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O  Regime  Diferenciado  de  Contratações  Públicas  -  RDC foi  desenvolvido  em

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

O  Manual  de  Regime  Diferenciado  de  Contratações  Públicas  -  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 um 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) -

(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)
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ORDC 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.

O Órgão/Unidade que desejar utilizar o RDC, na forma eletrônica, deverá  formalizar

sua  habilitação  de  perfil  de  acesso,  por  meio  de  Ofício  e  encaminhar  ao  Diretor  do

Departamento  de  Logística  e  Serviços  Gerais  –  DLSG,  da  Secretaria  de  Logística  e

Tecnologia de Informação – SLTI,  do  Ministério do Planejamento,  Desenvolvimento e

Gestão,  Secretaria de Gestão, Departamento de Logística, Coordenação-Geral de Suporte

aos Usuários - Esplanada dos Ministérios, Bloco “K”, 4ºandar –Brasília - DF – CEP:70040-

906 -  Brasília – DF, informando os seguintes dados: 

 CPF;

 Nome completo;

 Endereço e CEP;

 Matrícula no SIAPE;

 Telefone para contato;

 Código da UASG ou UG; e

  Perfil a ser cadastrado. 

Os perfis disponíveis para o RDC Eletrônico são:

 PRESID-RDC: para o usuário (PRESIDENTE) que vai operar a sessão pública

do RDC*;

 HOMOL-RDC: para o usuário (HOMOLOGADOR) que vai homologar o RDC*;

 RDCDIVULG1:  para o usuário que registra dados do aviso e evento do RDC

para publicação/divulgação;

 RDCDIVULG2: para consulta da divulgação do RDC;

 RDCFINANC1: para o usuário do setor financeiro que vai gerar o documento

* Necessitam da apresentação da Portaria de designação/nomeação para atendimento da habilitação.
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hábil (empenho, NL e NP);

 RDCFINANC2: para consulta ao documento hábil (empenho, NL e NP);

 RDCCONTRA1:  para o usuário que registra dados do extrato e eventos de

contrato do RDC para publicação/divulgação;

 RDCCONTRA2:  para consulta do registro de extrato do contrato e evento do

RDC;

 RDCFISCAL: para o gestor do contrato oriundo de RDC, que permitirá realizar

a medição do cronograma.

Neste manual serão apresentados os procedimentos operacionais para execução do

RDC – Eletrônico no modo de disputa – Aberto/Fechado, Aberto e Fechado.

2. Acessar o sistema

Para acessar o RDC Eletrônico, acesse o  site  comprasgovernamentais.gov.br, na

sessão “Acesso aos Sistemas” clique em “Comprasnet - SIASG”, conforme Figura 1.
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Figura 1

O sistema exibirá1 nova tela, clique em “Produção”, conforme Figura 2.

1- Está também disponível, no ambiente de treinamento. Para acessá-lo, o usuário deverá clicar em 
“Treinamento”, informando CPF e senha (mesma senha utilizada na produção).
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Figura 2

Na sessão “Acesso Restrito”, informe os seguintes campos: 

• Perfil: Selecione Governo;

• Login: Informar o número do CPF;

• Senha: Informar a senha de acesso;

• Ambiente:  Virá preenchido de acordo com o ambiente acessado. Conforme

informado anteriormente.

Após o preenchimento dos campos, clique no botão “Acessar”. Conforme figura 3.
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Figura 3

Em seguida,  clique em  SERVIÇOS DO GOVERNO  /  RDC  /  Eletrônico, conforme

Figura 4

Figura 4

8

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão 
Departamento de Logística 



Após clicar em RDC / Eletrônico, o sistema exibirá o menu de acordo com o perfil do

usuário: “Presidente” ou “Autoridade Competente” (Homologador). No exemplo, o usuário

está com o perfil de “Autoridade Competente” (Homologador), conforme Figura 5.

Figura 5

3. Incluir Comissão de Licitação

A Comissão de Licitação é criada pela Administração Pública Federal com a função de

receber,  examinar  e  julgar  todos  os  documentos  e  procedimentos  relativos  ao

cadastramento de licitantes e às licitações.

Existem 2 (dois) tipos de comissão:

 Permanente: Tem validade de 1 (um) ano e pode ser vinculada a várias licitações;

e

 Especial:  Tem validade por um período menor que 365 dias e sua criação pode

ser específica para 1 (uma) licitação ou várias licitações.

As comissões deverão ser compostas por, no mínimo, (3) três membros tecnicamente
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qualificados, sendo 1 (um) presidente ou 1(um) presidente substituto e pelo menos 2 (dois)

membros, na maioria deles servidores ou empregados públicos pertencentes aos quadros

permanentes dos órgãos ou entidades responsáveis pela licitação. 

Importante: Tanto o usuário com o perfil de “Autoridade Competente”  (Homologador) ou

de “Presidente” poderão cadastrar a comissão de licitação para o Regime Diferenciado de

Contratações Públicas – RDC.

Para incluir/cadastrar a comissão de licitação, o usuário com o perfil de “Presidente”

ou  “Autoridade  Competente”  (Homologador) deverá,  após  acessar  o  módulo  RDC

Eletrônico, em  SERVIÇOS  DO  GOVERNO  RDC clicar  em  “Manter  Comissão  de

Licitação”, conforme Figura 6.

Figura 6

O sistema exibirá a tela com a relação das comissões que já foram criadas. Para incluir

uma nova comissão, clique no botão “Incluir”, conforme Figura 7.
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Figura 7

O  sistema  exibirá  tela  para  preenchimento  dos  campos,  observe  que  os  campos

assinalados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.

Segue abaixo os procedimentos para o preenchimento dos campos:

 Tipo da Comissão: selecionar Permanente ou Especial;

 Tipo  do  Documento  de  Designação: informar  o  tipo  do  documento  de

designação;

 Número do Documento de Designação: informar o número do documento de

designação;

 Nome da Comissão: informar o nome da comissão;

 Motivo: informar o motivo da criação da comissão;

 Início da Vigência: informar a data de início de vigência da comissão; e

 Fim da Vigência: informar a data fim da vigência da comissão.

Na área “Membros da Comissão”,  informar o número do CPF e selecionar qual o
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perfil do usuário: “Presidente”, “Presidente Substituto” ou “Membro”.

Após preencher todos os campos, observe que ao selecionar o perfil  do usuário, o

campo “Nome” é preenchido automaticamente pelo sistema. Em seguida,  clique  no botão

“Incluir Membro” conforme Figura 8.

Figura 8

Após clicar no botão “Incluir Membro”, observe que o usuário incluído será exibido na

área Membros da Comissão. Dentro dessa área, no campo “Ação”, o sistema disponibiliza

o link “Apagar” para cada membro incluído, caso seja necessário exclui-lo.

Após incluir todos os membros da comissão, clique no botão “Salvar”, conforme Figura

09.
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Figura 09

 O  sistema  exibirá  mensagem  “Operação  realizada  com  sucesso”.  E  para  cada

comissão cadastrada são disponibilizados os seguintes links:

 Desativar:  somente será possível “Desativar” uma comissão se não houver

nenhuma licitação vinculada a ela. 

 Visualizar/Editar: somente  será  possível  “Editar”  uma  comissão  se  não

houver nenhuma licitação vinculada a ela. 

Importante:

• A qualquer momento é possível Excluir/Incluir membro de uma comissão;

• Após criar uma comissão, o sistema não permitirá alterar o tipo da comissão

Clique no botão “Voltar”, conforme Figura 10.
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Figura 10

4. Vincular Comissão de Licitação

Esta funcionalidade tem por objetivo definir o Presidente, o Presidente Substituto e

os Membros da Equipe de Apoio que participarão da licitação. Este procedimento poderá

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

Para vincular a comissão de licitação, o usuário com o perfil de “Presidente” deverá

acessar  o  módulo  “RDC  Eletrônico”  / “SERVIÇOS  DO  GOVERNO  RDC”  clicar  em

“Vincular Comissão de Licitação”, conforme Figura 11.
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Figura 11

O sistema exibirá tela com a relação das licitações cadastradas, clique no número da

licitação para selecioná-la. 

Para este exemplo, será selecionada a licitação de número 12/2016, conforme Figura

12.
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Figura 12

O sistema exibirá a relação das Comissões cadastradas na UASG, informando o Tipo

da Comissão, Nome da Comissão, Início da Vigência e Fim da Vigência. 

Clique no link “Selecionar” da comissão desejada, conforme Figura 13.
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Figura 13

Após selecionar a comissão, o sistema exibirá tela com os Membros da Comissão e o

link “Vincular”. Vincule os membros desejados para àquela licitação. 

Para isso, clique em “Vincular”, conforme Figura 14.
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Figura 14

Observe que ao clicar  no link  Vincular,  o  sistema disponibiliza o membro  na área

“Membros Vinculados à Licitação” conforme Figura 15.
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Figura 15

Observe também que o sistema disponibiliza o link “Desvincular” para cada Membro

de Comissão vinculado. 

Para  desvincular,  clique  em  “Desvincular”  e  este  membro  será  exibido  no  link

“Mostrar Listagem de membros desvinculados da licitação”.

Após vincular todos os membros, clique no botão “Salvar”, conforme Figura 16.
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Figura 16

O sistema exibirá mensagem “Operação realizada com sucesso”, conforme Figura

17.
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Figura 17

5. Incluir Impugnações, Esclarecimentos e Avisos

Esta  funcionalidade  permite  ao  usuário  com  perfil  de  “Presidente”  incluir  as

impugnações,  esclarecimentos  e  avisos  com  as  respectivas  respostas.  Todos  esses

registros ficarão disponíveis para conhecimento dos fornecedores e da sociedade no Portal

de Compras do Governo Federal - Comprasnet.

 Para  incluir  a  impugnação,  esclarecimento  ou  aviso,  o  usuário  com  o  perfil  de

“Presidente”  deverá  acessar o módulo “RDC  Eletrônico” / “SERVIÇOS DO GOVERNO

RDC” clicar em “Incluir Impugnações/Esclarecimentos/Avisos”, conforme Figura 18. 

21

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão 
Departamento de Logística 



Figura 18

O sistema exibirá relação das licitações cadastradas e o usuário deverá escolher a

licitação desejada para incluir a Impugnação ou esclarecimento ou o Aviso. 

No exemplo, será selecionado a licitação de número 12/2016, conforme Figura 19.
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Figura 19

O sistema exibirá tela para que o usuário possa selecionar  Aviso,  Impugnação ou

Esclarecimento e informar o texto no campo “Mensagem”, conforme Figura 20.
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Figura 20

Para a Impugnação e/ou Esclarecimento, o sistema habilita o campo “Resposta”. 

Informe no campo “Mensagem” o texto recebido pelo fornecedor. 

No campo “Resposta” registre o texto correspondente a resposta da Impugnação e/ou

Esclarecimento. Em seguida clicar no botão “Incluir”. 

No exemplo, será informado um Esclarecimento, conforme Figura 21.
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Figura 21

Será exibida a mensagem: “Operação realizada com sucesso” e disponibilizará

na área  específica o  Tipo,  Data, Hora,  Mensagem e  Resposta incluída, conforme Figura

22.
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Figura 22

Para  consultar  os  Avisos, as  Impugnações  e os Esclarecimentos  incluídos  nas

licitações, acessar  o  site  “comprasgovernamentais.gov.br”  / “Gestor  de  Compras”  /

“Consultas” / “Regime Diferenciado de Contratação” / “RDC Eletrônico”.

O sistema exibirá todas as licitações agendadas informando: Nº Licitação, Cód. Uasg,

Órgão,  Início Proposta,  Fim Proposta,  Situação e Informações da Licitação, conforme

Figura 23.
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Figura 23

6. Modo de Disputa Combinado - Aberto/ Fechado 

Este modo de disputa é composto de duas etapas, são elas:

 1ª  etapa:  Aberto  -  A sessão  pública  será  aberta  automaticamente  pelo

sistema  de  acordo  com  a  data  e  hora  da  abertura  para  recebimento  de

proposta/lance  registrada  no  Aviso  de  Licitação  no  modulo  Divulgação  de

Compras. Não haverá fase de análise de proposta e sim a classificação das

propostas  de acordo  com a ordem de  vantajosidade  para  a  Administração

Pública. Os licitantes que apresentarem as três melhores propostas oferecerão

propostas finais, fechadas.
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 2ª etapa: Fechado - A fase fechada da disputa ocorrerá através do envio

de um último lance para cada item. O início da disputa será determinado pelo

presidente e a qualquer momento, ele poderá encerrar a fase fechada.

6.1 - Fluxo Operacional do Modo de Disputa Combinado - Aberto / 
Fechado
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6.2 - Operar / Acompanhar
Esta  funcionalidade  permite  ao  usuário  com  o  perfil  de  “Presidente”,

Operar/Acompanhar a Sessão Pública da Licitação.  Nessa fase,  a  comunicação entre o

Presidente  e  os  licitantes,  via  sistema  eletrônico  –  Chat,  é  unilateral,  podendo  ser

acompanhada  pela  sociedade  por  meio  do  Portal  Comprasgovernamentais na  opção

Acesso Livre →  RDC → Em Andamento.

Os licitantes poderão encaminhar Proposta/lances sucessivos de acordo com o horário

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital.

O  instrumento  convocatório  poderá  estabelecer  intervalo  mínimo  de  diferença  de

valores entre os lances.

Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados pelo sistema, em tempo real,

do valor do menor lance registrado, sem possibilidade de identificação do licitante.

Para operar/acompanhar a licitação, o usuário Presidente deverá acessar o módulo

RDC  Eletrônico, clicar  em  SERVIÇOS  DO  GOVERNO  RDC  e  clicar  em

“Operar/Acompanhar”, conforme Figura 24.
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Figura 24

O sistema exibirá tela com a relação das licitações cadastradas, clique sob o número

da licitação desejada. 

No exemplo, será selecionada a licitação de número 22/2016, conforme Figura 25.
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Figura 25  

Após a seleção da licitação, o sistema exibirá tela com o código  e  nome da UASG,

Número da licitação, Modo de Disputa e a relação dos itens, informando o Número do item,

Nome do Item,  Tratamento Diferenciado,  Margem Preferência,  Valor Estimado (R$),

Situação e o Melhor Lance para cada item. 

Observe que na frente do Número da Licitação e do Nome do Item, o sistema exibirá o

ícone de “lupa” que ao clicar sobre ele, é exibido detalhes da licitação ou detalhes do item. 

O  Presidente  poderá  antes  de  abrir  os  itens  ou  a  qualquer  momento  da  Sessão

Pública,  enviar  mensagem  aos  licitantes.  Para  isso,  deverá  informar  o  texto  no  campo

específico e, em seguida, clicar no botão “Enviar Mensagem”, conforme Figura 26.
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Figura 26 

O sistema disponibiliza na área específica de “Mensagens”, as mensagens enviadas

aos licitantes pelo Presidente e pelo Sistema, informando a data e hora de envio.

Após enviar mensagem aos licitantes, o Presidente poderá abrir os itens. Para isso,

selecione o(s) item(ns) desejados e clique no botão “Abrir Proposta/Lance”. Sendo possível

abrir simultaneamente até 50 itens.

No exemplo, abriremos os 4 (quatro) itens da licitação, conforme Figura 27.
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Figura 27 

O sistema exibirá tela com os dados do item 1 e as propostas ativas. 

Para abrir o item para lances, clique no botão “Confirmar Início de Lances”, conforme

Figura 28.
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Figura 28

O sistema exibirá mensagem informando que “Você tem certeza que deseja abrir

o(s) item(ns) 1 para lances?”. Clique em “Confirmar”, conforme Figura 29.
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Figura 29

Após confirmação, o sistema exibirá mensagem: “Operação realizada com sucesso”

e observe que a Proposta 4 foi desclassificada automaticamente pelo sistema. 

Para abrir o próximo item, clique no botão “Próximo Item”, conforme Figura 30.
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Figura 30
Se  for  necessário  desclassificar uma  proposta,  selecione a  proposta,  informe a

justificativa da desclassificação e clique em “Desclassificar Proposta”. 

O sistema permite também cancelar uma desclassificação feita por engano, para isto

selecione a  proposta  desclassificada,  informe a  justificativa  do  cancelamento  da
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desclassificação e clique em “Cancelar Desclassificação”.

No caso de desclassificação de todas as propostas, o item será considerado como

cancelado, devendo compor a relação de itens na aba “Cancelados/Desertos”.

Após abrir os itens desejados, observe que o sistema altera a situação do(s) item(ns)

de “Fechado” para “Aberto” e os fornecedores já poderão enviar seus lances.

Durante a sessão pública, o Presidente poderá:

 Excluir  Lance  – Para excluir um lance, selecione o item e clique no botão

“Excluir Lance”, conforme Figura 31.

Figura 31
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O sistema exibirá a relação dos lances do item. 

Clique no ícone de “Lixeira” do lance que será excluído, conforme Figura 32.

Figura 32

O sistema exibirá mensagem de confirmação, clique em “Confirmar”, conforme Figura

33.
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Figura 33

O sistema exibirá mensagem “Operação realizada com sucesso”. 

Clique no botão “Voltar”, conforme Figura 34 
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Figura 34

O sistema exibirá o item 1 com o lance anterior e a mensagem enviada ao fornecedor

explicando que o lance de R$ 156.000,0000 do item 1 foi excluído por ter sido considerado

inexequível.

 Suspender Item:  Para suspender o item,  selecione o item  e clique no botão

“Suspender Item”, conforme Figura 35.
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Figura 35

O sistema exibirá mensagem de confirmação, clique no botão  “Confirmar”, conforme

Figura 36.
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Figura 36

O sistema exibirá mensagem “Operação realizada com sucesso”. A situação do item

ficará como “Suspenso”,  sendo que, estando na  situação de Suspenso, os fornecedores

não poderão enviar lances.

 Para retornar o item para situação de  Aberto,  selecione o item e clique no botão

“Reabrir Item”, conforme Figura 37.
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 Figura 37

O sistema exibirá mensagem de confirmação, clique no botão “Confirmar”, conforme

figura 38.
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 Figura 38

Será exibida mensagem: “Operação realizada com sucesso” e a situação do item

retornará para Aberto, conforme Figura 39. 
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Figura 39

 Encerrar Item: A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do

Presidente. 

Para encerrar o item,  selecione o(s) item(ns) e clique no botão “Encerrar Item”,

conforme Figura 40.
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Figura 40

 Sistema  exibirá  mensagem:  “Informe  o  tempo  para  encerramento  de  envio  de

lances dos itens selecionados (de 1 a 30 minutos)”. 

O encerramento aleatório é determinado pelo sistema num intervalo de 0 (zero) a 30

(trinta) minutos.
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O Presidente deverá informar o tempo e clicar no botão “Confirmar”, conforme Figura

41.

Figura 41

Sistema apresenta mensagem “Operação realizada com Sucesso”. 

Observe  que  a  situação  dos  itens  fica  como  “Em encerramento  de  Lances”  e  o

sistema enviará mensagem informando até que hora e data os itens estarão em Iminência,

conforme Figura 42.

Importante: Os itens em Iminência ainda poderão receber lances. 

                     Após o término do tempo de Iminência, os itens entrarão no encerramento  

                     aleatório.
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Figura 42
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Após o encerramento aleatório, a situação dos itens passarão para “Encerrado Etapa

Aberta”. 

Sempre que existir uma diferença igual ou maior que 10%, entre o melhor lance e o

lance do licitante subsequente, e se for de interesse do presidente, será possível reabrir o

item para apresentação de lances intermediários 

Decreto Nº 7.581 de 11 de outubro de 2011

Art.  20.  O instrumento  convocatório poderá estabelecer  a possibilidade de apresentação de lances  
intermediários pelos licitantes durante a disputa aberta.

§ Parágrafo único: São considerados intermediários os lances:

I – iguais ou inferiores ao maior já ofertado, mas superiores ao último lance dado pelo próprio licitante, 
quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta de preço: ou 

II – iguais ou superiores ao menor já ofertado, mas inferiores ao último lance dado pleo próprio licitante, 
quando adotados os demais critérios de julgamento.

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.

  § 1°  Após o reinício previsto no caput, os licitantes serão convocados a apresentar lances.

 § 2° Os licitantes poderão apresentar lances nos termos do parágrafo único do art.20.

 § 3° Os lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação. 

Importante:

• O fornecedor que ofertou o melhor lance, ou seja, o primeiro classificado, não

conseguirá ofertar novos lances ao reiniciar a disputa aberta; 

• Os lances intermediários não poderão ser menores que o lance vencedor;

• Para  os  itens,  cuja  a  diferença  do  melhor  lance  e  o  lance  do  licitante

subsequente seja  acima  de 10%, o botão “Reiniciar Disputa Aberta”  ficará

desativado.

 

Neste momento,  o  Presidente poderá,  caso  seja necessário,  reiniciar  os itens para

novos lances intermediários, podendo reiniciar um ou mais itens. Para isto,  selecione o(s)

Item(ns) desejado e clique em “Reiniciar Disputa Aberta”. No exemplo vamos reiniciar o

item 1 para lances, conforme Figura 43.
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Figura 43

O sistema retorna o item para a situação de Aberto e envia mensagem aos licitantes

informando que o item foi reaberto para nova disputa.

No  momento  oportuno,  o  Presidente  poderá  encerrar  a  disputa  aberta.  Para  isto,

selecione o item e clique no botão “Encerrar Item”, conforme Figura 44.
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Figura 44

 Sistema  exibirá  mensagem:  “Informe  o  tempo  para  encerramento  de  envio  de

lances dos itens selecionados (de 1 a 30 minutos)”. 

O Presidente deverá informar o tempo e clicar no botão “Confirmar”, conforme Figura

45.
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Figura 45

Sistema apresenta mensagem “Operação realizada com Sucesso”. Observe que a

situação do item fica como “Em encerramento de lances” e o sistema enviará mensagem

informando até que hora e data os itens estarão em Iminência, conforme Figura 46.

Importante: O item em Iminência ainda poderá receber lances.

52

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão 
Departamento de Logística 



Figura 46

Após o término do tempo de iminência, os itens entrarão no encerramento aleatório.

O encerramento aleatório é determinado pelo sistema num intervalo de 0 (zero) a 30

(trinta) minutos, conforme Figura 47 
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Figura 47

Para  ilustrar,  disponibilizamos  a  tela  em  que  o  fornecedor  encaminha  os  lances.

Observe que o referido fornecedor está ofertando o melhor lance para o item 04 e perdendo

para os itens 02 e 03. Veja Figura 48.
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Figura 48

Observe que o(s) item(ns) passou(ram) para a situação de “Encerrada Etapa Aberta” 

É necessário  iniciar a disputa fechada. Para isso,  selecione o(s) item(ns) e  clique no

botão “Iniciar Disputa Fechada”, conforme Figura 49.
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Figura 49

Sistema apresentará a seguinte mensagem: “Informe o prazo (de 20 a 60 minutos)

para realização da disputa fechada.

Ao encerrar o modo de disputa aberta, o reinicio de disputa para os itens não

será mais possível. Deseja iniciar o modo de disputa fechado?”. 

Clique no botão “Confirmar”. Conforme Figura 50
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Figura 50
 

Após a confirmação  do  início da  disputa  fechado  sistema apresenta  a  mensagem:

“Operação realizada com sucesso”, conforme Figura 51. 

Figura 51
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Após o encerramento de  TODOS OS ITENS,  para cada item que teve empresa de

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

último lance enviado, para o item, seja até 10% superior à oferta vencedora. Estas empresas

poderão ofertar novos lances.

Importante:

Para  este  exemplo  não  apresentaremos os procedimentos  operacionais  do  Desempate

ME/EPP, no entanto no manual RDC Eletrônico – Manual do Usuário – Órgão Público –

Modo de Disputa Fechado/Aberto  no  item 08 – Operar / Acompanhar Licitação estes

procedimentos são apresentados com todos os detalhes. 

6.3 - Julgar Propostas

Esta funcionalidade permite realizar o julgamento das propostas. Para isto, clique em

SERVIÇOS DO GOVERNO RDC na funcionalidade “Julgar Propostas”,  conforme Figura

52.

Figura 52

O sistema exibirá a relação das licitações  que estão aguardando o julgamento das

propostas.

Observe que a situação do(s) item(ns) é “Encerrado”. 

Selecione a(s) licitação(ões) que deseja realizar o julgamento da proposta e clique no
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botão “Julgamento”, conforme Figura 53.

Figura 53

O sistema exibirá a relação dos itens e o link “Detalhar propostas” para cada item. 

Observe  que  neste  momento,  o  Presidente,  se  necessário  for,  poderá  enviar

mensagens aos licitantes.  Sendo possível enviar mensagem a todos os fornecedores ou

para  um  fornecedor  específico.  Para  isto,  clique na  área  “Mensagens/Chat”,  conforme

Figura 54.
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Figura 54
 

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.

Importante: 

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

selecionado terá o chat fechado para resposta. 

No campo “Fornecedor” selecione Todos ou o Fornecedor Específico.

 Após realizar a seleção necessária, digite a mensagem, no campo próprio, e clique no

botão “Enviar Mensagem”, conforme Figura 55.
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Figura 55

O sistema exibirá a mensagem.

Para verificar as propostas, negociar o valor da proposta ou cancelar o item, clique em

“Detalhar propostas” do item desejado, conforme Figura 56.
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Figura 56

Para cada proposta serão exibidos os dados do fornecedor, os campos “Melhor Lance

(R$)”, “Data do Último Lance”,“Valor Negociado (R$)” e outras informações. 

Observe que ao selecionar uma proposta, o sistema habilitará no rodapé da tela os

botões:

 Voltar: para voltar para a tela anterior; 

 Negociar Valor - para negociar o valor, o usuário deverá informar o novo valor

no  campo  “Valor  Negociado  (R$)”, informar  a  justificativa  no  campo

“Observação” e clicar no botão “Negociar Valor”;

 Aceitar  Proposta  -  para  aceitar  a  proposta  para  o  item,  o usuário  deverá

selecionar a proposta desejada e clicar no botão “Aceitar Proposta”;

62

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão 
Departamento de Logística 



 Recusar  Proposta  -  Esta  funcionalidade  permite  ao  usuário  recusar  a

proposta. O usuário deverá após selecionar a proposta, informar a justificativa

no campo “Observação” e, em seguida, clicar no botão “Recusar Proposta”.

O sistema  exibirá  mensagem  “Sr.  Presidente,  está  aberto  o  prazo  para

registro de intenção de recursos da fase de julgamento do item X.” Caso

seja  necessário,  aceitar  a  proposta  recusada,  o  usuário  deverá  informar  a

justificativa no campo “Observação” e, em seguida, clicar no botão “Aceitar

Proposta”. 

 Convocar  Anexo  -  Esta  funcionalidade  permite  ao  usuário  solicitar  ao

fornecedor que envie a documentação necessária. Para isto, o usuário deverá

clicar no botão “Convocar Anexo”. O sistema exibirá a mensagem e habilitará

o link “Convocado”  para que o usuário possa verificar os anexos/planilhas

enviados  pelo  fornecedor.  Por  decisão  do  Presidente,  o  mesmo  deverá

encerrar  a  convocação de anexo através do botão “Encerrar  Convocação

Anexo”;

 Em Análise - para colocar um item em análise, o usuário deverá selecionar a

proposta, informar a justificativa no campo “Observação” e clicar no botão “Em

Análise”.  Para retirar  o  item da situação de Em Análise,  o  usuário  deverá

informar a justificativa no campo “Observação”  e clicar no botão “Desfazer

Situação do Item”;

 Cancelar Item - para cancelar o item, o usuário deverá informar a justificativa

no  campo  “Observação”  e  clicar  no  botão  “Cancelar  Item”.  Caso  seja

necessário,  o  usuário  poderá  desfazer  o  cancelamento  do  item.  Para  isto,

deverá  informar  a  justificativa  no  campo  “Observação”  e  clicar  no  botão

“Desfazer Cancelamento do Item”; 

 Anular Item -  para anular o item, o usuário deverá informar a justificativa no

campo “Observação” e clicar  no botão “Anular  Item”.  O sistema exibirá  a

mensagem “Esta ação irá submeter à anulação do item para a aprovação

da Autoridade Competente. Confirmar ação?”.  O usuário deverá clicar em
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“OK”;

 Fracassar Item - para fracassar o item, o usuário deverá informar a justificativa

no  campo “Observação” e  clicar  no  botão “Fracassar  Item”. Caso  seja

necessário retirar o item da situação de fracassado, o usuário deverá informar

a justificativa no campo “Observação” e clicar no botão “Desfazer Fracassar

Item”; 

 Mensagens/Chat:  para  enviar  mensagens  aos  fornecedores,  o  Presidente

deverá clicar no botão “Chat” conforme informado anteriormente.

Importante:

- Item Anulado: Quando se tratar de vicio irreparável;

- Item Fracassado: Quando as propostas apresentadas não atendem os requisitos 

necessários.

Para  realizar  o  julgamento,  Selecione a  proposta  vencedora e  clicar em “Aceitar

Proposta”, conforme Figura 57.
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Figura 57

O sistema exibirá mensagem de confirmação “Deseja aceitar a proposta?”. 

Clique em “Ok” conforme Figura 58.

Figura 58

O sistema exibirá as mensagens: “Sr. Presidente, está aberto o prazo para registro

de intenção de recursos da fase de julgamento do item 1.” ,“Operação realizada com

sucesso.” e na coluna “Situação” o sistema exibirá o status de “Julgado”.

Observe que após aceitar ou recusar uma proposta para um item, automaticamente, o

sistema abre o prazo para o registro de  intenção de recurso da fase de Julgamento,

conforme Figura 59.
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Figura 59

 Importante:

Nas contratações regidas pelo RDC, existe a possibilidade de subcontratação de parte 

da obra ou dos serviços de engenharia. Deverá estar prevista no instrumento convocatório e 

será admitida nos exatos termos e limites previstos no edital (art. 10 do Decreto nº 7.581).

Além disso, a subcontratação não exclui a responsabilidade do contratado perante a

Administração Pública quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado.

O RDC que permite a subcontratação é idêntico ao RDC sem subcontratação, exceto as

fases de Julgamento e Habilitação.

Para  este  exemplo  não  apresentaremos os procedimentos  operacionais  para  o

julgamento de uma licitação com subcontratação, no entanto no manual RDC Eletrônico –

Manual do Usuário – Órgão Público – Modo de Disputa Fechado/Aberto no item 11 –
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Julgar Subcontratada estes procedimentos são apresentados com todos os detalhes. 

6.4 - Habilitar / Fechar Prazo de Intenção de Recurso

Esta funcionalidade permite habilitar e/ou fechar o prazo de intenção de recurso. Para

isto,  clique em  “SERVIÇOS  DO  GOVERNO  RDC”  na  funcionalidade  “Habilitar/Fechar

Prazo de Intenção de Recurso”, conforme Figura 60.

Figura 60

O sistema exibirá a relação das licitações. 

Após selecionar a licitação desejada, será exibido tela com a relação dos itens para

que possa realizar a habilitação de um ou mais itens. 

Para isto, selecione o(s) item(ns) e clique no botão “Habilitar”, conforme Figura 61.
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Figura 61

O sistema exibirá mensagem de confirmação, clique em “Confirmar”, conforme Figura

62.

Figura 62
 

O sistema exibirá as mensagens “Sr. Presidente, está aberto o prazo para registro

de intenção de recursos da fase de habilitação do item 1.” e “Operação realizada com

sucesso.” e na coluna “Situação”, o sistema exibirá o status de “Julgado e Habilitado”. 
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Após habilitar  o item,  automaticamente,  o sistema abre o prazo para o registro  de

intenção de recurso da fase de habilitação.

Importante:  Os  licitantes  que  desejarem  recorrer  em  face  dos  atos  do  julgamento  da

Proposta ou da Habilitação deverão manifestar imediatamente, a sua intenção de recorrer,

sob pena de preclusão.

Observe que após habilitar todos os itens, caso seja necessário, o Presidente poderá

retornar os itens para a fase de julgamento. Para isto, clique no botão “Julgamento”.

Para  fechar  o  prazo  da intenção de recurso,  clique no  botão “Fechamento Prazo

Intenção de Recurso” (este botão só estará disponível após a habilitação de todos os

itens), conforme Figura 63.
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   Figura 63
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O sistema exibirá tela para preenchimento dos campos:

 Data  de  Fechamento  de  Intenção  de  Recurso:  informar  a  data  de

fechamento de intenção de recurso;

 Hora: informar a hora e minutos, sendo no mínimo 10 (dez) minutos a contar

do horário de Brasília exibido na tela; e

 Justificativa: informar a justificativa para o fechamento do prazo de intenção

de recurso.

Após o preenchimento dos campos, o usuário deverá clicar no botão “Fechar Prazo”,

conforme Figura 64.

Figura 64

O sistema exibirá mensagem de confirmação, clique em “Ok”, conforme Figura 65.
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Figura 65

O sistema exibirá mensagem “Operação realizada com sucesso.” e exibirá o botão

“Alterar  Prazo”  caso  seja  necessário  alterar  o  prazo  para  fechamento  da  intenção  de

recurso, conforme Figura 66 
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Figura 66

Importante:

Conforme informado anteriormente é possível realizar a subcontratação para o RDC. Para

conhecer  os  procedimentos  operacionais  da  Habilitação  da  Subcontratada,  gentileza

consultar o Manual  RDC Eletrônico – Manual do Usuário – Órgão Público – Modo de

Desputa Fechado/Aberto no item 13 – Habilitar Subcontratada estes procedimentos são

apresentados com todos os detalhes. 

6.5 - Reabrir / Alterar Prazo de Intenção de Recurso

Esta funcionalidade permite ao usuário Reabrir/Alterar o prazo de intenção de recurso.

Para isto,  clique em “SERVIÇOS DO GOVERNO RDC” na funcionalidade “Reabrir/Alterar

Prazo de Intenção de Recurso”, conforme Figura 67.
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Figura 67

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

fechado. 

Para  reabrir/alterar  o  prazo,  o  usuário  deverá  clicar  sobre  o  número  da  licitação

desejada, conforme Figura 68.
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Figura 68 

O sistema exibirá tela para preenchimento dos campos:

 Data  de  Fechamento  de  Intenção  de  Recurso:  informar  a  data  de

fechamento de intenção de recurso;

 Hora: informar a hora e minutos, sendo no mínimo 10 (dez) minutos a contar

do horário de Brasília exibido na tela; e

 Justificativa: informar a justificativa para o fechamento do prazo de intenção

de recurso.

Após o preenchimento dos campos, clique no botão “Reabrir Prazo”, conforme Figura

69.
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Figura 69

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

conforme Figura 70.

             Figura 70
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O sistema exibirá mensagem: “Operação realizada com sucesso.” e exibirá o botão

“Alterar  Prazo”  caso  seja  necessário  alterar  o  prazo  para  fechamento  da  intenção  de

recurso, conforme Figura 71.

Figura 71

6.6 - Visualizar as Propostas / Declarações

Esta  funcionalidade  permite  visualizar  as  propostas  e  declarações  enviadas  pelo

fornecedor para cada item. 

Para isto,  clique em  SERVIÇOS DO GOVERNO RDC na funcionalidade “Visualizar

Propostas/Declarações”, conforme Figura 72.
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Figura 72

O sistema exibirá tela para o preenchimento do número da licitação. Informe o número

da licitação no formato XXXXAAAA, onde XXXX é o número da licitação e AAAA o ano da

licitação (Exemplo: 222016) e clique no botão “Pesquisar”, conforme Figura 73.

Figura 73

O sistema exibirá a relação dos itens e o link “Detalhar propostas” para cada item.  

Para visualizar as propostas, clique em “Detalhar propostas”, conforme Figura 74.
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Figura 74

O  sistema  exibirá  a  relação  das  propostas  e  declarações  enviadas  para  o  item

selecionado. Nesta funcionalidade são exibidos os dados dos fornecedores (CNPJ e Razão

Social).

Sendo possível visualizar também as declarações exibidas com “Sim” clicando sobre o

links, conforme Figura 75
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           Figura 75
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6.7 – Suspender Licitação

Esta funcionalidade permite ao usuário suspender uma licitação. Para isto,  clique em

“SERVIÇOS  DO  GOVERNO  RDC”  na  funcionalidade  “Suspender  Licitação”,  conforme

Figura 76.

Figura 76

O sistema  exibirá  a  relação  das  licitações  a  serem  suspensas.  Após  selecionar  a

Licitação desejada, será exibido tela para o preenchimento dos campos:

 Tipo de Suspensão: selecionar o tipo de suspensão:

• Administrativa:  é  a  paralisação  temporária  do  procedimento

administrativo/licitatório,  por  decisão do Presidente  do RDC,  por  fatos

antecedentes  ou  supervenientes  (conveniência,  necessidade,  falha  no

sistema, etc).

• Cautelar:  é  a  paralisação  temporária  do  procedimento

administrativo/licitatório, pelo Presidente do RDC, em virtude de decisão

judicial, a qual tem por objeto a presunção de que a alegação possua
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suficiente  base  legal,  ou  seja,  que  há  possibilidade  de  que  o  direito

pleiteado pela parte exista no caso concreto. É concedida levando-se em

consideração  que  a  demora  da  decisão  final  possa  causar  prejuízos

(periculum in mora e fumus boni iuris).

• Judicial:  é  a suspensão/anulação  dos  efeitos  dos  atos

administrativos/licitatórios, em virtude de decisão judicial, pelo presidente

do RDC, quando houver flagrante ilegalidade, a fim de evitar grave lesão

a todo o procedimento licitatório de contratação pública.

 Justificativa:  informar  a  justificativa  de  acordo  com  o  tipo  de  suspensão

selecionado; e

 Data/hora prevista para reativação da licitação: informar a data e hora prevista

para a reativação da licitação.

Após o preenchimento dos campos, clique no botão “Suspender”, conforme Figura 77.

Figura 77
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O sistema exibirá mensagem: “Operação realizada com sucesso”, conforme Figura

78.

Figura 78

Ao confirmar a suspensão da licitação, o sistema enviará, automaticamente, e-mail aos

fornecedores participantes comunicando a suspensão da licitação. 

O  fornecedor  poderá  visualizar  também  através  do  portal

comprasgovernamentais.gov.br , na opção “Gestor de Compras” → “Regime Diferenciado

de Contratação” → “RDC Eletrônico”
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6.8 - Reabrir Licitação

Esta  funcionalidade  permite  ao  usuário  reabrir  uma  licitação.  Para  isto,  clique  em

“SERVIÇOS DO GOVERNO RDC” na funcionalidade “Reabrir Licitação”, conforme Figura

79.

Figura 79

O  sistema  exibirá  a  relação  das  licitações  a  serem  reabertas.  Após  selecionar  a

Licitação desejada, será exibida tela com os dados da suspensão da licitação. 

Importante:

 A licitação só poderá ser reaberta na data e hora informada no momento da suspensão. 

Para reabrir a licitação, clique no botão “Reativar”, conforme Figura 80.
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Figura 80

O sistema exibirá mensagem de confirmação, clique em “Ok”, conforme Figura 81.

 Figura 81

O sistema exibirá mensagem: “Operação realizada com sucesso”, conforme Figura

82.
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Figura 82

Ao confirmar a reabertura da licitação, o sistema enviará, automaticamente, e-mail aos

fornecedores participantes comunicando a reabertura da licitação. 

6.9 - Encerrar Sessão

Esta funcionalidade permite ao usuário Encerrar a Sessão Pública. Para isto, clique em

“SERVIÇOS DO GOVERNO RDC” na funcionalidade “Encerra Sessão”,  conforme Figura

83.
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 Figura 83

O sistema exibirá a relação das licitações que estão disponíveis para encerrar sessão

pública. 

Clique sobre o número da licitação desejada, conforme Figura 84.
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Figura 84

Se houver,  intenção de recurso,  na fase de julgamento e/ou habilitação  o sistema

exibirá tela com mensagem: “Sr. Presidente, favor informar as datas limites de prazo:

Razão de Recurso, Contrarrazão e Decisão, conforme disposto nos Arts. 54 e 56 do

Decreto  nº  7.581  de  11  outubro  de  2011,  considerando final  de  semana e  feriado

nacional.” e os campos para preenchimento:

 Limite de prazo para Razão de Recurso:  informar a data Limite de prazo

para Razão de Recurso, sendo 5 (cinco) dias úteis a contar da data atual;

 Limite  de prazo para Contrarrazão:  informar  a data Limite  de prazo para

Contrarrazão,  sendo 5 (cinco)  dias úteis  a  contar  da data fim da razão de

recurso; e

 Limite de prazo para Decisão: informar a data Limite de prazo para Decisão,

sendo 5 (cinco) dias úteis a contar da data fim da Contrarrazão.
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Importante:

Estes campos somente serão exibidos, se houver, intenção de recurso.

Para este exemplo não houve intenção de recurso. Para conhecer os procedimentos

operacionais para as licitações que houve intenção de recurso e o recurso propriamente

dito, gentileza consultar o manual RDC Eletrônico – Manual do Usuário – Órgão Público

– Modo de Disputa Fechado/Aberto, itens:

• Item 17 – Encerrar Sessão;

• Item 18 – Acompanhar Recurso;

• Item 19 – Decidir Recurso;

• Item 19.1 – Decidir Recurso – Presidente;

• Item 19.2 – Decidir Recurso – Autoridade Competente;

• Item 24 – Voltar Fase / Ata Complementar.

Após  selecionar a licitação desejada, clique no botão “Encerrar Sessão”,  conforme

Figura 85.

Figura 85
O sistema exibirá mensagem de confirmação, clique em “Ok”, conforme Figura 86

89

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão 
Departamento de Logística 



                   Figura 86

O sistema exibirá mensagem “Operação realizada com sucesso”.  Neste momento

será gerada a  Ata de Realização do RDC Eletrônico, para visualizá-la,  clique no botão

“Ata”, conforme Figura 87.

Figura 87

O sistema exibirá a Ata de Realização do RDC Eletrônico, conforme Figura 88.
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Figura 88

A  Ata  poderá  também  ser  visualizada  através  do  menu  principal  “SERVIÇOS DO

GOVERNO RDC” na funcionalidade “Visualizar Ata”.

6.10 – Negociar Propostas

Esta  funcionalidade é realizada  obrigatoriamente  antes da Adjudicação.  Permite  ao

Presidente da Comissão, caso necessário, negociar o valor da proposta com o fornecedor

que foi aceito e habilitado. 

Para  isso, clique em “SERVIÇOS DO GOVERNO RDC” na funcionalidade “Negociar

Proposta”. Conforme Figura 89
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Figura 89

Será exibida a relação das licitações disponíveis para Negociar Propostas. 

O  usuário,  Presidente  da  Comissão,  deverá  clicar  sobre  o  número  da  licitação

desejada. Conforme Figura 90
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Figura 90

Caso seja realizada, via chat, a negociação de um novo valor entre o Presidente da

Comissão e o Fornecedor, clique no link “Detalhar Proposta” do item que foi negociado.

 Para este exemplo foi negociado o valor para o item 03,  observe que a situação dos

itens é “Realizar Negociação”, conforme Figura 91.
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Figura 91

Será exibida tela com os Dados do item. 

Para  a proposta  que  está  na  situação  de  Aceita  e  Habilitada  o  campo  “Valor

Negociado (R$)” fica aberto para o registro do novo valor. 

Após  selecionar  a  proposta  são  disponibilizados  os seguintes  botões:  “Voltar”,

“Negociar Valor”, “Convocar Anexo” e “Encerrar Negociação”.

No campo “Valor Negociado (R$)”, informe o novo valor, no campo “Observação”,

informe a justificativa e clique no botão “Negociar Valor”, conforme Figura 92.
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Figura 92

Será exibida mensagem de confirmação, clique em “Ok”, conforme Figura 93.
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                                     Figura 93

Será  exibida mensagem  “Operação  realizada  com  sucesso”,  clique  no  botão

“Encerrar Negociação”, conforme Figura 94
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Figura 94

Será exibida mensagem de confirmação, clique em “Ok”, conforme Figura 95.
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                               Figura 95

Será exibida mensagem “Operação realizada com sucesso”. Observe que a situação

do item  03 mudou para “Realizar Adjudicação”,  os demais itens continuam na situação

Realizar Negociação”.

Como  não  houve  negociação  para  os  demais  itens,  é  necessário  encerrar  a

negociação,  para  isso  selecione  os  itens  que não houve negociação  e  clique no  botão

“Encerrar Negociação”, conforme Figura 96.
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Figura 96

Será exibida mensagem de confirmação, clique em “Ok”, conforme Figura 97.

                     Figura 97
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Será exibida mensagem “Operação realizada com sucesso”. 

Observe que  agora,  a situação dos itens,  que não houve negociação, também estão

como “Realizar Adjudicação”, conforme Figura 98.

Figura 98

Importante:

• Mesmo para os itens que  não houve negociação de valores de proposta,  o

Presidente da Comissão deve “Encerrar Negociação” do item;

• Somente  depois da fase de negociação de proposta  que  é possível  realizar  a

adjudicação do item;

• No RDC, a adjudicação é realizada apenas pela Autoridade Competente. 
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6.11 - Adjudicar

Para adjudicar o item, o usuário com o perfil de Homologador (Autoridade Competente),

deverá  clicar  em  “SERVIÇOS  DO  GOVERNO  RDC”  na  funcionalidade  “Adjudicar”,

conforme Figura 99.

Figura 99

O sistema exibirá tela com o campo “UASG” para preenchimento. Informe o código da

UASG e clique no botão “Pesquisar”.

Após pesquisar a UASG desejada,  será exibida  a relação das licitações disponíveis

para adjudicação. Clique sobre o número da licitação desejada. 

Após clicar sobre o número da licitação desejada, serão exibidos todos os itens da

licitação cuja a situação é: “Realizar Adjudicação”.

A Autoridade Competente poderá realizar as seguintes ações:

 Detalhar  Proposta:  Ao  clicar  em  detalhar  propostas,  o  usuário  somente

poderá Cancelar o Item;

 Voltar;

 Adjudicar Item selecionado;

 Cancelar Adjudicação;
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 Cancelar Item; e

 Desfazer Cancelamento do item; 

 

Todas estas ações devem ser registradas em campo próprio do sistema.

No exemplo, o  Homologador (Autoridade Competente) deverá selecionar o item e

clicar no botão “Adjudicar Item Selecionado”, conforme Figura 100.

Figura 100

O sistema exibirá mensagem de confirmação,  clique no botão  “Ok”, conforme Figura

101.
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                                                Figura 101

Será exibida a mensagem: “Operação realizada com sucesso” e a situação do item

ficará como Adjudicado, conforme Figura 102.

Figura 102

Após adjudicado o(s)  item(ns),  é  gerado na Ata  o  “Termo de Adjudicação”.  Para

visualizar a Ata, o usuário deverá com o perfil  de  Presidente clicar em “SERVIÇOS DO
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GOVERNO RDC” na funcionalidade “Visualizar Ata”, informar o número da licitação e clicar

em “Pesquisar”.

6.12 - Homologar

Esta  funcionalidade  permite  ao  usuário  com  perfil  de  Homologador  (Autoridade

Competente) homologar os itens da licitação.

Importante:  UASG-Pólo também podem homologar licitações das UASGs que estão sob

sua hierarquia.

Para  homologar  a  licitação,  o  usuário,  Autoridade  Competente, deverá  clicar  em

“SERVIÇOS DO GOVERNO RDC” na funcionalidade “Homologar”, conforme Figura 103.

Figura 103

O sistema exibirá tela com o campo “UASG” para preenchimento. Informe o código da

UASG e clique no botão “Pesquisar”.
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Após pesquisar a  UASG desejada,  será exibida  a relação das licitações disponíveis

para homologação. Clique sobre o número da licitação desejada. 

 Após clicar sobre o número da licitação desejada, serão exibidos todos os itens da

licitação ou apenas os itens que foram adjudicados e o botão “Recurso” que exibirá todos os

itens que tiveram recurso.

O Homologador (Autoridade Competente) poderá homologar item a item ou todos de

uma só vez. No exemplo, todos os itens foram adjudicados e serão homologados. 

Para isto, selecione o “checkbox” localizado acima da relação dos itens.

Após selecionar um ou mais itens, será exibido no rodapé da tela os botões: 

 Voltar;

 Homologar;

 Anular Item; e

 Recursos.

Para anular o item, o Homologador (Autoridade Competente) obrigatoriamente terá

que registrar a justificativa no campo próprio do sistema.

Para homologar o(s) item(ns), clique no botão “Homologar”, conforme Figura 104.
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Figura 104

O sistema exibirá mensagem de confirmação “Ao confirmar esta operação, todos os

itens selecionados serão homologados e enviados ao SIASG. Confirma a operação?”.

 Clique em “OK”, conforme Figura 105.
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                        Figura 105

O sistema exibirá mensagem “Operação realizada com sucesso.”, 

Após homologado o(s) item(ns), será gerado na Ata o “Termo de Homologação” e o

resultado de cada item enviado para o SIASG/SISPP.

Para  visualizar  a  Ata,  o  usuário  deverá  com  o  perfil  de  Presidente clicar  em

“SERVIÇOS DO GOVERNO RDC” na funcionalidade “Visualizar Ata”, informar o número da

licitação e clicar em “Pesquisar”.

6.13 - Cancelar Homologação

Esta  funcionalidade  permite  ao  usuário  com  perfil  de  Homologador  (Autoridade

Competente) cancelar a homologação de um ou mais itens da licitação.

Importante: Havendo  empenho  para  o  item  que  necessita  cancelar  a  homologação  é

necessário realizar a anulação do mesmo.

 

Para cancelar homologação da licitação, o usuário deverá clicar em “SERVIÇOS DO

GOVERNO RDC” na funcionalidade “Cancelar Homologação”, conforme Figura 106.
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Figura 106

O sistema exibirá tela para o preenchimento do número da licitação. 

Informe o número da licitação no formato  XXXXAAAA,  onde XXXX é o número da

licitação e AAAA o ano da licitação (Exemplo:  00222016) e clique no botão “Pesquisar”,

conforme Figura 107.
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Figura 107

Será exibida a licitação pesquisada, selecione um ou mais itens desejados, e clique no

botão “Cancelar Homologação”.

6.14 - Consultar Licitação Revogada, Anulada ou Abandonada

Esta  funcionalidade permite  ao  usuário  com o perfil  de  Presidente,  consultar  uma

licitação revogada, anulada ou abandonada. 

Para  isto,  o  usuário  deverá  clicar  em  “SERVIÇOS  DO  GOVERNO  RDC”  na

funcionalidade  “Consultar  Licitação  Revogada,  Anulada  ou  Abandonada”,  conforme

Figura 108.
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Figura 108

O sistema exibirá tela para o preenchimento do número da licitação. Informe o número

da licitação no formata XXXXAAAA, onde XX é o número da licitação e AAAA é o ano, e

clique no botão “Pesquisar”, conforme Figura 109
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Figura 109

O sistema exibirá a relação das licitações revogadas, anuladas ou abandonadas. 

O  usuário  poderá também  consultar  uma  licitação  revogada,  anulada ou

abandonada, acessando  o  site www.compras  governamentais  .gov.br  ,  no  Gestor  de

Compras → Consultas → Regime Diferenciado de Contratação → RDC Eletrônico →

Revogadas, Anuladas e Abandonadas.
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7. Modo de Disputa - Aberto

Neste tópico será apresentado os procedimentos operacionais para execução do RDC-

Eletrônico no modo de Disputa Aberto.

7.1 - Fluxo Operacional do Modo de Disputa Aberto 
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7. 2 – Vincular Comissão

Esta funcionalidade tem por objetivo definir o Presidente, o Presidente Substituto e

os Membros da Equipe de Apoio que participarão da licitação. 

Este  procedimento  poderá  ser  realizado  até  o  horário  limite  de  início  da  Sessão

Pública.

Para vincular a comissão de licitação, o usuário com o perfil de “Presidente” deverá

acessar  o  módulo  “RDC  Eletrônico”  / “SERVIÇOS  DO  GOVERNO  RDC”  clicar  em

“Vincular Comissão de Licitação”, conforme Figura 110.

Figura 110

O sistema exibirá tela com a relação das licitações cadastradas. Clique no número da

licitação  para  selecioná-la. Para  este  exemplo,  será  selecionada  a  licitação  de  número

22/2016, conforme Figura 111.
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Figura 111

O sistema exibirá a relação das Comissões cadastradas na UASG, informando o Tipo

da Comissão, Nome da Comissão, Início da Vigência e Fim da Vigência. 

Clique no link “Selecionar” da comissão desejada, conforme Figura 112.
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Figura 112

Após selecionar a comissão, o sistema exibirá tela com os Membros da Comissão e o

link “Vincular”. 

Vincule os membros desejados para aquela licitação. Para isso, clique em “Vincular”,

conforme Figura 113.
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Figura 113

Observe que ao clicar  no link  Vincular,  o  sistema disponibiliza o membro  na área

“Membros Vinculados à Licitação”.

Observe também que o sistema disponibiliza o link “Desvincular” para cada Membro

de Comissão vinculado. 

Para  desvincular,  clique  em  “Desvincular”  e  este  membro  será  exibido  no  link

“Mostrar Listagem de membros desvinculados da licitação”.

Após vincular todos os membros, clique no botão “Salvar”, conforme Figura 114.
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Figura 114

O sistema exibirá mensagem “Operação realizada com sucesso”, conforme Figura

115.
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Figura 115

7. 3 - Operar / Acompanhar

Esta  funcionalidade  permite  ao  usuário  com  o  perfil  de  “Presidente”,

Operar/Acompanhar a Sessão Pública da Licitação. 

Nessa fase, a comunicação entre o Presidente e os licitantes, via sistema eletrônico –

Chat,  é  unilateral,  podendo  ser  acompanhada  pela  sociedade  por  meio  do  Portal

Comprasnet na opção Acesso Livre → RDC → Em Andamento.

118

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão 
Departamento de Logística 



Os licitantes poderão encaminhar Proposta/lances sucessivos de acordo com o horário

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital.

O  instrumento  convocatório  poderá  estabelecer  intervalo  mínimo  de  diferença  de

valores entre os lances.

Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados pelo sistema, em tempo real,

do valor do menor lance registrado, sem possibilidade de identificação do licitante.

Para operar/acompanhar a licitação, o usuário Presidente deverá acessar o módulo

RDC  Eletrônico, clicar  em  SERVIÇOS  DO  GOVERNO  RDC  e  clicar  em

“Operar/Acompanhar”, conforme Figura 116.

Figura 116

O sistema exibirá tela com a relação das licitações cadastradas, clique sob o número

da  licitação  desejada.  No  exemplo,  será  selecionada  a  licitação  de  número  24/2016,

conforme Figura 117.
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Figura 117  

Após a seleção da licitação, o sistema exibirá tela com o código  e  nome da UASG,

Número da licitação, Modo de Disputa e a relação dos itens, informando o Número do item,

Nome do Item,  Tratamento Diferenciado,  Margem Preferência,  Valor Estimado (R$),

Situação e o Melhor Lance para cada item. 

Observe que na frente do Nome do Item, o sistema exibirá o ícone de “ lupa” que ao

clicar sobre ele, é exibido detalhes da licitação/item. 

O  Presidente  poderá  antes  de  abrir  os  itens  ou  a  qualquer  momento  da  Sessão

Pública,  enviar  mensagem  aos  licitantes.  Para  isso,  deverá  informar  o  texto  no  campo

específico e, em seguida, clicar no botão “Enviar Mensagem”, conforme Figura 118.
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Figura 118

O sistema disponibiliza na área específica de “Mensagens”, as mensagens enviadas

aos licitantes pelo Presidente e pelo Sistema, informando a data e hora de envio.

Após enviar mensagem aos licitantes, o Presidente poderá abrir os itens. Para isso,

selecione o(s) item(ns) desejados e clique no botão “Abrir Proposta/Lance”. Sendo possível

abrir simultaneamente até 50 itens.

No exemplo, abriremos os 4 (quatro) itens da licitação, conforme Figura 119.
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Figura 119

O sistema exibirá tela com os dados do item 1 e as propostas ativas. 

Para abrir o item para lances, clique no botão “Confirmar Início de Lances”, conforme

Figura 120.
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Figura 120

O sistema exibirá mensagem informando que “Você tem certeza que deseja abrir 

o(s) item(ns) 1 para lances?”. Clique em “Confirmar”, conforme Figura 121.
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                                       Figura 121

Após confirmação, o sistema exibirá mensagem: “Operação realizada com sucesso”. 

Para abrir o próximo item, clique no botão “Próximo Item”, conforme Figura 122
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Figura 122

Se  for  necessário  desclassificar uma  proposta,  selecione a  proposta,  informe a

justificativa da desclassificação e clique em “Desclassificar Proposta”. 

O sistema permite também cancelar uma desclassificação feita por engano, para isto
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selecione a  proposta  desclassificada,  informe a  justificativa  do  cancelamento  da

desclassificação e clique em “Cancelar Desclassificação”.

No caso de desclassificação de todas as propostas, o item será considerado como

cancelado, devendo compor a relação de itens na aba “Cancelados/Desertos”.

Após abrir os itens desejados, observe que o sistema altera a situação do(s) item(ns)

de “Fechado” para “Aberto” e os fornecedores já poderão enviar seus lances.

Durante a sessão pública, o Presidente poderá:

• Excluir Lance;

• Suspender Item;

• Encerrar Item.

 A exclusão de lance e a suspensão do item seguem os mesmos critérios do modo

de  disputa  combinado  Aberto/Fechado e  portanto  poderão  ser  consultadas  através  do

sumário localizado na página 2 deste Manual.

Encerrar Item -  A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do

Presidente. Para encerrar o item, selecione o(s) item(ns) e clique no botão “Encerrar Item”,

conforme Figura 123
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Figura 123

 Sistema  exibirá  mensagem:  “Informe  o  tempo  para  encerramento  de  envio  de

lances dos itens selecionados (de 1 a 30 minutos)”. 

O Presidente deverá informar o tempo e clicar no botão “Confirmar”, conforme Figura

124.
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                         Figura 124

Sistema apresenta mensagem “Operação realizada com Sucesso”. 

Observe  que  a  situação  dos  itens  fica  como  “Em  encerramento  de  lances”  e  o

sistema enviará mensagem informando até que hora e data os itens estarão em Iminência,

conforme Figura 125.

Importante: Os itens em Iminência ainda poderão receber lances.
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Figura 125

Após o término do tempo de iminência, os itens entrarão no encerramento aleatório.

O encerramento aleatório é determinado pelo sistema num intervalo de 0 (zero) a 30 (trinta)

minutos, conforme Figura 126.
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Figura 126

Após o encerramento aleatório, a situação dos itens passarão para “Encerrado Etapa

Aberta”. 

Sempre que existir uma diferença igual ou maior que 10%, entre o melhor lance e o
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lance do licitante subsequente, e se for de interesse do presidente, será possível reabrir o

item para apresentação de lances intermediários 

Decreto Nº 7.581 de 11 de outubro de 2011

Art.  20.  O instrumento  convocatório poderá estabelecer  a possibilidade de apresentação de lances  
intermediários pelos licitantes durante a disputa aberta.

§ Parágrafo único: São considerados intermediários os lances:

I – iguais ou inferiores ao maior já ofertado, mas superiores ao último lance dado pelo próprio licitante, 
quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta de preço: ou 

II – iguais ou superiores ao menor já ofertado, mas inferiores ao último lance dado pleo próprio licitante, 
quando adotados os demais critérios de julgamento.

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.

  § 1°  Após o reinício previsto no caput, os licitantes serão convocados a apresentar lances.

 § 2° Os licitantes poderão apresentar lances nos termos do parágrafo único do art.20.

 § 3° Os lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação. 

Importante:

• O fornecedor que ofertou o melhor lance, ou seja, o primeiro classificado, não

conseguirá ofertar novos lances ao reiniciar a disputa aberta; 

• Os lances intermediários não poderão ser menores que o lance vencedor;

• Para  os  itens,  cuja  a  diferença  do  melhor  lance  e  o  lance  do  licitante

subsequente seja  acima  de 10%, o botão “Reiniciar Disputa Aberta”  ficará

desativado.

 

Neste momento,  o  Presidente poderá,  caso  seja necessário,  reiniciar  os itens para

novos lances intermediários, podendo reiniciar um ou mais itens. 

Para mais esclarecimentos, sobre “Reiniciar Disputa Aberta”, siga o passo a passo

descrito na página 51 deste Manual.

Após encerrado todos os itens, o Presidente poderá visualizar as propostas enviadas

para  cada  item.  Esta  funcionalidade  Visualizar  Proposta/Declarações e  as  demais

funcionalidades (Julgar Propostas, Habilitar, Encerrar Sessão e Adjudicar e Homologar)
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seguem os mesmos critérios do modo de disputa combinado Aberto/Fechado e portanto

poderão ser consultadas através do sumário localizado na página 2 deste Manual.

8. Modo de Disputa – Fechado

Neste tópico será apresentado os procedimentos operacionais para execução do RDC-

Eletrônico no modo de Disputa Fechado.

8.1 - Fluxograma Modo de Disputa – Fechado
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8.2 - Operar / Acompanhar 

Esta funcionalidade ficará disponível  após a vinculação da Comissão de Licitação.

Após  realizar  a  vinculação  o  usuário com  o  perfil  de  “Presidente”,  poderá

Operar/Acompanhar a Sessão Pública da Licitação.  Nessa fase,  a  comunicação entre o

Presidente  e  os  licitantes,  via  sistema  eletrônico  –  Chat,  é  unilateral,  podendo  ser

acompanhada pela sociedade por meio do Portal Comprasnet na opção  Acesso Livre →

RDC → Em Andamento.

Os licitantes poderão encaminhar Proposta/lances sucessivos de acordo com o horário

fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas no edital.

Para operar/acompanhar a licitação, o usuário (Presidente) deverá após acessar

o módulo  RDC  Eletrônico, clicar em  SERVIÇOS DO GOVERNO RDC  e clicar em

“Operar/Acompanhar”, conforme Figura 127.

Figura 127
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O sistema exibirá tela com a relação das licitações cadastradas, clique sob o número

da  licitação  desejada.  No  exemplo,  será  selecionada  a  licitação  de  número  25/2016,

conforme Figura 128.

Figura 128

Após a seleção da licitação, o sistema exibirá tela com o código  e  nome da UASG,

Número da licitação, Modo de Disputa e a relação dos itens, informando o Número do item,

Nome do Item,  Tratamento Diferenciado,  Margem Preferência,  Valor Estimado (R$),

Situação e o Melhor Lance para cada item. 

Observe que na frente do Nome do Item, o sistema exibirá o ícone de “ lupa” que ao

clicar sobre ele, é exibido detalhes da licitação / item. 

O Presidente poderá, enviar mensagem aos licitantes. Para isso, deverá informar o
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texto no campo específico e, em seguida, clicar no botão “Enviar Mensagem”.

O sistema disponibiliza na área específica de “Mensagens”, as mensagens enviadas

aos licitantes pelo Presidente e pelo Sistema, informando a data e hora de envio, conforme

Figura 129.

Figura 129

Pelo fato do modo de disputa ser “Fechado”,  o(s) item(ns)  já estão na situação de

“Encerrado”, ou seja, não existe a fase de lanches para este modo de disputa.

Observe que já está disponível o botão “Julgamento”, conforme Figura 130.
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Figura 130

A partir  deste momento, o Presidente poderá visualizar as propostas enviadas para

cada item. 

Esta  funcionalidade  Visualizar  Proposta/Declarações e  as  demais  funcionalidades

(Julgar Propostas,  Habilitar,  Encerrar  Sessão e Adjudicar  e Homologar) seguem os

mesmos critérios do modo de disputa combinado Aberto/Fechado e portanto poderão ser

consultadas através do sumário localizado na página 2 deste Manual. 
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9. Manuais do Usuário

Veja  os Manuais disponíveis  no  sítio  comprasgovernamentais.gov.br/  na  sessão

Gestor de Compras/Publicações/Manuais/RDC.

10. Em caso de dúvidas acione a Central de Serviço SERPRO: 

 comprasgovernamentais.gov.br/   – Clicar na aba “Contatos”, na sessão “Central de

Serviços SERPRO (CSS),  clique no link “clique aqui”  para abrir  acionamento na

CSS 

 css.serpro@serpro.gov.br  

 rdc@planejamento.gov.br  

 0800-978.2329

11. Histórico de Versões

Data Versão Atualização/Inclusão de funcionalidades

23/05/2013 1 Elaboração do Manual 

02/06/2016 2 Atualização do Manual
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