
 

 

Ministério da Educação 
Fundação Universidade Federal de Rondônia  
Coordenação de Informação e Desempenho 

 
End: Rua Presidente Dutra nº 2965 Bairro Centro 

CEP: 76.801-059 – Porto Velho/RO - Tel: (69)2182-2054  –  e-mail: Cid@unir.br / lucas.rommel@unir.br 

 
 

Passo a passo para acompanhamento dos RDC. 

1. Acessar o site Comprasnet (http://www.comprasgovernamentais.gov.br/ ). Abaixo é  

apresentado a página inicial do Comprasnet.  

 

2. Na página inicial posicione o cursor em Gestor de Compras. Há vários links de consulta. 

Clique no link consultas, conforme demonstrado na seta na imagem abaixo: 

 

 

mailto:Cid@unir.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


 

 

Ministério da Educação 
Fundação Universidade Federal de Rondônia  
Coordenação de Informação e Desempenho 

 
End: Rua Presidente Dutra nº 2965 Bairro Centro 

CEP: 76.801-059 – Porto Velho/RO - Tel: (69)2182-2054  –  e-mail: Cid@unir.br / lucas.rommel@unir.br 

 
 

3. Na página de Consultas que foi aberta, clique no link Regime Diferenciado de 

Contratação - RDC: 

 

4. Na página RDC que será aberta clique no link RDC Eletrônico:  

 

 
 

mailto:Cid@unir.br


 

 

Ministério da Educação 
Fundação Universidade Federal de Rondônia  
Coordenação de Informação e Desempenho 

 
End: Rua Presidente Dutra nº 2965 Bairro Centro 

CEP: 76.801-059 – Porto Velho/RO - Tel: (69)2182-2054  –  e-mail: Cid@unir.br / lucas.rommel@unir.br 

 
 

5. Na página que é aberta, clique no botão Em Andamento. Nela consta uma lista de 

todos os RDC publicados. Nesse caso é necessário verificar o pregão e selecionar o 

mesmo (nesse caso é o RDC 1/2016, da MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE RONDONIA/RO). Para encontrá-lo é necessário pesquisar e verificar em qual link 

(no caso o nº 2) se encontra o RDC que precisa ser pesquisado. Clique em 

SELECIONAR para acessar o RDC 1. 

 

6. Na página que abrir é necessário digitar os caracteres da imagem e clicar em enviar 

para acessar o RDC 
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7. Na página que abrir há uma tabela com informações da referida RDC, clique em 

Detalhar proposta. 
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8. Ao clicar em Detalhar a proposta é apresentado uma página que consta os 

fornecedores que apresentaram suas respectivas proposta na ordem de menor preço. 

Observe que a 1ª empresa (Construtora DELTA ltda – EPP), consta Anexos 

Solicitados pelo Presidente: Visualizar. 
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9. Ao clicar em Visualizar será aberto uma página que consta os anexos, a data e hora de 

envio o tamanho do arquivo. Ao clicar no link dos anexos será possível fazer o 

download dos mesmos para análise. Importante observar que só será possível ter 

acesso as informações caso a licitante tenha inserido no sistema após convocação por 

parte do Presidente.  

  

10. Finalizando o conteúdo deste passo a passo, sempre que necessário esclarecimentos 

ou auxílio na análise das propostas junto ao presidente, deve-se entrar em contato com 

o mesmo, e, sempre que possível acompanhar os pregões nos quais haja itens da 

respectiva Unidade Requisitante ou Técnica.   

Obs. Caso alguma informação esteja gerando dúvidas, favor entrar em contato com a 

Coordenação de Informação e Desempenho. 

 

Lucas Rommel de Souza Neves 
Coordenador  de Informação e Desempenho  

Port. 694//2016/GR/UNIR 
 
 

Diego Dorabiallo Oliveira Tatiane Ragnini Picoreli 
Economista – Coordenação  de Informação 

e Desempenho 
Estatística – Coordenação  de Informação 

e Desempenho 
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