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1. Introdução

O  Regime  Diferenciado  de  Contratações  Públicas  -  RDC foi  desenvolvido  em 

plataforma web, sendo acessado pelo endereço www.comprasnet.gov.br.

O  Manual  de  Regime  Diferenciado  de  Contratações  -  RDC  ELETRÔNICO 

contempla os procedimentos para a execução eletrônica com o “passo a passo” de todas as 

funcionalidades. O RDC Eletrônico tem por finalidade a execução/registro  do  processo de 

compra  diretamente  na  web  pela  Administração  Pública  e  consequentemente  a 

transparência das aquisições e das suas contratações que estarão disponíveis na Web para  

consulta pública. 

O  RDC constitui uma novo regimento licitatório, instituído pela Lei nº 12.462, de 05 de 

agosto de 2011, regulamentado pelo Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, para 

atender exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização:

I. dos  Jogos  Olímpicos  e  Paraolímpicos  de  2016,  constantes  da  Carteira  de 

Projetos Olímpicos a ser definida pela Autoridade Pública Olímpica (APO); 

II. da  Copa  das  Confederações  da  Federação  Internacional  de  Futebol 

Associação - Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014, definidos pelo Grupo  

Executivo - Gecopa 2014 do Comitê Gestor instituído para definir, aprovar e 

supervisionar as ações previstas no Plano Estratégico das Ações do Governo 

Brasileiro para a realização da Copa do Mundo Fifa 2014 - CGCOPA 2014,  

restringindo-se,  no  caso  de  obras  públicas,  às  constantes  da  matriz  de 

responsabilidades  celebrada  entre  a  União,  Estados,  Distrito  Federal  e 

Municípios; 

III. de obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos 

das capitais  dos  Estados  da  Federação  distantes  até  350  km (trezentos  e 

cinquenta quilômetros) das cidades sedes dos mundiais referidos nos incisos I 

e II; 

IV. das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) -  
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(Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012); 

V. das obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde -  

SUS.  (Incluído pala Lei nº 12.745, de 2012). 

§ 3º  Além das hipóteses previstas no caput, o RDC também é aplicável às licitações e 

contratos necessários à realização de obras e serviços de engenharia no âmbito 

dos sistemas públicos de ensino. (Incluído pela Lei nº 12.722, de 2012)  .  

O RDC tem por objetivo:

• Ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os 

licitantes;

• Promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação 

entre custos e benefícios para o setor público;

• Incentivar a inovação tecnológica; e

• Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta  

mais vantajosa para a administração pública.

Neste manual serão apresentados os procedimentos operacionais para execução do 

RDC Eletrônico no modo de disputa combinado – Fechado/Aberto.

2. RDC Eletrônico - Modo de Disputa

O RDC Eletrônico é composto por  4 (quatro)  modos de disputa:

• Aberto;

• Fechado;

• Combinado – Aberto/Fechado;

• Combinado – Fechado/Aberto.

Este manual  contempla os procedimentos para a execução do  RDC Eletrônico no 

modo de disputa Combinado – Fechado/Aberto.

2.1 Modo de Disputa Combinado - Fechado/Aberto

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12722.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12745.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12688.htm#art28
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Este modo de disputa é composto de 2 (duas) etapas, sendo a primeira eliminatória. 

São elas:

◦ 1ª etapa: Fechado  -  consiste no cadastramento eletrônico de propostas feitas 

pelos fornecedores, até a data e hora da abertura da Sessão Pública indicada no 

RDC-Divulgação. Serão classificadas para a etapa subsequente (aberta) as três 

melhores  propostas  ou  mais  no  caso  de  empate.  As  demais  propostas  serão 

eliminadas, conforme disciplinado nos arts. 23 e 24 do Decreto nº 7.581, de 11 de 

outubro de 2011; e

◦ 2ª etapa: Aberto  - consiste na abertura dos itens para o envio de lances pelos 

fornecedores classificados para participar dessa etapa,  após o encerramento da 

fase fechada, conforme o inciso I do art. 24 do Decreto nº 7.581, de 11 de outubro 

de  2011.  Seu  encerramento  poderá  ser  realizado  a  qualquer  momento   pelo 

Presidente.
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3. Fluxo Operacional do Modo de Disputa Combinado – Fechado / Aberto
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4. Acesso ao Sistema
Para participar do RDC Eletrônico, o fornecedor deverá acessar o sítio do Comprasnet 

(www.comprasnet.gov.br) e executar os seguintes procedimentos: 

1. Acessar o menu “Acesso Livre > SICAF” e realizar o credencimento (nível I) no 

SICAF;

2. Clicar em “Cadastramento”, em seguida, clicar em “Clique aqui” e realizar o 

cadastro no Comprasnet, solicitando login e senha, conforme Figura 1.

Figura 1

Informe os dados solicitados e crie  o  Login e senha de acesso aos serviços  dos 

http://www.comprasnet.gov.br/
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fornecedores.

Se o usuário já possui “Login” e “Senha”, para acessar os serviços aos fornecedores, 

após  acessar o sítio www.comprasnet.gov.br, em “Acesso Seguro” clicar em “Clique aqui”, 

conforme Figura 2.

Figura 2

O sistema exibirá  tela  com os  campos  “Login”  e  “Senha”  para  preenchimento.  O 

usuário deverá informar o Login e a Senha e clicar em “Avançar”, conforme Figura 3.

http://www.comprasnet.gov.br/
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Figura 3

Importante:  Na  opção  ACESSO  SEGURO o  fornecedor  poderá  Desbloquear  / 

Recuperar a senha,  relembrar o Login clicando em Esqueci meu Login, fazer download 

de editais, enviar propostas e lances para o RDC Eletrônico.

 

O usuário  deverá clicar  em  SERVIÇOS AOS FORNECEDORES / RDC  Eletrônico, 

conforme Figura 4.

Figura 4
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Após clicar em RDC  Eletrônico, o sistema exibirá o menu do fornecedor, conforme 

Figura 5.

       Figura 5
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5. Proposta

Esta  funcionalidade  tem por  objetivo  permitir  que  o  fornecedor  possa  Cadastrar, 

Excluir  e  Consultar  as propostas  enviadas  para  o  RDC Eletrônico.  Este  procedimento 

poderá ser realizado até o horário limite de início da Sessão Pública.

5.1 Incluir/Cadastrar Proposta

Para  cadastrar  propostas,  o  fornecedor  deverá  após  acessar  SERVIÇOS  AOS 

FORNECEDORES  / RDC  Eletrônico,  clicar  em  “Proposta”  →   “Cadastrar”, conforme 

Figura 6.

        Figura 6
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O sistema exibirá  tela  para preenchimento dos campos. O usuário  deverá informar 

pelo menos um critério para pesquisa e clicar em “Pesquisar”, conforme Figura 7.

Figura 7

O sistema exibirá tela com a relação das licitações que estão disponíveis para envio 

de propostas. Para cada licitação é informado o Número da licitação, Código da UASG, 

Órgão,  Data/Hora  Início  Envio  Proposta,  se  a  licitação  é  para  SRP e  se  a  licitação 

possuir  equalização  de  ICMS.  O  usuário  deverá  clicar  em  ”Selecionar”  da  licitação 

desejada, conforme Figura 8.



Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Departamento de Logística e Serviços Gerais

www.comprasnet.gov.br

Figura 8

O sistema exibirá tela com dados da licitação, a relação de itens e as declarações.  

Para visualizar detalhes dos itens, o usuário deverá clicar nos ícones , 

localizados  em cada item, conforme Figura 9. 

 

     Figura 9

Para que o usuário possa informar o valor da proposta para cada item, ele deverá 

clicar no botão “Expandir/Esconder Detalhes Itens”, conforme Figura 10.
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Figura 10
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O sistema exibirá para cada item os campos para preenchimento e após a relação de 

itens, as declarações a serem assinaladas:

• Valor Unitário (R$): informar o valor unitário com 2 (duas) a 4 (quatro) casas 

decimais sem pontos e com vírgula. (Ex: R$1.520,3000 →  1520,30)

• Valor Total (R$): informar o valor total com 2 (duas) a 4 (quatro) casas decimais 

sem pontos e com vírgula. (Ex: R$1.520,3000 →  1520,30). O Valor Total deve 

ser igual ao Valor Unitário multiplicado pela Quantidade Ofertada.

• Marca: informar a marca do produto.

• Fabricante:  informar o fabricante do produto.

• Descrição detalhada do objeto ofertado: informar a descrição detalhada do 

                 objeto ofertado.

Importante:

• A licitação pode ser por Maior Desconto ou Menor Preço:

◦ Por Maior Desconto: informar somente o percentual de desconto.

◦ Por Menor Preço: informar o valor unitário e valor total.

• O fornecedor poderá enviar proposta para todos os itens ou para um ou mais 

itens.

Após preencher  os campos do(s)  item(ns) desejados e assinalar  as declarações,  o 

usuário deverá clicar no botão “Salvar”, conforme Figura 11.
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Figura 11

O sistema exibirá tela com a relação dos Itens, Valor Total (R$), Marca, Fabricante e 

Origem informado para cada item e a mensagem de confirmação. O usuário deverá clicar  

em “Confirmar”, conforme Figura 12.

Figura 12
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O sistema exibirá mensagem “Operação realizada com sucesso” e disponibilizará no 

rodapé da tela os botões:

• Voltar: que permitirá retornar para tela anterior;

• Salvar:  se necessário  realizar  alteração  nos dados/valores  da proposta.  Após 

alterar qualquer dado na proposta, o usuário deverá clicar novamente em Salvar.

• Excluir: se necessário excluir a proposta de todos os itens ou de um determinado 

item, o usuário deverá selecionar o item e clicar em Excluir. 

 Em seguida, o usuário deverá clicar no botão “Voltar ”, conforme Figura 13.
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     Figura 13
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O  sistema  exibirá   mensagem de  confirmação  e  de  alerta  caso  o  usuário  tenha 

realizado  alteração  nos  dados  da  proposta.   O  usuário  deverá  clicar  em  “Confirmar” 

conforme Figura 14.

         Figura 14

         

O sistema retornará para tela de “Manter Proposta - Pesquisar Licitação”, conforme 

Figura 15.

Figura 15

Importante: Após enviar  a proposta,  o usuário  deverá consultá-la  e verificar  se os 

dados foram informados e enviados corretamente.
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5.2 Alterar/Excluir Proposta

Esta funcionalidade tem por objetivo permitir que o fornecedor até o horário limite para 

abertura da  Sessão Pública, possa alterar ou excluir a proposta para um ou mais itens.  

Para isto, o usuário deverá após acessar  SERVIÇOS AOS FORNECEDORES / RDC 

Eletrônico clicar em Proposta →  Cadastrar / Excluir, conforme Figura 16.

Figura 16

O sistema exibirá tela para pesquisa, o usuário deverá informar o número da licitação, 

pesquisar  e,  em seguida,  clicar  no  botão  “Selecionar”  da  licitação  desejada,  conforme 

Figura 17.
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Figura 17

O sistema exibirá os dados da licitação e a relação de item da licitação. Para cada  

item que teve a proposta enviada, o sistema disponibiliza os ícones, conforme 

Figura 18.
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            Figura 18

Para “Alterar ou refazer a proposta”, o usuário poderá clicar no botão

 “Expandir/Esconder  Detalhes  Itens”  ou  clicar  no  ícone localizado  na  área  do 

item. O usuário deverá informar os novos valores e clicar em “Salvar”.
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Para  Excluir  a  proposta, o  usuário  poderá  selecionar  o  item  e  clicar  no  botão 

“Excluir”  ou  clicar  no  ícone localizado na área do item.

Em qualquer  uma das opções,  o  sistema exibirá  a tela  de confirmação.  O usuário  

deverá clicar no botão “Confirmar”, conforme Figura 19.

  

       Figura 19

O sistema exibirá a mensagem “Operação Realizada Com Sucesso”.

5.3 Consultar Proposta

Esta funcionalidade tem por objetivo permitir que o fornecedor certifique-se da entrega 

da proposta e da exatidão dos dados cadastrados na proposta. Para consultar a proposta  

enviada,  o  usuário  deverá  após  acessar  SERVIÇOS  AOS  FORNECEDORES  / RDC 

Eletrônico, clicar em Proposta → Consultar, conforme Figura 20.

Figura 20
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O sistema exibirá  a  tela  de  consulta  de  propostas,  o  usuário  deverá  selecionar  a 

situação da licitação (Agendada,  Em andamento  e/ou  Homologada)  e  clicar  no botão 

“Pesquisar”. No exemplo será pesquisada a licitação na situação de “Agendada”, conforme 

Figura 21.

Figura 21

O sistema exibirá a relação das licitações na situação de Agendada. O usuário deverá 

clicar no botão “Selecionar” da licitação desejada, conforme Figura 22.

Figura 22
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Será exibido a relação dos itens e os dados dos itens informados no momento do 

cadastro da proposta, conforme Figura 23.  

Figura 23
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6. Lances

Na data e horário, fixados em edital,  o  Presidente  da comissão de licitação, abrirá 

Sessão Pública do RDC Eletrônico, poderá enviar mensagens, via chat, aos fornecedores e 

abrirá os itens para envio de lances.

Para  o  RDC  Eletrônico,  nos  modos  de  disputa  combinado  (Aberto/Fechado  ou 

Fechado/Aberto),  somente  as  três  melhores  propostas  (ou  mais  no  caso  de  empate) 

poderão participar da etapa seguinte.

As  propostas  serão  desclassificadas  automaticamente  pelo  sistema  e  estarão 

assinaladas com o caracter  * (asterístico vermelho).  O Fornecedor que teve sua proposta 

desclassificada, no modo de disputa combinado (Fechado/Aberto),não participará da etapa 

de lances.

Esta funcionalidade tem por objetivo permitir  que o fornecedor possa registrar seus 

lances. Para isto, o usuário deverá após acessar SERVIÇOS AOS FORNECEDORES / RDC 

Eletrônico clicar em Lances, conforme Figura 24.
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               Figura 24

O  sistema  exibirá  a  relação  das  licitações  para  as  quais,  o  fornecedor  tenha 

encaminhado proposta. O usuário deverá clicar sobre o link “Enviar Lances” da licitação 

desejada, conforme Figura 25.
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        Figura 25

O  sistema  exibirá  tela  com  a  relação  dos  itens,  as  mensagens  enviadas  pelo 

Presidente e pelo sistema. A situação de cada item será indicado conforme abaixo:

• Fechados - os itens  estão indisponíveis para o recebimento de lances;

• Abertos/Suspensos

◦ Abertos - os itens estão disponíveis para receber lances; 

◦ Suspensos – os itens estão  suspensos (indisponíveis) para o recebimento 

de lances;

• Encerrados -  indica o término da fase de lance para estes itens;

• Cancelados/Desertos   

◦ Cancelados  – indica  que  todas  as  propostas  para  o  item  foram 

desclassificadas;

◦ Desertos – indica que os itens não receberam proposta.
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Será exibido também para cada item os ícones e as informações:

  O indicador  verde mostra que seu lance é o menor para aquele item, sendo o 

fornecedor, o vencedor até o momento.  

   O indicador vermelho mostra que houve um lance inferior ao deste fornecedor, 

para aquele item. Até o momento este fornecedor não é o vencedor.

   O indicador  amarelo mostra que a proposta deste fornecedor está empatada 

com a proposta de outro fornecedor.

• Número do item  - Ao clicar sobre o número do item, o sistema exibirá todas as 

propostas recebidas pelo item.

 

• Nome do Item  - Ao clicar sobre este ícone localizado  ao  lado  do  item,  o 

sistema exibirá detalhes do item.

• Seu Último Lance - Indica o valor do seu último lance registrado para o item até 

aquele momento.

• Melhor Lance -  Indica o valor do melhor lance recebido para o item até aquele 

momento. Ao clicar no valor, o sistema exibirá os melhores lances para o item. 

Observe ainda nessa tela, que o item 3 (três) deste fornecedor  teve sua proposta 

desclassificada. Ao clicar sobre o link “Desclassificado”, o sistema exibirá a justificativa da 

desclassificação. 

O fornecedor  poderá  enviar  lances para  os itens  que desejar.  Para  isto  o usuário 

deverá informar o valor do item e clicar em “Enviar Lance”, conforme Figura 26. 
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       Figura 26
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O sistema exibirá  mensagem de  confirmação,  o  usuário  deverá  clicar  em “Enviar 

Lance”, conforme Figura 27.

  

        Figura 27

 Será exibirá a mensagem “Lance enviado com sucesso!”, o usuário deverá clicar em 

“Ok”, conforme Figura 28. 

Figura 28

O sistema exibe a tela  com o valor  do item alterado.  Observe que no exemplo,  o 

fornecedor enviou um lance para o item 2 e neste momento, ele é o vencedor, conforme 

Figura 29.
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      Figura 29
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A etapa de lances da  Sessão Pública será encerrada por decisão do  Presidente da 

comissão de licitação. No exemplo foi encerrado o item 1. Observe que o item passa para  

aba  Encerrados e  a  situação  será  “Encerrada  Etapa  Aberta”.  O  sistema  enviará 

mensagem, via  chat,  aos  fornecedores  informando  que  o  item foi  encerrado,  conforme 

Figura 30.

ATENÇÃO:Atualizar  a  imagem  acima  pois  a  situação  “Encerrado  fase  aberta”  está 

desatualizada. A nova versão apresenta a situação “Encerrada etapa aberta”. 
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Figura 30

Após  encerrar  a  fase  aberta  do  item,  por  decisão  do  Presidente,  ele  poderá  Reiniciar 

Disputa  Aberta.  Observe  que  no  exemplo,  o  item 1  foi  reaberto  para  nova  disputa.  O 

sistema retornará o item para a situação de Aberto e enviará mensagem aos fornecedores, 

conforme Figura 31. 
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Importante: O reinício da fase de lances somente ocorrerá quando a diferença da 1ª  

proposta  para a 2ª proposta for de pelo menos 10% (dez por cento). Se isto ocorrer o item 

será reiniciado  para  todos os fornecedores,  conforme preconiza  o art.  21 do decreto  nº 

7581:

Art.  21. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em 

segundo lugar for de pelo menos dez por cento, a comissão de licitação poderá admitir o reinício da disputa 

aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatório, para a definição das demais colocações. 
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Figura 31

Após encerramento da  disputa aberta de todos os itens, o sistema envia mensagem 

aos fornecedores “Srs. Fornecedores,  está  encerrada a disputa  aberta  da licitação”, 

conforme Figura 32.  
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    Figura 32

Após o encerramento de TODOS OS ITENS, para cada item que teve grande empresa 

como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as ME/EPP cujo último lance 

enviado, para o item, seja até 10% (dez por cento) superior à oferta vencedora.

Art. 38. Nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 , considera-se 
empate aquelas situações em que a proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte  
seja igual ou até dez por cento superior à proposta mais bem classificada. 

§ 1o Nas situações descritas no caput, a microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentou  
proposta mais vantajosa poderá apresentar nova proposta de preço inferior à proposta mais bem classificada. 

§ 2o Caso não seja apresentada a nova proposta de que trata o § 1o,  as demais microempresas ou 

empresas de pequeno porte  licitantes  com propostas até  dez por  cento superiores à proposta mais bem  

classificada  serão  convidadas  a  exercer  o  mesmo  direito,  conforme  a  ordem de  vantajosidade  de  suas  

propostas.

A seguir, para cada item, o sistema enviará mensagem pública, via chat, convocando o 

fornecedor ME/EPP melhor classificado a enviar um lance final que deverá ser inferior ao 

lance vencedor,  no prazo de  até 5 (cinco) minutos,  cronometrados a partir  da hora do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
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envio da mensagem de convocação dada pelo sistema.

A mensagem enviada pelo sistema, via chat, informa quais os itens terão 
desempate nos lances. No exemplo, “Em desempate ME/EPP” para o Item 3 e 4, 
conforme Figura 33.

     Figura 33

Importante: O fornecedor poderá “Desistir” ou “Enviar” um novo lance para o item, no 

qual ele foi convocado.
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7. Acompanhar Julgamento/Habilitação

Esta funcionalidade tem por objetivo permitir que o fornecedor acompanhe a fase de 

Julgamento/Habilitação  dos itens.  Para  isto,  o  usuário  deverá  após acessar  SERVIÇOS 

AOS  FORNECEDORES  / RDC  Eletrônico  clicar  em Acompanhar 

Julgamento/Habilitação, conforme Figura 34. 
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                  Figura 34

O sistema exibirá a relação das licitações que estão disponíveis para acompanhar o 

Julgamento/Habilitação. O usuário deverá clicar em “Acompanhar” da licitação desejada, 

conforme Figura 35.



Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Departamento de Logística e Serviços Gerais

www.comprasnet.gov.br

                 Figura 35

O sistema exibirá  as  mensagens enviadas  pelo  Presidente,  a  relação  de itens  da 

licitação e para cada item o link “Detalhar Proposta”.  Ao clicar em Detalhar Proposta, o 

sistema  disponibilizará  a  identificação  de  todos  os  fornecedores  participantes  (CNPJ  e 

Razão Social), bem como a classificação e o melhor lance por item.

O sistema disponibilizará  também os botões “Minhas Convocações”  e  “Todos  os 

Itens”. Ao clicar no botão “Minhas Convocações” serão apresentados todos os itens que o 

fornecedor  possui  alguma  convocação.  Ao  clicar  no  botão  “Todos  os  Itens” será 

apresentada a relação de itens da licitação. Observe que os itens estão na situação de 

Realizar julgamento, conforme Figura 36. 
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  Figura 36
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Nesta fase,  o sistema disponibilizará  o chat  para que o  Presidente, se necessário, 

envie  mensagens aos fornecedores.  O  Presidente poderá  enviar  mensagem a todos  os 

fornecedores ou para um fornecedor específico.

 

O sistema exibirá os fornecedores para a seleção, se for o caso, e habilitará o campo 

mensagem, sendo:

• Ao  selecionar  'Todos',  a  mensagem  enviada  será  vista  por  todos  os 

fornecedores, mas sem direito a resposta ( * );

• Ao selecionar  um  Fornecedor Específico,  a mensagem enviada será vista 

por todos, mas apenas o fornecedor selecionado, terá direito à resposta.

Ao selecionar outro fornecedor para troca de mensagem, o fornecedor anteriormente 

selecionado terá o chat fechado para resposta. 

Nesta fase também, o  Presidente poderá solicitar o envio do anexo para o item que 

está analisando. Para o exemplo foi solicitado ao  1º classificado, o envio do anexo para o 

item 1.  O  fornecedor  deverá  clicar  em “Minhas Convocações” ou  clicar  em “Anexar” 

localizado na coluna “Anexo” do item para enviar o documento solicitado pelo Presidente, 

conforme Figura 37.



Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Departamento de Logística e Serviços Gerais

www.comprasnet.gov.br

Figura 37

Ao clicar  em “Minhas Convocações”,  o  sistema exibirá  os itens  para os quais,  o 

fornecedor foi convocado. O fornecedor deverá clicar em “Anexar” conforme Figura 38.
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Figura 38

O sistema exibirá  tela  para o envio do anexo. Antes de enviar  o anexo, o usuário 

deverá clicar em “Recomendações para fazer o Upload  de Anexos” e ler todo o conteúdo 

exibido, conforme exemplo:

“Antes de enviar o anexo consulte o edital de licitação para obter informações sobre o conteúdo do  

arquivo a ser anexado à proposta.

Utilize um compactador de arquivo:  Com a utilização de um compactador de arquivo, o tamanho do  

anexo  para  upload  poderá  sofrer  uma  redução  em  mais  de  60%  do  seu  tamanho  original,  

otimizando assim o tempo para o envio da sua proposta.

Existem  vários  compactadores  disponíveis  no  mercado.  Escolha  um  de  seu  agrado  e  que,  

preferencialmente, produza arquivos compactados com a extensão .ZIP.

Evite imagens grandes e desnecessárias no anexo:
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Imagem muito colorida com dimensão maior que 1/4 do tamanho de uma página geralmente possui  

um tamanho muito elevado para ser inserido em um anexo. Evite-as, mas, caso realmente este seja  

necessário, procure utilizar um programa externo para reduzir o seu tamanho e/ou a quantidade de  

cores destas imagens.

A mesma precaução deve ser tomada ao utilizar uma grande quantidade de imagens em um anexo.  

Procure utilizar somente o necessário.

Tabela comparativa entre velocidade de acesso e tempo para envio de anexo:

Tempo para envio de anexo depende de vários fatores, entre eles podemos destacar: a velocidade  

de acesso do seu provedor, o tempo de resposta entre a sua casa e o site do ComprasNet e o  

horário de envio do anexo.

Segue abaixo a relação entre a velocidade de Upload de seu provedor de acesso com o tamanho  

do  arquivo  que  está  sendo  enviado.  Estas  informações  são  estimadas  e  devem  ser  utilizadas  

apenas como ideia  do tempo para a transmissão pois  existem outros fatores não mencionados  

acima que podem elevar ou diminuir o tempo de envio do arquivo.”

Após ler todo o conteúdo, o usuário deverá selecionar o arquivo desejado e clicar em 

“Enviar Anexo”, conforme Figura 39.
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               Figura 39

O sistema exibirá  a  mensagem de  confirmação,  o  usuário  deverá  clicar  em “OK”, 

conforme Figura 39.

             Figura 40
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O sistema exibirá a mensagem “Operação realizada com Sucesso”  e informará o 

anexo com data e hora que foi enviado, conforme Figura 41.

Importante: Após o Presidente “Encerrar Convocação do Anexo”, o fornecedor não 

poderá mais enviar o anexo, salvo nos casos de nova convocação. 

                  Figura 41
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8. Registrar Intenção de Recurso

Realizado  o  julgamento  da  proposta,  automaticamente  será  aberto  o  prazo  para 

registro de intenção de recursos da fase de julgamento.

Na fase de Habilitação, após habilitar  o item, automaticamente será aberto o prazo 

para registro de intenção de recursos da fase de habilitação. No entanto, a habilitação do 

item somente poderá ser feito(a) após decorrido o prazo de 10 (dez) minutos do registro de  

intenção de recurso da fase de julgamento. 

Esta  funcionalidade  tem por  objetivo  permitir  que  o  fornecedor  registre  a  Intenção  de 

Recurso. Portanto, os licitantes que desejarem recorrer em face dos atos do julgamento da 

proposta  ou  da  habilitação  deverão  manifestar  imediatamente,  após  o  término  de  cada 

sessão, a sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão.  Para isso, o usuário deverá 

após acessar SERVIÇOS AOS FORNECEDORES / RDC  Eletrônico, clicar em “Registrar 

Intenção de Recurso”. No exemplo será registrada a intenção de recurso para o item 1 na 

fase de julgamento, conforme Figura 42. 
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               Figura 42

O sistema exibirá a relação das licitações que estão disponíveis  para o fornecedor  

registrar intenção de recurso. O usuário deverá clicar em “Registrar Intenção”, conforme 

Figura 43. 
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        Figura 43

O sistema exibirá  a relação  de itens  que tiveram o prazo  de intenção  de recurso  

aberto. Para registrar a intenção de recurso, o usuário deverá clicar em “Selecionar”  do 

item desejado, conforme Figura 44.
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    Figura 44

O sistema exibirá dados do item e o usuário deverá selecionar a opção “Declaro que 

desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta”, em seguida,  

clicar em “Incluir”, conforme Figura 45.
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Figura 45

O sistema exibirá a mensagem “Operação realizada com sucesso”  e informará na 

coluna “Possui registro de Intenção” a indicação “Sim”, conforme Figura 46.
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Figura 46

Ao final da fase de habilitação, o Presidente informará o prazo final para o registro de 

intenção de recurso e o sistema enviará mensagem aos fornecedores. Observe que os itens 

já estão julgados e habilitados, conforme Figura 47.
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Figura 47

9. Registrar Recurso

Esta funcionalidade tem por objetivo permitir que o fornecedor registre  ou  desista da 
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ação de impetrar o recurso. Para isto, o usuário deverá acessar o menu SERVIÇOS AOS 
FORNECEDORES RDC / Registrar Recurso, conforme Figura 48. 

                  Figura 48

O sistema exibirá tela com a relação das licitações que estão disponíveis para registrar 

recurso. O usuário deverá clicar em “Registrar Recurso” da licitação desejada, conforme 

Figura 49.
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       Figura 49

O sistema exibirá tela com os itens que tiveram intenção de recuso. O usuário deverá 

clicar sobre o Número do Item, conforme Figura 50.



Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Departamento de Logística e Serviços Gerais

www.comprasnet.gov.br

Figura 50

O sistema exibirá  dados do item,  o campo  Motivo do Recurso / Justificativa da 

Desistência e os botões Registrar Recurso, Desistir do Recurso e Visualizar a Intenção 

de Recurso. 

O usuário deverá informar o texto do Recurso ou do Motivo da Desistência do Recurso 

e  clicar  no  botão  correspondente.   No  exemplo  vamos registrar  o  recurso  e  clicar  em 

Registrar Recurso, conforme Figura 51.



Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Departamento de Logística e Serviços Gerais

www.comprasnet.gov.br

Figura 51

O sistema exibirá  a  mensagem “Será enviado  e-mail  para  cada  fornecedor  que 

apresentou proposta para o item e não será possível alterar o texto do recurso após a 

inclusão.” O usuário deverá clicar em “Ok”, conforme Figura 52.

                  Figura 52

O sistema exibirá  a mensagem “Operação realizada  com sucesso”  e  informa nA 

coluna “Possui Registro de Recurso” a indicação “Sim”. O usuário deverá clicar no botão 

voltar para sair da tela, conforme Figura 53.
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Figura 53

10. Registrar Contrarrazão

Esta funcionalidade permite aos fornecedores registrar ou desistir da contrarrazão. O 

usuário  deverá  acessar  o menu  SERVIÇOS AOS FORNECEDORES RDC  e clicar  em 

“Registrar Contrarrazão”, conforme Figura 54.
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                 Figura 54

O sistema exibirá tela com a relação das licitações que estão disponíveis para registrar 

as  contrarrazões.  O  usuário  deverá  clicar  em  “Registrar  Contrarrazões”  da  licitação 

desejada, conforme Figura 55.
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Figura 55

O sistema exibirá tela com os itens que tiveram recurso. O usuário deverá clicar no 

Número do Item, conforme Figura 56.

Figura 56

O sistema exibirá dados do item, o campo Motivo da Contrarrazão /Justificativa da 

Desistência e os botões Incluir, Desistir, Desistir de Todas as Contrarrazões para este 

item e Voltar. 

O usuário deverá informar o motivo da Contrarrazão ou do motivo da Desistência da 

Contrarrazão  e  clicar  no  botão  correspondente.   No  exemplo  vamos  clicar  “Desistir”, 

conforme Figura 57.



Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Departamento de Logística e Serviços Gerais

www.comprasnet.gov.br

Figura 57

O sistema exibirá a mensagem “ Não será possível alterar o texto da contrarrazão 

após a inclusão. Deseja confirmar o registro da contrarrazão?.” O usuário deverá clicar 

em “Confirmar”, conforme Figura 58.

  Figura 58

O sistema exibirá  a mensagem “Operação realizada  com sucesso”  e  informa na 

coluna “ Já possui  contrarrazão”  a indicação “Não”.  O usuário  deverá  clicar  no botão 

voltar para sair da tela, conforme Figura 59.
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Figura 59

11. Acompanhar Recurso

Esta funcionalidade permite aos fornecedores acompanhar a decisão do recurso. O 

usuário deverá  acessar o  menu  SERVIÇOS  AOS FORNECEDORES RDC  e clicar em 

“Acompanhar Recurso”, conforme Figura 60.

                  

                                                                           Figura 60

O sistema exibirá a relação das licitações que estão disponíveis para acompanhar o 
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recurso. O usuário deverá clicar em “Selecionar”, conforme Figura 61.

       Figura 61

O  sistema  exibirá  o  Item e  para  cada  item  Prazo  Final  Recurso,  Prazo  Final 

Contrarrazão,  Prazo  Final  Decisão,  Quantidade  de  Recurso,   Quantidade  de 

Contrarrazão,  Possui Decisão  Presidente Comissão e  Possui Decisão da Autoridade 

Competente.  

O usuário deverá clicar no “Número do Item” para visualizar o recurso, contrarrazões 

e decisões, conforme Figura 62.
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 Figura 62

O sistema exibirá os Recursos, as Contrarrazões (se houver) e Decisões, conforme 

Figura 63.

                  Figura 63
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12. Visualizar Impugnações, Esclarecimentos e Avisos

Esta funcionalidade permite aos usuários visualizar as impugnações, esclarecimentos 

e  avisos  incluídos  para  as  licitações  pelo  Presidente.  Para  visualizar  a  impugnação, 

esclarecimento  ou  aviso,  o  usuário  deverá   acessar  o  menu  SERVIÇOS  AOS 

FORNECEDORES RDC e clicar em “Visualizar Impugnações/Esclarecimentos/ Avisos”, 

conforme Figura 64.

                     

  Figura 64

Os  fornecedores  e  a  sociedade  em  geral  poderão  consultar  os  Avisos, as 
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Impugnações  e os  Esclarecimentos  incluídos  nas  licitações,  através  do  sítio 

www.comprasnet.gov.br, Acesso Livre > RDC > Consultar Licitações, conforme Figura 65. 

Figura 65

13. Visualizar Proposta

Esta funcionalidade permite ao usuário  visualizar  as propostas enviadas para cada 

item.  Para isso, o usuário deverá clicar em SERVIÇOS AOS FORNECEDORES RDC na 

opção  “Visualizar Propostas”, conforme Figura 66.

http://www.comprasnet.gov.br/
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        Figura 66
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O sistema exibirá tela com a relação das licitações disponíveis para visualização de 

propostas. O usuário deverá clicar em “Selecionar” da licitação desejada, conforme Figura 

67.

                 Figura 67

Será exibida a relação dos itens. O usuário deverá clicar em “Detalhar propostas” do 

item desejado, conforme Figura 68. 
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Figura 68

O  sistema  exibirá  todas  as  propostas  classificadas  e  desclassificadas 

automaticamente  pelo  sistema  dentro  do  modo  de  disputa  combinado  fechado/aberto,  

conforme Figura 69.
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         Figura 69
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14. Consultar Licitação Revogada, Anulada ou Abandonada

Esta funcionalidade permite ao usuário consultar uma licitação revogada, anulada ou 

abandonada. Para isto,  o usuário deverá clicar em “SERVIÇOS AOS FORNECEDORES 

RDC”  e clicar em “Consultar Licitação Revogada, Anulada ou Abandonada”,conforme 

Figura 70.

                  Figura 70



Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Departamento de Logística e Serviços Gerais

www.comprasnet.gov.br

O  sistema  exibirá  tela  com  a  relação  das  licitações  Revogada,  Anulada  ou 

Abandonada.  O usuário  poderá também consultar  uma licitação  revogada,  anulada ou 

abandonada, acessando  o  sítio www.comprasnet.gov.br,  no  Acesso Livre →  RDC → 

Consultar Licitações, conforme Figura 71.

Figura 71

15. Enviar anexo/planilha atualizada

Esta  funcionalidade  permite  ao  usuário  enviar  anexo/planilha  atualizada  quando 

convocado  pelo  Presidente. Para  isto,  o  usuário  deverá  clicar  em  “SERVIÇOS  AOS 

FORNECEDORES RDC” e clicar em “Enviar anexo/planilha atualizada”, conforme Figura 

72.

http://www.comprasnet.gov.br/
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     Figura 72

O sistema exibirá os itens para os quais o fornecedor foi  convocado. O fornecedor 

deverá clicar em “Anexar” conforme Figura 73. 
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Figura 73

O sistema exibirá tela para o envio do anexo. Antes de enviar , o usuário deverá clicar  

em “Recomendações para fazer o Upload  de Anexos” e ler todo o conteúdo 

exibido, conforme exemplo:

“Antes de enviar o anexo consulte o edital de licitação para obter informações sobre o conteúdo do  

arquivo a ser anexado à proposta.
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Utilize um compactador de arquivo:  Com a utilização de um compactador de arquivo, o tamanho do  

anexo  para  Upload  poderá  sofrer  uma  redução  em  mais  de  60%  do  seu  tamanho  original,  

otimizando assim o tempo para o envio da sua proposta.

Existem  vários  compactadores  disponíveis  no  mercado.  Escolha  um  de  seu  agrado  e  que,  

preferencialmente, produza arquivos compactados com a extensão .ZIP.

Evite imagens grandes e desnecessárias no anexo:

Imagem muito colorida com dimensão maior que 1/4 do tamanho de uma página geralmente possui  

um tamanho muito elevado para ser inserido em um anexo. Evite-as, mas, caso realmente este seja  

necessário, procure utilizar um programa externo para reduzir o seu tamanho e/ou a quantidade de  

cores destas imagens.

A mesma precaução deve ser tomada ao utilizar uma grande quantidade de imagens em um anexo.  

Procure utilizar somente o necessário.

Tabela comparativa entre velocidade de acesso e tempo para envio de anexo:

Tempo para envio de anexo depende de vários fatores, entre eles podemos destacar: a velocidade  

de acesso do seu provedor, o tempo de resposta entre a sua casa e o site do ComprasNet e o  

horário de envio do anexo.

Segue abaixo a relação entre a velocidade de Upload de seu provedor de acesso com o tamanho  

do  arquivo  que  está  sendo  enviado.  Estas  informações  são  estimadas  e  devem  ser  utilizadas  

apenas como ideia  do tempo para a transmissão pois  existem outros fatores não mencionados  

acima que podem elevar ou diminuir o tempo de envio do arquivo.”

Após ler todo o conteúdo, o usuário deverá selecionar o arquivo desejado e clicar em 

“Enviar Anexo”, conforme Figura 74. 
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                     Figura 74

               

O  sistema exibirá  a  mensagem de  confirmação,  o  usuário  deverá  clicar  em “OK”, 

conforme Figura 75.

    Figura 75

O sistema exibirá a mensagem “Operação realizada com Sucesso”  e informará o 

anexo com data e hora que foi enviado, conforme Figura 76.

Importante: Após o Presidente “Encerrar Convocação do Anexo”, o fornecedor não 

poderá mais enviar anexo. 
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         Figura 76

16. Manual

Veja  os Manuais que  estão  disponíveis  no  sítio www.comprasnet.gov.br menu 

Publicações /Manuais/RDC.

17. Em caso de dúvidas acione a Central de Serviço SERPRO

• www.comprasnet.gov.br  : Clicar no link “clique aqui” para abrir acionamento na CSS 

• css.serpro@serpro.gov.br  

• rdc@planejamento.gov.br  

• Telefone: 0800-978.2329

mailto:rdc@planejamento.gov.br
mailto:css.serpro@serpro.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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18. Histórico de Versões

Data Versão Atualização/Inclusão de funcionalidades

25/02/2013 1 Elaboração  do  Manual  de  RDC  –  Regime  Diferenciado  de  Contratações 

Públicas – Eletrônico – Fornecedor
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