
CARTILHA

PORTAL PETRONECT – RITO DO PREGÃO E MODO DE DISPUTA ABERTO

Fornecedor



Pesquisa das licitações

➢ O usuário poderá visualizar as licitações

realizadas através do Rito do Pregão e

Modo de Disputa Aberto;

➢ Os usuários poderão acompanhar a etapa 

de lances: é possível identificar o número 

do Leilão, o valor do Melhor lance, o 

valor da Melhor Proposta, o Total de 

participantes MEPP, o Total de 

participantes

➢ O usuário poderá visualizar as licitações

realizadas através do Rito do Pregão e

Modo de Disputa Aberto;

➢ Os usuários poderão participar 

acompanhar a etapa de lances: será

possível identificar o número do Leilão, o 

valor do Melhor lance, o valor da Melhor 

Proposta, o Total de participantes MEPP, 

o Total de participantes

➢ É possível enviar mensagens para o 

pregoeiro

Área pública (sem login) Área interna (com login)

O Rito do Pregão e o Modo de Disputa Aberto são publicadas no DOU e no Portal Petronect, conforme as demais

licitações. No Portal estarão disponíveis aos fornecedores as regras de participação e os requisitos para as

empresas se qualificarem a fornecer bens ou prestar serviços para a Petrobras.



A  partir da Lei 13.303/16 e do Regulamento de Licitações e Contratações da Petrobras (RLCP), todas as 

oportunidades serão exibidas na área pública do Portal Petronect. Abaixo mostramos, apenas como exemplo, 

como o fornecedor pode acessar uma oportunidade da modalidade do pregão eletrônico e do modo de disputa 

aberto: 

Área Pública (Sem login)



1. Clique no número da 

oportunidade

Área Interna (com login)

Para fornecedores com cadastro, após efetuarem o login, deverão entrar em “Cotações eletrônicas”, em seguida 

em “Painel de oportunidade” e acessar a aba “Oportunidades Públicas”;

2. Clique em 

buscar



RITO DO PREGÃO: Para licitações de bens e serviços comuns, será preferencialmente utilizado o rito do pregão.

Nesses casos as licitações serão processadas e julgadas por pregoeiro.

MODO DE DISPUTA ABERTO: Os licitantes apresentam suas propostas e, na sequência, ofertam lances públicos e

sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado.

Contextualização

Formas de Contratação

Petrobras cria

a oportunidade

e a publica no 

DOU e no Portal 

Petronect

Apresentação 

de propostas 

pelos 

fornecedores

Petrobras 

avalia e 

classifica as 

propostas

Fornecedores

classificados

vão para a 

etapa de 

lances

   

Habilitação

?

Recursos



Negociação



Divulgação

do Resultado

Adjudicação

 

Aceitabilidade

da Proposta



Homologação, 

Revogação e 

Anulação



Como apresentado anteriormente, a Petronect executou algumas mudanças no seu sistema para atender as 

alterações previstas na Lei 13.303/16 e no Regulamento de Licitações e Contratações da Petrobras (RLCP).

Visando esclarecer algumas dúvidas sobre essas novidades, foi elaborada esta cartilha, onde apresentaremos um 

resumo do que está disponível do Portal Petronect, abaixo os itens que serão abordados:

Envio de propostas;

Etapa de lances;

Negociação;

Habilitação;

Recurso.

Principais novidades sistêmicas



1. Clique 

em Itens

2. Preencher o 

valor do preço

Envio da proposta

Ao acessar a oportunidade do pregão e da Disputa aberta o fornecedor deverá “Preparar a proposta”, onde irá 

inserir informações importantes para o preenchimento da proposta:



Etapa de lances

Durante a etapa de lances, o fornecedor tem visibilidade de informações de posição do pregão como a

Classificação da empresa, o valor do Melhor lance no pregão e qual o Próximo melhor lance.

Todas as informações são atualizadas em tempo real.

Observação: A disputa pode ser acompanhada por qualquer pessoa através da área externa do portal.



Negociação

Finalizada a etapa de lances e confirmada a efetividade do lance que obteve a primeira colocação na etapa de

julgamento, o comprador deverá negociar condições mais vantajosas com quem o apresentou.



Fornecedor recebe 

notificação

Negociação ocorre 

através da sala de 

colaboraçã

Fornecedor aceita  

ou rejeita participar 

da negociação

 

Pregoeiro e 

fornecedor acordam 

nova proposta

Caso o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permaneça acima do orçamento estimado, a

negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida.



Habilitação

O fornecedor melhor classificado será informado, através da Sala de Colaboração, que está participando do 

processo de Habilitação da Oportunidade Pública e deverá preencher questionários que estiverem pendentes.

1

2

3

4

Os questionários serão 

acessados no menu “Cotações 

Eletrônicas”, sub menu 

“Painel de Oportunidades”

Necessário clicar na opção 

“Responder” para 

abertura dos questionários



Recurso

Após a etapa de habilitação e divulgação do resultado, os licitantes possuem um prazo de 5 dias úteis para 

interpor recurso. A solicitação de recurso deve ser realizada através da Sala de Colaboração:

Recurso 

interposto

Tempestivo: Divulgar aos demais licitantes. Prazo de 

5 dias úteis para interposições. Analisar e responder

Intempestivo: Agir de ofícioPrazo: 5 
dias úteis

Divulgação 

do Resultado

4
3

2

1

Acesse a Sala de 

Colaboração para 

solicitação de recurso

Concluída a fase recursal, o Pregoeiro deve divulgar o resultado desta etapa, adjudicando o Objeto Contratual em favor 
do Licitante vencedor e posteriormente homologará o resultado da Contratação.



Dúvidas

➢ Onde terei acesso aos materiais de treinamento sobre as mudanças?

Serão disponibilizados no Portal Petronect materiais de treinamentos referente as mudanças

sistêmicas decorrentes das regras da Lei 13.303/16 e o Regulamento de Licitações e Contratos da

Petrobras (RLCP). Clique aqui e descubra onde ficará disponível.

➢ Como tiro dúvidas sobre as mudanças no Portal?

Fale conosco (Clique aqui e saiba como acessar)

➢ Mais informações poderão ser consultadas nos sites:

Novas Regras de Contratação da Petrobras - (Clique aqui e saiba mais)

Portal da Petronect – Treinamento – (Clique aqui e saiba mais)

https://www.petronect.com.br/irj/go/km/docs/pccshrcontent/Site Content (Legacy)/Portal2018/pt/Ajuda_Treinamento.html
https://www.petronect.com.br/irj/go/km/docs/pccshrcontent/Site Content (Legacy)/Portal2018/pt/Ajuda_FaleConosco.html
http://contratacao.petrobras.com.br/novas-regras-de-contratacao/nova-lei#regulamento
https://www.petronect.com.br/irj/go/km/docs/pccshrcontent/Site Content (Legacy)/Portal2018/pt/Ajuda_Treinamento.html

