TUTORIAL PARA CONSULTA A LICITAÇÕES ELETRÔNICAS DA COPEL NO SITE DO BANCO DO BRASIL
1. Acesse o site www.bb.com.br.
2. No topo da página clique em “Buscar”

3. Informe o termo “licitações” na caixa de busca e tecle enter

ou
4. Digite no campo “Do que você precisa? o termo “licitações” e realize a busca clicando na lupa do
botão azul ou teclando enter

5. Na página de resultados da busca realizada no passo anterior, clique no link <Licitações-e>:
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6. Em seguida aparecerá um aviso que será direcionado para um site externo. Clique para continuar.

7. Caso você não conheça o número do processo que deseja consultar, poderá fazer a busca clicando
em “pesquisa avançada” e preenchendo o órgão comprador e a situação da licitação desejada.

8. Caso você já saiba o número do processo que deseja consultar, clique em “Pesquisar por edital” e
informe o número externo da licitação.

9. Na sequência, informe os caracteres solicitados e clique em “pesquisar”.

Obs: essa validação poderá ser solicitada em diversos momentos da consulta, em especial para
realizar download dos documentos disponíveis.

10. O resultado da pesquisa trará todas as licitações disponíveis para consulta. Navegue pela relação
até localizar o edital do pregão de interesse ou digite no campo de pesquisa parte do objeto da
licitação desejada.
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11. Localizada a licitação desejada, clique no ícone

para acessá-la.

12. Na sequência será apresentado o resumo da licitação. Para acessar documentos e informações
disponíveis clique no botão “Opções”, selecione o item desejado.
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12.1.

Consultar Ata
Ao clicar em “Consultar ata” aparecerá tela para abrir ou fazer download do arquivo.

Obs: essa tela ocorrerá todas as vezes que um download for solicitado, exceto se a decisão já
estiver memorizada. Neste caso, seguirá direto para abrir o documento.

12.2.

Consultar Lotes
Ao clicar em “Consultar lotes”, o sistema trará as informações referentes aos lotes, onde é
possível também consultar os detalhes e histórico de cada lote.

12.3.

Listar anexos de propostas
Ao clicar em “Listar anexos propostas” será direcionado para a relação de documentos que
foram anexados pelas empresas participantes da licitação. Clicando em “download”, será direcionado para os detalhes dos documentos onde terá a opção de baixar cada um dos documentos disponíveis.
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12.4.

Listar documentos
Em listar documentos é possível fazer o download e consultar os documentos referentes à licitação, tais como edital, especificação técnica, aditamentos, esclarecimentos, etc.

12.5.

Listar mensagens

Em listar mensagens é possível consultar as mensagens registradas pelo pregoeiro/coordenador
da licitação, bem como o registro das alterações realizadas.
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