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1 - Introdução 

       O Módulo Divulgação de Compras foi  desenvolvido em plataforma web,  sendo 

acessado pelo endereço www.comprasnet.gov.br

       Este manual contempla os procedimentos para inclusão de EVENTOS com o “passo 

a  passo”  de  todas  as  funcionalidades  do  Módulo  Divulgação  de  Compras.  Tem  por 

finalidade orientar  os  servidores  habilitados e cadastrados no Módulo  Divulgação de 
Compras  a  realizarem  o  os  eventos  nos  processos  de  compras  efetuados  pela 

Administração  Pública  e  o  consequente  envio  eletrônico  dos  eventos,  à  Imprensa 

Nacional para publicação no Diário Oficial da União e divulgação no Comprasnet.

O  Manual  dos  Eventos  de  Licitação,  Dispensa  e  Inexigibilidade  contempla  os 

procedimentos para a divulgação eletrônica com o “passo a passo” de todos os Eventos e 

suas aplicabilidades nos processos de Compra e Licitações, efetuados pela Administração 

Pública. Com este procedimento traz consequentemente a transparência das aquisições e 

das contratações. Os registros dos eventos estarão disponíveis na web, através do sítio  

Comprasnet, para consulta pública.

 Além da disponibilização pela web os extratos de Eventos terão o envio eletrônico 

para  publicação  no  Diário  Oficial  da  União,  garantindo  assim,  o  princípio  básico  da 

publicidade que norteia os procedimentos licitatórios consagrados pela Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

           Neste manual, serão apresentados os Módulos: Eventos de Licitação e Eventos 
de Dispensa/Inexigibilidade.
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2 – Acessar o Sistema

Acesse o sitio www.comprasnet.gov.br e clique em “SIASG”, conforme Figura 1.

Figura 1

4



O Módulo Divulgação de Compras exibirá nova tela.

Clique no link “Produção”1, conforme Figura 2.

Figura 2
 

Após clicar em “Produção” será exibida tela com os campos CPF e Senha a serem 

preenchidos. Após informar o CPF e senha de acesso, o usuário deverá clicar no botão 

“Avançar”. Conforme Figura 3.

1 Está também disponível, o 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 3

Para  acessar  o  Módulo  Divulgação  de  Compras,  o  usuário  deverá  clicar em 

SERVIÇOS DO GOVERNO / SIASGNet / Divulgação Compras. Conforme Figura 4. 
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Figura 4

Após  clicar  em  Divulgação  de  Compras,  a  conexão  com  o  Módulo  estará 

estabelecida para a inserção dos dados. Conforme Figura 5.
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Figura 5

3 – Instruções de Navegação 

Inicialmente será apresentado como navegar e como reconhecer os elementos da 

interface do Módulo Divulgação de Compras.

A tela apresentada exibe as seguintes abas: 

• Aba Licitação
• Aba Dispensa/Inexigibilidade
• Aba Pedido de Cotação Eletrônica
• Aba Eventos
• Aba Sub-rogação
• Aba Sair.
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Ver Figura 6.

 Figura 6

O  Módulo  Divulgação  de  Compras  exibe,  na  sua  navegação,  algumas 

peculiaridades conforme demonstração abaixo:

Navegação  e  Ação  –  O  Módulo  Divulgação  de  Compras  funciona  com  barras  de 
navegação e ação.

Navegação: são os botões exibidos para que o usuário possa navegar entre as funciona-
lidades do Módulo Divulgação de Compras. Exemplo: Item, Dispensa,

Ação: são os botões exibidos para que o usuário possa executar uma ação. 
Exemplo: Salvar Item, Incluir Novo Item e Excluir Item. Esta barra está localizada acima 
da barra de navegação. Conforme Figura 7.
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Figura 7
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Mensagens de Acerto e Erro – Fique atento às mensagens exibidas na caixa abaixo das 
abas e também na área perto dos botões de ação. 

 Mensagem de acerto (cor verde) e mensagem de inconsistências (cor vermelha). 

Figura 8. 

Exemplo de Mensagem de Erro:

 Figura 8 

4 – Incluir Evento de Licitação

Neste módulo serão apresentados os eventos disponíveis para Licitação e suas 

funcionalidades:

• Evento de Adiamento;
• Evento de Alteração;
• Evento de Retificação;
• Evento de Suspensão;
• Evento de Reabertura com Prazo;
• Evento de Reabertura sem Prazo;
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• Evento de Anulação;
• Evento de Revogação;
• Evento de Cancelamento de Anulação/Revogação;
• Evento de Repetição de Licitação Deserta;
• Alterar/Excluir Evento;
• Consultar Evento.

4.1– Evento de Adiamento

O Evento de Adiamento é utilizado para adiar a data da abertura da sessão pública. 

Para  a  utilização  deste  evento  a  Licitação  precisa  estar  na  situação  de 

Publicada/Divulgada (Órgão SISG) ou Divulgada (Órgão Não SISG). 

Para o Pregão Eletrônico, o  Evento de Adiamento poderá ser publicado antes, 

durante e após a data da abertura das propostas somente se a sessão pública não tiver 

sido iniciada/aberta no Comprasnet..

Para o  Pregão Presencial, o  Evento de Adiamento deverá ser publicado se a 

data da publicação/divulgação for menor que a data da abertura das propostas do último 

aviso/evento publicado.

Exemplo: Pregão Eletrônico

• Abertura para 31/05/2011 às 10:00 hs, 

• Evento de Adiamento enviado para publicação no D.O.U em 30/05/2011.

• Publicado no D.O.U o Evento de Adiamento em 31/05/2011. 

Para incluir o Evento de Adiamento, o usuário deverá acessar a aba Eventos, cli-

car na opção Eventos de Licitação e em Evento de Adiamento. Conforme Figura 09.
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          Figura 09

O Módulo Divulgação de Compras disponibilizará tela para o preenchimento dos 

campos,  sendo  que  os  campos  assinalados  com asterisco  (*)  são  de  preenchimento 

obrigatório. 

• Campo  Modalidade  de  Licitação:  Selecionar  a  licitação  desejada 
(Pregão, Concorrência, Tomada de Preços, Convite ou Concurso);

• Campo Número da Licitação: Informar o número da Licitação;

• Campo Ano da  Licitação: Selecionar o ano da licitação.

Após preencher os campos, o usuário deverá clicar na lupa, conforme Figura 10.
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          Figura 10

Após clicar na Lupa, o Módulo Divulgação de Compras apresentará a tela com as 

informações da licitação. Clicar no link “Selecione”, conforme Figura 11.
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           Figura 11

O Módulo Divulgação de Compras disponibilizará tela para o preenchimento dos 

campos,  sendo  que  os  campos  assinalados  com asterisco  (*)  são  de  preenchimento 

obrigatório. 

Detalhamento dos Campos

Publicação/Divulgação do Aviso de Evento 

• Campo Motivo do Evento de Adiamento: Informar o motivo do evento;

• Campo  Data  da  Publicação/Divulgação:  Informar  a  data  da 
Publicação/Divulgação do evento;

• Campo  CPF  do  Responsável:  Informar  o  CPF  do  responsável  pela 
Publicação/Divulgação  do  evento  e  clicar  na  lupa,  para  que  o 
SIASGNet/Divulgação de Compras consulte na base da Receita Federal e 
retorne o nome do usuário;

• Campo  Função:  Informar  a  Função  atual  do  responsável  pela 
publicação/divulgação do evento;
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Abertura da Licitação
Informar a nova data e hora da abertura da licitação. 

Após o  preenchimento  dos campos clicar  no  botão  “Salvar  Evento”,  conforme 

Figura 12.

          Figura 12

Após  clicar  no  botão  “Salvar  Evento”,  clicar  no  botão  “Disponibilizar  para 
Publicação/Divulgação”, conforme Figura 13.
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           Figura 13

Após  clicar  no  botão  “Disponibilizar  para  Publicação  /Divulgação”  o  Módulo 

Divulgação de Compras exibirá a mensagem “Devido a alteração de um ou mais itens 
da Relação de Itens da Licitação pelo evento de Adiamento, será necessária uma 
nova transferência do Edital.”

 O usuário deverá clicar no botão “OK” para confirmar. Após clicar no botão “OK”, o 

usuário deverá retificar o edital, para isso no campo “Edital”, clicar no botão “Arquivo”, 

localizar o documento digitalizado do edital e clicar no botão “Retificar Edital”, conforme 

Figura 14.
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    Figura 14

Após  clicar  no  botão  “Retificar  Edital”,  o  Módulo  Divulgação  de  Compras 

apresentará o seguinte questionamento: “Confirma a Retificação do Edital?”. O usuário 

deverá clicar no botão “OK”, conforme Figura 15.
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Figura 15

O sistema exibirá a mensagem informando: “A Retificação do Edital da Licitação 
00022/2011  foi  transferida  para  o  ComprasNet  com  o  nome 
80603005000222011001.zip”  e a baixo  os campos para preenchimento dos dados do 

Empenho  Referente  ao  Contrato  com  a  Imprensa  Nacional  para  pagamento  da 
publicação no D.O.U.. 

Detalhamento dos Campos

• Campo  Nº  Unidade  Gestora:  Informar  o  número  da  unidade 
gestora/pagadora e clicar na lupa;

• Campo Gestão: Informar a gestão;

• Campo Empenho: Informar o ano e número da NE.

19



Após  preenchimento  dos  campos  clicar  no  botão  “Disponibilizar  para 
Publicação/Divulgação”, conforme Figura 16.

          Figura 16

Após  clicar  no  botão  “Disponibilizar  para  Publicação/Divulgação”,  o  sistema 

exibirá o seguinte questionamento:

“Confirma que o Evento de Adiamento está pronto para ser disponibilizado para 
Publicação no D.O.U. na data de dd/mm/aaaa?”.

 O usuário deverá clicar no botão “OK” para confirmar, conforme Figura 17.
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          Figura 17

Após  clicar  no  botão  “OK”,  o  Módulo  Divulgação  de  Compras  informa:  “Este 
Evento de Adiamento será Publicado no D.O.U. na data de dd/mm/aaaa e Divulgado 
no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta mesma data”, conforme Figura 18.
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          Figura 18

Após incluir o evento clique em “Sair”.

4.2 – Evento de Alteração
O Evento de Alteração é utilizado para realizar alterações em uma licitação que já 

foi Publicada/Divulgada (Órgão SISG) ou Divulgada (Órgão Não SISG). 

Neste evento é possível alterar os seguintes dados:

•  Número do Processo;

• Se Pregão – a Forma de realização (presencial ou eletrônico);

• Outras modalidades – a Característica (Menor Preço,  Melhor  Técnica ou 

Técnica e Preço);

• Se Concorrência – alterar para Internacional ou não;

•  Objeto;

• Informações Gerais;
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• Tipo de Recurso;

•  CPF/Função do responsável pela autorização da compra;

• CPF/Função do responsável pela publicação/Divulgação da compra;

•  Endereço;

• Data e hora da disponibilização do Edital;

• Data e hora da abertura da licitação;

• Alterar/Incluir/Excluir item. 

Para o Pregão Eletrônico, o Evento de Alteração poderá ser publicado antes, du-

rante e após a data da abertura das propostas  somente se a sessão pública não tiver 

sido iniciada/aberta no Comprasnet.

Para o Pregão Presencial, o Evento de Alteração deverá ser publicado se a data 

da  publicação/divulgação  for  menor  que  a  data  da  abertura  das  propostas  do  último 

aviso/evento publicado.

Exemplo: Pregão Eletrônico

- Abertura para 31/05/2011 às 10:00 hs,

- Evento de Alteração enviado para publicação no D.O.U em 30/05/2011.

- Publicado no D.O.U o Evento de Adiamento em 31/05/2011.

No ”Evento de Alteração” as propostas recebidas serão excluídas e a licitação 

será  automaticamente  reagendada,  respeitando  os  prazos  de  disponibilização  para  o 

recebimento de novas propostas. 

Apenas para Pregão Eletrônico, após a geração de evento, mesmo que ainda não 

tenha sido publicado, o Comprasnet informará aos interessados sobre o Evento através 

do campo “Informações do Pregão”, no Comprasnet/Acesso Livre/Pregões Agendados – 

Acompanhamento de Pregão – Informações do Pregão. 
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Como exemplo,  utilizaremos um Pregão Eletrônico que tem dois itens,  item 01 

computadores e item 02 impressora, e será neste pregão que iremos alterar a quantidade 

do item 01, através do Evento de Alteração.

 Para incluir  o  Evento de Alteração,  o usuário deverá acessar a aba  Eventos, 

clicar na opção “Eventos de Licitação” e em “Evento de Alteração”, conforme Figura 19.

           Figura 19

O Módulo Divulgação de Compras disponibilizará a tela para o preenchimento dos 

campos,  sendo  que  os  campos  assinalados  com asterisco  (*)  são  de  preenchimento 

obrigatório. 

• Campo  Modalidade  de  Licitação:  Selecionar  a  licitação  desejada 
(Pregão, Concorrência, Tomada de Preços, Convite ou Concurso)

• Campo Número da Licitação: Informar o número da Licitação;

• Campo Ano da Licitação: Módulo Divulgação de Compras disponibiliza 
o ano atual, se for ano anterior, informar o ano. 

Após preencher os campos, o usuário deverá clicar na lupa, conforme Figura 20.
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          Figura 20

Após clicar na Lupa o Módulo Divulgação de Compras apresentará a tela com 

todas as informações da licitação, os campos editáveis são passíveis de alterações. 

Observando  que  os  campos:  Motivo  do  Evento  de  Alteração,  Data  da 
Publicação,  CPF e  Função  do  Responsável são  informações  obrigatórias  para  o 

Evento de Alteração.

Detalhamento dos Campos

• Campo Motivo  do  Evento  de  alteração:  Informar  o  motivo  do  evento  de 
alteração.

Publicação/Divulgação do Aviso de Evento

• Campo  Data  da  Publicação/Divulgação:  Informar  a  data  da 
Publicação/Divulgação do evento;
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• Campo CPF do Responsável: Informar o CPF do Responsável pela publicação 
do  evento  e  clicar  na  lupa  para  que  o  SIASGNet/Divulgação  de  Compras 
consulte a base da Receita Federal;

• Campo Função: Informar a Função do Responsável pela publicação do evento; 

Disponibilidade do Edital

• Campo  Data  da  Disponibilidade  do  Edital:  Informar  a  nova  data  da 
disponibilidade do Edital;

• Campo Período  da  Disponibilidade  do  Edital:  Informar  o  período  da 
disponibilidade do Edital.

Abertura da Licitação 

Informar a nova  data e hora da abertura da licitação, respeitando os prazos de 

disponibilização para o recebimento de propostas, são eles:

 Convite 05 dias úteis;

 Concorrência 45  dias  quando  a  licitação  for  do  tipo  melhor 
técnica ou técnica e preço, e 30 dias para licitação do tipo menor 
preço;

 Pregão 08 dias úteis;

 Tomada de Preço 30 dias no caso de licitação do tipo melhor 
técnica ou técnica e preço, e 15 dias para licitação do tipo menor 
preço e 

 Concurso 45 dias.

Após preenchimento dos campos clicar no botão “Salvar Evento”.

Se o usuário não desejar alterar itens da licitação neste evento, deverá clicar no 

botão “Disponibilizar para Publicação/Divulgação”.

Neste exemplo, iremos alterar a quantidade do item 01, o usuário deverá clicar no 

botão “Itens”, conforme Figura 21.

26



                                    Figura 21
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Após clicar no botão “Itens”, o Módulo Divulgação de Compras disponibilizará a 

relação de todos os itens, com os respectivos dados. No campo Ação, clicar em Alterar, 
no item que irá realizar a alteração. No nosso exemplo, a alteração será no item 01, 

conforme Figura 22.

   Figura 22
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Após clicar no link “Alterar” é possível alterar os seguintes dados:

• Quantidade total do item;
• Unidade de fornecimento;
• Critério de julgamento;
• Valor total estimado;
• Tipo de beneficio;
• Grupo.

Vamos alterar a quantidade total do item de 10 para 12 e o Valor Total Estimado de 

R$10.000,00 para R$12.000,00.

Neste momento é possível também incluir Novo Item ou Cancelar Item.
Após realizar a alteração na quantidade e no Valor Total Estimado do item, clicar no 

botão “Salvar Item”, conforme Figura 23.
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           Figura 23

O  Módulo  Divulgação  de  Compras  realizará  o  seguinte  questionamento: 

“Recomenda-se a utilização de Benefício para ME/EPP/Cooperativas para itens com 
valor menor ou igual a R$80.000,00. Deseja continuar sem informar o tratamento 
diferenciado?”

Para este exemplo iremos clicar no botão “OK”, conforme Figura 24.
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          Figura 24

Após  clicar  no  botão  “OK”,  o  Módulo  Divulgação  de  Compras  apresentará  a 

seguinte mensagem: “O Item de licitação foi alterado.”. O usuário deverá clicar no botão 

“Salvar Evento”, conforme Figura 25.

31



                                         Figura 25
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Após clicar no botão “Salvar Evento”, o Módulo Divulgação de Compras informará 

que “O Evento de Alteração foi salvo”, conforme Figura 26.

          Figura 26

Como  foram  alterados  a  quantidade e  o  valor  estimado do  item  1,  será 

necessário fazer a “Retificação do Edital” que já tinha sido publicado/divulgado no sítio  

comprasnet.

Na tela que apresentou a mensagem: O Evento de Alteração foi salvo, e clicar no 

botão “Disponibilizar para Publicação/Divulgação”, conforme Figura 27.
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          Figura 27 

Clicando  no  botão  “Disponibilizar  para  Publicação/Divulgação”,  o  Módulo 

Divulgação de Compras apresenta a seguinte mensagem: “Em razão da alteração de 
item(ns) da Relação de Itens da Licitação, através do Evento de Alteração, será 
necessário transferir o Edital novamente.” 

O usuário deverá clicar no botão “OK”, conforme Figura 28.
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          Figura 28

Após clicar no botão “OK”, o usuário deverá retificar o edital, para isso no campo 

“Edital”, clicar no botão “Arquivo”, localizar o documento digitalizado do edital e clicar no 

botão “Retificar Edital”, conforme Figura 29.
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          Figura 29

Após  clicar  no  botão  “Retificar  Edital”,  o  Módulo  Divulgação  de  Compras 

apresentará o seguinte questionamento: “Confirma a Retificação do Edital?”.

O usuário deverá clicar no botão “OK”, conforme Figura 30.
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Figura 30

O  Módulo  Divulgação  de  Compras  apresentará  mensagem  informando:  “A 
Retificação do Edital  da Licitação 00022/2011 foi  transferida para o ComprasNet 
com o nome 80603005000222011001.zip”.

 Clicar no botão  “Disponibilizar para Publicação/Divulgação”, conforme  Figura 

31.
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 Figura 31 

Após  clicar  no  botão  “Disponibilizar  para  Publicação/Divulgação”,  o  Módulo 

Divulgação  de  Compras  apresentará  a  mensagem: “Confirma  que  o  Evento  de 
Alteração está pronto para ser disponibilizado para Publicação no D.O.U. na data de 
13/04/2011?” 

Clicar no botão “OK”, conforme Figura 32.
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Figura 32

Após clicar no botão “OK” Módulo Divulgação de Compras informará: “O Evento 
de Alteração será Publicado no D.O.U. na data de DD/MM/AAAA e Divulgado no 
ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta mesma data.”

Após incluir o evento clique em “Sair”.
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4.3 – Evento de Retificação

O Evento de Retificação é utilizado para realizar alterações em uma licitação que já 

foi  Publicada/Divulgada  (Órgão SISG) ou  Divulgada (Não SISG), porém sem implicar 

em uma nova transferência de Edital. 

Neste evento é possível alterar os seguintes dados:

•  Número do Processo;

• Informações Gerais;

•  CPF do Responsável pela compra;

• Logradouro, Bairro e Telefone do Edital. 

O Evento de Retificação poderá sair publicado no D.O.U. ou Divulgado no sítio 

comprasnet até o dia da abertura da Licitação.

Exemplo: Pregão Eletrônico

- Abertura para 31/05/2011 às 10:00 hs,

- Evento de Retificação enviado para publicação no D.O.U em 30/05/2011.

-    Publicado no D.O.U o Evento de Retificação em 31/05/2011

No Evento de Retificação a licitação NÃO será reagendada e as propostas 

recebidas NÃO serão excluídas.

Como exemplo será retificado o número do processo de um pregão.

Para incluir o  Evento de Retificação, o usuário deverá acessar a aba  Eventos, 

clicar na opção “Eventos de Licitação” e em “Evento de Retificação”. Conforme Figura 

33.
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             Figura 33

O Módulo Divulgação de Compras disponibilizará a tela para o preenchimento dos 

campos,  sendo  que  os  campos  assinalados  com asterisco  (*)  são  de  preenchimento 

obrigatório. 

• Campo Modalidade de Licitação: Selecionar a licitação desejada (Pregão, 
Concorrência, Tomada de Preços, Convite ou Concurso);

• Campo Número da Licitação: Informar o número da Licitação;

• Campo Ano da Licitação: Módulo Divulgação de Compras disponibiliza o 
ano atual, se for ano anterior, informar o ano. 

Após preencher os campos, clicar na lupa, conforme Figura 34.
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             Figura 34

Após clicar  na lupa,  o  Módulo Divulgação de Compras apresentará a tela  com 

todas as informações da licitação. 

Os  campos  Número  do  Processo,  Informações  Gerais,  CPF/Função  do 
Responsável  pela  Compra,  Período  de  Disponibilidade  do  Edital,  Logradouro, 
Bairro, DDD, Telefone, Ramal e Fax, poderão ser retificados. 

Retificação de Pregão com recurso internacional permitirá também retificar Origem 
do Recurso, Valor da Contrapartida, Número do Contrato.

Observando  que  os  campos:  Motivo  do  Evento  de  Alteração,  Data  da 
Publicação/Divulgação, Página da Publicação do Aviso de Licitação no D.O.U, CPF 
e Função do Responsável são informações obrigatórias para o Evento de Retificação.
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Detalhamento dos Campos

• Campo Informações Gerais: Campo livre para que o usuário registre mais 
informações sobre a obtenção do Edital.

• Campo Motivo do Evento de retificação: Informar o motivo do evento de 
retificação;

Localização da Publicação do Aviso de Licitação no D.O.U

• Campo Página: Informar  o  número  da  página  do  D.O.U  em que  foi 

publicado o Aviso de Licitação.

Responsável pela Autorização da Compra

• Campo  CPF do Responsável:  Manter  ou  alterar  o  CPF do 

responsável, se for alterar informar o novo CPF e clicar na lupa para que 

SIASGNet/Divulgação consulte a base da Receita Federal;

Publicação/Divulgação do Aviso de Evento

• Campo  Data  da  Publicação/Divulgação:  Informar  a  data  da 
Publicação/Divulgação do evento;

• Campo CPF  do  Responsável:  Informar  o  CPF  do  responsável  pela 
publicação do evento e clicar na lupa SIASGNet/Divulgação consulte a base 
da Receita Federal;

• Campo Função: Informar a função atual do responsável pela publicação do 
evento;

Neste exemplo, iremos alterar o número do processo, o usuário deverá preencher 

os dados solicitados e clicar no botão “Salvar Evento”, conforme Figura 35.
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                                       Figura 35
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Após clicar  no botão “Salvar”  o Módulo Divulgação de Compras apresentará a 

mensagem: “O Evento de Retificação foi salvo.”, conforme Figura 36.

             Figura 36

4.4 – Evento de Suspensão

O Evento de Suspensão é utilizado para realizar a suspensão de licitação que já foi 

Publicada/Divulgada (Órgão SISG) ou Divulgada (Órgão Não SISG). 

O Evento de Suspensão poderá sair publicado no D.O.U. ou Divulgado no sítio 

comprasnet até o dia da abertura da Licitação.

Exemplo: Pregão Eletrônico

- Abertura para 31/05/2011 às 10:00 hs, 

- Evento de Suspensão enviado para publicação no D.O.U em 30/05/2011.

-     Publicado no D.O.U o Evento de Suspensão em 31/05/2011.
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Será enviado e-mail automático a todos os fornecedores que enviaram propostas 

para a licitação.

As  propostas  recebidas  não  serão  excluídas  na  realização  do  Evento  de 

Suspensão. A exclusão ou não das propostas será definida de acordo com o Evento de 

Reabertura escolhido, ou seja, com ou sem contagem de prazo. Mais detalhes sobre o 

Evento de Reabertura com Contagem de Prazo e Evento de Reabertura sem Contagem 

de Prazo nos próximos tópicos deste manual.

Quando a Licitação sofre Evento de Suspensão esta somente será reagendada no 

comprasnet após a publicação do “Evento de Reabertura com Prazo” ou “Evento de 
Reabertura sem Prazo”. 

 

Apenas para Pregão Eletrônico, após a geração de evento, mesmo que ainda não 

tenha sido publicado, o Comprasnet informará aos interessados sobre o Evento  através 

do campo “Informações do Pregão”, no Comprasnet/Acesso Livre/Pregões Agendados – 

Acompanhamento de Pregão – Informações do Pregão.

Para incluir o  Evento de Suspensão, o usuário deverá acessar a aba  Eventos, 

clicar na opção “Eventos de Licitação” e em “Evento de Suspensão”. Conforme Figura 

37.
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             Figura 37

O  Módulo  Divulgação  de  Compras  disponibilizará  a  tela  para  o 

preenchimento dos campos, sendo que os campos assinalados com asterisco (*) são de 

preenchimento obrigatório. 

• Campo Modalidade de Licitação: Selecione a licitação desejada (Pregão, 
Concorrência, Tomada de Preços, Convite ou Concurso)

• Campo Número da Licitação: Informar o número da Licitação;

• Campo  Ano da Licitação: Módulo Divulgação de Compras disponibiliza o 
ano atual, se for ano anterior, informar o ano. 

Após preencher os campos, clicar na lupa. Figura 38.
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             Figura 38

Após  clicar  na  Lupa,  o  Módulo  Divulgação  de  Compras  apresentará  tela  com 

informações da licitação.

Detalhamento dos Campos

• Campo Motivo do Evento de Suspensão: Informar o motivo do evento de 

suspensão;

Publicação/Divulgação do Aviso de Evento

• Campo  Data  da  Publicação/Divulgação:  Informar  a  data  da 
publicação/divulgação do evento de suspensão;

• Campo CPF  do  Responsável:  Informar  o  CPF  do  responsável  pela 
publicação do evento e clicar na Lupa para que o SIASGNet/Divulgação 
consulte a base da Receita Federal;

• Campo Função: Informar a função atual do responsável pela publicação 
do evento; 
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Clicar no botão “Salvar Evento”, conforme Figura 39.

             Figura 39

Após clicar  no botão “Salvar”  o Módulo Divulgação de Compras apresentará a 

mensagem:  O  Evento  de  Suspensão  foi  salvo.  Neste  momento  o  usuário  poderá 

realizar  alterações no  evento  e  salvá-lo.  Poderá  também  excluir,  clicando  no  botão 

“Excluir  Evento”  ou  encaminhar  para  publicação/divulgação clicando  no  botão 

“Disponibilizar para Publicação/Divulgação”, conforme Figura 40.
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             Figura 40

Após  clicar  no  botão  “Disponibilizar  para  Publicação/Divulgação”  o  Módulo 

Divulgação de Compras solicitará que o usuário verifique se os dados do empenho do 

Contrato  com  a  Imprensa  Nacional  estão  atualizados.  Se  necessário,  atualize-os, 

conforme Figura 41.
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             Figura 41

Após verificar os dados do empenho, e se necessário as atualizações, o usuário 

deverá clicar novamente no botão “Disponibilizar para Publicação/Divulgação”  Figura 

42.
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             Figura 42

Após  clicar  no  botão  “Disponibilizar  para  Publicação/Divulgação”  o  Módulo 

Divulgação  de  Compras  apresentará  a  mensagem:  “Confirma  que  o  Evento  de 
Suspensão está pronto para ser disponibilizado para Publicação no D.O.U. na data 
de dd/mm/aaaa?”. 

O usuário deverá clicar no botão “OK” para confirmar, conforme Figura 43.
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             Figura 43

Após clicar no botão “OK” o Módulo Divulgação de Compras informará: “O Evento 
de Suspensão será Publicado no D.O.U. na data de dd/mm/aaaa e Divulgado no 
ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta mesma data.”, conforme Figura 44.
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             Figura 44

4.5 – Evento de Reabertura com Prazo

O Evento de Reabertura com Prazo poderá ser utilizado após a realização do 
Evento de Suspensão. 

A Licitação com “Evento de Reabertura com Prazo”,  as  propostas recebidas 
serão excluídas do Comprasnet e a licitação será reagendada, respeitando os prazos de 

disponibilização para o recebimento de novas propostas.

O “Evento de Reabertura com Prazo” possibilita ao usuário  realizar alterações 
na licitação como no evento de Alteração.

Apenas para Pregão Eletrônico,  após a geração do evento de Reabertura com 

Prazo,  mesmo  que  ainda  não  tenha  sido  publicado,  o  Comprasnet  informará  aos 

interessados  sobre  o  Evento  através  do  campo  “Informações  do  Pregão”,  no 
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Comprasnet/Acesso  Livre/Pregões  Agendados  –  Acompanhamento  de  Pregão  – 

Informações do Pregão.

Para incluir o Evento de Reabertura com Prazo o usuário deverá acessar a aba 

Eventos, clicar na opção Eventos de Licitação e em Evento de Reabertura com Prazo. 

Conforme Figura 45.

              Figura 45

O Módulo Divulgação de Compras disponibilizará tela para o preenchimento dos 

campos,  sendo  que  os  campos  assinalados  com asterisco  (*)  são  de  preenchimento 

obrigatório. 

• Campo Modalidade de Licitação: Selecione a licitação desejada (Pregão, 
Concorrência, Tomada de Preços, Convite ou Concurso)

• Campo Número da Licitação: Informar o número da Licitação;

• Campo  Ano da Licitação: Módulo Divulgação de Compras disponibiliza o 
ano atual, se for ano anterior, informar o ano. 

Após preencher os campos, clicar na lupa. Figura 46.

55



             Figura 46

O  Evento de Reabertura com Prazo possibilita alterar no Aviso de Licitação os 

dados:

• Número do Processo;

• Pregão – a Forma de realização (presencial ou eletrônico);

• Outras modalidades – a Característica (Menor Preço, Melhor Técnica ou 

Técnica e Preço);

• Concorrência – alterar para Internacional ou não;

•  Objeto;

• Informações Gerais;

• Tipo de Recurso;

•  CPF/Função do responsável pela autorização da compra;

• CPF/Função do responsável pela publicação/Divulgação da compra;

•  Endereço; 

• Data e hora da disponibilização do Edital;

• Data e hora da abertura da licitação;

• Item - Alterar/Incluir/Excluir. 

Para o item é possível Incluir, Alterar ou Excluir. Na alteração do item é possível 

alterar os campos:

• Descrição Detalhada (Quando o item for de serviço ou material com 
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código menor que 200000);
• Quantidade;
• Unidade de Fornecimento;
• Critério de Julgamento;
• Valor Total Estimado,
• Grupo;
• Tipo de Benefício.

Sendo alguns campos de preenchimento obrigatório.

 Detalhamento dos campos:

• Campo Motivo do Evento de Reabertura com a Contagem de Prazo: 
Informar o motivo da realização do Evento de Reabertura com Prazo;

Publicação/Divulgação do Aviso de Evento

• Campo  Data  da  Publicação/Divulgação:  Informar  a  data  da 
publicação/divulgação do evento;

• Campo CPF  do  Responsável:  Informar  o  CPF do  responsável  pela 
publicação do evento e clicar na lupa para que o SIASGNet/Divulgação 
consulte a base da Receita Federal;

• Campo Função: Informar a função atual do responsável pela publicação 
do evento.

Disponibilidade do Edital

• Campo Data da Disponibilidade do Edital a partir de: Informar a data 
que o Edital estará disponível;

• Horário de Retirada do Edital no Órgão: Informar o horário que 
os               

       interessados poderão solicitar cópia do edital;

Abertura da Licitação

• Campo Em: Informar a data de abertura da licitação. Campo Às: Informar 
a hora que a licitação será aberta.

Após o registro das informações, o usuário deverá clicar no botão “Salvar Evento”, 

veja Figura 47.
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                                     Figura 47
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Após clicar em  Salvar Evento o Módulo Divulgação de Compras apresentará a 

mensagem: “O Evento de Reabertura foi salvo”, conforme Figura 48.

             Figura 48

Clicar no botão “Disponibilizar para Publicação/Divulgação”. Figura 49.
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             Figura 49

Verificar/atualizar  os  dados  do  empenho  com  Imprensa  Nacional  e  clicar 

novamente no botão “Disponibilizar para Publicação/Divulgação”, conforme Figura 50.
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             Figura 50

Após  clicar  no  botão  “Disponibilizar  para  Publicação/Divulgação”  o  Módulo 

Divulgação  de  Compras  apresentará  a  mensagem:  “Confirma  que  o  Evento  de 
Reabertura está pronto para ser disponibilizado para Publicação no D.O.U. na data 
de dd/mm/aaaa?”. O usuário deverá clicar no botão “OK” para confirmar, conforme Figura 

51.
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             Figura 51

Após clicar no botão “OK” o Módulo Divulgação de Compras informa: “O Evento de 
Reabertura  será  Publicado  no  D.O.U.  na  data  de  aa/mm/aaaa  e  Divulgado  no 
ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta mesma data”, conforme Figura 52.

62



             Figura 52

4.6 – Evento de Reabertura sem Prazo
O Evento de Reabertura sem Prazo é utilizado após a realização do Evento de 

Suspensão. Para este evento as  propostas recebidas NÃO serão excluídas. Para o 

batimento da nova data mínima de abertura da licitação a ser informada pelo usuário , o 
Módulo Divulgação de Compras fará o cálculo de acordo com os dias que faltam 
para  o  prazo  estipulado  para  cada  modalidade  de  licitação,  para  que  possa 
continuar recebendo propostas.

No Evento  de  Reabertura  sem Prazo  NÃO é possível  realizar  alterações na 
licitação. 

 Apenas para Pregão Eletrônico, após a geração de Evento de Reabertura sem Contagem 

de  Prazo,  mesmo que  ainda  não  tenha  sido  publicado,  o  Comprasnet  informará  aos 
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interessados  sobre  o  Evento   através  do  campo  “Informações  do  Pregão”,  no 

Comprasnet/Acesso  Livre/Pregões  Agendados  –  Acompanhamento  de  Pregão  – 

Informações do Pregão.

O Evento de Reabertura sem Prazo é utilizado para atender a determinação 
judicial.

Para incluir o Evento de Reabertura sem Prazo o usuário deverá acessar a aba 

Eventos, clicar na opção Eventos de Licitação e em Evento de Reabertura sem Prazo. 

Conforme Figura 53.

             Figura 53

O Módulo Divulgação de Compras disponibilizará tela para o preenchimento dos 

campos,  sendo  que  os  campos  assinalados  com asterisco  (*)  são  de  preenchimento 

obrigatório. 

• Campo Modalidade de Licitação: Selecione a licitação desejada (Pregão, 
Concorrência, Tomada de Preços, Convite ou Concurso)

• Campo Número da Licitação: Informar o número da Licitação;
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• Campo  Ano da Licitação: Módulo Divulgação de Compras disponibiliza o 
ano atual, se for ano anterior, informar o ano. 

Após preencher os campos, clicar na lupa. Figura 54.

             Figura 54

Após  clicar  na  lupa,  Módulo  Divulgação  de  Compras  apresentará  tela  com 

informações da licitação:

Detalhamento dos Campos

• Campo Motivo  do  Evento  de  Reabertura  sem  a  Contagem  de 
Prazo: Informar o motivo do evento;

Publicação/Divulgação do Aviso de Evento

• Campo  Data  da  Publicação/Divulgação:  Informar  a  data  da 
publicação/divulgação do evento;
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• Campo CPF  do  Responsável:  Informar  o  CPF  do  responsável  pela 
publicação do evento e clicar na Lupa para que o SIASGNet/Divulgação 
consulte a base da Receita Federal;

• Campo Função: Informar a função atual do responsável pela publicação 
do evento; 

Abertura da Licitação

• Campo Em: Informar o dia da abertura da licitação;

• Campo Às: Informar o horário da abertura da licitação.

Clicar no botão “Salvar Evento”, conforme Figura 55.

             Figura 55
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Após clicar em  Salvar Evento o Módulo Divulgação de Compras apresentará a 

mensagem: “O Evento de Reabertura foi salvo”, conforme Figura 56.

              Figura 56

Clicar  no botão “Disponibilizar  para Publicação/Divulgação”,  conforme Figura 

57.
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             Figura 57

Verificar/atualizar  os  dados  do  empenho  com  Imprensa  Nacional  e  clicar 

novamente no botão “Disponibilizar para Publicação/Divulgação”, conforme Figura 58.
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             Figura 58

Após  clicar  no  botão  “Disponibilizar  para  Publicação/Divulgação”  o  Módulo 

Divulgação  de  Compras  apresentará  a  mensagem: “Confirma  que  o  Evento  de 
Reabertura está pronto para ser disponibilizado para Publicação no D.O.U. na data 
de dd/mm/aaaa?”. O usuário deverá clicar no botão “OK” para confirmar, conforme Figura 

59.
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             Figura 59

Após clicar no botão “OK” o Módulo Divulgação de Compras informará: “O Evento 
de Reabertura será Publicado no D.O.U. na data de aa/mm/aaaa e Divulgado no 
ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta mesma data.”, conforme Figura 60.
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             Figura 60

4.7 – Evento de Anulação
O Evento de Anulação é aplicado por ilegalidade de ofício ou por aprovação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

Este evento poderá ser feito antes da data da abertura da licitação, após a data de 

abertura, após a homologação da licitação e antes de empenhar.

Apenas para Pregão Eletrônico, após a geração de Evento de Anulação, mesmo 

que ainda não tenha sido publicado no D.O.U, o Comprasnet informará aos interessados 

sobre o Evento através do campo “Informações do Pregão”,  no Comprasnet/Acesso 

Livre/Pregões Agendados – Acompanhamento de Pregão – Informações do Pregão, com 

o objetivo de informar a sociedade a decisão adotada.
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Para incluir o Evento de Anulação o usuário deverá acessar a aba Eventos, clicar 

na opção Eventos de Licitação e em Evento de Anulação, conforme Figura 61.

             Figura 61

O Módulo Divulgação de Compras disponibilizará a tela para o preenchimento dos 

campos,  sendo  que  os  campos  assinalados  com asterisco  (*)  são  de  preenchimento 

obrigatório. 

• Campo Modalidade de Licitação: Selecione a licitação desejada (Pregão, 
Concorrência, Tomada de Preços, Convite ou Concurso)

• Campo Número da Licitação: Informar o número da Licitação;

• Campo Ano da  Licitação: Módulo Divulgação de Compras disponibiliza o 
ano atual, se for ano anterior, informar o ano. 

Após preencher os campos, clicar na lupa, conforme Figura 62.
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             Figura 62

Após clicar na Lupa, o Módulo Divulgação de Compras apresentará a tela com 

informações da licitação.

Detalhamento dos Campos

• Campo Motivo do Evento de Anulação: Informar o motivo do evento;

Publicação/Divulgação do Aviso de Evento

• Campo  Data  da  Publicação/Divulgação:  Informar  a  data  da 
publicação/divulgação do evento;

• Campo CPF  do  Responsável:  Informar  o  CPF  do  responsável  pela 
publicação  do  evento  e  clicar  na  lupa  para  que  o  SIASGNet/Divulgação 
consulte a base da Receita Federal;

• Campo Função: Informar a função atual do responsável pela publicação do 
evento; 
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Clicar no botão “Salvar Evento”, conforme Figura 63.

             Figura 63

Após  clicar  em  Salvar  Evento Módulo  Divulgação  de  Compras  apresentará  a 

mensagem: “O Evento de Anulação foi salvo”, conforme Figura 64.
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             Figura 64

Clicar  no botão “Disponibilizar  para Publicação/Divulgação”,  conforme Figura 

65.
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             Figura 65

Após  clicar  no  botão  “Disponibilizar  para  Publicação/Divulgação”  Módulo 

Divulgação  de  Compras  apresentará  a  mensagem: “Confirma  que  o  Evento  de 
Anulação está pronto para ser disponibilizado para Publicação no D.O.U. na data de 
dd/mm/aaaa?”. O usuário deverá clicar no botão “OK” para confirmar, conforme Figura 

66.
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             Figura 66

 
Após clicar no botão “OK” Módulo Divulgação de Compras informa: “O Evento de 

Anulação  será  Publicado  no  D.O.U.  na  data  de  dd/mm/aaaa  e  Divulgado  no 
ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta mesma data.”, conforme Figura 67.

77



             Figura 67

4.8 – Evento de Revogação

O  Evento  de  Revogação  é  aplicado  para  os  casos  em  que  a  Licitação  for 

considerada  inoportuna  ou  inconveniente  ao  interesse  público,  decorrente  de  fato 

superveniente,  devidamente  comprovado,  pertinente  e  suficiente  para  justificar  tal 

conduta. 

O Evento de Revogação poderá ser feito antes da data da abertura da licitação, 

após a data de abertura e após a homologação da licitação.

Apenas para Pregão Eletrônico, após a geração do Evento de Revogação, mesmo 

que ainda não tenha sido publicado no D.O.U, o Comprasnet informará aos interessados 

sobre o Evento através do campo “Informações do Pregão”,  no Comprasnet/Acesso 

Livre/Pregões Agendados – Acompanhamento de Pregão – Informações do Pregão.
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Para incluir o  Evento de Revogação o usuário deverá acessar a aba  Eventos, 

clicar na opção Eventos de Licitação e em Evento de Revogação. Conforme Figura 68.

             Figura 68

O Módulo Divulgação de Compras disponibilizará tela para o preenchimento dos 

campos,  sendo  que  os  campos  assinalados  com asterisco  (*)  são  de  preenchimento 

obrigatório. 

• Campo Modalidade de Licitação: Selecione a licitação desejada (Pregão, 
Concorrência, Tomada de Preços, Convite ou Concurso);

• Campo Número da Licitação: Informar o número da Licitação;

• Campo  Ano da Licitação: Módulo Divulgação de Compras disponibiliza o 
ano atual, se for ano anterior, informar o ano. 

Após preencher os campos, clicar na lupa, conforme Figura 69.
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             Figura 69

Após clicar  na lupa,  o  Módulo Divulgação de Compras apresentará a tela  com 

informações da licitação.

Detalhamento dos Campos

• Campo Motivo do Evento de Revogação: Informar o motivo do evento;

Publicação/Divulgação do Aviso de Evento

• Campo  Data  da  Publicação/Divulgação:  Informar  a  data  da 
publicação/divulgação do evento;

• Campo CPF  do  Responsável:  Informar  o  CPF  do  responsável  pela 
publicação do evento e clicar na Lupa para que o SIASGNet/Divulgação 
consulte a base da Receita Federal;

• Campo Função: Informar a função atual do responsável pela publicação 
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do evento. 

O usuário deverá clicar no botão “Salvar Evento”, conforme Figura 70.

             Figura 70

Após  clicar  em  Salvar  Evento Módulo  Divulgação  de  Compras  apresentará  a 

mensagem: “O Evento de Revogação foi salvo”, conforme Figura 71.
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            Figura 71

Clicar  no botão “Disponibilizar  para Publicação/Divulgação”,  conforme Figura 

72.
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             Figura 72

Após  clicar  no  botão  “Disponibilizar  para  Publicação/Divulgação”  o  Módulo 

Divulgação  de  Compras  apresentará  a  mensagem: “Confirma  que  o  Evento  de 
Revogação está pronto para ser disponibilizado para Publicação no D.O.U. na data 
de dd/mm/aaaa?”. 

O usuário deverá clicar no botão “OK” para confirmar, conforme Figura 73.
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             Figura 73

Após clicar no botão “OK” o Módulo Divulgação de Compras informa: “O Evento de 
Revogação  será  Publicado  no  D.O.U.  na  data  de  dd/mm/aaaa  e  Divulgado  no 
ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta mesma data.”, conforme Figura 74.
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             Figura 74

4.9– Evento de Cancelamento de Anulação/Revogação

O  Evento  de  Cancelamento  de  Anulação/Revogação  é  utilizado  após  a 

Publicação/Divulgação  dos  Eventos  de  Anulação  ou  Revogação,  cancelando-os, 

retornando a situação anterior ao evento de Anulação ou Revogação. 

Exemplo: A licitação antes de ser anulada ou revogada, estava suspensa, após o evento 

de Cancelamento da Anulação/Revogação ela voltará à situação suspensa.

Para  incluir  o  Evento  de  Cancelamento  de  Anulação/Revogação o  usuário 

deverá acessar a aba Eventos, clicar na opção Eventos de Licitação e em Evento de 
Cancelamento de Anulação/Revogação, conforme Figura 75.
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            Figura 75

O Módulo Divulgação de Compras disponibilizará tela para o preenchimento dos 

campos,  sendo  que  os  campos  assinalados  com asterisco  (*)  são  de  preenchimento 

obrigatório. 

• Campo Modalidade de Licitação: Selecione a licitação desejada (Pregão, 
Concorrência, Tomada de Preços, Convite ou Concurso)

• Campo Número da Licitação: Informar o número da Licitação;

• Campo  Ano da Licitação: Módulo Divulgação de Compras disponibiliza o 
ano atual, se for ano anterior, informar o ano. 

Após preencher os campos, clicar na lupa, conforme Figura 76.
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             Figura 76

Após clicar na Lupa, o Módulo Divulgação de Compras apresentará a tela com 

informações da licitação:

Detalhamento dos Campos

• Campo Motivo do Evento de Cancelamento: Informar o motivo do evento;

Publicação/Divulgação do Aviso de Evento

• Campo  Data  da  Publicação/Divulgação:  Informar  a  data  da 
publicação/divulgação do evento;

• Campo CPF  do  Responsável:  Informar  o  CPF  do  responsável  pela 
publicação do evento e clicar  na Lupa para que o SIASGNet/Divulgação 
consulte a base da Receita Federal;

• Campo Função: Informar a função atual do responsável pela publicação do 
evento;

Os  campos:  Disponibilidade  do  Edital,  Entrega  da  Proposta e Abertura  da 
Licitação podem ser alterados.
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O usuário deverá clicar no botão “Salvar Evento”, conforme Figura 77.

            Figura 77

Após clicar em  Salvar Evento o Módulo Divulgação de Compras apresentará a 
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mensagem: “O Evento de Cancelamento de Revogação/Anulação foi salvo”, conforme 

Figura 78.

             Figura 78

Clicar  no botão “Disponibilizar  para Publicação/Divulgação”,  conforme Figura 

79.
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             Figura 79

O usuário deverá verificar/atualizar os dados do empenho com Imprensa Nacional 

e  clicar  novamente  no botão  “Disponibilizar  para Publicação/Divulgação”,  conforme 

Figura 80.
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             Figura 80

Após  clicar  no  botão  “Disponibilizar  para  Publicação/Divulgação”  o  Módulo 

Divulgação  de  Compras  apresentará  a  mensagem:  “Confirma  que  o  Evento  de 
Cancelamento de Revogação/Anulação está pronto para ser disponibilizado para 
Publicação no D.O.U. na data de dd/mm/aaaa?”. 

O usuário deverá clicar no botão “OK”, conforme Figura 79.
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             Figura 79

Após clicar no botão “OK” o Módulo Divulgação de Compras informa: “O Evento de 
Cancelamento  de  Revogação/Anulação  será  Publicado  no  D.O.U.  na  data  de 
dd/mm/aaaa e  Divulgado no ComprasNet  (www.comprasnet.gov.br)  nesta  mesma 
data.”, conforme Figura 80.
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             Figura 80

4.10 – Evento de Repetição de Licitação Deserta

O Evento de Repetição de Licitação Deserta é utilizado apenas para Modalidade 
Convite que não recebeu proposta. 

Para  incluir  o  Evento  de  Repetição  de  Licitação  Deserta o  usuário  deverá 

acessar  a  aba  Eventos,  clicar  na  opção  Eventos  de  Licitação e  em  Evento  de 
Repetição de Licitação Deserta, conforme Figura 81.
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        Figura 81

O Módulo Divulgação de Compras disponibilizará a tela para o preenchimento dos 

campos,  sendo  que  os  campos  assinalados  com asterisco  (*)  são  de  preenchimento 

obrigatório. 

• Campo Modalidade de Licitação: o usuário poderá selecionar “Convite”;

• Campo  Número  da  Licitação:  o  usuário  poderá  informar  o  número  do 
Convite;

• Campo Ano da Licitação: o Módulo Divulgação de Compras disponibiliza o 
ano atual, se for ano anterior, informar o ano. 

Após preencher o(s) campo(s), o usuário deverá clicar na  lupa, conforme Figura 

82.
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Figura 82

O Módulo Divulgação de Compras disponibilizará a tela para o preenchimento dos 

campos,  sendo  que  os  campos  assinalados  com asterisco  (*)  são  de  preenchimento 

obrigatório.

• Campo  Motivo de Evento de Repetição: Informar o motivo do evento de 

repetição;

• Campo  Data  da  Publicação/Divulgação:  Informar  a  data  da 
publicação/divulgação do evento;

• Campo CPF  do  Responsável:  Informar  o  CPF  do  responsável  pela 
publicação do evento e clicar  na Lupa para que o SIASGNet/Divulgação 
consulte a base da Receita Federal;

• Campo Função: Informar a função atual do responsável pela publicação do 
evento;

O usuário deverá alterar os campos com a nova data:

• Campo  Data  da  Disponibilidade  do  Edital:  Informar  a  nova  data  da 
disponibilidade do edital;

• Campo Data/Hora da Abertura da Licitação: Informar a nova data/hora da 
reabertura da Licitação;

Os  demais  campos  habilitados  (editáveis)  poderão  ser  alterados,  caso  seja 

necessário.
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Após  o  preenchimento  dos  campos,  o  usuário  deverá  clicar  no  botão  “Salvar 
Evento”, conforme Figura 83.

                    Figura 83
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O Módulo Divulgação de Compras exibirá tela com a mensagem: “O Evento de 
Repetição de Licitação Deserta foi salvo” e os botões:

• Salvar Evento: caso o usuário tenha feito alguma nova alteração; 

• Excluir Evento: caso o usuário queira excluir o evento; e

• Disponibilizar para Publicação/Divulgação: o usuário deverá clicar neste 

botão para dar continuidade ao Evento de Repetição de Licitação Deserta. 

O  usuário  deverá  clicar  no  botão  “Disponibilizar  para  Publicação/Divulgação”, 

conforme Figura 84.
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               Figura 84
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O Módulo Divulgação de Compras exibirá tela com os dados da Licitação e os 

botões:

• Disponibilizar para Publicação/Divulgação:  ao clicar no botão o Módulo 

Divulgação de Compras enviará o evento para publicação/divulgação;

• Evento de Repetição de Licitação Deserta: ao clicar no botão o Módulo 

Divulgação  de  Compras  exibirá  todos  os  dados  do  evento  para  novas 

alterações, caso seja necessário.

Clicar  novamente  no  botão  “Disponibilizar  para  Publicação/Divulgação”, 

conforme Figura 85.
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        Figura 85

Será exibida a mensagem: “Confirma que o Evento de Repetição de Licitação 
Deserta está pronto para ser disponibilizado para Publicação no D.O.U na data de 
19/05/2011?”.

O usuário deverá clicar no botão “OK”, conforme Figura 86.
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       Figura 86

O  Módulo  Divulgação  de  Compras  exibirá  nova  mensagem:  “O  Evento  de 
Licitação Deserta será Publicado no D.O.U. na data de 19/05/2011 e Divulgado no 
Comprasnet (www.comprasnet.gov.br) nesta mesma data.”, conforme Figura 87.
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       Figura 87

5 – Incluir Evento de Dispensa/Inexigibilidade
Para a Dispensa e Inexigibilidade é possível realizar os seguinte eventos:

• Evento de Retificação
• Evento de Anulação
• Evento de Revogação
• Evento de Cancelamento de Anulação e Revogação
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O “Evento de Cancelamento” tem a função de cancelar os eventos de “Anulação 
Revogação”. 

 O “Evento de Cancelamento” somente é possível registrá-lo após os Eventos de 

Anulação ou Revogação. 

5.1– Evento de Retificação
O evento de retificação possibilita alterar na dispensa/Inexigibilidade os dados:  

• Número do Processo;
• Justificativa da Compra sem Licitação;
• Data do Reconhecimento;
• CPF do Responsável; e
• Função do Responsável.

No “Evento de Retificação” é possível Incluir, Alterar ou Excluir item. 
Na  alteração  do  item  o  Módulo  Divulgação  de  Compras  possibilita  alterar  os 

campos:

• Descrição Detalhada; 
• Quantidade;
• Unidade de Fornecimento.

Para este exemplo iremos alterar a quantidade de um item de uma dispensa. 

Para incluir o “Evento de Retificação” o usuário deverá acessar a aba Eventos, 

clicar  na  opção  Eventos  de Dispensa/Inexigibilidade e  em  Evento de Retificação. 

Conforme Figura 88.
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              Figura 88

O Módulo Divulgação de Compras disponibilizará a tela para o preenchimento dos 

campos,  sendo  que  os  campos  assinalados  com asterisco  (*)  são  de  preenchimento 

obrigatório. 

• Campo  Modalidade  da  Compra  sem  Licitação:  Selecione  uma  das 
opções: Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade de Licitação;

• Campo Número da Compra: Informar o número da compra;

• Campo Ano da Compra: Selecionar o ano da compra.

Após preencher os campos, o usuário deverá clicar na lupa. O Módulo Divulgação 

de Compras exibirá todos os dados da Dispensa/Inexigibilidade incluídos anteriormente. 

Figura 89.
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             Figura 89

No “Evento de Retificação” na tela acima o usuário poderá alterar os campos:

• Número do Processo;
• Justificativa da Compra sem Licitação;
• Data do Reconhecimento;
• CPF do Responsável; e 
• Função do Responsável.   

Sendo de preenchimento obrigatório os campos:

• Campo  Motivo  do  Evento  de  Retificação:  Informar  o  motivo  do 
evento.

 

Autorização da Retificação

• Campo CPF do Responsável: Informar o CPF do responsável pelo 
Evento  de  Retificação  e  clicar  na  lupa  para  que  o 
SIASGNet/Divulgação consulte a base da Receita Federal;

• Campo Função: Informar a função do responsável pelo evento.

105



Após  alterar  os  campos  desejados  clicar  no  botão  “Salvar  Evento”,  conforme 

Figura 90. 

             Figura 90
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Após clicar em “Salvar Evento” o  Módulo Divulgação de Compras apresentará a 

mensagem: “O  Evento  de  Retificação  foi  salvo”,  e  no  final  da  tela  na  barra  de 

Navegação, os botões:

• Salvar Evento: Permite salvar as alterações realizadas nos dados da 
Dispensa/Inexigibilidade;

• Excluir Evento: Permite excluir o evento na situação de Pendente;

• Encerrar  Evento:  Permite  encerrar  o  evento  registrado  para  a 
Dispensa/Inexigibilidade que não são publicadas.  

Na barra de Ação, o Módulo Divulgação de Compras exibirá o botão “Itens”. Neste 

botão, é possível promover as alterações no item. Para realizá-las, o usuário deverá clicar 

no botão “Itens”, conforme Figura 91.
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             Figura 91
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Após clicar no botão “Itens”, o Módulo Divulgação de Compras exibirá tela com:

• Dados da Dispensa/Inexigibilidade;

• Área para filtro;

• Os itens da Dispensa/Inexigibilidade.

Na área  Filtro,  é  possível  pesquisar o item desejado,  item(ns)  cancelado(s) ou 

inconsistente(s) selecionando-o.

No exemplo a seguir iremos alterar a quantidade do item 1. 
Para alterar item, o usuário deverá clicar no link “Selecione”, no campo “Ação” do 

item desejado, conforme Figura 92.
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             Figura 92

Após  clicar  no  link  “Selecione”,  o  Módulo  Divulgação  de  Compras  Módulo 

Divulgação de Compras  disponibilizará  os  dados do item.  Observe que a  quantidade 

registrada para o item 1 é de 25 unidades. A quantidade do item será alterada para 30 
unidades.

Após realizar a alteração no campo “Quantidade” o usuário deverá clicar no botão 

“Salvar Item”, conforme Figura 93.
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             Figura 93

O  Módulo Divulgação de Compras  exibirá a tela com a mensagem “O Item de 
Dispensa  foi  alterado”  e  observe  que  a  quantidade  do  Item  foi  alterada  para  30 

unidades.

Se não houver mais nenhuma alteração, o usuário deverá encerrar o evento. Para 
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isto deverá clicar no botão “Dispensa”, na barra de navegação, conforme Figura 94.

             Figura 94

Após clicar no botão “Dispensa”, o Módulo Divulgação de Compras exibirá a tela 

com os dados da Dispensa e os botões “Salvar Evento”, “Excluir Evento” e “Encerrar 
Evento”.
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O usuário deverá clicar no botão “Encerrar Evento”, conforme Figura 95.

             Figura 95
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Após encerrar o  evento,  o  Módulo Divulgação de Compras  exibirá tela  com as 

informações do evento para validação do usuário. 

Após  validação  dos  dados  do  evento  de  retificação,  o  usuário  deverá  clicar 

novamente no botão “Encerrar Evento”, conforme Figura 96.

             Figura 96

Após  clicar  no  botão  “Encerrar  Evento”  o  Módulo  Divulgação  de  Compras 

apresentará a mensagem: “Confirma que o Evento de Retificação está pronto para 
ser Encerrado”. O usuário deverá clicar no botão “OK”, conforme Figura 97.
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             Figura 97

Após clicar no botão “OK” o Módulo Divulgação de Compras apresentará a 

mensagem: “O Evento de Retificação foi encerrado” finalizando a inclusão do evento, 

conforme Figura 98. 
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             Figura 98

Observação: Como no exemplo utilizamos uma Dispensa Inciso II que o usuário optou 

por não publicar, o evento será apenas encerrado. 

5.2– Evento de Anulação
Idêntico ao Evento de Anulação da Licitação. Ver item 4.7 deste Manual.

5.3– Evento de Revogação 

Idêntico ao Evento de Anulação da Licitação. Ver item 4.8 deste Manual.

5.4 – Evento de Cancelamento de Anulação/Revogação
Idêntico ao Evento de Anulação da Licitação. Ver item 4.9 deste Manual. 

116



6 – Alterar/Excluir Evento de Licitação / Dispensa – Inexigibilidade

6.1 – Alterar Evento
 

Somente é possível alterar um evento se o mesmo estiver na situação de 

“Pendente” ou “A Publicar”. 
 Se o evento estiver na situação de “Publicado”,  “Divulgado”  ou “Transferido 

para a Imprensa Nacional”, o usuário deverá realizar o Evento de Alteração.

 No exemplo a seguir iremos alterar o “Evento de Alteração” que está na situação 

de “A Publicar”, alterando o número do processo. Veja Figura 99.

117



            Figura 99

 Para alterar um evento o usuário deverá acessar a aba Eventos, clicar na opção 

Evento  de  Licitação  ou Evento  de  Dispensa/Inexigibilidade e  em  Alterar/Excluir 
Evento. Conforme Figura 100.
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        Figura 100 

O Módulo Divulgação de Compras disponibilizará a tela para o preenchimento dos 

campos, sendo que os campos assinalados com asterisco (*) são de preenchimento 
obrigatório. 

• Campo Número da Licitação: Informar o número da Licitação;

• Campo  Ano da Licitação: Módulo Divulgação de Compras disponibiliza o 
ano atual, caso seja necessário usuário poderá alterar;

• Campo Modalidade da Compra: Selecionar a modalidade da compra;

• Campo Tipo do Evento: Selecionar o tipo do evento.

Após  preencher  os  campos,  o  usuário  deverá  clicar  no  botão  “Pesquisar”, 
conforme Figura 101.
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             Figura 101

Após clicar  no botão “Pesquisar”  o Módulo Divulgação de Compras listará,  no 

rodapé  da  tela,  apenas  os  eventos  que  ainda  não  foram  publicados,  divulgados  ou 

transferidos para imprensa. 

Clicar no botão “Selecionar”  no evento que deseja realizar alteração, conforme 

Figura 102.
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             Figura 102

Após clicar no botão “Selecionar” o Módulo Divulgação de Compras apresentará a 

mensagem: “O Evento de Alteração encontra-se na situação A Publicar, a qual será 
alterada para Pendente. Confirma alteração?”. 

O usuário deverá clicar no botão “OK”, conforme Figura 103.
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             Figura 103

Após clicar no botão “OK” o Módulo Divulgação de Compras apresentará os dados 

da licitação. 

No Evento de Alteração é possível alterar os seguintes dados:

• Número do Processo;

• Pregão –Forma de realização (presencial ou eletrônico);

• Outras modalidades – Característica (Menor Preço, Melhor Técnica ou 

Técnica e Preço);

• Concorrência – alterar para Internacional ou não;

•  Objeto;

• Informações Gerais;

• Tipo de Recurso;

•  CPF/Função do responsável pela autorização da compra;

• CPF/Função do responsável pela publicação/Divulgação da compra;
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•  Endereço;

• Data e hora da disponibilização do Edital;

• Data e hora da abertura da licitação;

• Item - Alterar/Incluir/Excluir. 

Item é possível Incluir, alterar ou excluir.

Na alteração do item é possível alterar os campos:

• Descrição Detalhada; 
• Quantidade;
• Unidade de Fornecimento.

No  exemplo  a  seguir,  iremos  alterar  o  número  do  processo  e  clicar  no  botão 

“Salvar Evento”, conforme Figura 104.
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                                         Figura 104
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Após clicar em  Salvar Evento o Módulo Divulgação de Compras apresentará a 

mensagem: “O Evento de Alteração foi salvo”, conforme Figura 105.

             Figura 105

Clicar  no botão “Disponibilizar  para Publicação/Divulgação”,  conforme Figura 

106.
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             Figura 106

O usuário deverá verificar/atualizar os dados do empenho com Imprensa Nacional 

e  clicar  novamente  no botão  “Disponibilizar  para Publicação/Divulgação”,  conforme 

Figura 107.
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             Figura 107

Após  clicar  no  botão  “Disponibilizar  para  Publicação/Divulgação”,  o  Módulo 

Divulgação  de  Compras  apresentará  a  mensagem: “Confirma  que  o  Evento  de 
Alteração está pronto para ser disponibilizado para Publicação no D.O.U. na data de 
dd/mm/aaaa?”. O usuário deverá clicar no botão “OK”, conforme Figura 108.

127



             Figura 108

Após clicar no botão “OK” Módulo Divulgação de Compras informará: “O Evento 
de  Alteração  será  Publicado  no  D.O.U.  na  data  de  dd/mm/aaaa  e  Divulgado  no 
ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta mesma data.”, conforme Figura 109.

128



             Figura 109

6.2 – Excluir Evento

Somente  é  possível  EXCLUIR um evento  se  o  mesmo  estiver  na  situação  de 

Pendente ou A Publicar. 

 Para Excluir um evento o usuário deverá acessar a aba Eventos, clicar na opção 

Evento  de  Licitação  ou Evento  de  Dispensa/Inexigibilidade e  em  Alterar/Excluir 
Evento. Conforme Figura 110.
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             Figura 110

O Módulo Divulgação de Compras disponibilizará a tela para o preenchimento dos 

campos, sendo que os campos assinalados com asterisco (*) são de preenchimento 
obrigatório. 

• Campo Número da Licitação: Informar o número da Licitação;

• Campo  Ano da Licitação: Módulo Divulgação de Compras disponibiliza o 
ano atual, caso seja necessário usuário poderá alterar;

• Campo Modalidade da Compra: Selecionar a modalidade da compra;

• Campo Tipo do Evento: Selecionar o tipo do evento.

Após  preencher  os  campos,  o  usuário  deverá  clicar  no  botão  “Pesquisar”, 
conforme Figura 111.
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             Figura 111

Após clicar  no botão “Pesquisar”  o Módulo Divulgação de Compras listará,  no 

rodapé  da  tela,  apenas  os  eventos  que  ainda  não  foram  publicados,  divulgados  ou 

transferidos para imprensa.

Clicar no botão “Selecionar”, para excluir o Evento Desejado, conforme Figura 112.

131



             Figura 112

Após clicar no botão “Selecionar”, o Módulo Divulgação de Compras apresentará a 

mensagem: “O Evento de Alteração encontra-se na situação A Publicar, a qual será 
alterada para Pendente. Confirma alteração?”. 

O usuário deverá clicar no botão “OK” para confirmar, conforme Figura 113.
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             Figura 113

Após clicar no botão “OK” o Módulo Divulgação de Compras apresentará os dados 

da licitação e o usuário deverá clicar no botão “Excluir Evento”, conforme Figura 114.
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                                          Figura 114
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Após  clicar  no  botão  “Excluir  Evento”  o  Módulo  Divulgação  de  Compras 

apresentará a mensagem: “Confirma a exclusão do Evento de Alteração ?”. Clicar no 

botão “OK” para confirmar, conforme Figura 115.

             Figura 115

Após  clicar  no  botão  “OK”  o  Módulo  Divulgação  de  Compras  apresentará  a 

mensagem: “O Evento de Alteração foi Excluído”, conforme Figura 116.
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             Figura 116

6.3 – Consultar Evento

Para Consultar um evento o usuário deverá acessar a aba  Eventos,  clicar na 

opção  Evento de Licitação  ou Evento de Dispensa/Inexigibilidade e em  Consultar 
Evento, conforme Figura 117.
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              Figura 117

O Módulo Divulgação de Compras disponibilizará tela para o preenchimento dos 

campos, sendo que os campos assinalados com asterisco (*) são de preenchimento 
obrigatório. 

• Campo Número da Licitação: Informar o número da Licitação;

• Campo  Ano da Licitação: Módulo Divulgação de Compras disponibiliza o 
ano atual, caso seja necessário usuário poderá alterar;

• Campo Modalidade da Compra: Selecionar a modalidade da compra;

• Campo Tipo do Evento: Selecionar o tipo do evento;

• Campo Período  da  Publicação/Divulgação  do  Evento:  Usuário  deverá 
informar data inicial e final.

Observando que somente os campos: Nº da Uasg, Uasg e Ano da Licitação são 

de preenchimento obrigatório.

Após informar os dados necessários/desejados para a consulta,  clicar no botão 

“Pesquisar”, veja Figura 118.
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             Figura 118

Após clicar no botão “Pesquisar” o Módulo Divulgação de Compras disponibilizará 

todos  os  eventos  para  a  Licitação/Dispensa/Inexigibilidade  solicitada.  “Selecionar”,  o 

evento desejado, conforme Figura 119.
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             Figura 119

Após clicar no botão “Selecione” o Módulo Divulgação de Compras disponibilizará 

todas as informações do Evento e no rodapé da tela será exibido o histórico de todos os 
eventos da licitação. 

Para cada Licitação será exibido o link “Visualizar” onde serão exibidos os dados 

da Licitação e do Evento selecionado.
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Caso o usuário deseje ver só os dados da Licitação, ele deverá clicar no botão 

“Licitação”, conforme Figura 120.

             Figura 120
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7 – Manuais

Veja os Manuais que estão disponíveis no sitio  www.comprasnet.gov.br/ aba 

Publicações/Manuais/SIASGnet.

8 - Em caso de dúvidas acione a Central de Serviço SERPRO:

• www.css.serpro

• 0800-978.2329

• css.serpro@serpro.gov.br  
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