  


