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Rede Nacional de 

COMPRAS PÚBLICAS 



O que é o Brasil em Compras Públicas? 

Poder Executivo 

Poder Legislativo 

Poder Judiciário 

Governo Federal 

Governos Estaduais 

Governos Municipais 

27 estados 

5.570 municípios 



Ferramentas de 

Pesquisa de Preços 

Ferramentas de 

Planejamento 

Gestão de Riscos 

Governança das Contratações 

Planejamento Anual 

Integração de Bases 

p/ Combate a Fraudes 
Serviços 100% 

Digitais 

Laboratório de 

Inovações 
Inteligência Artificial 

O que é o Brasil em Compras Públicas? 



SIASG 

SICAF 
CATMAT 

CATSER 

COMUNICA 

SICON 

SISRP 

COMPRASNET 

SISPP 

SIDEC 

Fornecedores 

Catálogos de materiais 

e serviços 

Comunicação 

Contratos 

Registro de preços 

Pregão 

eletrônico 

Registra 

Preços 

praticados 

Publicação de 

avisos 

SIASG 



APF 

Poder 
executivo 

Administração 
direta 

Administração 
indireta 

Autarquias Fundações 

Empresas 
estatais 

Poder 
Legislativo 

Poder 

Judiciário 

Unidades SISG - ≈ 5500 
Unidades não SISG - ≈ 5600 

Contexto do Comprasnet/SIASG 



50 mil 
pregões eletrônicos 

R$ 79 bilhões 
valor total dos processos de 

compras 

Alguns Números – Comprasnet 2017 



64 minutos 
abertura – fechamento  de sessão 

6,3 
participantes em média 



170 mil 
processos de compras 

45 dias 
da abertura à homologação 



90 mil 
usuários 

R$ 44 bilhões 
valor total dos processos de 

compras 



Quanto do PIB destinamos para 
Contratações Públicas? 
 
Quantos e quem são os agentes de 
compras públicas? 
 
Quais são os gaps e os avanços em 
compras públicas no país? 
 
Quem precisa de ajuda? 
 
Quem pode ajudar? 

Mas, e o Brasil? 



Licitações-e 

+ de 60 sistemas no País  

Esforço de Gestão de Meios 



Área 
Requisitante 

Pregoeiro 

Fiscal de 

Contrato 
Gestor de 

Contrato 

Informação 

Carga de Trabalho 

Responsabilidade 

Risco 

Remuneração 
Valorização 
Capacitação 

Força de Trabalho 



Mapeamento 
 de  

Processos 

Mapeamento 
 de  

Competên- 
cias 

 Profissionalização 
e Qualificação dos 
Agentes/Gestores 

de Compras 

Valorização dos 
Setores de 

Compras públicas 

Simplificação e 
Informatização  
dos Processos 

Ferramentas 
de Apoio e 

Suporte 

Força de Trabalho 



1 Assimetria da qualidade das compras 

públicas 

Ausência de padrão da informação e dos 

dados 

Ausência de integração das informações em 

mais de 60 sistemas espalhados no país 

Pulverização de normas e ações no 

contexto das compras públicas 

Isolamento de soluções e boas práticas em 

compras públicas 

2 

3 

4 

5 

Rede Nacional de Compras Públicas 

Motivações 



O que é a RNCP? 

Comunidade sustentável que agrega 

agentes de licitação em nível 

nacional e promove a difusão de 

informações e experiências em prol 

do aprimoramento das compras 

públicas brasileiras 



O que é a RNCP? 

Phenomenon whereby something new and somehow valuable is 

formed the created item may be intangible such as an idea or a 

physical object such as an invention, a literary work or a painting 

scholarly interest in creativity involves many definitions and concepts 

pertaining to a number of disciplines in a summary. 

 

Scientific research into creativity over the course of the last decade, 

however, we seem to have reached a general agreement that 

creativity 

OUR COMPANY 
A Rede envolverá unidades de 

compras da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, além de 

outros entes que fomentam a 

modernização das compras 

públicas 



Lançamento 

oficial da 

RNCP 19/06 
 

19 assinaturas 

iniciais: 
SEBRAE, BID, CAIXA, 

CGU, CNM, ENAP, TCDF, 

IRB,ESMPU, TCU, BB 

Estados: DF, MG, MT, RJ, 

RS e SP 

Prefeituras: Teresina/PI e 

Belo Horizonte/MG 



Setor público e 

privado 

Órgãos federais, 

estaduais e 

municipais e seus 

poderes 

Após lançamento da RNCP 

Mais de 200 solicitações de ingresso 



Objetivos e Finalidade da RNCP 

Integrar as unidades 

de compras 

Integrar informações para 

o aperfeiçoamento, 

modernização e 

maior eficiência das 

compras públicas 

Promover a 

profissionalização de 

agentes de licitação 



Portal da Rede 
Concentrador de informações sobre compras públicas 

nacionais para o compartilhamento de soluções, acesso 

a cruzamentos de dados para apoio à compra pública 

Rede de capacitação e formação 

Trilha de processos, competências e formação, eventos 

nacionais e internacionais sobre compras públicas 

Acesso a sistemas e informações 

Relativos a compras e contratações 

públicas  

 

Certificações e prêmios 

Profissionalização de agentes de licitação e de compras 

públicas 

 

Compêndio consolidado 
Legislações, publicações e trabalhos acadêmicos sobre 

o tema compras públicas 

Abertura e padronização de dados 
Nível Federal, Estadual e Municipal 

Acesso a ferramentas automatizadas 
Que possibilitem a identificação de 

irregularidades e fraudes em compras públicas 

Participação em ambientes de 

discussão Para aprimoramento de sistemas e normas 

Benefícios de Participação na RNCP 





Portaria de Criação da RNCP 

Art. 4º 
O Comitê Gestor, de natureza consultiva e caráter 

permanente, é instância máxima, com a finalidade de 

planejar e articular as ações necessárias para alcançar os 

objetivos da RNCP, e será composto por representantes do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, sob 

a presidência do Secretário de Gestão 

Art. 1º  
Fica instituída a Rede Nacional de Compras Públicas 

(RNCP), de natureza colaborativa, entre as unidades de 

compras no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, com a finalidade promover a interação e 

cooperação entre os seus componentes para o 

aperfeiçoamento das compras públicas, visando à 

modernização, eficiência, inovação e aprimoramento de 

modelos e processos 



 v 

Protocolo de Atuação Integrada na RNCP 

Cláusula 1ª 

Unir esforços para 

atuar de forma 

integrada e 

colaborativa no 

desenvolvimento e 

aprimoramento das 

compras públicas 

brasileiras 

Cláusula 2ª 

Fomentar e apoiar 

as iniciativas no 

âmbito da RNCP 

para promoção de 

ações de 

modernização das 

unidades de 

compras públicas 

Cláusula 3ª 

Compartilhar e 

integrar dados e 

informações de 

compras públicas 

para a construção de 

uma visão integrada e 

sistêmica de compras 

públicas do país 

Cláusula 4ª 

Promover ações 

de valorização e 

qualificação das 

unidades 

executoras de 

compras públicas 

Formaliza o processo de atuação integrada das unidades de compras para o desenvolvimento e 

aprimoramento das compras públicas, nos seguintes termos: 
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REALIZAÇÕES DA 

RNCP 



Presença de todos os participantes 

Definição das Diretrizes 

 Critérios de Admissibilidade 

 Semântica das Compras Públicas 

 Integração dos dados e informações de Compras Públicas 

 Profissionalização e Certificação dos Compradores 

Públicos 

 

1ª Reunião do Comitê Gestor 
31/07 - BID 



Pauta: 

1ª Reunião do Comitê Gestor 
31/07 - BID 

 Alinhamento de expectativas 

 Consolidação dos desafios da RNCP 

 Instituição dos Grupos Técnicos para trabalhar em parte 

dos desafios 

 



Instituição de 6 GT´s 

Outras Realizações 

 Construção do Regimento Interno 

 Profissionalização e certificação de agentes 

 Semântica dos dados de compras 

 1º Fórum Nacional de Compras Públicas 

 Integração de dados e soluções 

 Promoção do engajamento e compartilhamento do conhecimento 

 



1ª Oficina de Design Thinking 

 Objetivo: promoção do engajamento e  

compartilhamento de conhecimento 

 Data: 09 e 10 de Outubro 

 Parceria com a Rede de Inovação no Setor Público - INOVAGOV 

 Serão realizadas novas rodadas em outros nichos 

 

Outras Realizações 



1ª Reunião Técnica em parceria com a  

AGU para capacitação de profissionais na área de 

 compras públicas 

Outras Realizações 

 13/08/2018 

 Pauta: Rede Nacional de Compras Públicas e Ações do órgão 

Central 

 Próxima Reunião: 10/09/2018 

 Pauta:N05 e Planejamento de Compras Públicas 

 



Base de 

Conhecimento de 

modelos e boas 

práticas de editais 

e TR’s 

Consolidação 

dos 

participantes 

para ampla 

visualização e 

transparência 
Novos 

dados 

integrados 

Área de 

Consultas 

Públicas 

Base histórica 

de licitações e 

compras 

Próximos Passos – Evolução do Portal 



Próximos Passos 

10 de Setembro – 2ª Reunião 

Técnica de Capacitação 

Novembro – Previsão para o 1º 

Fórum Nacional de Compras 

Públicas – Em Brasília 
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Faça parte da RNCP 

www.compraspublicasbrasil.gov.br 


