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Carta do Presidente

Em sua incessante busca por processos e ações de modernização da gestão municipal, a Confede-
ração Nacional de Municípios dedicou os últimos 10 anos a aperfeiçoar um sistema que produz 
melhorias significativas e economicidade nas compras realizadas por pregão.

Nesse processo de evolução, um protagonista nos ajudou a melhorar a ferramenta: o 
Município. Esta construção contou com a participação de prefeituras de todos os por-
tes, que avaliaram e contribuíram para que funcionalidades fossem desenvolvidas a 
fim de tornar a operação mais ágil e prática.

O CidadeCompras alcança a maturidade. No momento em que completa 10 
anos, a ferramenta demonstra para a administração municipal ser um eficien-
te instrumento de transparência, impessoalidade, competitividade e economia. 

Você verá nesta revista que os espaços de interação se ampliaram. Renovado, 
o site exibe os aperfeiçoamentos da ferramenta e divulga a agenda com os en-
contros, capacitações e eventos de interesse. Os participantes das áreas de com-
pras das entidades ganharam ainda um blog, o “Vida de Pregoeiro”, para troca 
de experiências. 

Esse aprimoramento todo preserva a essência do sistema, sem complicar as ro-
tinas de acesso e uso. E, não menos importante, o CidadeCompras continua à dis-
posição, gratuitamente, para os Municípios filiados à CNM.

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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Entrevista com Paulo Ziulkoski, 
presidente da CNM

“A melhor ferramenta de compras construída com os Municípios”

O que motivou a criação do sis-
tema CidadeCompras?

Paulo Ziulkoski ‒ A necessida-
de de uma ferramenta que possibili-
tasse economia nas compras munici-
pais, viabilizada pelo pregão. Lembro 
que, quando esta modalidade de licita-
ção surgiu, em 2000, a Medida Provi-
sória que a criou permitia que apenas 
a União a utilizasse. Como a legislação 
não previa a utilização do pregão pe-
los entes municipais, a CNM, à época, 
realizou grande pressão política e con-
seguiu que os Municípios fossem in-
cluídos pela Lei 10.520/2002. Mas is-
so não era suficiente. Para garantir que 
os Municípios efetivamente pudessem 
utilizar o pregão, era necessário ter um 
sistema. Assim, em março de 2003, a 
CNM lançou o CidadeCompras. Isso 
evitou que os Municípios tivessem de 
arcar com o desenvolvimento de uma 
ferramenta e, principalmente, possibi-
litou que utilizassem o pregão por meio 
de um sistema desenvolvido especial-
mente para eles.

Quais as principais vantagens 
que a modalidade pregão propor-
ciona aos Municípios?

Paulo Ziulkoski ‒ O pregão permi-
te que as compras sejam rápidas e sem 
burocracia, além de ajudar a combater 
a corrupção, pois garante mais trans-
parência ao processo licitatório. Outro 
benefício do pregão é ampliar a com-

petição entre os fornecedores, fazendo 
com que o Município obtenha econo-
mia real nas suas compras. Sem falar 
que ele possibilita maior organização 
do setor de compras, que é um requisito 
essencial para boas prestações de contas.

Que outras razões recomen-
dam o uso do pregão nas aquisi-
ções dos Municípios?

Paulo Ziulkoski ‒ Razões de or-
dem legal, por exemplo. Vejamos a exi-
gência do Decreto no 5.504/2005, que 
estabeleceu que toda compra de bens e 
serviços comuns, derivada de transfe-
rências voluntárias da União, devesse, 
preferencialmente, ser feita por pregão 
eletrônico. Assim, se o Município tem 
convênio com a União para aquisição 
de um veículo, o prefeito, para evitar 
problemas, deve adotar o pregão eletrô-
nico para realizar essa compra. O Ci-
dadeCompras está mais amigável para 
análise dos Tribunais de Contas, pois 
está mais adequado para o pregoeiro 
operar o processo do começo ao fim 
dentro da legalidade. 

Por que o CidadeCompras é o 
melhor sistema de compras para 
os Municípios?

Paulo Ziulkoski ‒ O CidadeCom-
pras foi construído para os Municípios 
e, nesta nova etapa, com a colaboração 
dos Municípios, literalmente. Tivemos 
a participação de prefeituras e órgãos 

da administração, de grande e peque-
no porte, que participaram da homo-
logação e até hoje estão contribuindo 
com sugestões de melhorias. O que há 
de melhor do que a opinião de quem 
usa o CidadeCompras como ferramen-
ta de trabalho no seu dia a dia para 
validar funcionalidades? E assim é: o 
Município envia sua sugestão, que é 
analisada em seu aspecto legal e, uma 
vez aprovada, é implementada, sempre 
respeitando os princípios de ser rápida, 
fácil e segura.

Que outras vantagens o Cida-
deCompras apresenta?

Paulo Ziulkoski ‒ Contamos com 
a Equipe CidadeCompras, formada por 
colaboradores qualificados no que diz 
respeito às legislações vigentes e conhe-
cedores em detalhes de todas as funcio-
nalidades da ferramenta. Estes profis-
sionais acompanham os processos em 
andamento e prestam auxílio tanto para 
compradores, quanto para fornecedo-
res, ajudando na melhor utilização da 
ferramenta. Este contato pode ser fei-
to por três meios: e-mail, atendimento 
online ou telefone, garantindo agilidade 
nas respostas, dependendo da urgência 
da situação. Por exemplo, se um prego-
eiro está no meio de um processo e tem 
alguma dúvida, basta ligar para a Equi-
pe CidadeCompras que será orientado, 
não sendo necessário paralisar o proces-
so e retomá-lo mais tarde. 
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Transparência é uma das principais exigências da 
sociedade. Ao utilizar o sistema, o prefeito permiti-
rá ao cidadão conhecimento das compras realizadas 
pelo Município?

Paulo Ziulkoski ‒ A sociedade pode 
acompanhar todas as etapas dos certames, 
desde a publicação do edital, a fase de lan-
ces etc., e pode se informar das ofertas em 
tempo real e sua finalização, com divulga-
ção dos vencedores. Todos os atos realiza-
dos antes, durante e após a sessão pública 
ficam registrados na Ata Final. Além disso, 
inúmeros relatórios e documentos são pu-
blicados durante cada etapa. Uma novida-
de é o Ranking dos Itens, por meio do qual 
podem ser verificadas as colocações de cada participante em 
cada item. Cabe salientar a Ata Final, que registra cada ação, 
incluindo as justificativas para as desclassificações, os recur-
sos e seus julgamentos, entre outras informações.

A adesão de novos fornecedores é muito com-
plicada?

Paulo Ziulkoski ‒ Na verdade, a adesão é muito simples 
e rápida. No próprio site existe um formulário. Ao preencher 

seus dados, o fornecedor – pessoa física ou jurídica – gera 
automaticamente o Termo de Adesão, que deve ser enviado 
junto com documentos básicos, que qualquer empresa ou 
pessoa tem, para que nosso setor de cadastro valide e libere 

o acesso. Claro que são documentos sim-
ples, mas devem ser válidos, pois prezamos 
pela autenticidade de nossos participantes. 
Outro detalhe: nosso prazo máximo para 
liberação de acesso é de seis horas úteis, 
uma vez recebidos os documentos.

Como os pregoeiros são capacita-
dos na ferramenta?

Paulo Ziulkoski ‒ A CNM está abrin-
do as turmas de capacitação para as equipes 

de compras. São realizadas oficinas que ensinam na prática o 
uso da ferramenta. Nestes encontros, os servidores públicos 
operam o CidadeCompras, criando pregões e executando 
cada etapa, passando, inclusive, pela visão do fornecedor, o 
que é importante para que entendam a visão dos participan-
tes, tendo argumentos inclusive para alegações infundadas. 
Além disso, existe nosso ambiente de testes, no qual são li-
berados acessos para os compradores simularem as mais di-
versas situações.

Equipe de 
desenvolvimento 
experiente e focada dá 
agilidade na solução de 
um eventual problema 
ou necessidade

“A sociedade 
pode acompanhar 

todas as etapas, 
desde a publicação 

do edital”
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Uma revolução do ano 2000

Histórico das compras públicas no Brasil

Resumo da legislação federal sobre compras no Brasil.
Estados e Municípios possuem legislação próprias que complementam o quadro.

Implantado na virada do milênio, 
o pregão revolucionou a forma dos ór-
gãos públicos de fazer suas compras. 
Em pouco mais de 10 anos, o Brasil se 
tornou um dos países mais evoluídos 
em termos de compras públicas, e nos-
sos Municípios tiveram papel determi-
nante nessa história.

O pregão trouxe melhoria para o 
processo de aquisição de bens e serviços 
comuns, por meio da simplificação de 
procedimentos e de redução de prazos. 
O resultado, além da agilidade no pro-
cesso de compras, está na economia ob-
tida pelos órgãos públicos, uma vez que 
o pregão é a forma mais eficiente para a 
redução dos valores durante a licitação.

O primeiro passo para a formaliza-
ção do processo de compras públicas 
no Brasil ocorreu com o surgimento 
do Decreto-Lei 200/1967, que trou-
xe a estruturação dos primeiros pro-
cedimentos. Importantes ajustes fo-

ram feitos pela Constituição Federal 
de 1988 e, principalmente, pela Lei no 
8.666/1993, que definiu as regras ge-
rais para licitações e contratos.

Até que, no ano 2000, por meio 
da Medida Provisória 2.026/2000, foi 
criada a figura jurídica do pregão ‒ 
uma inovação total para as licitações, 
mas que só poderia ser utilizada pe-
la União.

A CNM teve atuação destacada na 
aprovação da Lei 10.520/2002, que 
ampliou para Estados e Municípios o 
uso do pregão como modalidade de li-
citação. Mais do que isso, em 12 de 
março de 2003, a CNM lançou um 
portal de compras desenvolvido espe-
cialmente para os Municípios brasilei-
ros: o CidadeCompras.

Além de garantir economia, trans-
parência e agilidade às compras dos 
Municípios brasileiros, o CidadeCom-
pras colocou-os como protagonistas no 

desenvolvimento dos novos instrumen-
tos e inovações ocorridas ao longo desta 
década. Entre eles destaca-se a partici-
pação das Micro e Pequenas Empre-
sas (Lei Complementar no 123/2006) e 
dos Microempreendedores Individuais 
(Lei Complementar no 128/2008) nos 
processos de pregão.

Em 2011, a CNM lançou uma 
nova versão do CidadeCompras, tor-
nando-o mais rápido, fácil e seguro. 
O sistema possui navegação direta e in-
tuitiva, atende às mais recentes orien-
tações dos órgãos de controle e conta 
com toda a estrutura para atender às 
necessidades de seus usuários: compra-
dores e fornecedores.

Por isso, é seguro afirmar que o no-
vo CidadeCompras é o que existe de 
mais moderno e atual para as compras 
dos Municípios brasileiros. E, graças ao 
contínuo processo de melhorias, estará 
sempre atualizado.

1967
Decreto-Lei 200

1a Legislação que tratou
de Licitações e contratos

Decreto-Lei 73.140
Regulamentou as licitações e os contratos 

de obras e serviços de engenharia

1973

1986
Decreto-Lei 2.300

Estatuto Jurídico de 
Licitações e Contratos

Decretos-Lei 2.348 e 2.360
Alteraram o Decreto

2.300/1986

1987

1988
Art. 37, XXI da 

Constituição Federal
Licitação passa a ser obrigatória para 

aquisições e serviços

Lei 8.666
Institui normas de

licitações e contratos

1993

2000
Medidas Provisórias 2.026/2000 

e 2.108/2001 (e atualizações)
Cria o Pregão para o governo federal
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CidadeCompras
na vanguarda

Mariana Pimentel (RS) foi o primeiro Municí-
pio a promover um pregão com o CidadeCompras, 
para a aquisição de pneus, protetores e câmaras de 
ar. Já a primeira capital a utilizar o sistema foi Goi-
ânia (GO), que realizou um pregão para a compra 
de material de escritório.

Quando iniciou suas atividades, o CidadeCom-
pras pretendia proporcionar uma economia de 20%, 
em média, às compras municipais. Atualmente, esse 
percentual ultrapassa os 30%.

Em 2004, o CidadeCompras passou a oferecer 
mais uma novidade aos usuários: um canal exclusivo 
de atendimento pelo telefone. Outra inovação foi 
o atendimento online, via chat eletrônico, por meio 
do qual as entidades compradoras, os fornecedores 
e a sociedade em geral passaram a ser atendidos em 
tempo real.

A qualidade do sistema desenvolvido pela CNM 
também acumula reconhecimentos. Por exemplo, 
no Prêmio 19 de março, promovido anualmente 
pela editora Negócios Públicos do Brasil, o Cida-
deCompras sempre figura entre os candidatos a me-
lhor sistema de pregão eletrônico. Isso demonstra a 
qualidade e a eficiência da ferramenta, que já rece-
beu premiações nos últimos anos.

7

2000
Decreto 3.555

Regulamentou o Pregão 
na forma presencial

Decreto 3.931
Regulamento no âmbito do 

governo federal o SRP 
(Sist. de Registro de Preços)

2001
2002

Lei 10.520
Institui o Pregão na estrutura 

jurídica brasileira de forma 
definitiva para União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios

2003
cidadecompras.com.br
CNM lança o CidadeCompras 
durante a VI Marcha a Brasília

Decreto 5.450
Regulamentou o Pregão

na forma eletrônica

2005

2005
Decreto 5.504

Estabelece o pregão eletrônico, para 
Estados e Municípios, para compras com 

recursos voluntários da União

2006
Lei Complementar 123
Estatuto das MEs e EPPs de 

Licitações e contratos

Lei Complementar 128
Cria o Microempreendedor 

Individual (MEI) de 
Licitações e contratos

2008
2008

IN 02
Diretrizes de contratação 
de serviços continuados 

ou não

IN 01
Estabelece critérios 

para compras sustentáveis

2010

Em novembro, a segunda versão do 
CidadeCompras atinge a maturidade 

que os Municípios exigem. 

2012

2012
Medida Provisória 559/2012 

Trata do Regime Diferenciado de
Contratação (RDC) para as obras do

Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC)

Nova área pública
do Portal 

CidadeCompras

2013

2011
CNM disponibiliza

gratuitamente, para todos
os Municípios do país,

a segunda versão do seu
sistema de compras

eletrônicas

Uma revolução do ano 2000
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Negócios em alta

Para comprovar opiniões 
de nossos usuários, os números 
demonstram o crescimento do 
CidadeCompras. De janeiro 
a julho de 2013, foram 
4.401 processos licitatórios, 
com 108.768 itens, com 
crescimento a cada mês (ver 
gráfico). Isso significou mais 
de 1.108.055.534 de lances 
vencedores e uma economia 
superior a R$ 183.217.595 para 
os cofres municipais. Algumas 
características do sistema 
colaboram com este cenário, como 
a geração automática de atas, 
termos e outros documentos dos 
processos, a transparência sobre as 
compras municipais, o aumento 
da participação de fornecedores 
e a disponibilidade de suporte 
da Equipe CidadeCompras. 
Esse conjunto de vantagens gera 
economia financeira e operacional.

Veja a quantidade de pregões 
e itens negociados por mês, em 
2013, além da economia gerada 
para os Municípios.

www.cidadecompras.com.br 
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Negócios em alta Onde já se economiza

Para exemplificar, veja nesta página alguns dos Muni-
cípios que já estão usando o CidadeCompras e, com isso, 
obtendo como vantagem reduções significativas nos gastos. 
Os números abaixo mostram quanto foi poupado dos co-

fres municipais em relação aos valores de referência ou or-
çados para as compras. Além de três prefeituras, há entre os 
exemplos um consórcio regional que reúne 36 Municípios. 
Confira, em ordem de valores:

Companhia Carris 
Porto-Alegrense

Carris foi a recordista em negociação 

% médio de deságio = 47%
de janeiro a julho/2013

em 1.027 itens

Porto Alegre/RS
Porto Alegre é a capital que 
mais usa o CidadeCompras: 

245 pregões, totalizando 
4.401 itens – desde medicamentos 
até serviços – e já economizou para 
os cofres municipais R$ 3.478.760

Palmas/TO
Palmas, em apenas 2 meses (junho 
a julho), já realizou 44 processos, 
licitando 787 itens, com volume 
de R$ 14.012.588, com geração 
de economia de R$ 3.838.217.

Prefeitura de Juíz de Fora e Cisa - Consórcio Intermunicipal
de Saúde do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul
São as entidades recordistas em volume negociado, de janeiro a julho/2013:

Entidade Número de 
Pregões

Número 
de itens Volume Economia % Economia

Juíz de Fora 117 4.629 R$ 82.128.767 R$ 20.180.795 25%

Cisa Apenas 
3 pregões! 2.708 R$ 111.840.686 R$ 27.012.388 24%

Fe
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Mais desenvolvimento com as 
Micro e Pequenas Empresas

Os Municípios podem optar  por 
comprar preferencialmente de MPEs.

Ao aderir ao CidadeCompras, o 
Município adota um sistema adequa-
do para que efetue o processo na mo-
dalidade mais efetiva para a sua rea-
lidade.

Os Municípios podem indicar, por 
exemplo, a cada processo, se o pregão 
será eletrônico ou presencial e se trata-
rá o desempate da Lei Complementar 
123/2006 (LC 123) ou se será exclusi-
vo. Ou seja, os Municípios podem uti-
lizar seus instrumentos jurídicos para 
definir quando desejam utilizar o po-
der de compras local, para fomentar o 
desenvolvimento das micro e pequenas 
empresas (MPE) e da sua região.

Com a ajuda da CidadeCompras, 
as MPE, assim como os Microempre-
endedores Individuais (MEI)  e as co-
operativas estão se multiplicando e 
crescendo, e são um motor do desen-

volvimento local. Na questão, a prefei-
tura desempenha papel fundamental. 
A partir da LC 123, as prefeituras po-
dem aplicar um conjunto de benefícios 
específicos para as MPE. São eles: re-
gularização fiscal tardia, empate ficto, 
compras exclusivas para MPE até R$ 
80.000,00, editais de subcontratação 
de MPE até o limite de 30% e com-
pras em lote de até 25% para MPE. Os 
dois primeiros são autoaplicáveis (regu-
larização fiscal tardia e empate ficto). 
Os três últimos precisam que seja feita 
a regulamentação municipal por meio 
de Lei ou Decreto Municipal.

As MPE podem participar das lici-
tações em quaisquer modalidades, mes-
mo que tenham alguma restrição em 
sua documentação. Por exemplo, caso 
tenham uma certidão vencida, poderão 
apresentá-la e solicitar dois dias úteis, 

prorrogáveis por mais dois dias úteis 
(a critério da administração), para con-
seguir efetuar a regularização. Também 
terão o direito de apresentar uma oferta 
de “desempate” caso suas propostas es-
tejam até 10% acima do valor do pre-
ço da proposta de uma grande empresa 
para as modalidades de licitação pre-
vistas na Lei 8.666/1993 (ou até 5% 
acima, nos casos de pregão). Esses dois 
benefícios já estão valendo, e todos os 
Municípios precisam incorporar essas 
modificações em seus editais.

Os benefícios específicos, previstos 
nos arts. 47 e 48 da Lei Complemen-
tar 123/2006, somente serão aplicados 
a critério da administração. Eles dizem 
respeito à realização de uma licitação 
exclusiva para as MPE ou a percentuais 
em que as MPE participariam concor-
rendo apenas com outras MPE.

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pequenos 
negócios* 9% 10% 17% 30% 36% 42% 48% 53% 58%

Outros 91% 90% 83% 70% 64% 58% 52% 47% 42%

*Micro e Pequenas Empresas, Cooperativas e Microempreendedores Individuais

www.cidadecompras.com.br 
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Mais desenvolvimento com as 
Micro e Pequenas Empresas

Segurança dos dados:
um ganho para todos

Este deve ser um dos pontos que muitos adminis-
tradores públicos devem ter curiosidade, afinal, a fer-
ramenta guarda informações importantes e passíveis 
de auditorias e questionamentos. Para dar total se-
gurança, o CidadeCompras está hospedado em uma 
estrutura de Datacenter certificada e dentro dos mais 
modernos padrões de qualidade e disponibilidade, 
conta com servidores redundantes, com capacidade 
para até seis vezes o fluxo hoje utilizado e com subs-
tituição automática de equipamento para os casos de 
falhas mecânicas. Os procedimentos de backups são 
automatizados, usando robôs, além de contar com 
rotinas periódicas de recuperação para garantir sua 
eficiência. Saiba mais o que a torna confiável:

• O acesso aos equipamentos é permitido so-
mente para os técnicos credenciados, sob agen-
damento e acompanhamento monitorado e 
documentado dos responsáveis do Datacenter.

• A ferramenta conta com certificação digital.
• Os dados são criptografados, ou seja, transfor-

mados de sua forma original para outra ilegível, 
conhecida apenas por seu destinatário, com ba-
se em um código de alta complexidade, o que 
torna inviolável a informação. 

• Todas as transações geram registros que permi-
tem identificar qualquer irregularidade e rastre-
ar e identificar quem realizou, quando e como.

• Tanto os representantes do fornecedor quan-
to os do comprador passam por um processo 
de homologação, com documentação própria 
para a comprovação de sua legal representação. 
Uma vez cadastrados, fazem o credenciamento 
dos demais usuários.

• Cada usuário recebe login e senha de acesso 
individual, gerada automaticamente e enviada 
somente para o e-mail cadastrado, possibilitan-
do a identificação de quem acessou e quando. 

• Não é permitido o acesso com os mesmos da-
dos em equipamentos diferentes, o que garante 
individualidade e segurança.

LOGIN E SENHA 

 
Cada usuário tem seu login e sua senha. 

Não há acesso simultâneo com os mesmos dados.

RECUPERAÇÃO DA SENHA 

 
Em caso de esquecimento de senha, o envio 

é automático para o e-mail cadastrado.

ALTERAÇÃO DA SENHA 

 
A senha pode ser alterada pelo próprio 

usuário sempre que necessário.
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O que mudou na vida deles

Ao gerar transparência, impessoalidade, competitividade 
e economia, o CidadeCompras não está apenas benefician-
do a administração municipal, e sim todos os personagens 
desse processo. Para alcançar esse desempenho, busca sim-
plicidade na operação. Funciona nos principais navegadores 
usados no mercado, desde que em suas versões atualizadas. 
O sistema foi desenvolvido de forma a atingir a melhor per-

formance e da maneira mais intuitiva possível para o usuá-
rio. As funcionalidades são exibidas somente nas etapas em 
que podem acontecer, facilitando a operação e agilizando 
os processos, além de todos os ícones possuírem textos que 
explicam sua função.

Veja os ganhos no ponto de vista de cada um dos parti-
cipantes, em seus diferentes papéis: 

O pregoeiro 
• Com o CidadeCompras, pode registrar justificativas e 

anexar documentos complementares, sem necessidade de 
recursos externos à ferramenta. 
• Alertas o ajudam na avaliação das propostas e no 
acompanhamento mais efetivo das operações.
• Pode notificar todos os participantes sobre qualquer 
procedimento extraordinário, sem identificar nenhum de-
les, o que garante a impessoalidade e evita privilégios.

O fornecedor 
• Conta com alertas sobre suas ofertas, incluindo variação sobre 

o melhor lance, o que o ajuda a definir os valores.
• Somente a equipe credenciada pode operar nos pregões co-

mo seu representante.

O gestor municipal
• Para dar total segurança no trato de informações importantes e 

passíveis de auditorias e questionamentos, o CidadeCompras es-
tá hospedado em uma estrutura de Datacenter certificada e den-
tro dos mais modernos padrões de qualidade e disponibilidade. 

• A ferramenta conta com servidores redundantes, com ca-
pacidade para até seis vezes o fluxo hoje utilizado, com 

substituição automática de equipamento para os casos 
de falhas mecânicas.
• Somente a equipe que credenciou pode operar nos 
pregões como compradora.

O cidadão
• Quem qui-

ser conferir o 
antes, duran-
te ou o de-
pois da opera-
ção, pode usar a 
Consulta de Proces-
sos, com filtros próprios para 
facilitar a busca às informa-
ções, disponíveis a qualquer 
momento.

• Na fase anterior à sessão pú-
blica, o edital fica disponível 
para consulta. Quando come-
ça a operação, o acompanha-
mento pode ser em tempo re-
al. Após a fase de lances, os 
documentos vão sendo dis-
ponibilizados na área pública, 
incluindo Ata Parcial, Vence-
dores, Termos de Adjudica-
ção, Homologação, Docu-
mentos de Recursos e a Ata 
Final, que registra todos os 
passos de forma clara e com-
pleta.
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Estimular a transparência dos atos administrativos é fun-
damental para a modernização da administração pública, 
além de, com aumento da divulgação das ações aos brasi-
leiros, contribuir para o fortalecimento da democracia e a 
promoção da cidadania. 

A Lei da Transparência é uma Lei Complementar que 
altera a redação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) no 
que se refere à transparência da gestão fiscal. O texto inova 

e determina que sejam disponíveis, em tempo real, infor-
mações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 
financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.

Em consonância com a Lei de Acesso à Informação (Lei 
12.527 de 18/11/2011), os processos ficam disponíveis na 
área pública, onde qualquer cidadão pode consultar todas 
as informações e documentos.

Transparência

Consulta aos 
processos tem filtros 

O acompanhamento 
dos processos pode 
ser feito antes 
(edital), durante e 
após a sua realização

Todos os documentos 
ficam disponíveis para 
consulta
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Personalizado
para cada função

O CidadeCompras tem flexibilidade de se adaptar a perfis diferenciados e com papéis específicos, conforme orientam 
as legislações pertinentes. Veja na tabela, dividida entre comprador e fornecedor, cada um subdividido por funções.

FORNECEDOR

Função Visão

Representante Legal
Único usuário do fornecedor cadastrado pela 
Equipe CidadeCompras. É responsável pelo 
cadastramento dos demais usuários, incluin-
do a inativação/ativação e manutenção de seus 
dados cadastrais. Também é o Representante 
Legal que deve fazer a atualização dos dados 
básicos da empresa. Tem permissão para envio 
de propostas e representar a empresa durante 
os certames.

Usuários
Cadastrados pelo Representante Legal, têm per-
missão para envio de propostas e para represen-
tar a empresa durante os certames.

Operação na sessão pública
Apresenta todas as funcionalidades permitidas 
ao perfil corrente na etapa de sessão publica.
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COMPRADOR

Função Visão

Administrador
Único usuário do comprador cadastrado pela 
Equipe CidadeCompras. Faz as parametrizações 
do sistema, como definição dos modelos dos do-
cumentos gerados pela ferramenta, cadastra os 
órgãos Gestores, as Unidades Compradoras e os 
demais usuários, incluindo a inativação/ativação 
e manutenção de seus dados cadastrais, e deter-
mina suas permissões em relação a cada unidade 
compradora.

Equipe de Apoio
Colabora com as atividades do pregoeiro e executa 
o cadastramento dos pregões e seus itens.

Pregoeiro
Responsável pela operação dos pregões, desde sua 
publicação, até a adjudicação.

 
Tela de operação da sessão pública

Ordenador
Responsável pelo julgamento de recursos, adjudi-
cação (em alguns casos) e homologação.



www.cidadecompras.com.br 16

Mobilidade total

Além de poder ser acessado de qualquer computador 
conectado à internet, o CidadeCompras está presente no 
smartphone e no tablet, o que aumenta a agilidade e facili-
ta a vida do usuário. Não há necessidade de aplicativos es-
pecíficos. Basta acessar o www.cidadecompras.com.br no 
navegador. 

Se você é pregoeiro, pode operar seu pregão. 
Se você é fornecedor, pode enviar seus lances, com maior 

comodidade e facilidade, contando com a mesma segurança 
dos equipamentos convencionais.

www.cidadecompras.com.br 



17www.cidadecompras.com.br 

Outros diferenciais

Capacitação 
O CidadeCompras promove cursos de Capacitação 

Operacional. Os membros das equipes de compras são trei-
nados de forma prática no uso da ferramenta, em eventos 
no formato de oficinas. Claro, é necessário que os partici-
pantes conheçam o assunto Pregão e saibam as legislações 
vinculadas.

Com amplo domínio do assunto, a equipe de técnicos 
que ministra os treinamentos está pronta para transmitir 
todo o conhecimento sobre a ferramenta e esclarecer todas 
as dúvidas sobre a operação. Programadas conforme as de-
mandas, estas capacitações tem seu calendário divulgado na 
agenda do CidadeCompras. Participe e garanta que sua equi-
pe de compras use todo o potencial da ferramenta. Envie 
sua solicitação para o e-mail gestor@cidadecompras.com.br 

Testes 
Pode ser solicitado o acesso ao ambiente de testes (www.

wcompras.com.br) para que o usuário, depois de capacita-
do, familiarize-se ainda mais com a ferramenta e simule as 
mais diversas situações. Este ambiente é disponibilizado ex-
clusivamente para testes, não impactando em nenhum as-
pecto o ambiente de produção. Deixa o usuário à vontade 
para simular as mais diversas situações que podem aconte-
cer em um processo. 

Guias de Operação 
Caso reste alguma dúvida, estão 

disponíveis os Guias de Operação 
voltados para cada perfil de usu-
ário e para cada modalidade. 
Apresentam de forma ilus-
trativa o passo a passo da 
operação.

Atendimento
Se mesmo assim você ainda tiver dúvidas, a Equipe Ci-

dadeCompras estará disponível de segunda a sexta-feira, ex-
ceto em feriados nacionais, das 8h às 18h, para orientá-lo. 

Há três caminhos para você entrar em contato:
• Pelo e-mail falecom@cidadecompras.com.br
• Atendimento On-line disponível na ferramenta
• Ou pelo telefone (61) 3120-3737.

Além de todos os aspectos técnicos e tecnológicos, o CidadeCompras oferece capacitações, testes, Guias de Operação 
e atendimento diferenciado. Confira:
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Melhorias vêm com a 
colaboração de Municípios

A meta do CidadeCompras é uma só: ser o instrumento 
de total transparência das compras públicas municipais, em 
que todos os processos licitatórios, eletrônicos ou não, pos-
sam ser registrados e permaneçam disponíveis para consulta.

Ser a melhor ferramenta de compras dos Municípios é 
um desafio e tanto, mas com o trabalho em conjunto mos-
trou que é possível.

Reforçado pelas contribuições dos usuários, o planeja-
mento do CidadeCompras prevê, até o final de 2013, imple-
mentar inúmeros aperfeiçoamentos. Vamos adiantar alguns:

Otimização da área logada
Disponibilização de pesquisas mais otimizadas e melho-

ria na organização das informações.

Novas modalidades
Além dos pregões, em suas modalidades presencial e ele-

trônico, com aplicação da LC 123 ou exclusivos para MPE, 

Coop e MEI, serão disponibilizados o Sistema de Registro 
de Preços e Cotação Eletrônica, ampliando as possibilidades 
de uso do CidadeCompras.

Registro sobre fornecedores
Apontamentos informativos sobre os fornecedores, que 

permitam às entidades compradoras comentar sobre pena-
lidades, advertências e outras situações que colaborem com 
os demais compradores.

Informativos de processos
Mailing para os fornecedores sobre novos processos pu-

blicados, por região, para aqueles que manifestarem interesse.

Nova área pública
Mais moderna e interativa, com instrumentos para tro-

ca de experiências e uma melhor comunicação com nossos 
usuários.
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Qual é a sua sugestão?

Graças aos avanços do Cidade-
Compras, o foco da Equipe de Aten-
dimento hoje é de aperfeiçoamento, e 
não de socorro. As consultas são, basi-
camente, sobre a operação e informa-
ções diversas, e não mais o relato de si-
tuações de ajustes. O CidadeCompras, 
ao atingir a maturidade, pôde se con-
centrar em melhorias para a aplicação. 

E elas têm sido enriquecidas com a 
prática de consultar os principais inte-
ressados no seu bom funcionamento. 

Sabemos que, sem a colaboração do 
usuário, é impossível construir a me-
lhor ferramenta de compras dos Mu-
nicípios.

Por isso, são realizadas ações de 
aproximação com as entidades com-
pradoras, que têm resultado em exce-
lentes experiências.

Em encontro na Prefeitura Munici-
pal de Porto Alegre, com o apoio da Se-
cretaria Municipal da Fazenda (SMF), 
por meio da Área de Compras e Servi-

ços, reunimos representantes de Mu-
nicípios usuários e órgãos interessados 
em mais informações sobre a ferramen-
ta. Os participantes, na grande maioria 
pregoeiros, debateram situações viven-
ciadas, conheceram funcionalidades e 
confirmaram a percepção da evolução 
da ferramenta.

Entre os presentes, havia pregoeiro 
de Municípios de até 588 quilômetros 
distantes da Capital, como é o caso de 
Maçambará (veja o quadro).

Tem alguma sugestão? 
Envie para gestor@cidadecompras.com.br

Onde atuam
Veja de quais prefeituras 
gaúchas vieram os participantes 
do encontro: Boqueirão 
do Leão, Esteio, Glorinha, 
Gravataí, incluindo o Instituto 
de Previdência e Assistência 
dos Servidores Municipais, 
Horizontina, Lagoa Vermelha, 
Maçambará, Mato Leitão, Novo 
Hamburgo ‒ incluindo órgãos das 
áreas de saúde (Fundação de Saúde 
Pública) e água e esgoto (Comusa) 
‒, Porto Alegre ‒ incluindo órgãos 
das áreas de transporte urbano 
(Carris), água e esgoto (Dmae), 
trânsito (EPTC) e assistência 
(Fasc) ‒ e Vera Cruz.
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Quem já colaborou

Com a colaboração de quem realmente “vive” as compras 
municipais, foram desenvolvidas funcionalidades sob medi-
da para facilitar o trabalho tanto dos compradores quanto a 
melhor informação para os fornecedores. Um exemplo é a 
de EXPORTAÇÃO, que possibilita a integração dos resul-
tados do certame com os sistemas internos, acabando com 
o trabalho de digitação. Conheça algumas das sugestões que 
nos foram enviadas e já estão disponíveis na ferramenta:

Usuária: Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS)
• Opção, no cadastro do pregão, de exibir ou não o valor 

de referência;
• Funcionalidade de prorrogação dos prazos;
• Inclusão na Ata das notificações enviadas para os forne-

cedores;

• Inclusão na Ata dos arquivos anexos aos processos;
• Campo para a justificativa e para anexar arquivo nos jul-

gamentos, deferidos ou indeferidos, de impugnação, in-
tenção de recurso, razão e contrarazão;

• Criado o Relatório de Resultados, com opção de expor-
tação, com todos resultados do certame;

• Desclassificação de um fornecedor no item e em todo o 
certame;

• Relatório de resultados por fornecedores, com o valor 
global da licitação, o valor de empenho por fornecedor, 
em ordem alfabética;

• Funcionalidade para aceitar todas as propostas;
• Consulta dos dados dos fornecedores.

Usuária: Companhia Carris Porto-Alegrense 
• Desclassificação de um fornecedor no item e em todo o 

certame;
• Escolha do Pregoeiro no momento do cadastro do pregão.

Usuária: Prefeitura Municipal de Santo Cristo (RS)
• Relatório de resultados por fornecedores, com o valor 

global da licitação e o valor de empenho por fornecedor;
• Funcionalidade para homologar todas os itens;
• Consulta dos dados dos fornecedores.

Usuária: Prefeitura Municipal de Pelotas (RS)
• Desclassificação de um fornecedor no item e em todo o 

certame;
• Visualizar o número de presentes na sala.

Usuária: Prefeitura Municipal de Júlio de Castilhos
• Consulta dos dados dos fornecedores;
• Relatório de resultados por fornecedores, com o valor 

global da licitação e o valor de empenho por fornecedor.

Prefeitura Municipal de Ibirubá (RS)
• Funcionalidade para homologar todas os itens;
• Relatório de resultados por fornecedores, com o valor 

global da licitação e o valor de empenho por fornecedor.

Usuária: Prefeitura Municipal de Campo Bom (RS)
• Abrir negociação com fornecedor após a fase de lances, 

na adjudicação e na homologação.
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A nova fase no ponto de 
vista...

Migramos quase 300 milhões de 
registros, 9 anos de informações, em 
muitas noites de trabalho, mas valeu a 
pena: a nova fase do CidadeCompras 
exibe resultados positivos em todas suas 

ações, o que nos motiva ainda mais ao 
servir aos Municípios. 

Para dar uma mostra da percepção 
das melhorias, separamos depoimen-
tos de usuários posicionados em du-

as perspectivas diferentes: pregoeiro e 
fornecedor.

Vejam o que ele estão achando da 
ferramenta:

E o que diz quem está no papel de fornecedor:

 “Sou usuário do siste-
ma de compras eletrôni-
cas CidadeCompras, atu-

ando como pregoeiro. Já 
utilizava o sistema em 2009 

quando comecei a trabalhar com 
licitações, depois parei de usar em função 
de alguns problemas apresentados pelo 
sistema e novamente estamos voltando a 
utilizá-lo. De fato agora a ferramenta se 
apresenta muito ágil e estamos muito sa-
tisfeito com o desempenho desta.”

Rafael de Souza, Diretor de 
Licitações, Prefeitura Municipal de 
Garopaba/SC

“Parabéns pela organização do novo site, que está colocado de forma mais ágil.” 
Galvania Paz Foletto, Vendedora de Peças, Transrio Sul – Eldorado do Sul/RS 

Dê a sua opinião também
Você também tem comentários? Envie para: gestor@cidadecompras.com.br

Do pregoeiro

Do fornecedor

“Gostaria de 
manifestar a sa-
tisfação em ver 
que as sugestões 
gradativamente es-
tão sendo acolhidas pe-
lo gestor (CidadeCompras), o que nos traz 
a certeza de colaborarmos no aperfeiçoa-
mento da ferramenta. Também dizer que 
algo muito positivo que verificamos é que 
na fase de lances o atual sistema ficou mui-
to mais ágil e rápido.”

Adilson Hirsch, Pregoeiro Oficial, 
Prefeitura Municipal de Sinimbu/RS

“Gostaríamos 
de agradecer 
e parabeni-
zar o encon-
tro de ontem 
(19/03/2013), em 
Porto Alegre, e manifes-
tar interesse em participar 
dos demais encontros que 
houver futuramente para ca-
pacitação.”

Lucimara de Jesus 
Gonçalves e Heloísa 
Helena Romera Araújo, 
Pregoeiras, Prefeitura 
Municipal de Glorinha/RS
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Vida de Pregoeiro
Quem pensa que Vida de 

Pregoeiro é fácil? Aliás, nada 
nas compras públicas é sim-
ples, pois se trata de uma prá-
tica na qual celeridade, impes-
soalidade e economicidade são 
imperativos. Sem falar em to-
das as legislações e regras que 
devem ser decifradas e cum-
pridas. Qualquer deslize pode 
até mesmo ser fatal para a re-
putação do prefeito.

Para ajudar a enfrentar es-
ses desafios, surge o Blog Vi-
da de Pregoeiro. Ele vem para 
promover a troca de experiên-
cias entre os usuários do Cida-
deCompras, gerar ideias e des-
vendar caminhos para que as missões tenham êxito. 

É um espaço onde o prego-
eiro tem voz e vez, comparti-
lha situações peculiares e des-
creve como age para obter o 
melhor resultado.

No blog, também serão 
abordados assuntos relaciona-
dos aos certames, como mu-
danças de legislações e dicas de 
como proceder, entre outros 
que colaborem para a transpa-
rência e a exatidão necessárias 
nas compras municipais.

E, ainda, se você tem dú-
vidas ou gostaria de debater 
algum assunto, envie para o 
e-mail gestor@cidadecompras.
com.br o relato do que está 

complicando sua vida, que iremos colaborar. Conte conosco.

Entre no Blog
Para ler e interagir com o Vida de Pregoeiro, entre neste 
endereço: www.cidadecompras.com.br/1/blog 

Em um país do tamanho do Brasil, 
disponibilizar treinamento para todos 
os interessados é  um desafio. Como a 
CNM sempre trabalhou com a Rede 
Municipalista, por que não usar esta 
rede para disseminar a ferramenta de 
maneira mais efetiva? Assim, o Cida-
deCompras organiza parcerias com as 
Entidades Estaduais e Microrregionais, 
para a formação de multiplicadores, ou 
seja, são qualificados colaboradores pa-
ra que possam fazer a capacitação dos 
integrantes das áreas de compras dos 
Municípios vinculados à entidade, sen-
do possível um maior número de capa-
citações em menor espaço de tempo.

Para assegurar a qualidade, um téc-

nico do CidadeCompras capaci-
ta os indicados da entidade, que 
devem ter conhecimento prévio 
sobre compras públicas. Após a 
capacitação, o técnico faz a ava-
liação dos participantes em vá-
rios aspectos: conhecimento das 
legislações, desempenho na fer-
ramenta e postura, entre outros 
importantes para o desempenho 
exigido pelo CidadeCompras. 
Só são autorizados se estiverem de acor-
do com os requisitos. Além disso, os 
primeiros treinamentos ministrados 
pelos multiplicadores são acompanha-
dos por um dos técnicos, e encontros 
de reciclagem são periódicos.

O usuário participa também des-
te processo. Após as capacitações das 
equipes de compras dos Municípios, 
é aplicada uma pesquisa para avaliar o 
encontro e, assim, colaborar para que 
seja mantida a qualidade das ações do 
CidadeCompras. 

Integração com a 
Rede Municipalista

22 www.cidadecompras.com.br 
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Uma operação gigante

Em fevereiro deste ano, foi realiza-
do pelo Cisa (Consórcio Intermunici-
pal de Saúde do Noroeste do Estado do 
Rio Grande do Sul) o Pregão Eletrôni-
co para seleção de registro de preços de 
medicamentos humanos, suplemento 
alimentar, nutricional e material hos-
pitalar 1/2013, do tipo menor preço 
por item, para os Municípios consor-
ciados e conveniados, com vigência de 
12 meses, com 1.953 itens!

Este pregão, iniciado em 19 de 
fevereiro e homologado em 21 de 
março, gerou uma economia de R$ 
24.876.189. Somando todos os itens, 
foram 10.562 lances de propostas e 
36.978 lances de disputa. 

A ata final ficou tão grande que foi 
necessário separá-la em partes, pois 
o processamento extrapolava o tem-
po máximo permitido pelo servidor – 
aproximadamente 3 mil páginas. Fo-
ra este ajuste, por questões externas à 
ferramenta, o CidadeCompras supor-
tou todo o processo, em paralelo a to-
dos os demais realizados no período, 
sem qualquer problema de operação 
ou de capacidade – os equipamentos 

estão preparados para 
suportar muitas vezes o 
fluxo hoje exigido.

Apesar desta situ-
ação curiosa, o ideal é 
que um pregão não ul-
trapasse 200 itens, não 
por questões operacio-
nais, mas para garantir 
a agilidade e um acom-
panhamento mais efi-
ciente da equipe de 
compras e de fornece-
dores. O CidadeCom-
pras tem no seu dia a 
dia casos com números muito supe-
riores a estes em questões específicas, 
principalmente em medicamentos, 
mas, para os demais casos, vale a dica.

A alternativa do consórcio

Formados por Municípios de uma 
região, os consórcios são uma alterna-
tiva para os de pequeno porte conse-
guirem uma compra mais vantajosa, 
pois os consorciados reúnem suas ne-
cessidades em um certame e, graças ao 

volume, conseguem uma melhor ne-
gociação.

Além disso, muitos Municípios, 
dependendo de seu tamanho e locali-
zação, têm dificuldade de atrair a parti-
cipação de muitos fornecedores, o que 
torna a disputa menos competitiva e 
prejudica a consequente redução dos 
preços. Também deve ser considerada 
a questão de uma área de compras no 
Município, que necessita de equipe de 
apoio, pregoeiros e ordenadores, o que 
nem sempre é viável.

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado 
do Rio Grande do Sul – Cisa:

Fundado em maio de 1997 e credenciado ao SUS em maio de 1999. Além de atuar na área de Consultas e 
Exames especializados, compra e distribui medicamentos aos Municípios consorciados por meio de Pregão Ele-
trônico. Sua composição atual abrange uma população de 323.280 habitantes, de 36 Municípios: Ajuricaba, Au-
gusto Pestana, Barra do Guarita, Boa Vista do Cadeado, Bom Progresso, Bozano, Braga, Campo Novo, Catuípe, 
Chiapeta, Condor, Coronel Barros, Coronel Bicaco, Crissiumal, Derrubadas, Esperança do Sul, Humaitá, Ijuí, 
Inhacorá, Joia, Miraguaí, Nova Ramada, Panambi, Pejuçara, Pinheirinho do Vale, Redentora, Santo Augusto, 
São Martinho, São Valério do Sul, Sede Nova, Taquaruçu do Sul, Tenente Portela, Tiradentes do Sul, Três Pas-
sos, Vista Alegre e Vista Gaúcha. 
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O CidadeCompras poupa
e o Urbem administra

Cumpre 
a lei

Melhora 
a gestão

Ajuda a 
planejar

Ao alto do portal da CNM, há uma 
outra ferramenta integrada ao Cidade-
Compras com a função de qualificar 
a gestão municipal. A ferramenta em 
questão é o Urbem!! Mas você o co-
nhece? O Urbem é um software elabora-
do sob medida para os municípios. Ele 
é desenvolvido e mantido pela CNM 
e oferecido sem ônus aos Municípios. 
Com o ganho adicional de sua integra-
ção automatizada com o CidadeCom-
pras e de oferecer outras modalidades 
de licitação (ler página seguinte).

Está sendo desenvolvida a rotina 
para integração de dados entre o Ur-
bem e o CidadeCompras, de modo a 

permitir que os dados sejam inseridos 
no Urbem e, então, exportados para 
o CidadeCompras; No CidadeCom-
pras, transcorre todo o processo licita-
tório em si e, após a finalização do pro-
cesso, os resultados são copiados para 
o Urbem, sem necessidade de digita-
ção ou outro tipo de trabalho manual 
para a transferência de dados entre os 
sistemas.

O CidadeCompras poupa, e o Ur-
bem administra. Um traz eficiência nas 
compras, e o outro organização e quali-
dade na gestão, que se reverte em mais 
economia.

O Urbem já está  em operação em 

diferentes Estados do país, atendendo 
às necessidades de vários Municípios; 
está em constante evolução tecnológi-
ca e legal; o Urbem veio para apoiar o 
gestor no cumprimento da  Lei, na me-
lhoria da gestão e no apoio ao gestor na 
tomada de decisões. A ferramenta tam-
bém auxilia na organização e correção 
de processos internos e gera informa-
ções capazes de atender às exigências 
legais e embasar o gestor no planeja-
mento. Em paralelo, produz economia 
e aumenta a independência em relação 
aos fornecedores da área de sistemas. 

Saiba um pouco mais sobre os ga-
nhos de usar essa solução:
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Recursos

Módulo de 
gestão

O que permite Ganho

Administrativa
Administrar o sistema, o cadastro geral 
do Município e cadastros de apoio, 
índices econômicos e protocolo.

O controle administrativo dos processos que trami-
tam pelos diversos setores da prefeitura e a integração 
com os demais módulos.

Tributária

Gerenciar a arrecadação das receitas do 
Município e efetuar o controle de tribu-
tos em geral (ISS, IPTU, ITBI, Dívida 
Ativa etc.).

O acompanhamento do crédito tributário, desde o 
lançamento até a inscrição em dívida ativa, Cadastro 
Técnico Municipal Dívida Ativa, Fiscalização, IPTU, 
ISSQN, ITBI. Possibilita também o rastreamento 
das informações, desde o seu lançamento de origem.

Recursos Huma-
nos

O acompanhamento do crédito tribu-
tário, desde o lançamento até a inscri-
ção em dívida ativa, Cadastro Técnico 
Municipal Dívida Ativa, Fiscalização, 
IPTU, ISSQN, ITBI. Possibilita tam-
bém o rastreamento das informações, 
desde o seu lançamento de origem.

O cálculo e o gerenciamento com precisão, fácil 
manutenção dos dados e diversos relatórios com 
eficiência e confiabilidade.

Patrimonial Controle de almoxarifado, patrimônio, 
frota, compras e licitação.

Gerenciamento das aquisições de materiais ou de 
serviços de acordo com a Lei 8.866/93, controle 
dos saldos físicos e financeiros, fluxo de materiais 
nos diversos almoxarifados, gerenciamento dos bens 
patrimoniais, gerenciamento das despesas e controles 
associados aos veículos.

Gestão Finan-
ceira

Permite o controle de orçamento, con-
tabilidade, empenho, LRF, tesouraria, 
PPA e LDO.

Execução da contabilidade orçamentaria publica 
seguindo os critérios das Leis 4.320/64 e 101/00 
(Responsabilidade Fiscal) e gerenciamento de toda a 
movimentação financeira da Prefeitura.

Prestação de 
Contas

Premite a geração de relatórios e ar-
quivos para atendimento de exigências 
legais.

Geração de arquivos para INSS, Manad, Tribunais 
de Contas, Tesouro Nacional. Relatório Resumido 
da Execução Orçamentária, Relatórios de Gestão 
Fiscal, Balanços Anuais etc.
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O Município que desejar conhecer o Urbem, poderá fazê-lo pelo site www.urbem.cnm.org.br ou entrar em contato 
com nossos atendentes para agendar uma apresentação. 

A CNM disponibiliza o software em condições para os Municípios fazerem a implantação, deixando o sistema sempre 
atualizado para as evoluções tecnológicas e legais 

Adesão do Urbem

Como conhecer 
Interessados em entender mais o Ur-

bem podem ler os materiais informati-
vos disponibilizados no site da CNM, no 
endereço www.urbem.cnm.org.br. Neste 
website, é disponibilizada uma seção de 
contato com a equipe do Urbem. Caso 
queira conhecer mais detalhadamente a 
aplicação, no mesmo endereço é possível 
encontrar informações sobre como aces-
sar a versão de demonstração do sistema.

www.urbem.cnm.org.br

urbem@cnm.org.br

(51) 3232-3330

Dados de
contato:

Como aderir 
O Município interessa-

do deverá entrar em conta-
to com a a CNM. Após efe-
tuados a disponibilização do 
Urbem pela CNM, o Muni-
cípio estará em condições de 
iniciar os trabalhos de con-
versão de dados e treinamen-
to de usuários.

Como implantar
O produto é oferecido sem ônus ao mu-

nicípio. O Município ficará responsável pe-
las tarefas de migração dos dados, a implan-
tação do sistema, treinamento de pessoal e 
suporte técnico operacional. Estes serviços, 
podem ser executados por equipe própria 
do Município, ou terceirizados, sendo que 
cada gestor deve avaliar as necessidades de 
cada órgão e assim decidir pela forma que 
melhor se adapte à realidade do Município.



Por que a CNM investe 
em tecnologia?

Não faltam motivos para a CNM investir em tecnolo-
gia, fundamental dentro de um processo de modernização 
e profissionalização da gestão dos Municípios. Ainda as-
sim, para superar a desconfiança dos mais céticos, podem 
ser citadas cinco razões irresistíveis. Cada uma está listada 
e explicada nesta página.

1. Economia 
As ferramentas tecnológicas disponibilizadas pela CNM 

reduzem gastos. No Urbem, uma das formas de economia 
imediata é a relativa à locação de softwares, cujo custo va-
ria de acordo com o porte do Mu-
nicípio. Não é necessário instalar o 
Urbem nas estações clientes, o que 
simplifica a utilização e reduz de-
mandas de assistência técnica.

O aplicativo funciona a partir de 
um servidor de dados, que pode ser 
instalado em equipamento dentro 
da sede da prefeitura. Não é neces-
sária nenhuma instalação de siste-
mas nos computadores dos clien-
tes, reduzindo custos com suporte 
técnico.

O retorno de investimento 
ocorre em curto prazo, por meio 
da melhoria da gestão e dos proces-
sos internos trazida com a troca de 
software de gestão.

2. Legalidade

A CNM oferece produtos aderentes às necessidades le-
gais dos Municípios. A ferramenta de gestão é ratificada pe-
los técnicos das diversas áreas de especialidades da CNM. 
Ao mesmo tempo, a CNM se preocupa em ter ferramentas 
alinhadas com as normas dos Tribunais de Contas, o que, 
entre outros benefícios, evita até mesmo condenações de 
gestores por descuidos jurídicos.

3. Melhoria de gestão

As ferramentas disponibilizadas pela CNM têm por ob-
jetivo a qualificação de processos internos e a geração de in-
formações para embasar a tomada de decisões. Para o Mu-
nicípio, ao migrar para o Urbem, isso também se traduz em 
autonomia dos dados da prefeitura, que ficam em poder do 
Município sem depender de nenhuma empresa. 

Contribui para uma gestão enxuta a integração das in-
formações entre os módulos do sistema, assim como ca-
dastro unificado de pessoas (tributos, folha de pagamento, 
contabilidade etc.).

4. Participação 

A tecnologia da informação, 
combinada com a gestão pública 
qualificada, aproxima a adminis-
tração pública do cidadão. Facilita 
a elaboração de  políticas públicas, a 
tomada de  decisões, a gestão dos re-
cursos, a melhoria na prestação dos 
serviços à população, a transparên-
cia da gestão e, com esse conjunto 
de ações, enaltece a figura do gestor.

5. Inovação

O Urbem permite grande flexi-
bilidade para o Município. Não re-

quer a instalação nas estações de trabalho, pois é acessado 
em ambiente web, através do navegador já existente. Isto 
permite ao Município liberdade na seleção do sistema ope-
racional, de acordo com suas políticas de custos e de segu-
rança de informações. Permite, inclusive, que sejam utili-
zados sistemas operacionais diferentes em cada cliente, sem 
prejuízo da utilização de funcionalidades.

A inovação é constante. Todas as áreas técnicas da CNM 
estão à disposição do setor de desenvolvimento para auxi-
liar no aperfeiçoamento de funcionalidades para o software.

A tecnologia 
da informação, 

combinada com 
a gestão pública 

qualificada, aproxima 
a administração 

pública do cidadão. 
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