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1.

Introdução

O COMPRASNET - Portal de Compras do Governo Federal, é um site web, instituído
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, para disponibilizar, à
sociedade, informações referentes às licitações e contratações promovidas pelo
Governo Federal, bem como permitir a realização de processos eletrônicos de
aquisição.
No endereço www.comprasnet.gov.br, o COMPRASNET oferece informações e
serviços para a sociedade, para o governo e para os fornecedores. Esse manual
destina-se a apresentar os serviços oferecidos pelo Portal e orientar os usuários
para acessar os serviços desejados.
Para a sociedade o COMPRASNET o acesso é livre e os interessados podem
visualizar os avisos de licitação, as contratações realizadas, a execução de
processos de aquisição pela modalidade de pregão e outras informações relativas a
contratações realizadas pela Administração Federal. Ainda nessa área, o
COMPRASNET disponibiliza a legislação que regula o processo de serviços gerais e
de contratação, publicações relativas ao assunto e manuais relativos aos serviços
oferecidos pelo Portal.
Para os fornecedores, além das informações relativas às licitações e contratações, o
Portal disponibiliza, em tempo real, um conjunto de facilidades que os auxiliam a
efetuar e manter atualizado o seu registro cadastral; que permitem o acesso a avisos
e editais de licitação, que possibilitam a participação em processos eletrônicos de
contratação, bem como a outros serviços e informações, que tornam mais simples e
desburocratizada a participação em processos licitatórios promovidos pelo Governo
Federal. Para garantir segurança na troca de informações, a maior parte das
consultas e serviços destinados aos fornecedores está disponível na ÁREA
SEGURA e requerem o fornecimento de LOGIN e SENHA.
Da mesma forma, para os órgãos e entidades da administração federal, o
COMPRASNET disponibiliza uma série de facilidades voltadas para o controle e
execução dos processos de contratação. Essas facilidades também estão
disponíveis na ÁREA SEGURA e requerem o fornecimento de LOGIN e SENHA.
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2.

Navegando pela área de livre acesso

Quando o usuário acessa o COMPRASNET ele ingressa em uma área que não
requer nenhum tipo de segurança pois nessa área não ocorre troca de informações
entre o usuário e o site.

De forma geral, essa é uma área de fornecimento de informações, que pode ser
acessada por qualquer cidadão. Nessa área, clicando nos botões correspondentes,
o usuário poderá visualizar:
Na área LEGISLAÇÃO, o COMPRASNET disponibiliza as normas legais sobre os
processos de licitações e contratações, incluindo leis, medidas provisórias, decretos,
portarias, instruções normativas e demais atos normativos pertinentes ao assunto.
Na área PUBLICAÇÕES, o COMPRASNET apresenta publicações produzidas pelo
MP referentes à gestão logística e de serviços gerais. Através de download, o
usuário pode ter acesso a integra das seguintes publicações: Manual de Obras
Públicas e Edificações, Informativo COMPRASNET com informações relativas ao
processo de contratação e Cartilhas e Manuais referentes à utilização do
COMPRASNET e utilização dos sistemas Pregão Eletrônico, Pregão Presencial e
Cotação Eletrônica.
Na área de LIVRE ACESSO, o COMPRASNET oferece, para a sociedade, um
conjunto de informações referentes aos processos licitatórios e às contratações
realizadas pelos diversos órgãos, resultando em um instrumento inédito de
transparência das ações da Administração Federal.
Nessa área o usuário terá acesso aos seguintes serviços / informações:
Acessando Consultas poderão ser visualizados: Atas de Pregões, Extrato de Editais
de Licitação, Resultado de licitações e Extratos de Contratos. Um usuário também
poderá consultar a classificação de materiais e serviços adotada pelo Governo
Federal (Linhas de Fornecimento), identificar se uma empresa está inscrita no
Cadastro de Fornecedores SICAF e se conectar aos sites da SRF, da PGFN, do
INSS e do FGTS, para obter suas certidões negativas.
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Acessando Pregões Eletrônicos o usuário identificará os pregões agendados e os
que estão acontecendo naquele momento, podendo acompanhar, em tempo real, a
realização daquelas aquisições e observar a evolução dos preços ofertados durante
toda a sessão pública virtual. Da mesma forma, é possível acompanhar a realização
de Cotações Eletrônicas e de Pregões Presenciais. Ainda nessa opção e possível
utilizar o Simulador de Pregão Eletrônico que se constitui numa ferramenta auxiliar
para os fornecedores se familiarizarem com essa nova forma de contratação.
Por último, utilizando o SicafWeb, um fornecedor poderá fazer o seu cadastramento
prévio no SICAF e emitir um boleto bancário para pagamento da taxa de adesão /
manutenção do cadastro de fornecedores.
Em SERVIÇOS DO PORTAL são mostrados os serviços disponíveis na área de
ACESSO SEGURO, que serão apresentados a seguir.
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3.

Navegando pela área de ACESSO SEGURO

Alguns serviços do COMPRASNET requerem o encaminhamento de informações
por parte do usuário. Para garantir segurança, os usuários devem possuir LOGIN e
SENHA de acesso, controlados por um Certificado de Segurança, que garanta que
as mensagens foram encaminhadas pelos próprios usuários e não foram violadas
por terceiros.
A seguir, serão apresentados os procedimentos para instalar o Certificado de
Segurança e obter o LOGIN e SENHA de acesso.
A.

Instalando o Certificado de Segurança

Para efetuar o ACESSO SEGURO ao COMPRASNET é necessário clicar no botão
correspondente, localizado no lado esquerdo da tela, para ser direcionado à tela de
instalação do Certificado de Segurança.

A partir dessa tela é possível efetuar o download do Certificado de Segurança 01 , e
obter as instruções para fazer a sua instalação 02 .

01
02

03
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Após fazer a instalação do Certificado de Segurança, o usuário poderá ingressar na
área de ACESSO SEGURO, clicando em Clique aqui para continuar 03 .

Importante
•

Só é necessário fazer a instalação do Certificado de Segurança
quando do primeiro acesso ao COMPRASNET.

•

A partir do segundo acesso o usuário pode migrar à área segura,
conforme indicado anteriormente, ou ingressar diretamente
nessa área, fornecendo o seguinte endereço:
https://www.comprasnet.gov.br

•

O Certificado de Segurança deve ser instalado em todos os
microcomputadores que farão acesso ao COMPRASNET

A área de ACESSO SEGURO apresenta a mesma aparência do ambiente de livre
acesso, a menos dos campos LOGIN e SENHA que se encontram no lado esquerdo
da tela, no lugar do botão ACESSO SEGURO.
B.

Fazendo Cadastramento nos Serviços por Assinatura do COMPRASNET

Após ingresso na área segura, no menu SERVIÇOS DO PORTAL, está disponível a
opção CADASTRAMENTO, que possibilita ao usuário (fornecedor) fazer a sua
inscrição.

Ao clicar na opção CADASTRAMENTO, o fornecedor é direcionado para a página
de CADASTRO, onde poderá fazer a sua inscrição fornecendo as informações
solicitadas.
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Nos Dados Pessoais devem se fornecidos os dados pessoais do representante da
empresa (pessoa responsável pela operação do sistema), o LOGIN e a SENHA
escolhida pelo usuário.

A seguir, serão apresentados os serviços disponíveis e o fornecedor deve assinalar
aqueles de seu interesse:
§ Consulta Situação do Fornecedor
§ Listas Classificadas
§ Download das Linhas de Fornecimento de Produtos e Serviços
§ Consulta Licitações
§ Listas Preferenciais
§ Pregão
§ Cotação

Observe-se que o serviço Consulta Situação do Fornecedor é exclusivo para os
fornecedores cadastrados no SICAF e que os serviços Pregão e Cotação só podem
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ser assinados por fornecedores inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica –
CNPJ.
Finalmente, o fornecedor deve fornecer dados referentes à sua empresa. Para
garantir segurança, é solicitado um conjunto de informações adicionais: Número da
Guia de Depósito Bancário referente ao pagamento da taxa do SICAF (Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores), o CPF do Administrador da Empresa
(constante do cadastro do SICAF) e a Data de Abertura da Empresa. O cadastro
somente será efetivado caso todos estes dados estejam corretos.

Importante

C.

•

Uma empresa poderá fazer o cadastramento de mais de um
representante (LOGIN) para acessar o COMPRASNET. Porém,
apenas um desses representantes poderá ser cadastrado para
operar os serviços pregão eletrônico e cotação eletrônica.

•

Caso um usuário não se recorde de sua senha, ele poderá efetuar o
cadastramento de uma nova senha. Para tanto deve clicar, logo
abaixo dos campos LOGIN e SENHA, na opção Esqueci minha
senha, fornecer o seu LOGIN e outras informações requeridas para
obtenção de uma nova senha.

•

Um usuário poderá efetuar a troca de sua senha, optando no seu
menu de serviços em Alterar sua senha.

•

Observe que a informação LOGIN é uma informação básica para o
acesso ao sistema, assim, ele deve ser guardada com todo o
cuidado. Ao se fornecer LOGIN para um funcionário, deve se cuidar
para que o LOGIN seja preservado mesmo no caso do empregado
sair da empresa.

•

Caso o usuário não se recorde se seu LOGIN, ele deverá entrar em
contato com a sustentação operacional do COMPRASNET, solicitar
o cancelamento de seu LOGIN e efetuar um novo cadastramento.

Fazendo assinatura de Serviços

Ao fazer o seu cadastramento, o fornecedor indica os serviços que deseja assinar e,
imediatamente, pode se utilizar dos mesmos, à exceção do serviço Listas
Preferenciais, onde é necessário fornecer algumas informações complementares. Os
serviços disponíveis para assinatura são:
Consulta Situação do Fornecedor - permite ao
permanentemente, a sua situação cadastral junto ao SICAF.

fornecedor

verificar,

Consulta Licitações - permite visualizar os avisos de licitação, incluindo a descrição
dos itens constantes do Edital, e efetuar download da íntegra dos editais (o
download de editais só é permitido a assinantes da consulta Situação do Fornecedor
– Fornecedores cadastrados no SICAF).
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Listas Classificadas – possibilita aos interessados ter conhecimento dos
fornecedores estabelecidos em um determinado município / estado e que estejam
cadastrados em determinada linha de fornecimento.
Download das linhas de fornecimento de materiais e serviços - Permite que seja
efetuado o download das linhas de fornecimento do Governo.
Listas Preferenciais - funcionalidade que encaminha aos fornecedores, via e-mail,
um aviso informando sobre a publicação de editais de licitações referentes à sua
linha de fornecimento.
Pregão eletrônico - Ferramenta que permite aos fornecedores participar de pregões
eletrônicos. Para maiores detalhes, deve ser consultado o Manual do Pregão
Eletrônico – Fornecedor.
Cotação eletrônica - Essa facilidade foi desenvolvida para apoiar a aquisição de
bens de pequeno valor. Para maiores detalhes, deve ser consultado o Manual da
Cotação Eletrônica – Fornecedor.
Conforme informado anteriormente, no caso da assinatura do serviço Listas
Preferenciais, é necessário o fornecimento de informações complementares. Para
tanto, após realizar o seu cadastramento e assinar o serviço Listas Preferenciais, o
fornecedor deve fornecer LOGIN e SENHA para ter acesso aos seus serviços. A
seguir deve clicar em Listas Preferenciais.

Em seqüência será apresentada uma tela onde deve ser informado o perfil de
interesse da Empresa, ou seja, os estados e os materiais e/ou serviços de interesse
para recebimento de avisos de licitação.
D.

Adicionando um novo serviço ao perfil de um fornecedor já cadastrado

Os cadastrados no COMPRASNET podem, a qualquer momento, adicionar outros
serviços ao seu perfil atual. Para tanto, após o fornecimento do LOGIN e SENHA, no
menu dos Serviços por Assinatura, serão apresentados os serviços que já estão
assinados e a opção Adicionar uma ou mais consultas ao seu cadastro.
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Ao clicar nessa opção será apresentada a relação dos serviços não assinados. Para
ter acesso a um novo serviço, o usuário deve assinalar a opção desejada e, em
seguida, informar os dados requeridos.
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E.

Fazendo Cadastramento nos Serviços de Governo

Os Serviços de Governo são exclusivos para os servidores públicos habilitados a
utilizar o SIASG. O LOGIN e a SENHA para acesso a esses serviços são os
mesmos utilizados para ingresso no SIASG.
Caso o interessado não possua habilitação no SIASG, o Ordenador de Despesa
deve encaminhar correspondência formal ao Departamento de Logística e Serviços
Gerais, solicitando o cadastramento do servidor. Da mesma forma, caso seja
necessário, deverá ser solicitada alteração do perfil atual para inclusão de novas
transações.

Os serviços disponíveis para os servidores são:
Inclusão de Edital - permite que a UASG divulgue seus editais no COMPRASNET.
Consulta termos de retirada de edital – informa as empresas que acessaram a
base de dados e efetuaram o download de editais.
Consulta licitação – possibilita consultas parametrizadas para visualização dos
avisos e editais de licitação promovidas por todos os órgãos federais.
Homologação de pregão – permite ao Ordenador de Despesa efetuar a
homologação de pregões presenciais e eletrônicos.
SICAFWeb – possibilita acesso ao SICAF pela WEB
Consulta Listas Classificadas - possibilita acesso a informações sobre produtos
fornecidos pelos fornecedores assinantes do COMPRASNET.
Consulta linhas de fornecimento – permite acesso ao Catálogo de Materiais e de
Serviços.
Pregão eletrônico – permite o exercício da função de pregoeiro e o acesso ao
ambiente virtual para a realização dos pregões eletrônicos. Para maiores
informações deve ser consultado o Manual do Pregão Eletrônico – Pregoeiro.
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Pregão presencial – permite efetuar o registro dos fatos ocorridos durante uma
sessão de pregão presencial e, ao final, dispor da ata correspondente, que será
disponibilizada na internet. Para maiores informações deve ser consultado o Manual
do Pregão Presencial – Pregoeiro.
Cotação eletrônica – possibilita o cadastramento de pedidos de cotação e o
sistema se incumbe de encaminhá-los para os fornecedores cadastrados. Para
maiores informações deve ser consultado o Manual da Cotação Eletrônica –
Administração.
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