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carta do presidente

Ousar na busca incessante por processos e ações que modernizem a gestão 
municipal tem sido uma preocupação da Confederação Nacional de Municípios. 
A história dos últimos anos mostra que são crescentes os ganhos obtidos por 
meio destas iniciativas.

Um bom exemplo é o nosso CidadeCompras, o sistema de compras dos Mu-
nicípios brasileiros que existe desde 2003 e já ajudou milhares de Municípios a 
realizarem economias significativas nas compras feitas por pregão.

No entanto, durante estes 7 anos, muitas foram as inovações tecnológicas, le-
gais e  de controle das compras públicas. Era chegada a hora de atualizar o Cida-
deCompras, deixando-o apto a atender às novas exigências.

Assim, desenvolvemos um novo sistema, em plataforma livre, focado na alta 
performance e na facilidade de uso. Aproveitamos a experiência da nossa equi-
pe e de pregoeiros municipais de todo o país e aliamos com o que existe de mais 
moderno em termos de segurança física, jurídica e operacional. O resultado é um 
sistema de compras rápido, fácil e seguro.

O novo CidadeCompras é, sem dúvidas, uma ferramenta que garante eficiência, 
competitividade e total transparência para os pregões, eletrônicos e presenciais, 
realizados pelos Municípios.

Nossa expectativa é a de que os gestores municipais possam fazer uso dessa 
ferramenta para reduzir os gastos com as compras municipais, fortalecer a eco-
nomia local e desburocratizar os processos de licitação.

E não custa lembrar que o CidadeCompras está à disposição, gratuitamente, 
para os Municípios filiados à CNM.

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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A evolução do pregão no Brasil
O pregão acaba de completar 10 

anos e revolucionou a forma como os 
órgãos públicos fazem suas compras. 
Nesse período, o Brasil se tornou um 
dos países mais evoluídos em termos 
de compras públicas, e nossos Mu-
nicípios tiveram papel determinante 
nessa história.

O pregão trouxe melhoria para o 
processo de aquisição de bens e ser-
viços comuns, por meio da simplifi-
cação de procedimentos e de redução 
de prazos. O resultado, além da agili-
dade no processo de compras, está na 
economia que é realizada 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 formali-
zação do processo de compras públi-
cas no Brasil aconteceu com o surgi-
mento do Decreto-Lei no 200/1967, 
que trouxe a estruturação dos primei-

ros procedimentos. Importantes ajus-
tes foram feitos pela Constituição Fe-
deral de 1988 e, principalmente, pela 
Lei no 8.666/1993, que definiu as re-
gras gerais para licitações e contra-
tos. Até que, no ano 2000, por meio 
da Medida Provisória no 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 no 10.520/2002, que 
ampliou para Estados e Municípios o 
uso do pregão como modalidade de 
licitação. Mais do que isso, em 12 de 
março de 2003, a CNM lançou um 
portal de compras desenvolvido es-
pecialmente para os Municípios bra-
sileiros: o CidadeCompras.

O CidadeCompras, além de ga-
rantir economia, transparência e agi-
lidade às compras dos Municípios bra-

sileiros, colocou-os como verdadeiros 
protagonistas no desenvolvimento 
dos novos instrumentos e inovações 
ocorridas ao longo desta década, tais 
como a participação das Micro e Pe-
quenas Empresas (Lei Complementar 
no 123/2006) e dos Microempreende-
dores Individuais (Lei Complementar 
no 128/2008) nos processos de pregão.

Em 2010, a CNM lança o novo Ci-
dadecompras, tornando-o mais rápi-
do, fácil e seguro. Desenvolvido em 
software livre, o novo sistema possui 
navegação direta e intuitiva, atende às 
mais recentes orientações dos órgãos 
de controle e conta com toda a estru-
tura para atender às necessidades de 
seus usuários: compradores e forne-
cedores.

Por isso, afirmamos que o novo 
CidadeCompras é o que existe de mais 
moderno e atual para as compras dos 
Municípios brasileiros. 

CidadeCompras, sempre em evolução 

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

Quando iniciou suas atividades, o CidadeCompras 
pretendia proporcionar uma economia de 20%, em mé-
dia, às compras municipais. Atualmente, essa estatística 
ultrapassa os 30%.

Em 2004, o CidadeCompras passou a oferecer mais 
uma novidade aos usuários: um canal exclusivo de aten-

dimento pelo telefone. Outra inovação foi o atendi-
mento on-line, 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 já foi reconhecida várias vezes. No Prêmio 
19 de março, promovido anualmente pela editora Ne-
gócios Públicos do Brasil, o CidadeCompras sempre 
figura, por exemplo, entre os candidatos a melhor sis-
tema de pregão eletrônico. Isso demonstra a qualidade 
e a eficiência da ferramenta, que já recebeu premiações 
em 2009 e 2010.
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Histórico das compras públicas no Brasil*

* Resumo da legislação federal sobre compras no Brasil. Estados e Municípios possuem legislações próprias que complementam o quadro. 
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“Utilizamos o CidadeCompras desde 2007. Ele é uma ferramenta muito interessante, se-
gura e que nos oferece total transparência. Com o aumento da demanda, a tecnologia tem 
que ser mais apurada, mais moderna. Temos a certeza de que as mudanças no novo siste-
ma serão positivas.”
Agenor Moretto, pregoeiro de Nova Prata (RS), e equipe

“Nunca tivemos problemas com o CidadeCompras. Um dos principais diferenciais é o 
atendimento personalizado da equipe, não é uma relação impessoal como das outras pla-
taformas. Realizamos quatro pregões diários e a expectativa é a de que o novo sistema traga 
melhorias e inovações.”
Josianne Queirós, pregoeira de Juiz de Fora (MG)

“Tivemos experiência com outro sistema, e o CidadeCompras se mostrou o mais acessível. 
Os principais pontos positivos são a facilidade de cadastramento e a simplicidade das ferra-
mentas. Os próprios fornecedores dizem que preferem o sistema desenvolvido pela CNM.”
José Alexandre da Silva Brum, pregoeiro de Uruguaiana (RS)

“O sistema facilita, principalmente, as licitações que envolvem grande volume de itens como 
medicamentos, por exemplo. Antes, levávamos até três dias para finalizar todo o processo. 
Agora, ele não passa de um dia. A equipe do CidadeCompras ouve nossas sugestões e as 
acata. Estamos ansiosos pelas novas mudanças.” 
Patrícia Svillen Orlandini, pregoeira de Concórdia (SC)

“Já trabalhei com outros sistemas de compras eletrônicas, e o Cidade-
Compras é o que mais facilita o trabalho, principalmente no que se 
refere à disputa pública dos itens pelos fornecedores. Tudo é feito 
com mais agilidade. Para a nova plataforma, a expectativa é que as 
nossas sugestões de melhoria tenham sido atendidas.”
José Otávio Ferreira Ferraz, ordenador de despesas de Por-
to Alegre (RS)

“O CidadeCompras possui ferramentas que nos permitem trabalhar  e 
acompanhar a realização dos pregões com facilidade, diferente de outros 
que solicitam maior quantidade de dados. No novo sistema, esperamos 
que a interação entre os Municípios e os fornecedores seja ainda maior.”
Viviane Marques Teixeira, pregoeira de Curvelo (MG), e equipe

O CidadeCompras 
na visão dos 
pregoeiros municipais
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“A adoção do CidadeCompras pela prefeitura de Palmas trouxe uma avalanche de moderni-
dade e seriedade nas licitações. O sistema nos permite trabalhar com muita transparência e 
legitimidade, é um avanço fenomenal. Tudo está de acordo com a legislação. O atendimento 
da equipe, nos momentos em que tenho dúvidas, sempre é excelente.”
João Marciano, pregoeiro de Palmas (TO)

“Há quatro anos, a prefeitura utiliza o CidadeCompras, e o sistema facilita muito o nosso 
trabalho. É fácil de utilizar, tudo fica registrado on-line. O sistema simplificou o processo 
de compras da prefeitura.”
Alessandra Duarte Rodrigues, pregoeira de Jaguarão (RS)

Economia a olhos vistos

Confira alguns exemplos da economia gerada com o uso do sistema: 

2009
Curvelo (MG) –  Em 83 pregões, economia de 23,9% – De R$ 9,5 milhões para R$ 7,2 milhões

Porto Alegre (RS) –  Em 638 pregões, economia de 35,5% – De R$ 36,2 milhões para R$ 23,3 milhões 

2010 (até outubro) 

Uruguaiana (RS) – Em 251 pregões, economia de 22,3% – De R$ 14,6 milhões 

para R$ 11,3 milhões 

Nova Prata (RS) – Em 20 pregões, economia de 19,4% – De R$ 1,9 milhão para 

R$ 1,5 milhão

Xangri-lá (RS) –  Em 68 pregões, economia de 36,3% – De R$ 5,8 milhões 

para R$ 3,7 milhões

Santa Vitória do Palmar (RS) – Em 10 pregões, economia de 31,5% – 

De R$ 358,6 mil para R$ 245,6 mil

Santos Dumont (MG) – Em 70 pregões, economia de 28,4% – 

De R$ 227,5 milhões para R$ 162,9 milhões

Juiz de Fora (MG) – Em 203 pregões, economia de 64% – 

De R$ 103,8 milhões para R$ 37,4 milhões

Ariquemes (RO) – Em 40 pregões, economia de 20,5% – De R$ 10,7 milhões 

para R$ 8,5 milhões

Conceição da Barra (ES) – Em 2 pregões, economia de 38% – De R$ 360,7 mil 

paraR$ 223,7 mil

7
cidadecompras
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O pregão é uma ferramenta extre-
mamente eficaz em termos de melho-
ria do processo de gestão. Principal-
mente quando os editais de licitação 
realizam processos de Registro de 
Preços por Pregão. Essas diferentes 
formas de atuação com o pregão po-
dem ser feitas de forma presencial ou 
eletrônica.

O registro de preços é uma forma 
de realização de licitação que pode ser 
feita na modalidade Concorrência ou 
por Pregão e trás algumas característi-
cas inovadoras. Possui validade de um 
ano e serve para aquisição de bens e 

serviços dos quais não se consiga de-
terminar a quantidade exata que será 
utilizada, como medicamentos, pe-
ças de manuten-
ção etc. 

A  grande 
vantagem é que 
o registro de 
preços cria uma 
obrigação para 
o fornecedor de 
vender os itens registrados na ata, de 
acordo com as condições preestabe-
lecidas, mas não cria uma obrigação 
para os Municípios de adquiri-los.

Optando-se pelo uso do pregão, 
com a publicação em 8 dias, o Municí-
pio já estará preparado para comprar 

os bens e serviços de que 
necessita, independen-
temente do valor ou da 
quantidade de itens re-
gistrados.

Utilizar uma ferra-
menta de pregão para 
realizar licitações para 

registrar os preços é uma saída extre-
mamente eficaz. O CidadeCompras é 
a forma mais eficiente de o Município 
realizar seus processos de pregão.

O Pregão e o Registro de Preços

Uma pergunta que sempre é feita: 
devo usar pregão presencial ou pregão 
eletrônico? 

A resposta é simples: quando for 
adquirir itens de baixo valor agrega-
do, produzidos na região, como ali-
mentação para merenda, alface, toma-
te etc., o uso do 
pregão presencial 
apresenta muitas 
vantagens por fo-
mentar o incre-
mento econômi-
co local, além de 
ser uma forma de 
a prefeitura fazer o uso de seu poder 
de compras. Quando for adquirir itens 

de alto valor agregado, como uma am-
bulância ou um trator, o pregão eletrô-
nico é o mais recomendado.

As duas formas de pregão pres-
supõem ampla divulgação e a possi-
bilidade irrestrita de participação de 
qualquer fornecedor do Brasil, desde 

que atendidas as espe-
cificações contidas no 
edital. 

A vantagem é que o 
novo CidadeCompras 
possibilita aos Muni-
cípios a realização de 
seus processos de pre-

gão presencial com o uso da ferra-
menta da Internet. Isso permite am-

pla divulgação de cada um dos atos 
que acontece na sessão pública. Passo 
a passo, lance a lance, qualquer cida-
dão consegue acompanhar em tem-
po real tudo o que está acontecendo 
na sala de licitações. A ferramenta foi 
pensada para auxiliar o pregoeiro com 
a projeção em um telão para que todos 
os presentes acompanhem de forma 
organizada a realização da licitação. 

A grande novidade do pregão 
presencial pela Internet é o aumen-
to da transparência, da publicidade e 
a facilidade de organização dos pro-
cessos. 

A importância do Pregão 
Presencial para os Municípios

INOVAÇÃO!!!
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A partir da Lei Complementar no 
123/2006, as prefeituras podem apli-
car um conjunto de benefícios espe-
cíficos para as MPE. São eles: regu-
larização fiscal tardia, empate ficto, 
compras exclusivas para MPE até R$ 
80.000,00, editais de subcontratação 
de MPE até o limite de 30% e compras 
em lote de até 25% para MPE. 

Os dois primeiros são autoaplicá-
veis, (regularização fiscal tardia e em-
pate ficto). Os três últimos precisam 
que seja feita a regulamentação mu-
nicipal por meio de Lei ou Decreto 
Municipal.

As MPE, a partir de agora, podem 
participar das licitações em quaisquer 
modalidades, mesmo que possuam al-
guma restrição em sua documentação. 
Por exemplo, caso tenham uma certi-
dão vencida, poderão apresentá-la e 
solicitar dois dias úteis, prorrogáveis 
por mais dois dias úteis (a critério da 
administração), para conseguir efetu-
ar a regularização. Também terão o di-
reito de apresentar uma oferta de “de-
sempate” caso suas propostas estejam 
até 10% acima do valor do preço da 
proposta de uma grande empresa para 
as modalidades de licitação previstas 
na Lei no 8.666/1993 (ou até 5% aci-
ma, nos casos de pregão). Esses dois 
benefícios já estão valendo, e todos os 
Municípios precisam incorporar essas 
modificações em seus editais. 

Os benefícios específicos, previs-
tos nos artigos 47 e 48 da Lei Comple-
mentar no 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 par-
ticipariam concorrendo apenas com 
outras MPE. 

Os Municípios, a partir de agora, 
podem determinar, 
por exemplo, que to-
das as compras da 
prefeitura serão efe-
tuadas preferencial-
mente de MPE e por 
Pregão Presencial. 
Lembrando que essa 
compra exclusiva pa-
ra MPE somente é autorizada até se 
chegar a 25% do total licitado no ano. 

Ou seja, os Municípios podem 
utilizar seus instrumentos jurídicos 
para definir quando desejam utilizar 
o poder de compras local, para fo-
mentar o desenvolvimento das MPE 
e da sua região.

A prefeitura possui um papel 
fundamental na questão. Ao criar o 
regulamento municipal, ela poderá 
dizer se no seu Município será dada 
preferência à realização de pregões 
presenciais ou aos eletrônicos, bem 

como irá disciplinar 
a forma como poderá 
ser operado o pregão 
presencial localmente. 

Ao aderir ao Ci-
dadecompras, o Mu-
nicípio tem auxílio na 
discussão efetiva de 
qual é a melhor forma 

de regulamentação e das vantagens 
de se optar pelo presencial ou eletrô-
nico. A equipe jurídica da CNM po-
derá auxiliar os Municípios que dese-
jem aderir ao portal CidadeCompras 
a elaborar o modelo de lei municipal 
ou decreto que melhor atenda às suas 
necessidades. 

Compras exclusivas 
para as Micro e Pequenas 
Empresas (MPE)

Os Municípios 
podem optar por 

comprar
preferencialmente

de MPE e por 
Pregão Presencial.
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O que motivou a criação do sistema CidadeCompras?
Paulo Ziulkoski: A necessidade de uma ferramenta que 

possibilitasse economia nas compras municipais, viabiliza-
da pelo pregão. Lembro que, quando esta modalidade de 
licitação surgiu, em 2000, a Medida Provisória que a criou 
permitia que apenas a União a utilizasse. Como a legislação 
não previa a utilização do pregão pelos entes municipais, a 
CNM, à época, realizou grande pressão política e conseguiu 
que os Municípios fossem incluídos pela Lei 10.520/2002.

Mas isso não era suficiente. Para garantir que os Municí-
pios 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 tives-
sem de arcar com o desenvolvimento de uma ferramenta e, 
principalmente, possibilitou que utilizassem o pregão por 
meio de um sistema desenvolvido especialmente para eles.

Quais as principais vantagens que a modalidade pre-
gão proporciona aos Municípios? 

Paulo Ziulkoski: O pregão permite que as compras se-
jam rápidas e sem burocracia, além de ajudar a combater 
a corrupção, pois garante mais transparência ao processo 
licitatório.

Outro benefício do pregão é ampliar a competição en-
tre os fornecedores, fazendo com que o Município obtenha 
economia real nas suas compras.

Sem falar que ele possibilita maior organização do setor 
de compras, que é um requisito essencial para boas presta-
ções de contas.

Que outras razões recomendam o uso do pregão nas 
aquisições dos Municípios? 

Paulo Ziulkoski: Razões de ordem legal, por exemplo. 
Vejamos a exigência do Decreto no 5.504/2005, que estabe-
leceu que toda compra de bens e serviços comuns, derivada 
de transferências voluntárias da União, devesse, preferen-
cialmente, ser feita por pregão eletrônico.

“O melhor sistema de compras 
do país é dos Municípios”

Entrevista com Paulo Ziulkoski, presidente da CNM

Assim, se o Município possui um convênio com a União 
para aquisição de um veículo, o prefeito, para evitar pro-
blemas, deve adotar o pregão eletrônico para realizar essa 
compra.

Por que o CidadeCompras é o melhor sistema de com-
pras para os Municípios?

Paulo Ziulkoski: Primeiro, porque ele resolve os proble-
mas de aquisições públicas, com transparência e economia 
real. Quem usa o CidadeCompras tem conseguido redução 
de até 30% nos preços dos produtos adquiridos.

Segundo, o CidadeCompras foi feito para os Municípios 
e pode ser utilizado, gratuitamente, por todos aqueles que 
são filiados à CNM. É muito importante deixar isso claro, 
pois existem outros sistemas que são oferecidos aos Muni-
cípios, mas que são pagos. E são caros. Cobram pelo uso 
tanto dos Municípios, quanto dos fornecedores.

Terceiro, porque o novo CidadeCompras reúne o que 
existe de mais moderno em termos de tecnologia, seguran-
ça e facilidade de operação. O sistema, desenvolvido em 
plataforma livre, possui alta perfomance e atende a todas as 
exigências legais. Simplificando: o CidadeCompras é rápi-
do, fácil e seguro.

Que outras vantagens o CidadeCompras apresenta?
Paulo Ziulkoski: O CidadeCompras possui uma equi-

pe que chamamos de Central de Controle, que é responsá-
vel pelo acompanhamento dos processos realizados e pelo 
atendimento aos usuários. Este é um diferencial importante, 
pois, via chat eletrônico ou telefone, nossa equipe fica em 
contato direto com pregoeiros, técnicos municipais e for-
necedores, oferecendo suporte em tempo real.

Outra novidade interessante é a possibilidade de a equi-
pe de apoio do pregoeiro participar diretamente no pregão 
durante a sessão pública. Isso faz com que o pregoeiro possa 
delegar para sua equipe os atos operacionais e se concen-
trar nas tarefas essenciais. O resultado é que ele tomará as 
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decisões com mais rapidez e segurança, tornando o pregão 
muito mais ágil.

 O novo sistema possui ainda, entre outras vantagens, 
uma proteção especial contra lances automáticos, um catá-
logo de material dinâmico e a possibilidade de o fornece-
dor incluir fotos para análise de amostra de seus produtos.

Transparência é uma das principais exigências da 
sociedade. Ao utilizar o sistema, o prefeito permitirá 
ao cidadão conhecimento das compras realizadas pe-
lo Município?

Paulo Ziulkoski: Sim. Uma das principais garantias do 
CidadeCompras é a transparência nas compras públicas. 
E isso vale tanto para os pregões eletrônicos, quanto para 
os presenciais.

O CidadeCompras possui um ambiente chamado Visão 
da Sociedade, por meio do qual todos os cidadãos podem 
acompanhar, em tempo real,  pela Internet, os passos do 
pregão. O histórico com todas as atas dos pregões realizados 
também fica disponível para consulta.

Agora, a grande inovação do CidadeCompras é que ele 
possibilita impugnações dos editais por todos os interessa-
dos, inclusive o cidadão comum, conforme exige a legislação.

Isso significa que qualquer membro da sociedade pode 
impugnar editais de pregão, pela Internet. O CidadeCom-
pras é o único sistema de compras no Brasil que possui essa 
funcionalidade.

Os fornecedores já podem fazer seu cadastro no novo 
CidadeCompras? 

Paulo Ziulkoski: Sim, fornecedores de todo o 
país já podem se cadastrar no CidadeCompras pelo site 
http:fornecedores.cnm.org.br. Isso é muito importante, pois 

“Quem usa o 
CidadeCompras 
tem conseguido 
redução de até 
30% nos preços 
dos produtos”

quem não realizar seu cadastro ficará impedido de participar 
dos pregões no novo CidadeCompras.

Lembro, ainda, que só poderão ser cadastradas licita-
ções na ferramenta antiga até o início de dezembro deste 
ano. Assim, é necessário que Municípios e fornecedores 
sigam as instruções da CNM e adotem todas as medidas de 
migração para o novo CidadeCompras, evitando qualquer 
tipo de transtorno.

Nessa área de tecnologia, que outras ações inovado-
ras a CNM está desenvolvendo em prol dos Municípios?

Além do CidadeCompras, o Portal Municipal e o 
SiamWeb são ferramentas que oportunizam a inclusão di-
gital dos Municípios e dos munícipes.

O Portal Municipal tem como objetivo qualificar téc-
nicos municipais na criação de e-mails institucionais e na 
gestão de sites dos Municípios. Já o SiamWeb é o nosso sis-
tema de gestão municipal. Ele integra diversas áreas da ad-
ministração, permitindo um controle mais efetivo sobre a 
organização dos processos internos.

A CNM, no entanto, não está focada apenas no desen-
volvimento de ferramentas. Nossa preocupação vai além 
disso, pois, de nada adianta ter sistemas de ponta, se  os 
Municípios não possuem infraestrutura e recursos huma-
nos para utilizá-los.

Precisamos garantir, por exemplo, que todos os Municí-
pios disponham de Internet banda larga e que seus técnicos 
possam ser qualificados para atuar de maneira pró-ativa.

Os Municípios caminham para a governança eletrôni-
ca, e a CNM, como sempre, estará ao lado deles, apoiando, 
incentivando e dando suporte técnico durante toda esta 
jornada.
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o novo cidadecompras

O novo sistema foi construído para revolucionar o ce-
nário de compras públicas no país, possui modelo e nave-
gação simplificados que permitirão a todos os Municípios 
do Brasil a realização de licitações com segurança, rapidez 
e transparência.

Quando começou a desenvolver o novo CidadeCompras, 
a Confederação Nacional de Municípios (CNM) tinha um 
desafio: buscar um sistema ainda mais prático, transparente 
e que estivesse de acordo com a legislação vigente. Neste es-
paço, temos a satisfação de mostrar que a meta foi cumprida.

RÁPIDO: 

Todas as páginas foram redesenhadas para permitir ve-
locidade máxima. O novo CidadeCompras eliminou as in-
formações que pudessem atrapalhar o desempenho ou ti-
rar a atenção do usuário do que realmente é importante. 
A simplificação das páginas trouxe muitas vantagens para 
os Municípios no carregamento e no processamento das 
informações. 

Considerando que a velocidade da Internet oscila mui-
to nos diferentes Municípios brasileiros, a questão leveza e 
agilidade do sistema era fundamental para permitir a par-
ticipação de todos. 

No novo CidadeCompras, os pregoeiros podem traba-
lhar rapidamente, mesmo que possuam Internet lenta ou uti-
lizem computadores antigos. Compradores e fornecedores 
apenas necessitam de um computador e de acesso à Internet. 

O sistema foi feito para rodar em Mozilla Firefox, mas 
é também compatível com os navegadores Opera, Safari, 
Google Chrome e Internet Explorer 8.0. Assim, qualquer 
computador que utilize um dos navegadores estará habili-
tado a usar o sistema. 

Existem cinco tipos de usuários: administrador, prego-
eiro, autoridade competente, fornecedores e representantes 
legais que executam suas funções com a quantidade míni-
ma de cliques. 

O projeto da navegação foi minuciosamente desenvol-
vido para que as tarefas repetitivas fossem realizadas com a 
menor quantidade de cliques e de mudança de telas entre os 
passos. Tudo para garantir praticidade, agilidade e rapidez. 
A navegação racionalizada e simplificada economiza muito 
tempo na operação do sistema. 

Além disso, houve significativo investimento em máqui-
nas de última geração para garantir velocidade. Os compu-
tadores do novo CidadeCompras foram colocados em um 
Datacenter projetado para suportar a demanda de todos os 
Municípios brasileiros, já a partir da data do lançamento. 

Novo CidadeCompras é 
sinônimo de modernidade
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o novo cidadecompras

Todas as máquinas foram submetidas a rigorosos testes de 
stress e carga, com milhares de usuários simultâneos, para 
permitir que, mesmo nos momentos críticos, o sistema dê 
uma resposta imediata. O Datacenter está operando com 
máquinas duplicadas para evitar quedas no caso de quebra 
de um equipamento e em canais redundantes de Internet 
e de energia.

Quanto mais leve e mais rápido e seguro, melhor. Esse 
é o novo CidadeCompras.

FÁCIL: 

A ideia por trás do sistema era criar um único painel de 
controle para o usuário, que permitisse rápida navegação 
aos pontos principais da operação do pregão eletrônico e do 
presencial. Esta sendo possível tanto na criação das licitações 
quanto na operação das salas virtuais. O mesmo conceito é 
aplicado a todos os usuários do sistema. 

Todas as ações previstas para os usuários são apresen-
tadas na ordem natural em que acontecem no mundo real. 
Possuem mais destaque e prioridade as que são feitas com 
mais frequência no cotidiano dos usuários. 

Os novos menus surgem apenas no momento de atuar 
nas licitações ou de tomar alguma decisão sobre uma licita-
ção. O pregoeiro é visualmente informado de que os pregões 
estão prontos para abertura da sessão pública ou abertos. 

O sistema possui letras grandes e símbolos simples e 
fáceis de serem visualizados em qualquer tipo de tela, pro-
piciando sempre uma leitura tranquila e agradável em todos 
os tipos de monitores.

Os fornecedores também possuem um ponto centrali-
zado de acesso a todas as informações do edital e com todos 
os comandos. Ficam disponíveis as listagens de pregões e 
as sessões públicas.

Cada empresa fornecedora pode cadastrar seus repre-
sentantes para que atuem em diferentes licitações e possam 
alterar todos os dados das empresas. 
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Os painéis de operação foram pensados para garantir 
extrema velocidade, sem distrações para os usuários e com 
páginas que podem ser carregadas rapidamente. 

SEGURO: 

SeguRança FíSica e Lógica: a partir do mo-
mento do login, todas as informações transitam na Internet 
de forma segura, utilizando o https. Existe a certificação di-
gital nas telas do sistema, em todos os perfis de usuários.

A CNM utilizou o que há de mais moderno e seguro 
disponível atualmente, de forma descomplicada e simples. 
Foi montada uma solução tecnológica que previne a inva-
são física ou lógica de tentativas de acesso às máquinas do 
datacenter e impede a invasão do sistema por hackers. O ní-
vel de serviço contratado prevê disponibilidade de 99% do 
tempo, com pausas apenas para manutenções programadas. 

Todos os canais de segurança são monitorados 24 horas 
por dia, sete dias por semana.

O sistema foi desenvolvido em aplicativos livres, ele roda 
em Linux, é imune a vírus e utiliza uma arquitetura de ser-
vidores robusta, estável, redundante e superestimada para 
as necessidades atuais, prevendo a participação de todos 

os Municípios brasileiros. A ferramenta conta, ainda, com 
servidores de aplicação de Internet apache e com as pági-
nas programadas em php, o que prevê alto desempenho, 
escalabilidade e acesso simultâneo de milhares de usuários 
por segundo. 

SeguRança JuRídica: Aliada aos conceitos de se-
gurança da aplicação, existe a segurança jurídica de operar o 
CidadeCompras. A CNM orienta o Município na elaboração 
e na aprovação da legislação municipal para que possa utili-
zar a ferramenta para melhorar radicalmente seus processos 
de compras. Somado a isso, tem-se ainda a estrita vinculação 
à Lei 10.520/2002 e a outras legislações correlatas. O sistema 
proporciona celeridade aos processos de aquisição de bens 
e serviços comuns, além de garantir a desburocratização 
dos Municípios. 

SeguRança OPeRaciOnaL: A equipe de suporte 
aos compradores e fornecedores fica disponível das 8h às 
18h, de segunda a sexta-feira, por telefone e pelo atendi-
mento on-line para sanar quaisquer dúvidas de cadastra-
mento, de operação. A liberação dos pregoeiros somente 
é realizada pelo administrador local, em cada Município, 
após a realização de curso de formação de pregoeiros e in-
formação de qual é a portaria de nomeação para a função e 
sua respectiva validade. 

O CidadeCompras cria as condições para que o Muni-
cípio permita que cada usuário saiba sua função, com segu-
rança, antes de iniciar os pregões presenciais e eletrônicos. 

Ainda são disponibilizados vídeos explicativos, tuto-
riais e simuladores do sistema, abordando em profundidade 
quais são os papéis e as funções de cada um dos usuários 
do sistema. 

Operacionalmente, todo o processo eletrônico é realiza-
do via web, com ampla divulgação e transparência e permite 
a montagem do processo formal para tramitação interna na 
prefeitura e para futura fiscalização pelos órgãos de contro-
le. Todos os documentos legais ficam visíveis e disponíveis 
para download. 

o novo cidadecompras
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inOvaçõeS 
adiciOnaiS

O CidadeCompras trás um novo 
conceito de simplificação, acesso, ve-
locidade, com mais de vinte novas 
funcionalidades e alguns processos 
adicionais de melhoria do atendimen-
to, entre os quais destacamos: 

centRaL de cOntROLe: loca-
lizada em Brasília, será um ambiente 
para acompanhamento integral de to-
dos os processos realizados e atendi-
mento aos usuários, além do gerencia-
mento técnico e operacional atuando 
como provedor do sistema. A Central 
de Controle receberá dos usuários as 

o novo cidadecompras

sugestões de melhorias no sistema pa-
ra manter a ferramenta em constante 
evolução. 

centRaL de eSPeciFicaçãO: 
é composta por experts em especifi-
cação de software de compras eletrô-
nicas. Ela tem como função o acom-
panhamento da evolução legislativa 
sobre a matéria e o recebimento das 
sugestões dos usuários vindas da Cen-
tral de Controle. O objetivo é ficar 
atento à possibilidade de melhorias e 
evolução da ferramenta ou, ainda, a 
alterações provocadas por mudanças 
de legislações e decisões dos órgãos 
de controle.

aceSSO cOmPaRtiLhadO: o 
CidadeCompras oferece acessos com-
partilhados durante a sessão pública, 

possui um catálogo de materiais dinâ-
mico, e a automatização do processo 
é baseada no novo modelo de com-
pras públicas sustentáveis. O sistema 
permite a realização de licitações na 
modalidade pregão do tipo eletrônico 
e presencial. 

O SiStema de RegiStRO de 
PReçOS e O de cOtaçãO eLe-
tRônica: mecanismos para suporte 
às dispensas de licitações – também 
estarão disponíveis em versões futuras.

imPugnaçãO de editaiS: 
transparência e interação com a so-
ciedade:  pode ser feita por qualquer 
cidadão, está aberta de forma irres-
trita a toda a sociedade, como trata a 
legislação geral. 

incLuSãO dO PeRFiL “equiPe 
de aPOiO”: o novo Cidadecompras 
permite a participação da equipe de 
apoio diretamente no pregão durante a 
sessão pública. São usuários indepen-
dentes com responsabilidade, funções 
e registro de seus atos para auditoria. 
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PROteçãO cOntRa LanceS 
autOmáticOS: o sistema possui 
proteção contra lances automáticos 
feitos de maneira ilegal. A navegação 
não utiliza pop-ups, aquelas “janeli-
nhas” de informações extras que apa-
recem e atrapalham a utilização da 
ferramenta.

catáLOgO de mateRiaiS di-
nâmicO: possui itens pré-cadastra-
dos e possibilidade de cadastramento 
de novos componentes. Os usuários 
podem fazer o cadastramento próprio, 
com sua relação de produtos, desde 
que seja compatível com a linguagem 
de desenvolvimento. 

ataS: Os documentos oficiais serão 
gerados eletronicamente: atas, termos, 

propostas, declarações e anexos. Há a 
possibilidade de download e impres-
são por parte dos usuários, conforme 
permissões de uso. Para segurança 
dos dados, arquivos em PDF, que im-
pedem alterações, serão gerados nas 
transações. 

FOtOS PaRa amOStRaS: os for-
necedores poderão incluir fotos para a 
análise de amostras, via arquivos ane-
xos. Mais um diferencial importante: 
os pregões presenciais terão acompa-
nhamento integral pela Internet e por 
meio do registro em atas. 

incORPORa aS evOLuçõeS 
dO mei: no novo CidadeCompras, 
os fornecedores locais, inclusive os 
microempreedendores individuais 

(MEI), têm espaço garantido nessa 
nova plataforma. 

Essas são apenas algumas das funcio-
nalidades e inovações presentes no 
novo CidadeCompras. 

Com todas essas novidades e o suporte 
operacional e jurídico da CNM, o no-
vo CidadeCompras é a certeza de me-
lhorias na administração municipal. 
O resultado do uso do CidadeCom-
pras é maior economia nas compras, 
aumento da transparência, ampliação 
da participação da sociedade, racio-
nalização dos processos de compras, 
simplificação dos procedimentos, di-
minuição dos prazos e mais desenvol-
vimento para seu Município, tudo isso 
de forma rápida, fácil e segura. 

o novo cidadecompras



O progresso tecnológico obser-
vado nos últimos tempos trouxe para 
a Gestão Pública, sobretudo a local, 
o uso intensivo das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TICs). 
A potencialidade das TICs pode ser 
aproveitada em benefício de uma ges-
tão mais eficiente e organizada, que 
aproxima e atende melhor aos cida-
dãos, entrega serviços de qualidade, 
confere transparência às ações e se re-
laciona melhor com a sociedade. 

O Governo Eletrônico nos Muni-
cípios pressupõe a utilização de tec-
nologias para uma transformação do 
modelo atual de Gestão Municipal. 
Essa prática pode auxiliar e apoiar os 
gestores na organização da estrutura 
administrativa, na modernização da 
gestão e na consolidação de um gover-
no transparente, participativo e eficaz.

a implementação do governo 
eletrônico promove: 

• aprofundamento na relação 
gestão-cidadão;
• facilidade na tomada de deci-
sões e na elaboração e monito-
ramento das políticas públicas; 
• redução de custos; 
• gestão transparente e efetiva. 

A CNM apoia e orienta os Muni-
cípios no fomento da inclusão digital 
e do governo eletrônico. Sua atuação 
é fundamentada em três pilares: tec-
nologia da informação, qualificação 
do gestor municipal e participação do 
cidadão.

Além do CidadeCompras, a CNM 
possui outras estratégias de governo 
eletrônico e inclusão digital para os 
Municípios:

PORtaL municiPaL:

O Portal Municipal oferece aos 
Municípios a possibildiade de inclu-
são digital por meio do e-Município 
e do Site Municípios.

O e-Município auxilia a prefeitura 
na criação de e-mails institucionais e 
garante a padronização e a credibili-
dade de suas mensagens eletrônicas. 

 O Site Municípios, elaborado em 
conjunto com os técnicos municipais, 
publica a página do Município na In-
ternet. A página é criada de maneira 
clara e organizada e as informações 
são atualizadas por um responsável 
indicado pelo prefeito. Na página, a 
prefeitura pode divulgar informações 
turísticas, história do Município, ga-
leria de fotos e notícias diárias, além 
de publicar suas contas públicas (Lei 
9.755/1998).

SiamWeb

A adoção de mecanismos que 
garantam a organização e a integra-
ção dos processo de planejamento e 
tomada de decisões é fundamental 
para a modernização do Município. 
O SiamWeb, sistema desenvolvido pe-
la CNM em plataforma livre, permite 
a realização de diagnósticos, organi-
zação e dinamização dos processos in-
ternos do Município.

Para atender às demandas da es-
trutura administrativa municipal, o 
SiamWeb pode ser customizado de 
acordo com as características de ca-
da gestão. Além disso, integra todos 
os setores da prefeitura, garantindo 
maior controle da arrecadação e de 
todas as informações de interesse da 
administração local. 

O sistema possui os seguintes 
módulos:

• Gestão Administrativa
• Gestão Tributária
• Gestão de Recursos Humanos
• Gestão Financeira

A CNM e as estratégias de 
Governo Eletrônico para os 
Municípios brasileiros 

A Revista CidadeCompras é uma publicação da Confederação Nacional de Municípios. Todo o conteúdo pode ser copiado, distribuído, exibido e reproduzido, desde que seja citada a fonte.
Presidente: Paulo Roberto Ziulkoski • Diretor-Técnico: Jeconias Rosendo • Diretor Financeiro: Moacir Rangel • Diretora Jurídica: Elena Garrido
Textos: Cláudio Barreto, Fábio Augusto, Maurício Zanin, Jeconias Rosendo, Júlio Nunes, Lucas Stephanou, Raquel Montalvão, Rogério Oliveira, Rosalvo Streit Jr. e Thiago Toledo. 
Jornalista responsável: Tairo Arrial  •  Fotos: Agência CNM • Diagramação: Themaz Comunicação • Revisão: Keila Mariana de A. Oliveira
Endereço: SCRS 505, bloco C, 3o andar, 70350-530, Brasília(DF) • Telefone: (61) 2101-6000 • Fax: (61) 2101-6008 • E-mail: atendimento@cnm.org.br • Site: www.cnm.org.br 






