
1 – Como participar de uma Cotação Eletrônica?

Para participar de uma Cotação Eletrônica, é necessário ser Fornecedor, estar cadastrado
no Comprasnet e ter a opção “COTAÇÃO ELETRÔNICA” no menu ’Serviços do
Fornecedor’.

● Para Enviar Proposta siga os seguintes passos:
● Após acessar o Comprasnet com LOGIN e SENHA;
● Em SERVIÇOS do FORNECEDOR, clique em COTAÇÃO ELETRÔNICA;
● Clique em TODAS EM ANDAMENTO;
● Clique no número da cotação que deseja enviar proposta;
● Após o envio da proposta, se desejar, já poderá enviar os LANCES.

No final do Certame, caso o fornecedor seja o vencedor, este deverá aguardar o contato do
Órgão Licitante.

2 – Pessoa Física pode participar de Cotação Eletrônica?

Sim, A Pessoa Física deverá estar cadastrada no Nível I do Sicaf e no Comprasnet.

Atenção: Como se credenciar no SICAF, o Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores?

Veja como é a tela do SICAF:

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/cotacao-eletronica
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/cotacao-eletronica
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/cotacao-eletronica
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/cotacao-eletronica


Agora é só acessar o Sistema de Compras do Governo Federal, o
Compras.gov.br, e se cadastrar.

Na tela abaixo, você irá acessar ou se cadastrar (se for o primeiro acesso).

Pronto! Ao acessar o Sistema de Compras você estará logado na sua Área de
Trabalho e escolher a oportunidade de participação, sendo Cotação
Eletrônica, Pregão Eletrônico ou até mesmo Dispensa Eletrônica.

Lembre-se:

A Dispensa Eletrônica e Cotação Eletrônica são formas de contratação direta
(não há licitação), porém, se diferenciam em seus procedimentos e são
regidas por diferentes leis.

Enquanto a Cotação Eletrônica é regida pela Lei nº 8.666/1993, é utilizada para
a contratação direta de bens. A Dispensa Eletrônica é regida pela nova lei de
licitações Lei nº 14.133/2021, e possibilita a contratação direta de obras, bens
e serviços (inclusive os serviços de engenharia).



Ao acessar sua Área de Trabalho aparecerá a seguinte tela:

Ao clicar em Cotação/Dispensa Eletrônica (que atualmente está disponível),
você terá as seguintes opções:



Ao clicar na opção Dispensa Eletrônica, que será a opção que em breve
entrará em vigência, abrirá a seguinte tela:

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com a Seção de Inexigibilidade e
Dispensa ou com a Coordenadoria de Compras, Contratos e Licitações.


