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Orientações Gerais 

• Verifique a configuração do microcomputador via Suporte Técnico. Se o computador não 
estiver configurado corretamente o fornecedor não conseguirá realizar todos os procedimentos no portal; 

• Identifique o tipo de empresa que o fornecedor representa (micro, pequena empresa, 
cooperativa ou outras). Essa identificação é necessária para o processamento do tratamento diferenciado 
constante no Capítulo V, da Lei Complementar 123 – Estatuto das micro e pequenas empresas;  

• Sempre verifique se a proposta foi entregue e os documentos anexados. Erros nesses 
procedimentos irão barrar a participação da empresa na disputa; e 

• Havendo dúvidas, sempre consulta o Suporte Técnico, por meio dos telefones 3003.0500 
(capitais e regiões metropolitanas) e 0800.729.0500 para as demais localidades. 

Utilizando o Licitações-e 

Para utilizar o Licitações-e é necessário que o fornecedor faça sua adesão e cadastre seu(s) 
representante(s) conforme segue: 

 

Fornecedor Correntista do Banco do Brasil 

• Dirigir-se à sua agência de relacionamento e solicitar seu registro no sistema; 
• Firmar termo de adesão ao regulamento, e 
• Nomear representante(s) (pessoa física), que será(ão) registrado(s) no sistema e 

reconhecido(s) como legítimo(s) para realizar(em) negócios em seu nome e sob sua 
responsabilidade (Termo de Nomeação de Representante). Nos casos em que ele(s) não 
seja(m) correntista(s) do Banco, deverá(ão) fornecer cópia e original da identidade, do CPF 
e comprovante de residência. 
 

Fornecedor Não Correntista do Banco do Brasil 

• Dirigir-se a qualquer agência do Banco e solicitar seu registro no sistema; 
• Fornecer original e cópia do Contrato Social, do CNPJ e dos documentos pessoais dos 

sócios; 
• Firmar Termo de Adesão ao Regulamento; e 
• Nomear representante(s) (pessoa física), que será(ão) registrado(s) no sistema e 

reconhecido(s) como legítimo(s) para realizar(em) negócios em seu nome e sob sua 
responsabilidade (Termo de Nomeação de Representante). Nos casos em que ele(s) não 
seja(m) correntista(s) do Banco, deverá(ão) fornecer cópia e original da identidade, do CPF 
e comprovante de residência. 

O Termo de Adesão ao Regulamento e o Termo de Nomeação de Representante podem ser 
obtidos na página do Licitações-e, na Internet, opção “Solicitação de Credenciamento no Licitações”, ou 
diretamente nas agências do Banco. 
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Portal Licitações-e por meio do portal do Banco do Brasil S.A. no endereço www.bb.com.br, opção 
sites específicos, selecionando Licitações ou diretamente no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 

 

Ao preencher o formulário disponível na Internet o fornecedor faz apenas o seu pré-cadastro. A 
agência do Banco do Brasil de sua escolha fará contato para complemento e efetivação do cadastramento.  

A partir do cadastramento, o usuário e seus representantes estarão habilitados para acessarem as 
funcionalidades que lhe couberem no Licitações-e. 

Quem pode participar do Licitações-e 

Os setores público ou privado, por intermédio de qualquer órgão credenciado, poderão registrar 
ofertas de aquisição de bens ou contratação de serviços.  

Os fornecedores, pessoas físicas ou jurídicas, podem registrar propostas e efetuar lances. 

Essas operações são feitas através de transações específicas (tanto para o comprador quanto para 
o fornecedor), que exigem chave e senha pessoais. 

Como obter chave e senha de acesso ao Licitações-e 

O acesso ao sistema Licitações-e é feito por meio da digitação de chave e senha pessoais emitidas 
pelo Banco quando do credenciamento do comprador e do fornecedor.  

A senha é de responsabilidade da pessoa física que representa a empresa fornecedora e deve ser 
mantida sob sigilo absoluto. 

Quando do cadastramento, o Banco repassa uma chave (J) e uma senha numérica de oito dígitos 
para cada representante. No primeiro acesso, o Sistema solicita que seja efetuada a substituição da senha 
numérica por outra alfanumérica também de oito dígitos contendo no mínimo três letras (Ex.: senha 
recebida = 91025832; nova senha = abc25832). 
 

Orientações 

• Se o representante do fornecedor (a pessoa física que representa a empresa) é correntista do 
Banco, não poderá, após o registro no sistema realizado pela agência, utilizar a mesma senha de oito 
dígitos de acesso a sua conta-corrente na Internet; 

• Se a empresa fornecedora é correntista do Banco e possui o Gerenciador Financeiro, o seu 
Administrador de Segurança poderá, após o registro da empresa no sistema realizado pela agência, gerar 
uma chave e senha de acesso para o(s) representante(s) da empresa; e 

• Se a empresa fornecedora não utiliza o Gerenciador Financeiro e o seu representante (pessoa 
física) não for correntista do Banco, a chave e senha de acesso serão geradas pela Agência do Banco que 
cadastrar a empresa no Licitações-e.  
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Benefícios do Licitações-e para o fornecedor 

• Participação nas licitações públicas, sem a necessidade de deslocamentos, reduzindo 
custos; 

• Acompanhamento da negociação via Internet; 
• Segurança, agilidade e modernidade; e 
• Linhas de crédito BB (BB Giro Rápido, Crédito a Fornecedor etc.). 

Como funciona o sistema Licitações-e 

O ambiente da negociação é na Internet.  

O ente promotor da compra e os fornecedores interessados deverão possuir infraestrutura mínima 
(micro, acesso à Internet, e-mail). Porém, de qualquer lugar, onde exista um microcomputador ligado à 
Internet, poderão ser realizados os procedimentos necessários à realização do evento eletrônico. 

O cliente comprador, previamente credenciado junto ao Banco do Brasil, registra no sistema, 
através da Internet, licitações para aquisição de bens e serviços.  

O processo envolve três fases: 

Pré-negociação : o cliente promotor da compra inclui o edital (instrumento convocatório que 
estabelece condições de participação na licitação) no sistema Licitações-e e nomeia um funcionário 
responsável pela condução do processo eletrônico; 

Negociação : os fornecedores credenciados e portadores de chave e senha de acesso participam, 
via Internet, incluindo propostas, ofertando lances e contraoferta no prazo determinado pelo edital; 

Fechamento : após o encerramento do prazo estipulado no edital, o cliente promotor da compra 
homologa o vencedor e encerra a disputa. As demais atividades são realizadas entre o cliente comprador 
e o fornecedor vencedor, através dos tradicionais meios de comunicação. 

 

Modalidades de licitação no sistema Licitações-e 

Pregão Eletrônico 

O Pregão Eletrônico é a modalidade de licitação que permite a aquisição de bens e serviços 
comuns, independentemente do valor estimado para a contratação, onde a disputa de preços entre os 
fornecedores ocorre em sessão pública com a utilização dos recursos da tecnologia de informação e da 
Internet, denominada “sessão virtual”.  

Reunidos virtualmente, por meio de computadores conectados à Internet, em horário de referência 
(horário de Brasília) estabelecido em edital de convocação, o pregoeiro e os representantes dos 
fornecedores promovem negociação direta mediante oferecimento de propostas e lances sucessivos com 
valores sempre inferiores ao seu último lance que tenha sido registrado no Licitações-e, até a proclamação 
de um vencedor. 
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Em resumo, um pregão eletrônico é realizado da segu inte forma: 

O ente público ou privado interessado na aquisição de bens ou serviços comuns inclui o Edital de 
compra no Licitações-e, com prazo para apresentação de propostas pelos interessados não inferior a 8 
dias úteis contados a partir da publicação do aviso, e nomeia o pregoeiro responsável pela condução do 
evento licitatório;  

Os fornecedores interessados em participar do certame, portadores de chave e senha de acesso, 
incluem, via Internet, propostas iniciais compatíveis com a realidade do mercado e em conformidade com 
os requisitos definidos no Edital.  

As propostas são arquivadas de forma criptografada no Licitações-e, pelo período de 12 meses, 
garantindo o sigilo absoluto das transações; 

O ente público ou privado, em dia e hora estabelecidos no Edital, faz a abertura virtual das 
propostas iniciais enviadas pelos fornecedores interessados em participar da licitação e identifica o melhor 
valor ofertado; 

Os fornecedores, também em dia e hora estabelecidos no Edital, acessam a “sala virtual de 
disputa”, via Internet, e ofertam lances sucessivos, em tempo real, de valores decrescentes, partindo do 
melhor preço identificado nas propostas iniciais, até que o lote seja arrematado pelo participante que 
oferecer o melhor preço – excepcionalmente, pregões poderão admitir o critério de julgamento por maior 
oferta, caso haja permissão, em normas estaduais, municipais ou distritais e/ou posicionamento favorável 
junto às respectivas Cortes de Contas estaduais, distritais e municipais (onde houver) e respectivo Poder 
Judiciário para o objeto a ser licitado. Nesse caso, o arrematante será identificado a partir da maior oferta. 

Os entes públicos precisam cumprir o previsto na Lei Complementar 123/2006 e, para tanto, nos 
casos em que o processo for identificado para aplicação de tratamento diferenciado para 
MPE/EPP/COOP, após o encerramento do tempo randômico, se o vencedor não atender a esses 
requisitos, o sistema verificará automaticamente a existência de situação de empate, e habilitará para o 
pregoeiro a possibilidade e convocação do fornecedor para oferecimento de novo lance, sempre inferior ao 
lance vencedor durante a disputa, no tempo decadencial de 5 minutos.  

Caso contrário, se o vencedor atender aos requisitos, a disputa será dada como encerrada. 

Após esse processo o ente promotor da compra faz a análise da documentação e amostras (se for 
o caso) e declara o vencedor. A partir desse momento, os fornecedores que ofereceram propostas iniciais, 
inclusive os que foram desclassificados na fase de abertura de propostas, poderão manifestar a intenção 
de interpor recurso, devidamente motivado; 

Depois da declaração do vencedor, e análise dos recursos interpostos, o pregoeiro (ou a 
autoridade competente, nos casos de acolhimento de recurso) adjudica o lote e a autoridade competente 
homologa a licitação.  

As demais atividades são realizadas entre o ente co mprador e o fornecedor vencedor. O 
processo de transferência do bem negociado ou a pre stação do serviço contratado é de inteira e 
absoluta responsabilidade do comprador e do fornece dor, não cabendo ao Banco do Brasil 
qualquer participação ou responsabilidade . 
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Dispensa de Licitação 

A Dispensa de licitação encontra amparo no Inciso II do art.24 da Lei 8.666/1993 e no Licitações-e 
pode ser realizada de quatro formas: 

Dispensa de Licitação com disputa em Sessão Pública   

O funcionamento dessa opção é similar ao do pregão eletrônico (disputa em sala virtual ), sendo 
esta modalidade destinada às entidades públicas e privadas que desejam realizar compra por dispensa de 
licitação, utilizando dos mesmos procedimentos do pregão eletrônico; 

Dispensa de Licitação sem disputa em Sessão Pública  

A disputa da licitação não ocorre em sala virtual . Durante o período disponibilizado para 
acolhimento de propostas previsto no edital, os fornecedores efetuam seus lances.  

Ao compararem as condições e valores já registrados por outros licitantes, podem ofertar novos 
lances.  

No horário especificado no edital as propostas serão abertas e o pregoeiro poderá adjudicar o 
objeto para a melhor proposta desde que atenda aos requisitos exigidos no edital. 

Cotação Eletrônica de Preços – Proposta Única 

Permite a aquisição de bens de pequeno valor dispensados de licitação. Durante o período 
disponibilizado para o acolhimento de propostas, os fornecedores oferecerão propostas únicas.  

No horário divulgado, as propostas são abertas e o pregoeiro poderá adjudicar ou não o objeto 
para aquele que ofertou o melhor preço e que atenda suas especificações. 

Convite com Disputa e sem Disputa em Sessão Pública  

Permite que a unidade administrativa do órgão público (desde que autorizada por lei) ou privado 
escolha e convide, no mínimo, três fornecedores do objeto licitado.  

Os procedimentos relativos à participação dos fornecedores escolhidos no registro de propostas e 
no oferecimento de lances na sala de disputa seguem os mesmos princípios do Pregão com disputa em 
sessão pública. 

 

Regime Diferenciado de Contratações – RDC 

Possibilita que o ente conduza processos que tenham como escopo as finalidades relacionadas na 
lei 12.462/2011, com tipo de disputas ‘aberta’ ou ‘fechada’.  

O tipo de disputa ‘aberta’ prevê uma disputa em sessão pública, enquanto que na disputa ‘fechada’ 
não haverá disputa em sessão pública. 
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Configuração de Software para uso do Licitações-e 

Os fornecedores devem, ao aderir ao Sistema, contatar o Suporte Técnico, por meio dos telefones 
3003-0500 – capitais e regiões metropolitanas ou 0800-729-0500 para as demais localidades, e verificar 
as configurações dos computadores que serão utilizados nos processos licitatórios. 

Para a melhor compatibilidade com as soluções utilizadas pelo o Portal de Licitações, favor atentar 
aos requisitos homologados para utilização do Licitações-e, diretamente na página inicial do site ou via 
Suporte Técnico. 

Dúvidas sobre o sistema Licitações-e 

Questões relacionadas ao Licitações-e devem ser direcionadas ao Suporte Técnico, através dos 
telefones: 

• 3003-0500 – capitais e regiões metropolitanas (suporte técnico) 
• 0800-729-0500 – demais localidades (suporte técnico) 

Normativos Legais 

Lei 8.666/1993 – Estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes 
a obras, serviços (inclusive de publicidade), compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

Lei 10.520/2002 – Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos 
do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para 
aquisição de bens e serviços comuns; 

Decreto 5.450/2005 – Regulamenta a modalidade de licitação denominada pregão, na forma 
eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns;  

Decreto 5.504/2005 – Estabelece a exigência de utilização do pregão, preferencialmente na forma 
eletrônica, para entes públicos ou privados, nas contratações de bens e serviços comuns, realizadas em 
decorrência de transferência voluntárias de recursos públicos da União, decorrentes de convênios ou 
instrumentos congêneres ou consórcios públicos; 

Lei Complementar 123 – estabelece normas para tratamento diferenciado e favorecido a ser 
dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços, 
entre outros;  

Portaria Interministerial 217 do MPOG – Dispõe sobre limites, prazos e condições para a execução 
do Decreto 5.504/2005;  
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Decreto 6.204/2007 – Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as 
microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras, no 
âmbito da administração pública federal. 

Lei 12.462/2011 – Institui o Regime Diferenciado de Contratações – RDC.  

Decreto 7.581/2011 – Regulamenta o Regime Diferenciado de Contratações – RDC. 

Decreto 8.080/2013 – Estabelece intervalo mínimo entre lances para efeito de cobertura da melhor 
proposta de uma disputa, no âmbito do Regime Diferenciado de Contratações – RDC.  

Outras leis estaduais ou municipais sobre o assunto. 
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1. Acesso Licitações-e 

Acesse o Portal Licitações-e por meio do portal do Banco do Brasil S.A. no endereço www.bb.com.br, 
opção sites específicos, selecionando Licitações ou diretamente no endereço eletrônico www.licitacoes-
e.com.br. 

A tela inicial do Portal apresenta os seguintes campos: 

Acesso Identificado: acesso às transações específicas do Sistema (exige chave e senha); 

Informações Importantes: acesso às novidades do Sistema; 

Introdução às Regras do Jogo: acesso às cartilhas (comprador e fornecedor) do Sistema, com orientações 
sobre o seu funcionamento; 

Sala de Disputa: acesso à Sala Virtual de Disputa (exige chave e senha); 

Quadro sintético das licitações: acesso às licitações em suas diversas fases; 

Central de Atendimento: acesso telefônico para soluções de dúvidas. 
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2. Acesso Identificado 

O fornecedor credenciado, que deseja participar de licitações, acessa o Licitações-e, clicando em Acesso 
Identificado. Na tela que se segue informe sua chave e senha de oito dígitos alfanumérica. 

 

 

 

 

 

 

 

Quando o acesso é realizado pela primeira vez, o Licitações-e informa sobre a necessidade de alteração 
da senha inicial numérica de oito dígitos por outra, alfanumérica, também de oito dígitos contendo no 
mínimo três letras. 

Após o acesso, o Sistema registra o nome da empresa credenciada e de seu representante. 
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3. Pesquisar Licitações 

 

O acesso a Suas Propostas > Pesquisa  
permite pesquisar licitações: 

 

• por comprador e/ou todos os 
compradores x início e/ou fim de acolhimento 
de propostas; 

• por comprador e/ou 
todos os compradores x início e/ou 
fim de acolhimento de propostas e 
mercadoria (palavra chave); 

• por comprador e/ou 
todos os compradores x mercadoria 
(palavra chave). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outras pesquisas podem ser realizadas por meio do Licitações-e  > Acesso Identificado , opção 
Pesquisa avançada.  

Informe os critérios de pesquisa e clique em pesquisar. 

Também podem ser localizadas licitações clicando-se em Suas propostas > Propostas em acolhimento. 
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4. Propostas 

Para participar de licitações, o fornecedor deverá localizar a licitação da qual deseja participar, efetuando 
pesquisa conforme Título Pesquisar Licitações. 

As demais opções da caixa permitem pesquisas relacionadas às licitações de participação do fornecedor e 
consulta a proposta entregue. 

 

Após identificar a licitação de que deseja participar, 
clique sobre seu título (descrição do bem ou 

serviço em azul) ou clique no símbolo , para 
que a licitação seja aberta em outra aba do 
navegador. 

 

 

 

 

 

 

A tela que se segue apresentará informações sobre a licitação.  

O menu Opções, trará as opções consultar lotes, listar documentos e oferecer propostas. Caso haja mensagens da 

licitação emitidas pelo ente comprador, as mesmas também serão exibidas por meio do mesmo menu. 
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Oferecer Proposta 

Ao clicar na opção oferecer proposta , serão apresentados os lotes da licitação. O fornecedor deverá 
preencher o campo valor do lote e informações adicionais , se for necessário.  

Após, deverá clicar em confirmar , página a página.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada lote de uma licitação é sempre composto por pelo menos um item. 

O valor a ser incluído pelo fornecedor refere-se ao preço total do lote. Para composição do valor, o 
fornecedor deverá verificar os itens e quantidades que compõem o lote.  

ATENÇÃO : A composição do valor é de responsabilidade do fornecedor e deve ser preenchida, conforme 
quantidades informadas e instruções do edital. 

Caso não seja preenchido o campo literal descritivo da proposta, o sistema preencherá automaticamente 
este campo com a descrição do lote utilizada pelo comprador. O comprador também poderá definir que tal 
campo é obrigatório, nesse caso, esse campo deverá ser necessariamente preenchido. 

Formulado os preços totais de cada lote, o fornecedor deverá concordar com os termos do edital e com a 
declaração do tipo de empresa que ele representa. Deverá, também, incluir nome e telefone de contato. 
Após, clicar no botão confirmar . 
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A confirmação deverá ser realizada por tela. 

Para cada confirmação, o Licitações-e 
apresentará tela de identificação. Caso existam 
lotes sem a impostação de valor, o sistema 
informará que não foram incluídas propostas 
para “X” lotes. A página pode ser impressa.  

Até a data e hora de abertura de propostas, os 
valores dos lotes podem ser incluídos, 
excluídos e alterados, através da inclusão de 
uma nova proposta. 

 

Caso trate-se de uma disputa com equalização de ICMS, no momento da entrega da proposta o sistema 
solicitará ao fornecedor que informe sua UF, para efeito de cálculo de lances. Os lances serão ajustados 
conforme fatores cadastrados pelo comprador.  

Ademais, caso a licitação preveja fatores diferenciados decorrentes da possibilidade de aquisição de 
mercadorias importadas (essa situação é cadastrada pelo comprador no momento da criação da licitação) 
o sistema solicitará ao fornecedor que indique se a mercadoria ofertada é importada.  

Caso trate-se de uma disputa por maior desconto, o sistema exibirá o valor estimado do lote e a proposta 
será cadastrada em termos percentuais. Ao registrar o seu desconto, o sistema calculará o preço 
descontado e informará ao fornecedor no mesmo instante.  
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Desistir da Proposta 

Para desistir de uma proposta, localize a licitação para a qual a proposta foi feita. 

Clique em oferecer proposta . Na tela seguinte, clique em desistir proposta . 

O Licitações-e exibirá mensagem de alerta informando do cancelamento da proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultar Propostas 

O fornecedor também pode pesquisar a entrega da proposta, enquanto a situação da licitação encontra-se 
em acolhimento de propostas.  

Para tanto, clique em Suas Propostas  e após, 
propostas em acolhimento . Verifique a 
inclusão da proposta por meio do menu 
Opções  e depois da opção Ver propostas . 
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Consultar LOG da Proposta 

O sistema disponibiliza log de inclusão, alteração e exclusão de propostas, que pode ser consultado pelo 
fornecedor e pelo ente comprador. 

A partir da opção “Consultar propostas”, o sistema exibirá as propostas encaminhadas por lote 

Também é possível anexar documentos. Documentos deverão ser anexados quando houver determinação 
contida em edital. 

 

Clique em ver propostas > histórico de 
proposta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alterar Porte da Empresa 

No mesmo formulário apresentado para oferecimento de proposta, o Licitações-e o sistema permite que 
seja alterado o tipo de empresa que o fornecedor representa. Essa informação é importante para o 
tratamento diferenciado aplicado às micro e pequenas empresas e cooperativas.  

Para alterar essa informação clique no botão alterar segmentação , na Declaração de segmentação de 
faturamento . 

Os documentos e a alteração do tipo de empresas, por questões de segurança do fornecedor, devem ser 
realizadas no ato da inclusão das propostas e antes de sua confirmação. 

Se realizados após a inclusão da proposta, será nec essário confirmar novamente o envio das 
mesmas. 

5. Disputa em Sala Virtual 

No dia e horário definidos para a disputa do pregão eletrônico, acesse o sistema, conforme Título Acesso 
Identificado. 

Clique em Sala de Disputa . Na tela que se segue e informe sua chave e senha. 
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O Licitações-e informa a relação de todas as licitações para as quais o fornecedor registrou propostas e 
que se encontram em disputa. 

 

Ao acessar a Sala de Disputa , o fornecedor 
poderá iniciar o envio de lances, caso o pregoeiro 
tenha aberto a sala e iniciado a disputa. 

Se o pregoeiro não tiver iniciado a disputa, o 
fornecedor deverá aguardar.  

O Licitações-e registra os melhores lances 
ofertados que, inicialmente, referem-se às 
propostas entregues. 

O fornecedor só pode oferecer lance melhor 
(incremental ou decremental, dependendo do 
critério de julgamento) que seu próprio último 
lance registrado pelo Sistema, ainda que inferior 
ao valor do lance classificado como primeiro 
colocado da disputa. 

 

Atenção para o critério de julgamento de uma disputa (menor preço, maior oferta, maior desconto).  

 

Registro de Lance no Licitações-e 

Para participar com novos lances o fornecedor utiliza o campo Digite o valor do lance  (utilizar a vírgula 
para valores compostos por centavos) e clica em enviar . 
 

O Licitações-e solicita que o fornecedor confirme a operação.  

Clique em Confirmar .  

O sistema possibilita ao ente público, promotor da licitação, o cadastramento de intervalos mínimos de 
tempo e de valor entre lances (lance do próprio fornecedor e lance entre o fornecedor e o melhor lance da 
sala de disputa), 

Exemplos:  

INTERVALOS DE TEMPO (em segundos) 

Fornecedor 1 envia lance de R$ 1.000,00 às 13:00:20segundos. Somente poderá encaminhar outro lance 
depois de decorrido o tempo mínimo entre lances de um mesmo fornecedor (caso tenha sido cadastrado). 

Fornecedor 2 deseja cobrir o lance de Fornecedor 1, enviado às 13:05:50segundos. O Fornecedor 2 
somente poderá encaminhar lance cobrindo o melhor lance após vencido o tempo mínimo entre o lance do 
fornecedor e o melhor lance (caso tenha sido cadastrado). 

Caso o Fornecedor detenha o melhor lance da sala e deseje baixar seu próprio lance, somente poderá 
encaminhar lances dentro do intervalo definido para o melhor lance da sala. 
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INTERVALOS DE VALOR (em R$) 

Fornecedor 1 possui lance de R$ 1.000,00 (que não é o melhor da sala) e deseja baixar o lance ainda 
mais. Somente poderá baixa-lo se garantir o valor mínimo de redução entre lances dele próprio. 

Fornecedor 2 deseja cobrir o lance de R$ 5.000,00 do Fornecedor 1, o melhor lance da sala naquele 
momento. Somente poderá cobrir o lance, respeitando o valor mínimo de redução entre o lance do 
fornecedor e o melhor lance. 

Caso o Fornecedor detenha o melhor lance da sala e deseje baixar seu próprio lance, somente poderá 
encaminhar lances observando o valor mínimo entre o melhor lance da sala. 

 

Quando o ente comprador responsável pela licitação optar por cadastrar intervalos de tempo ou valor para 
lances, os mesmos ficarão disponíveis para os interessados no resumo do lote da licitação. 

 

 

 

 

Logo na abertura da sala de disputa, o sistema 
lembrará aos participantes da sala de disputa 
quais foram os parâmetros cadastrados pelo 
ente comprador da disputa.  
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Nos casos em que o sistema detectar lances fora dos parâmetros cadastrados pelo ente comprador, o 
mesmo informará ao fornecedor que seu lance não será aceito: 

Em atendimento ao Acórdão do TCU nº 1216/2014 – Plenário poderá ser demandado preenchimento de 
CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor. 

Confirmado o envio do lance, o Licitações-e informa o seu registro. O lance não será registrado se outro 
fornecedor já tiver enviado lance de mesmo valor anteriormente. 

 

Disputa Simultânea 

Caso deseje participar de mais de uma disputa ao mesmo tempo, na tela contendo a relação de 
licitações/lotes para participação, selecione as licitações/lotes que deseja acompanhar para visualizar as 
informações (lista de lances e mensagens) referentes a esse processo licitatório. 

Para alternar a visualização de informações de uma licitação/lote para outra, basta selecione a 
licitação/lote desejado – a disputa desejada ficará em destaque.  

 

 

Para enviar lance na licitação/lote de seu interesse, selecione a licitação/lote desejada e proceda conforme 
título Disputa em Sala Virtual (atentar para o critério de julgamento – menor preço, maior oferta ou maior 
desconto):  
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Atenção 

 Os critérios de disputa dependem da modalidade da licitação. Consulte a modalidade e o critério de 
julgamento de uma licitação no resumo da mesma 

Para melhor entendimento das situações de cada licitação/lote, o sistema disponibiliza legenda na parte 
inferior da tela: 

Período de disputa inicial 
Período randômico da disputa 
Período de convocação de ME/EPP/COOP 
Período de mensagens do gerenciador da disputa 
 

 

Para abrir o acompanhamento de uma nova licitação/lote 
ou reabrir o acompanhamento de uma licitação/lote, na 
aba “Aguardando Acompanhamento ”, clicando no 

ícone de atualização  

 

A licitação/lote cuja hora da disputa foi atingida e teve 
seu início comandado pelo pregoeiro aparecerá para 
seleção. Selecione o lote desejado.  

O lote selecionado será atualizado na aba “Em disputa ”. 

 

 

No caso de dúvidas, dificuldades e/ou indisponibilidades do sistema durante a condução dos processos 
licitatórios na disputa simultânea, solicitamos entrar em contato com o Suporte Técnico por meio dos 
telefones 3003-0500 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-729-0500 (demais localidades). 

 

Mensagens do Pregoeiro e do Sistema 

Acompanhe o registro das mensagens encaminhadas pelo pregoeiro ou pelo Licitações-e, durante a 
realização do certame, na área lateral direita da sala virtual de disputa. 

 

O Decreto 5.450 estabelece que cabe ao 
pregoeiro da disputa, a qualquer tempo, durante a 
disputa em tempo normal, o encerramento da 
etapa de lances da sessão pública, após o que 
transcorrerá a disputa em tempo extra por um 
período de até trinta minutos - tempo aleatório 
(randômico).  
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Esse Menu traz as mensagens do sistema e do Sr. Pregoeiro: 

 - Mensagem do sistema 

- Mensagem do pregoeiro 

 

Encerramento da disputa 

A disputa é finalizada quando ocorre o encerramento do tempo randômico pelo Licitações-e.  

Encerrado o evento em sala virtual de disputa, o Licitações-e informa qual o tempo extra transcorrido, o 
valor da melhor proposta vencedora e o nome do fornecedor que apresentou o lance. 

Ocorrendo empate, conforme determinação contida no Capítulo V, da Lei Complementar 123, o fornecedor 
nessa situação, deverá enviar novo lance em até 5 (cinco) minutos, prazo decadencial. 
 

 

Tratamento Diferenciado ME, EPP e Cooperativas 

O fornecedor, na situação de empate, envia seu novo lance, melhor que o último lance ofertado e 
confirma. 

Confirmado o envio do novo lance, o fornecedor passa a ser o arrematante do lote.  

Caso o fornecedor não envie seu novo lance, o sistema irá verificar se existe outro fornecedor em situação 
de empate. Existindo, será convocado, e assim sucessivamente.  

Encerrada a disputa, manifestações de interposição de recursos apenas poderão ser realizadas após a 
declaração do vencedor, realizada pelo pregoeiro da licitação. 

O pregoeiro irá encerrar a disputa e o fornecedor deverá clicar no botão sair. A disputa do lote está 
encerrada. 
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6. Enviar Documentos Pós Disputa Virtual 

Encerrada a disputa em sala virtual, o fornecedor retorna à página principal do Licitações-e e efetua o 
acesso identificado, conforme Título Acesso Identificado. Acesse Suas propostas > Disputa encerrada . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em casos em que é exigida a atualização de planilha ou o envio de algum documento comprobatório, o 
fornecedor vencedor localiza sua licitação e acessa, inicialmente, o Menu Opções  e depois a opção 
incluir anexo proposta  para enviar a documentação exigida em edital. 

O fornecedor tem a opção de consultar os documentos que o ente comprador anexou, mensagens sobre a 
licitação, seus documentos anexados e os lotes da licitação. 
 
Selecione o documento, que deve ser no formato compactado, ZipFile, com a extensão: ".zip", limitado a 
500 KB e clique em incluir . 

7. Consultas Pós Disputa 

Encerrada a disputa em sala virtual, o fornecedor retorna à página principal do Licitações-e e efetua o 
acesso identificado, conforme Título Acesso Identificado. Acesse Suas propostas > Disputa encerrada . 
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Selecione a licitação desejada. 

Ao acionar o menu Opções e posteriormente a opção consultar lotes , o sistema apresentará a relação 
de lotes da licitação, com os seus respectivos status. 

Nessa opção é possível visualizar todas as propostas entregues pelos fornecedores e o tipo de empresa 
que eles representam. 

Em consultar histórico , é disponibilizado o relatório com informações detalhadas da disputa. 

 

 

Pela opção enviar mensagem  é possível enviar mensagem para o lote e verificar se o pregoeiro solicitou 
contraproposta do arrematante. 

Para enviar questionamentos ou indagações a todos os participantes do evento, o fornecedor aciona 
enviar mensagens e registra mensagem em texto com até 250 caracteres. 

O campo Histórico de Mensagens  registra as mensagens encaminhadas pelos participantes e será 
apresentado abaixo da relação de botões.  

8. Contraproposta 

Para aceitar ou não a contraproposta do pregoeiro, o fornecedor vencedor acesso o Menu Opções , clica 
em consultar lotes  > consultar contraproposta  > responder contraproposta . 

Preenche o campo aberto após apresentação da caixa de diálogo, com texto contendo no máximo 250 
caracteres, e clica em responder contraproposta. 
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Quando o pregoeiro habilita e declara o vencedor a situação do lote passa para  DECLARADO 
VENCEDOR e o Licitações-e abre a opção acolhimento de recurso a qualquer dos licitantes que tenha 
encaminhado proposta inicial, inclusive o fornecedor que teve sua proposta desclassificada anterior a 
disputa em sala virtual, para que possa manifestar sua intenção de recurso motivadamente. A falta da 
motivação, no prazo de até 24 horas corridas, importa na perda do direito.  

Para interpor motivadamente o recurso, o fornecedor deve seguir o seguinte caminho: suas propostas > 
disputa encerrada > seleciona a licitação > acessa o Menu Opções > consultar lotes > consultar 
recurso > registrar intenção de recurso  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os recursos encaminhados são registrados em Histórico de Recurso. 

Ao fornecedor que manifestou a intenção de recurso, será concedido o prazo estabelecido na legislação 
para apresentar as razões do recurso.  
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Os demais ficam intimados, em querendo e desde já, igual prazo para apresentarem contrarrazões a 
contar do término do prazo do recorrente.  

A documentação poderá ser entregue via Licitações-e, conforme Título Enviar Documentos Pós Disputa 
Virtual. 

9. Detalhar Proposta 

Após declaração do vencedor, o Licitações-e habilita para o fornecedor declarado vencedor o botão 
detalhar proposta. O detalhamento da proposta é realizado para informar o valor de cada item adquirido. 
Apenas após o detalhamento da proposta é possível adjudicar o lote. 

O detalhamento dos valores pode ser realizado pelo pregoeiro ou pelo fornecedor declarado vencedor. 

Ao clicar no botão detalhar proposta, o Licitações-e apresenta a tela para inclusão do valor de cada item. 

Deve ser informado o valor unitário que será multiplicado automaticamente pela quantidade. 

O detalhamento dos valores deve coincidir com o valor total do lote, ou seja, o valor unitário determinado 
pelo fornecedor impactará o campo Valor total do(s) item(ns)  e o valor deste campo deverá ser igual ao 
valor do campo Valor total do lote . 
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10. Regime Diferenciado de Contratações – RDC 

Atendendo ao disposto na Lei 12.462, de 04 de agosto de 2011 e regulamentado pelo Decreto 7.581 de 11 
de outubro de 2011, o Licitações-e foi adequado para permitir a realização de disputas do tipo RDC, de 
forma eletrônica.  

O RDC aplica-se às licitações para contratações necessários à realização da Copa das Confederações - 
FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014, dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 e de obras de 
infraestrutura, da contratação de serviços para os aeroportos das capitais dos Estados distantes até 
trezentos e cinquenta quilômetros das cidades sedes dessas competições, das ações integrantes do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), das obras e serviços de engenharia no âmbito do 
Sistema Único de Saúde – SUS e das obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e 
reforma de estabelecimentos penais e unidades de atendimento socioeducativo, além daquelas previsões 
registradas em legislação específica. 
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O sistema permite a realização de disputas de modo ‘Aberto’ ou ‘Fechado’, conforme definido na Lei 
12.462/2011.  

A participação em licitações do tipo RDC deve seguir os procedimentos descritos a seguir.  
 

Disputa Aberta 

No modo de Disputa Aberta, ocorrerá disputa em sessão pública, com lances sucessivos e decrescentes. 
As propostas devem ser encaminhadas até a data/hora limite para acolhimento de propostas. 

O sistema permitirá ao ente comprador definir intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances e, 
esse deverá ser seguido pelos fornecedores ao enviarem seus lances na sala de disputa. O intervalo 
mínimo entre lances consiste na aplicação do percentual definido para o lote sobre a diferença dos valores 
da melhor e da segunda melhor proposta. 

Estabelecido o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, ao iniciar a disputa do lote, o 
sistema calcula e apresenta esse intervalo para envio de lances por parte dos fornecedores. 

Os lances em sessão pública serão sucessivos e decrescentes, podendo ser igual ao menor lance já 
ofertado, porém, sempre inferior ao último lance dado pelo próprio fornecedor. Nas disputas de maior 
oferta, inverte-se a ordem. O critério de julgamento de um certame estará visível no resumo da licitação. 

O modo de Disputa Aberta implementado para licitações do tipo RDC não contempla o reinício de disputa, 
conforme definição constante no Art. 21 do Decreto 7.581 de 11 de outubro de 2011, que regulamenta o 
Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC.  

A participação em licitações do tipo RDC segue os padrões de participação do sistema Licitações-e.  A 
seguir, destacamos os pontos específicos do Regime Diferenciado de Contratações Públicas para 
participação em disputas do tipo RDC de modo aberto.  

 

Oferecer Proposta  

 

Localize a licitação por meio de pesquisa, 
conforme Título Pesquisar Licitações. 

Encaminhe proposta por meio do botão 
oferecer propostas,  obtido por meio do menu 
Opções  para a licitação de seu interesse.  

O preenchimento da proposta, seu 
cancelamento e respectiva confirmação de seu 
envio obedecem ao indicado no Título 
Propostas. 
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Sala de Disputa 
 

Acesse a Sala de Disputa, conforme Título Disputa em Sala Virtual. 

Na sala de disputa, iniciado o lote, o sistema calcula e apresenta o intervalo mínimo de lances de acordo 
com o percentual definido pelo ente comprador na criação do lote.  

Os lances em sessão pública serão sucessivos e decrescentes, podendo ser igual ao menor lance já 
ofertado, porém, sempre inferior ao último lance dado pelo próprio fornecedor (salvo nos certames cujo 
critério de julgamento seja a maior oferta). 

Os fornecedores deverão encaminhar seus lances respeitando o percentual definido para o lote. O sistema 
não aceita lances com valores em desacordo com o intervalo pré-definido. O intervalo mínimo de diferença 
de valores entre os lances consiste na aplicação do percentual definido para o lote sobre a diferença dos 
valores da melhor e da segunda melhor proposta. 

A oferta de lances obedece ao disposto no Título Disputa em Sala Virtual.  

Disputa Fechada 

No modo de Disputa Fechada não haverá disputa em sessão pública. As propostas devem ser 
encaminhadas até a data/hora limite para acolhimento de propostas. 

 

Oferecer Proposta 
 

Encaminhe sua proposta efetuando os procedimentos descritos no Título Regime Diferenciado de 
Contratações – RDC, Disputa Aberta, Oferecer Proposta. 

Para visualizar todas as propostas encaminhadas para uma licitação, clique no botão “listar propostas ”. 

Ao visualizar a lista de propostas da licitação/lote de sua participação, os fornecedores não serão 
identificados, apenas suas propostas. 

Durante o período de acolhimento de propostas, todos os fornecedores podem alterar suas propostas. 
Após o período final de acolhimento das propostas, o presidente da comissão realiza a abertura das 
propostas e define-se o arrematante.  

Após oferecimento de proposta é possível inclusão de anexos referentes à proposta, clicando-se no botão 
incluir anexo proposta. 
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No caso de dúvidas na participação em disputas do tipo RDC, solicitamos contatar o Suporte Técnico, 
disponível por meio dos telefones 3003-0500 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-729-0500 
para demais localidades. 
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11. Dúvidas Frequentes 

 
1) Quais modalidades de licitação são realizadas por m eio do Licitações-e? 
 
São quatro as modalidades realizadas por meio do Licitações-e, a saber: 
 
a) Pregão Eletrônico 
 
O Pregão Eletrônico é a modalidade de licitação que permite a aquisição de bens e serviços 
comuns, independentemente do valor estimado para a contratação, onde a disputa de preços 
entre os fornecedores ocorre em sessão pública denominada “sala virtual de disputa”, com a 
utilização dos recursos da tecnologia de informação e da Internet. 
 
b) Dispensa de Licitação 
 
A Dispensa de licitação encontra amparo no Inciso II do art.24 da Lei 8.666/1993. É disputada de 
forma ampla e pode ser realizada de quatro formas: 
 
Dispensa de Licitação com disputa em Sessão Pública  
• O funcionamento dessa opção é similar a do pregão eletrônico, sendo destinada aos órgãos e 
entidades públicas que desejarem realizar compra por dispensa de licitação utilizando dos 
mesmos procedimentos do pregão eletrônico; 
 
Dispensa de Licitação sem disputa sem Sessão Públic a 
• Não há disputa em sala virtual para essa opção. Durante o período previsto no edital para 
acolhimento de propostas, os fornecedores efetuam seus lances e ao compararem as condições 
e valores já registrados por outros licitantes, podem ofertar novos lances. 
 
Cotação Eletrônica de Preços – Proposta Única 
• Permite a aquisição de bens de pequeno valor dispensados de licitação. Durante o período 
disponibilizado (nunca inferior a quatro horas) para o acolhimento de propostas, os fornecedores 
oferecerão propostas únicas. 
 
Convite com Disputa em Sessão Pública e sem Sessão Pública 
• Permite que a unidade administrativa do órgão público (desde que essa modalidade seja 
autorizada por lei) escolha e convide, no mínimo, três fornecedores para contratações de 
pequeno valor. 
 
2) Como uma empresa fornecedora participa de processos  licitatórios por meio do 
Licitações-e? 
 
• A empresa, se correntista do Banco do Brasil, faz seu cadastramento e de seu representante 
(pessoa física que atuará em nome da empresa) na sua agência de relacionamento.  
Quando o seu representante não for correntista do Banco, deve apresentar originais e cópias dos 
seus documentos pessoais e um comprovante de residência. Assinar o Termo de Adesão ao 
Regulamento e o Termo de Nomeação do Representante. 
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• Quando a empresa e seu representante não são correntista do Banco do Brasil, deve dirigir-se a 
qualquer agência do Banco e solicitar seu registro no Sistema. Fornecer originais e cópias do 
Contrato Social, do CNPJ e dos documentos pessoais dos sócios e do representante. Assinar o 
Termo de Adesão ao Regulamento e o Termo de Nomeação de Representante. 
 
Efetuado os cadastramentos, o representante recebe chave e senha pessoais para operar o 
Sistema.  
 
3) A empresa fornecedora pode cadastrar mais de um rep resentante? 
 
• A empresa pode cadastrar quantos representantes desejar, entretanto apenas um de seus 
representante poderá participar de um processo licitatório em disputa. 
 
4) Para participar do Licitações-e a empresa fornecedo ra e seu representante devem ser 
correntistas do Banco? 
 
• Não. É necessário que se cadastrem conforme orientação descrita na questão de número 2. 
 
5) Quais as vantagens do Licitações-e para os forneced ores? 
 
• participar nas licitações públicas em qualquer estado da federal sem a necessidade de 
deslocamentos; 
• garantia de transparência; 
• redução de custos (passagem, hospedagem, alimentação); 
• segurança; e 
• linhas de crédito do Banco do Brasil (Crédito a Fornecedor, BB Giro Rápido, etc). 
 
6) Como é feito o acesso ao Licitações-e? É necessário  o uso de senha? 
 
O acesso à página do Licitações-e pode ser efetuado por qualquer cidadão sem o uso de senha 
por meio do portal do Banco do Brasil S.A., área sala de negócios, opção Licitações ou 
diretamente por meio do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Entretanto, para 
participar de licitações , é exigido o uso de chave e senha pessoal de acesso pelo representante 
do fornecedor, que deve acionar a opção Acesso Identificado (lateral esquerda superior da 
página) e registrar a sua chave “J” e senha solicitadas pelo Sistema. 
 
Observe que, em se tratando do primeiro acesso, o Sistema solicitará a alteração da senha 
numérica de oito dígitos, recebida quando do credenciamento do representante da empresa, por 
outra alfanumérica também de oito dígitos com no mínimo três letras alfabéticas (abc12345 ou 
A1234BC5 -> letras em qualquer ordem). IMPORTANTE: as letras da senha podem ser inscritas 
na forma maiúscula ou minúscula, mas somente serão aceitas pelo Sistema se inscritas conforme 
geradas, isto é, se em minúsculas o registro no Sistema será em minúscula sob pena de bloqueio 
após a segunda tentativa equivocada de acesso.  
 
7) Se o representante do fornecedor tiver a senha de a cesso bloqueada, como proceder 
para seu desbloqueio? 
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O representante do fornecedor deve dirigir-se à agência do Banco do Brasil S.A . de seu 
relacionamento, se correntista, ou àquela que efetuou seu credenciamento no Sistema, se não 
correntista, e solicitar o desbloqueio da sua senha. Ao ser efetuado o desbloqueio, o Sistema 
gera nova senha numérica. Assim, quando o representante acessar o Sistema com esta nova 
senha, será novamente solicitada sua substituição. O representante do fornecedor deve proceder 
conforme descrito na questão número 6. 
8) É necessária a instalação de software novo ou alter ar configurações no computador 
para utilizar o Licitações-e?   
 
O fornecedor deve possuir instalado em seu equipamento aplicativos que permitam a leitura de 
documentos (Adobe Acrobat Reader) e o envio e recepção de arquivos no formato zipado 
(compactador e descompactador de arquivos) para fazer a leitura de atas e encaminhamento de 
documentos ou planilhas por solicitação do comprador. 
 
Relativamente à máquina virtual do browser Internet Explorer é necessário promover ajuste 
conforme segue: 
 
Na barra superior do Internet Explorer acesse Ferramentas > Opções da Internet > Avançadas > 
Java (Sun) ou Microsoft VM. A configuração Microsoft VM deverá ter ativada todos os seus 
“check box” (caixinhas). Versões do Windows anteriores ao XP, podem apresentar também o item 
Java(Sun) que deverá ter desativado o “check box” sobre o item Java Sun, caso apresentado. 
Exceção para a versão Windows 2000, que deverá possuir a versão 1.5 do Java Sun com o 
“check box” ativado e a desativação do Microsoft VM ou Java VM; 
 
Observação : dúvidas com relativas aos procedimentos indicados podem ser solucionadas por 
meio da Central de Atendimento > 3003-0500 (capitais ou regiões metropolitanas)  ou 0800-
729-0500 (demais localidades).  
 
9) Como o representante credenciado de um fornecedor p esquisa editais e oferece 
propostas para uma licitação? 
 
O representante do fornecedor deve seguir o roteiro:  
 
Acesso Identificado (chave e senha) > Suas Propostas > Pesquisa> na caixa de diálogo que é 
apresentada, preencher os dados conforme desejado > pesquisar > o Sistema apresenta uma 
relação com todas as licitações do órgão pesquisado que estão na fase Acolhimento de 
Propostas. Ao identificar a licitação de seu interesse poderá: 
 
a) clicar sobre o título da licitação (texto em azul claro) para acessar o edital e fazer o download 
do mesmo (movimenta o cursor para baixo até o final da página e clica sobre o edital localizado 
no campo Documentos, na lateral inferior esquerda da página) ou, 
 
b) participar diretamente da licitação. Clicar no botão oferecer propostas > preenche o campo 
valor total do lote > confirmar. O Sistema informa sobre o sucesso da entrega da proposta com 
indicação da data e hora do registro. 
 
10) Necessidade de cadastramento quando ocorre a retira da do edital no site Licitações-e? 
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Esse cadastramento possibilita ao comprador informar ao fornecedor sobre qualquer alteração 
referente àquele edital. É importante que o representante do fornecedor preencha corretamente 
os dados solicitados para receber as informações. 
 
11) Como o fornecedor deverá esclarecer dúvidas sobre o  edital? 
 
Os questionamentos do fornecedor são dirigidos diretamente ao ente comprador por meio de 
comunicação disponibilizada no edital. 
 
12) Por que é necessário informar nome e telefone para contato quando do registro da 
proposta? 
 
As licitações em meio eletrônico possibilitam a participação de licitantes de qualquer parte do 
País. Assim, o leque de fornecedores que participam de eventos licitatórios tende a aumentar e o 
pregoeiro necessita obter meios de contatos com aqueles interessados em suas licitações. 
 
13) Como participar de uma disputa em sala virtual de d isputa? 
 
O representante do fornecedor deve observar no edital quando ocorrerá a disputa do processo 
licitatório. Na data e hora ali especificadas o representante do fornecedor acessa a seqüência: 
sala de disputa > entrar sala de disputa (opção proposta abertas) > entrar sala de disputa > 
continuar.  
 
O acesso do representante à sala de disputa virtual ocorrerá somente após o acesso do pregoeiro 
a mesma (sala aberta) e a oferta de lances, somente após mensagem do Sistema sobre o início 
da disputa do lote. Na sala de disputa, o representante deve abrir a opção Detalhes disputa 
(lateral superior direita da sala) para acompanhar detalhes dos lances (melhor lance ofertado e o 
valor de seu último lance) e tempo de disputa da fase atual. 
 
Na área central da sala virtual observa informações geradas pelo Sistema e mensagens 
encaminhadas pelo pregoeiro e à sua direita, a relação de todos os lances participantes (o seu e 
os dos concorrentes). Na parte inferior, o campo para digitar lances. Para enviar lances, o 
representante digita o valor (usar a pontuação vírgula quando ofertar valor com 
decimais/centavos/) do seu lance em Digite o valor do lance > enviar lance > o Sistema pergunta 
se deseja Confirmar o valor do lance? > confirmar. 
 
Um novo lance poderá ser superior ao valor do lance vencedor (melhor lance da disputa) desde 
que de valor inferior ao seu último lance registrado pelo Sistema (Exemplo: melhor lance da 
disputa igual a R$ 1.000,00; um representante que tenha ofertado anteriormente um lance de R$ 
1.200,00 , poderá fazer novo lance no valor de R$ 1.100,00. Este lance indica que aquele 
fornecedor está concorrendo ao segundo lugar da disputa e, caso o vencedor, após encerrada a 
disputa, não negocie com o ente público comprador, ele será o detentor do melhor lance da 
disputa e o primeiro na ordem de chamada subseqüente). A disputa em sala virtual acontece em 
“dois tempos”: o primeiro definido como tempo normal da disputa (controlado pelo pregoeiro que 
pode encerrá-lo a qualquer momento, sem necessariamente comunicar o fato aos participantes 
do evento) e o segundo, definido como tempo aleatório ou randômico (controlado pelo Sistema e 
pode variar entre um segundo à trinta minutos). 
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O Sistema informa aos participantes sobre o encerramento do tempo normal de disputa e o valor 
do melhor lance ofertado até aquele momento. Em seguida, mostra, de modo intermitente, um 
aviso com alerta de que a disputa, a partir daquele instante, poderá se encerrar a qualquer  
momento. É o início da disputa em tempo randômico. 
 
Encerrada a disputa do lote, o Sistema registra o valor e o nome da empresa detentora do melhor 
lance e informa sobre a possibilidade de recurso somente após a declaração do vencedor da 
disputa pelo pregoeiro do evento. 
 
Havendo situação de empate, conforme Capítulo V, da Lei Complementar 123, as micro, 
pequenas empresas e cooperativas, passiveis de tal benefício, serão chamadas de forma 
automática, (desde que identificadas no ato do envio da proposta) para propor novo lance, melhor 
do que o último ofertado.  
 
Nas situações em que a empresa participa da disputa de outros lotes deve observar, na área 
central da sala de disputa, as mensagens enviadas pelo pregoeiro sobre a sequência da disputa 
dos lotes. Se a empresa não for participar de outros lotes e não havendo mais lotes para disputar 
o representante pode sair da sala. 
 
14) O que acontece se o representante do fornecedor aus entar da sala virtual durante uma 
disputa? 
 
A ausência na sala pode ocasionar a perda da disputa, caso outros fornecedores enviem lances 
melhores. Assim, o representante deve observar, no campo Detalhes disputa (área lateral 
superior direita da sala), as informações sobre o tempo da disputa e da fase atual em que se 
encontra a disputa. Acompanhar as mensagens informadas pelo pregoeiro e as registradas pelo 
Sistema na área central da sala de disputa. 
 
O representante é responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios pela não observância 
das mensagens emitidas ou de sua desconexão da sala de disputa. Importante ainda é saber que 
a disputa de cada lote se dá em dois tempos. Um, o primeiro, sob o controle do pregoeiro e que 
poderá, a qualquer momento e quando desejar, encerrá-lo. O segundo, denominado randômico, 
fica sob controle do Sistema e pode variar de um segundo a trinta minutos.  
 
 
15) O que acontece se o pregoeiro se ausentar da sala v irtual durante uma disputa? 
 
A lei prevê que se o pregoeiro ausentar da sala virtual de disputa (desconectar) por mais de dez 
minutos, a disputa deverá ser suspensa. Será retomada em outra hora ou, se necessário, em 
outro dia e horário definidos pelo pregoeiro. A retomada da disputa somente ocorrerá após 
comunicado, por meio do Sistema, do pregoeiro aos participantes e será reiniciada na mesma 
fase em que se encontrava anteriormente. Entretanto, se a desconexão do pregoeiro da sala de 
disputa for inferior aos dez minutos, no decorrer da etapa de lances, os fornecedores devem 
continuar a enviar seus lances, pois não haverá prejuízo dos atos realizados. 
 
16) O que fazer quando o acesso à sala de disputa é nor mal mas o Sistema não abre opção 
para participar da disputa? 
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O representante do fornecedor deve verificar inicialmente se a disputa corresponde a do lote de 
que participará, pois somente terá acesso à sala virtual durante a disputa dos lotes para os quais 
encaminhou propostas iniciais. Outra possibilidade é a de que o equipamento não foi 
devidamente configurado para participar de processos licitatórios, conforme orientação no 
questionamento de número oito. Se permanecer a impossibilidade de acesso à disputa do lote, 
após estas verificações, manter contato com a Central de Atendimento por meio dos telefones 
3003-0500 ou 0800-729-0500. 
 
17) A quem o fornecedor dirige para solicitar suspensão  ou cancelamento de processo 
licitatório? 
 
Toda e qualquer solicitação relativa a suspensão ou cancelamento de processos licitatórios deve 
ser direcionada diretamente ao ente público que promove a licitação. Cabe a ele a análise e 
julgamento das solicitações. Quando o interesse do fornecedor ocorrer após a disputa de um 
evento, deve lembrar que a condição para interpor recurso se dará somente após a declaração de 
vencedor do lote da disputa pelo pregoeiro, ainda que não tenha participado da disputa motivado 
por desclassificação antes do início da disputa em sala virtual. 
 
18) É possível utilizar o Licitações-e para enviar docu mentos exigidos em edital após uma 
disputa licitatória em sala virtual? 
 
Sim, é possível. Proceder conforme segue: Acesso Identificado (chave e senha) > Suas 
Propostas > Disputa Encerrada > localiza a licitação que exige o envio de documentação > 
documentos > Procurar > na caixa de diálogo, Escolher arquivo > localizar o documento > duplo 
clique com o botão esquerdo do mouse sobre o mesmo para inseri-lo para o campo Nome 
Arquivo > Abrir, para transferi-lo para o campo Documentos do Sistema > Incluir.  
 
Observação : o tamanho máximo para cada arquivo a ser encaminhado é de 500 Kb e deve 
possuir o formato .zip (zipado). 
 
19) Como o fornecedor tem acesso ao relatório da disput a, as informações sobre 
contraproposta solicitada ao vencedor do lote da di sputa pelo pregoeiro ou ainda, como 
indagar sobre detalhes da disputa? 
 
Encerrada a disputa em sala virtual, o representante do fornecedor sai da sala e retorna ao 
Sistema por meio do Acesso Identificado (chave e senha). Em seguida, segue o roteiro: Suas 
Propostas > Disputa Encerrada > clica sobre o título da licitação (texto em azul claro) > 
movimenta o cursor até o “rodapé” da página e acessa a opção relatório da disputa. 
 
20) O fornecedor desclassificado após abertura das prop ostas e que, portanto, não 
participa de uma disputa em sala virtual, pode entr ar com recurso? Quando? 
 
Qualquer licitante que tenha encaminhado proposta inicial para participar de um evento licitatório 
poderá interpor recurso, ainda que desclassificado antes da disputa em sala virtual. A intenção 
motivada do recurso ocorrerá após o pregoeiro da disputa declarar o fornecedor vencedor do lote, 
para cada lote da licitação (licitações com mais de um lote). 
 



 

38 

 

Assim, o fornecedor que teve sua proposta desclassificada antes da disputa, deve acompanhar o 
desenrolar da licitação para promover a intenção motivada do recurso quando da declaração do 
vencedor pelo pregoeiro do evento. Assim que declarado o vencedor, o Sistema disponibiliza a 
opção consultar recurso pelo período de vinte e quatro (24) horas corridas para uso do 
fornecedor interessado em motivar recurso. 
 
Observe que a opção consultar recurso permanecerá ativa ainda que o ente público comprador 
tenha definido, em seu edital, que o tempo para recurso, após declaração do vencedor, seja de, 
por exemplo, quatro (4) horas. Sempre prevalecerá, para efeito da adjudicação do objeto, o tempo 
definido em edital (exemplificando : evento licitatório encerrado dia 06.06.2006, às 10 h; 
fornecedor vencedor do lote credenciado às 12 h; a opção consultar recurso ficará disponibilizada 
para os fornecedores interessados na motivação do recurso até às 12 h de 07.06.2006; o edital 
registra que o tempo para motivação de recurso, para cada lote da disputa, será de quatro (4) 
horas após declaração do vencedor da disputa. O pregoeiro poderá adjudicar o objeto daquele 
lote às 16h do dia 06.06.2006 e qualquer motivação registrada no Sistema após aquele horário 
não terá validade jurídica). 
 
Observação : a regra é a mesma para os fornecedores que participaram do evento em sala virtual 
de disputa.  
 
21) Como o fornecedor altera sua segmentação (ME/EP P/COOP/OE)? 
No primeiro login do sistema, o sistema exibe inicialmente uma janela com as segmentações para 
que o usuário possa indicar.  
 
Além disso, a qualquer momento quando logado, o usuário poderá selecionar a opção “utilitários” 
> “gerenciar segmentação” e indicar a segmentação.  


