
MODOS DE DISPUTA

ABERTO - os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital.

ABERTO E FECHADO - os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento
adotado no edital.



Aberto

Modo de disputa



MODO DE DISPUTA ABERTO

10 minutos de 
lances sucessivos 

Havendo lances nos 2 
últimos minutos, a 

etapa de lances será 
prorrogada 

automaticamente 
pelo sistema

(prorrogam-se mais 2 
minutos).

2 minutos
de lances

Essa fase de lances  
será prorrogada 

automaticamente 
sempre que houver 

lances enviados 
nesse período.

2 minutos
de lances

Não havendo mais 
lances na 

prorrogação, 
encerra-se a etapa 

competitiva.

8 min 2 min

Cenário 1 - caminho feliz



MODO DE DISPUTA ABERTO

10 minutos 
de lances 

Caso não haja lances 
nos últimos 2 minutos

de duração desta etapa, 
ela será encerrada 
automaticamente. 

O pregoeiro, assessorado pela 
equipe de apoio, poderá 

reiniciar a etapa de envio de 
lances (justificadamente).

10 minutos 
de lances 

Pode haver 
prorrogações 
sucessivas em 

caso de reinício 
da etapa de 

envio de 
lances. Segue 

Cenário 1.

2 min Reinício

2 minutos
de lances

Cenário 2 – reinício da etapa de lances 



MODO DE DISPUTA ABERTO

Observações importantes:

1º - sempre que o modo de disputa for o aberto, importante atentar que será obrigatório
prever, em edital e o respectivo registro no sistema, o intervalo mínimo de diferença de
valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

2º - encerrada a etapa de lances aberta, o sistema ordenará os melhores valores em ordem
de vantajosidade. Lembrando que a proposta inicial também é considerada o primeiro lance.

3º - quando houver somente propostas iniciais sem lances, serão aplicados os critérios de
desempate previstos nos art. 36 e 37 do Decreto nº 10.024, de 2019. Caso o empate
persista, haverá sorteio eletrônico pelo sistema dentre as propostas empatadas.



Aberto/Fechado

Modo de disputa



MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

15 minutos 
de lances

Duração da etapa 
aberta de lances será 

de 15 minutos.

Até 10 minutos
Aleatórios

Encerrado o prazo de 15 
minutos, inicia-se o 

período aleatório de até 
10 minutos, com 

fechamento iminente 
dos lances.

Até 5 minutos para enviar 
um lance final e fechado.

1º - Encerrada a etapa aberta, o autor da 
oferta mais vantajosa aqueles com valores 

até 10% superiores a essa oferta serão 
convocados pelo sistema para que ofertem 

um lance final e fechado.
2º - Não havendo no mínimo 3 ofertas, nas 

condições acima, o sistema convocará os 
autores dos melhores valores 

subsequentes, no máximo de 3, para 
ofertarem lance final e fechado. Ou seja, 

chamam-se mais 3, se houver.
3º - O licitante poderá optar por manter o 
seu último lance da etapa aberta, ou por 

ofertar valor menor, em até 5 minutos após 
a convocação.

ABERTA FECHADA
Cenário 1 



Observações importantes:

1º - sempre que o modo de disputa for o aberto e fechado importante atentar que é
facultativa a previsão em edital do intervalo mínimo de diferença de valores ou de
percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto
em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

2º - encerrada a etapa de lances - aberto e fechado - o sistema ordenará todos os valores
que foram convocados para a etapa fechada, em ordem de vantajosidade. Lembrando que a
proposta inicial também é considerada o primeiro lance, e que o licitante pode optar por
manter, na etapa fechada, o seu lance final da etapa aberta.

3º - quando houver somente propostas iniciais sem lance serão aplicados os critérios de
desempate previstos nos art. 36 e 37 do Decreto nº 10.024, de 2019. Caso o empate persista,
haverá sorteio eletrônico pelo sistema dentre as propostas empatadas.

MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO


