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IN de Serviços
Novo formato de contratação






Moderniza e padroniza os processos e procedimentos;
Estabelece parâmetros:
‐ Planejamento das Contratações
‐ Gerenciamento de Riscos;
‐ Controle Interno; e
‐ Transparência.
Aperfeiçoa o pagamento com foco no resultado;
Vincula a observância de critérios e práticas de
sustentabilidade em todo processo.
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Sistema de Planejamento e
Gerenciamento das Contratações
Ferramenta informatizada que instrumentaliza Planos
Anuais de Contratação dos órgãos e entidades



Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
Primeiro ano de vigência o uso do Sistema será facultativo



Planos Anuais de Contratação:
‐ Todas as contratações que o órgão ou entidade pretende
realizar ou prorrogar para o exercício financeiro subsequente,
inclusive as renovações
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Decreto nº 9.412, de 2018
Revisa os valores do art. 23 da Lei nº 8.666/1993.


Entra em vigor no dia 19 de julho de 2018.

Lei 8.666/1993

Decreto nº 9.412/2018

I - para obras e serviços de engenharia:
a) convite - até R$ 150.000,00
b) tomada de preços - até R$
c) concorrência - acima de R$R$ 1.500.000,00

I - para obras e serviços de engenharia:
a) convite - até R$ 330.000,00
b) tomada de preços - até R$ 3.300.000,00
c) concorrência - acima de R$ 3.300.000,00

II - para compras e serviços não referidos no
inciso anterior:
a) convite - até R$ 80.000,00
b) tomada de preços - até R$ 650.000,00
c) concorrência - acima de R$ 650.000,00

II - para compras e serviços não incluídos no
inciso I:
a) convite - até R$ 176.000,00
b) tomada de preços - até R$ 1.430.000,00
c) concorrência - acima de R$ 1.430.000,00
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Sistemas de Compras
Governamentais
 Painel de Preços
 Gestão de Ata SRP
 Sistema de Planejamento e Gerenciamento de
Contratações – PGC
 SICAF 100% Digital
 Qualificação do Catálogo (CATMAT/CATSER)
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Sistemas de Compras
Governamentais
O que vem por aí....





Sistema de Gestão de Acesso ao SIASG
SICAF (Fase 2)
App Compras
Novo ComprasNet
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Rede Nacional de Compras
Públicas







Lançamento 19/06/2018 - Portaria 165/2018 / Protocolo de Atuação
Integrada
comunidade visa agregar os agentes brasileiros de compras públicas,
promover a troca, difusão de informações e conhecimento entre partes
interessadas
Aprimoramento das compras públicas do Brasil
Congrega unidades federadas de compras dos poderes executivos,
legislativos e judiciário, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
Participação de outros entes que executem ou que possuam aderência
com a pauta de compras públicas.
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Rede Nacional de Compras
Públicas
Sobre a Rede







Lançamento 19/06/2018 - Portaria 165/2018 / Protocolo de Atuação
Integrada
comunidade visa agregar os agentes brasileiros de compras públicas,
promover a troca, difusão de informações e conhecimento entre partes
interessadas
Aprimoramento das compras públicas do Brasil
Congrega unidades federadas de compras dos poderes executivos,
legislativos e judiciário, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
Participação de outros entes que executem ou que possuam aderência
com a pauta de compras públicas.
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Rede Nacional de Compras
Públicas
Promove









Portal da Rede: www.compraspublicasbrasil.gov.br
Capacitação e formação em compras públicas – Principal parceiro:
ENAP;
Amplo acesso a sistemas federais gratuitos de compra públicas;
Profissionalização e certificação para agentes de licitação;
Compêndio consolidado de legislações, publicações e trabalhos
acadêmicos sobre o tema – via Portal
Abertura de dados e padronização de informações de compras
públicas em nível Federal, Estadual e Municipal;
Participação de ambientes de discussão para melhoria de sistemas e
normas.
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Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão
Departamento de Normas e Sistemas de Logística
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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