
Manual do Fornecedor
Encerramento com tempo aleatório nos processos por

compra direta



Acesso do Fornecedor ao Portal de Compras para participação do processo de aquisição.

Nota: Para efetuar novo cadastro, acesse o menu <Cadastro> e seja nosso fornecedor .

Primeiro passo: Acesse por meio do link abaixo o ambiente do Portal de Compras:
https://compras.fieb.org.br/default.aspx

https://compras.fieb.org.br/default.aspx


Acesso do Fornecedor ao Portal de Compras para participação do processo de aquisição.

Segundo passo - O usuário
poderá acessar a compra direta
por meio da tela inicial
(atividades importantes do
Portal) ou acessar direto do
menu de negociação e
selecionando a modalidade
<compra direta>

Ao acessar o Portal o usuário será direcionado para tela principal de navegação



Fornecedor – Disputa de lance, por meio do tempo randômico

1 – É Possível acompanhar o tempo
para os envios dos lances na canto
superior da tela

2- Ainda é possível acompanhar o
menor valor ofertado no item no
campo <menor preço>

Nota: Os lances podem ser enviados e atualizados enquanto durar o tempo para lances

Terceiro passo: Ao acessar a compra na situação de <recebimento de lances> o fornecedor será direcionado para tela 
abaixo, onde poderá registrar seu lance, preenchendo os campos de Marca, Modelo e Valor Unitário.



Inclusão da nova funcionalidade do tempo randômico no processo de dispensa – auto encerramento aleatório

Após a finalização do agendamento da fase de lance será ativado o encerramento aleatório dos itens,
podendo ocorrer de 0 a 30 minutos (tempo randômico). Nessa etapa não há controle do tempo, e o
encerramento se dará de forma automática tão logo esgotado o tempo aleatório.

Nota: O chat notifica o inicio do auto encerramento do item e também registra a 
finalização do tempo randômico.



Encerramento do tempo aleatório.

Após a finalização da fase o processo seguirá para o fluxo interno até a
declaração do vencedor, emissão do contrato e geração do pedido.




