
GUIA RÁPIDO – FERRAMENTA DE 
NEGOCIAÇÃO ONLINE
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Prezado Fornecedor,

FUI CONVIDADO PARA UM LEILÃO, COMO PROCEDER?
Você está recebendo esse material com intuito de orientá-lo durante o leilão em que você foi
convidado pela Estácio.

Nesse documento, você irá encontrar explicações
sobre a dinâmica do leilão que você participará e
um passo a passo de como utilizar a ferramenta
corretamente no dia do leilão.

Lembrando que as eventuais dúvidas sobre o
processo, como escopo e condições comerciais
devem ser direcionadas para o contato da Estácio
constante no Edital.
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NEGOCIAÇÃO ELETRÔNICA
Para as Negociações Eletrônicas, será utilizado o Portal de Fornecedores da Estácio na plataforma
Ariba.

1- Você receberá uma convocação para o leilão 
automaticamente da plataforma Ariba. Clique no 
link de acesso ;

2- Registre-se no Ariba Supplier. Caso já tenha um 
usuário e senha, ingresse com suas credenciais 
ativas.
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COMO INGRESSAR  NO LEILÃO PARA O QUAL VOCÊ FOI 
CONVIDADO? 3- Após ingressar no sistema você poderá registrar

se deseja participar do evento ou não. Caso você
tenha interesse em participar do evento, clique em
“Intenção de participar”. Caso contrário, clique em
“Recusar participação”;

4- Ao aceitar a participação, será disponibilizada a
nova tela. Selecione o (s) item (s) a serem
respondidos;

5- Informe o valor no campo “Preço”. Caso exista um
valor-teto predefinido, o preço não poderá ser acima
do valor teto;

6 - Após informar um preço válido, clique em “Enviar
lote atual”;
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COMUNICAÇÃO DURANTE O LEILÃO

7- Caso necessite enviar uma mensagem ao
leiloeiro, clique no botão “Compor mensagem”.
Vale ressaltar que será possível enviar mensagens
após o encerramento do Leilão, porém se o
leiloeiro concluir o Leilão o usuário não
conseguirá mais enviar a mensagem.

8- Na caixa de mensagem apresentada abaixo,
informe o texto necessário para o envio e clique
em “Enviar”. Para retornar a tela principal, clique
em “Enviar Ofertas”.

Obs: Também será possível se comunicar via
telefone que será disponibilizado antes da
realização do leilão.
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VALOR MÍNIMO PARA UM LANCE
Após o envio da primeira oferta, se o leiloeiro determinar um valor mínimo para o próximo lance, só será possível enviar 
um valor abaixo do que foi estabelecido em relação a oferta anterior.

9 - No exemplo, ao lado, o último lance estava em R$ 750.000 e o
leiloeiro colocou uma redução mínima da oferta em R$50.000;

10 - Caso seja informado R$740.000, o sistema vai apresentar a
mensagem abaixo, informando que o valor seja menor ou igual a
R$700.000;

11- Em caso de erro no lançamento, clique em “Recarregar Última
oferta ”;

12- Ao inserir um valor abaixo de R$700.000 o sistema permite o
lançamento;

13 - Após informar o valor, clique em “Enviar Lote atual”.
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Valor-teto: Valor inicial (máximo), conforme
proposta enviada durante o processo de RFP;

Oferta-líder: Melhor proposta até o momento (não 
necessariamente será apresentada).
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RANQUEAMENTO EM TEMPO REAL
Em alguns casos o leiloeiro poderá abrir a posição da oferta para os fornecedores e disponibilizar
qual é a oferta líder.
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14 – Caso o leiloeiro opte por liberar o
ranqueamento, sua oferta aparecerá no campo
superior da tela;

15- Em algumas situações o leiloeiro também
disponibiliza a “Oferta líder”.
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FINALIZAÇÃO DO LEILÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS

Coma finalização do leilão, o participante não visualizarámais os botões para enviar ofertas.

• ATENÇÃO: O fato de que o participante termine o leilão como primeiro colocado não o caracteriza
obrigatoriamente como vencedor do processo de concorrência associado. A definição final do
vencedor será feita pela Estácio após a análise das propostas abertas enviadas pelos fornecedores.

• Você deve ofertar um lance inicial igual ou inferior ao que foi ofertado na RFP de referência. Caso o
lance inicial seja superior ao ofertado na RFP, o lance será expurgado e o fornecedor comunicado.

• Durante o leilão, poderá ser disponibilizado um canal telefônico para comunicação com os
organizadores do leilão.


