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BRASIL 

Secretaría de Logística y Tecnologia de Información. Ministerio de Planeamiento, 

Organización y Gestión 

 
 

1. Descripción corta - características principales de la solución de compras. 

 

O Portal de Compras do Governo Federal é um site WEB, instituído pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão – MP, para disponibilizar, à sociedade, informações referentes às licitações e 
contratações promovidas pelo Governo Federal, bem como permitir a realização de processos eletrônicos 
de aquisição. 
 
É um módulo do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, composto, atualmente, 
por diversos subsistemas com atribuições específicas voltadas à modernização dos processos 
administrativos dos órgãos públicos federais integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG. 
 
No endereço www.comprasnet.gov.br, podem ser vistos os avisos de licitação, as contratações realizadas, 
a execução de processos de aquisição pela modalidade de pregão e outras informações relativas a 
negociações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional. O 
COMPRASNET disponibiliza, também, a legislação vigente que regula o processo de serviços gerais e de 
contratação, além de diversas publicações relativas ao assunto. No Portal, os fornecedores poderão ter 
acesso a diversos serviços, como o pedido de inscrição no cadastro de fornecedores do Governo Federal, 
a obtenção de editais, a participação em processos eletrônicos de aquisição de bens e contratação de 
serviços e vários outros. 
 
2. Logros, avances del último año. 

 

No primeiro semestre deste ano o uso do pregão eletrônico nas compras públicas gerou uma economia 
para a administração pública federal, com base no valor de referência dos produtos e bens adquiridos, da 
ordem de R$ 2,5 bilhões (23%). Em 2012, no referido período, foram gastos R$ 11,8 bilhões por meio de 
12.159 certames licitatórios, dos quais 11.354 (93%) se efetivaram por meio dessa modalidade, com uma 
despesa de R$ 8,5 bilhões (72%). 
 
Entre 2007 e 2012 a utilização do pregão eletrônico cresceu significativamente, apresentando uma 
evolução positiva de 42%. Em valores monetários, acumulou um aumento de 25% no referido período. 
Essas informações ratificam a importância dessa modalidade para a economia e a transparência dos 
gastos públicos, tendo em vista que todos os certames podem ser acompanhados em tempo real no sitio 
do Comprasnet (www.comprasnet.gov.br). 
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3. Planificación 2012-2013. 

 

� Regime Diferenciado de Contratações – RDC: 
� Instrução Normativa com as regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística 

Sustentável; 
� Módulo de Gestão de contratos; E 

� Módulo da Fase interna. 


