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Oportunidades de melhoria 
em contratações



• Processos de contratações mais complexos

• Automatização – uso de algoritmos, robô como pregoeiro, blockchain

• Rede Nacional de Compras Públicas

• Plano Anual de Contratações – Comitê de Contratações

• Nova Lei de Licitações

• Sustentabilidade e economia circular

• Pouca atratividade e incentivos para os compradores públicos

Contratações Públicas (Cenário)



• Inovação – startups, PPPs

• Desburocratização

• Compras Compartilhadas

• Foco no resultado

• Transparência em nível de smartphone

• Maior interação com o mercado

• Incentivos aos compradores públicos – função estratégica e não 
meramente operacional

Contratações Públicas 
(Desafios/oportunidades)



• Igov Aquisições 

• Governança e Transparência

• Gestão de Riscos

• Plano Anual de Contratações – Comitê de Contratações

• Código de ética

• Liderança organizacional e seleção de gestores com base em competências

• Listas de Verificação para o Jurídico e o Pregoeiro

• Comunidades Práticas e capacitação

Contratações Públicas (Ac. 2622/2015 –P)



• Falhas no planejamento
• Orçamentação e estimativas de preços inconsistentes
• Restrição indevida de competição
• Gestão e Fiscalização contratuais deficientes

Contratações Públicas (top 4 achados de 
auditorias)



• I - banco ou portal de preços mantido por entes públicos, outras entidades
• paraestatais, entidades de colaboração, ou prestadores de serviços especializados, desde que

contenha a data e hora de acesso;
• II - pesquisa publicada em mídia especializada, desde que contenha a data e hora de acesso;
• III - sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de

acesso;
• IV - atas de Registros de Preços vigentes de entes públicos, de outras entidades paraestatais ou de

entidades de colaboração;
• V - contratações similares de entes públicos, de outras entidades paraestatais, ou entidades de 

colaboração, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da 
pesquisa de preços;

• VI - sítios eletrônicos de leilão ou de intermediação de vendas, desde que contenha a data e hora de 
acesso;

• VII - clube de compras de materiais e equipamentos médico-hospitalares;
• VIII - serviços de coleta de preços contratados pelo poder público nas diversas esferas e poderes;
• IX - outras formas ou instrumentos de apresentação de preços de fornecedores de domínio amplo, 

desde que contenha a fonte e/ou data e hora de acesso;
• X - pesquisa direta com potenciais fornecedores, inclusive por meio digital.

Pesquisa de preços (regulamento IHB)



• Acessível em http://www.tcu.gov.br/selog

Contratações Públicas (Riscos e Controles na 
Aquisições - RCA)



Obrigado

Acompanhe o TCU:
www.tcu.gov.br
0800-644-1500

www.facebook.com/tcuoficial
www.youtube.com/tcuoficial
www.twitter.com/tcuoficial

http://www.tcu.gov.br/
http://www.facebook.com/tcuoficial
http://www.youtube.com/tcuoficial
http://www.twitter.com/tcuoficial
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