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2021 foi um ano desafiador para todos nós! 

Um ano que nos exigiu resiliência, capacidade de reinventar e de recomeçar. No contexto das compras
públicas, os desafios foram imensos, mas, com a parceria e confiança de cada um de vocês, realizamos
entregas importantes às entidades públicas e à sociedade. 

Desde 2014, a Central lidera iniciativas que proporcionam maior economia, racionalização e eficiência
dos recursos públicos. Compra Direta de Passagens Aéreas, TáxiGov, Almoxarifado Virtual Nacional,
Serviço Centralizado de Limpeza, contratação de serviços de apoio administrativo, recepção e
secretariado, motoristas, acessibilidade, computação em nuvem, banco de dados e aquisição de
desktop e notebook são alguns exemplos das contratações que realizamos ao longo desses anos, além
dos processos de doação que foram conduzidos pela Central. 

Somente em 2021 foram realizadas 32 licitações e 4 credenciamentos. Tivemos 3461 participações de
UASGs nas licitações realizadas pela Central, estando vigentes 32 Atas de Registro de Preços com 321
itens disponíveis nessas Atas, totalizando 3 bilhões registrados. Os resultados desses e das outras
compras realizadas pela Central de Compras totalizam um total de R$ 885 milhões de reais
economizados em 2021. 

Por meio do nosso Centro de Serviços Compartilhados provemos o TáxiGov, o Almoxarifado Virtual
Nacional, que foi implantado em todos os órgãos da Administração Pública Federal direta localizados no
país, o Serviço Centralizado de Limpeza para os prédios do Ministério da Economia em Brasília e foi
iniciada implantação da Compra Direta de Passagens Aéreas. O TáxiGov foi expandido e o serviço foi
licitado para todas as capitais do Brasil.  

Além disso, criamos a Iniciativa Melhores Práticas em Serviços Compartilhados, com objetivo principal
de premiar as entidades que tiveram melhor atuação na gestão dos serviços compartilhados, destacar
os Gestores Setoriais mais eficientes e promover diálogos e capacitações de servidores que atuam com
serviços compartilhados. No final desse ano, premiamos os servidores que se destacaram, com emissão
de selos virtuais em Eficiência em Serviços Compartilhados. 

E, em 2022, a Central de Compras entregará mais ainda, sempre com a missão de racionalizar
processos, fomentar práticas inovadoras, garantir qualidade e economia nas compras, com foco na
transparência, agilidade, eficiência, sustentabilidade, de modo a atender o usuário final das
contratações.  

Agradecemos pela parceria e confiança nos serviços prestados pela Central, cientes de que a atuação de
todos contribuem para a excelência na prestação dos serviços e contratações que realizamos. 



RESULTADOS      2021

 Licitações
centralizadas

Economia de mais de 

R$839
MILHÕES 

Considerando os serviços prestados no Centro
de Serviços Compartilhados (CSC) e o ganho
com as contratações centralizadas

Mais de 

unidades atendidas por meio das
Atas de Registro de Preços,
totalizando, em 2021, quase

1300

R$ 3 bilhões 



TRANSPORTE GOV.BR

PORTFÓLIO

2022

Contratação de uma solução tecnológica única, com aplicativos para Android, iOS e plataforma
web, que será utilizado, a princípio, pela Administração Pública Federal Direta, Autarquias e
Fundações, podendo ser ampliado a outras entidades públicas de diferentes esferas e poderes. A
plataforma servirá tanto como um integrador de fornecedores de transporte, por meio de APIs,
quanto como uma ferramenta de gestão de transportes frotas próprias e locadas.

b- Cadastro

Contratação conjunta para prestação de Serviços de Comunicação e Notificação por meio de Sistema
de Envio de Mensagens SMS (Short Message Service), compreendendo gerenciamento, transmissão
de mensagens de texto para celulares e suporte técnico, a ser executado de forma contínua;

Contratação de acesso a dados do Cadastro Compartilhado da Receita Federal (b-Cadastros), para
órgãos e entidades da Administração Pública

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços compreendendo a disponibilização
de solução tecnológica para automação de serviços públicos (BPMS), no modelo de Software como
Serviço (SaaS), bem como a adequação e automação dos serviços propriamente ditos, com o uso da
solução tecnológica disponibilizada, incluindo suporte técnico e treinamento. Compreende ainda, a
disponibilização de solução para robotização de processos (RPA - Robotic Process Automation) no
modelo de Software como Serviço (SaaS), incluindo o desenvolvimento de robôs e todo o suporte
técnico necessário.

SMS

B-CADASTRO

AUTOMAÇÃO DE SERVIÇOS  

ECONOMIA
ESTIMADA

  32  milhões

ECONOMIA
ESTIMADA

  20  milhões 



EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Contratação de pequenas soluções rápidas (quick fixes) e replicáveis, com vistas à eficiência na
redução de custos com energia elétrica nas edificações dos órgãos e entidades da APF.

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Contratação centralizada de Serviço de Vigilância Ostensiva no âmbito da Esplanada dos Ministérios,
com padronização de práticas e parâmetros de contratação, inclusive para justificar a escolha de
vigilância ostensiva ou eletrônica.

Contratação centralizada para agenciamento para passagens aéreas e não abrangidas pela compra
direta.

EXPANSÃO DA COMPRA
DIRETA DE PASSAGENS AÉREAS

SERVIÇO INTEGRADO DE COPA 

Contratação centralizada de serviço integrado de copa, com padronização de práticas e parâmetros
de contratação.

ECONOMIA
ESTIMADA

ECONOMIA
ESTIMADA

ECONOMIA
ESTIMADA

ECONOMIA
ESTIMADA

  9  milhões

  6  milhões

  327 mil

  394 mil



DESKTOP E NOTEBOOKS 
BÁSICOS E PADRÕES 

Contratação de estações de trabalho (desktops) e equipamentos móveis (notebooks), modelos
básico e padrão.

DADOS MÓVEIS - MDM
 (SOFTWARE E SERVIÇOS)

Contratação de serviço de dados móveis e voz com gestão do tipo Mobile Device Management
(MDM). 

Contratação de licenças de uso de softwares de análise e visualização de dados, com direito de 
atualização

ANÁLISE DE DADOS

SUÍTE DE ESCRITÓRIO
 (MS E GOOGLE)

Contratação de subscrição de licenças de uso de softwares Microsoft e Google do tipo suíte de
escritório, com direito de atualização e suporte; 

ECONOMIA
ESTIMADA

ECONOMIA
ESTIMADA

ECONOMIA
ESTIMADA

ECONOMIA
ESTIMADA

  12,8 milhões

  153,5  milhões

  12,8 milhões

  12,7 milhões



SEGURANÇA DIGITAL ANTIVÍRUS

Contratação de soluções de Segurança Digital através da aquisição de licenças de software e
serviços agregados de suporte e treinamento

DESIGN GRÁFICO

 Contratação de software de design gráfico.

Credenciamento de Instituições Financeiras visando à operacionalização de “conta-depósito vinculada -
bloqueada para movimentação” nos contratos dos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal, nos termos da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 25 de maio de 2017, mediante
celebração de Termo de Cooperação Técnica com a Central de Compras.

CREDENCIAMENTO DE IFS PARA OPERAÇÃO DE CONTA
VINCULADA

MOBILIÁRIO CORPORATIVO

Licitação centralizada para soluções relativas à layout, obtenção, gestão e manutenção de mobiliário
corporativo, sem a necessidade de aquisição permanente desses bens.

ECONOMIA
ESTIMADA

ECONOMIA
ESTIMADA

ECONOMIA
ESTIMADA

  6,5  milhões

  18,9  milhões

  107  milhões



Padronização dos serviços e credenciamento de profissionais para realização de laudos de avaliações
de imóveis da União ou de seu interesse, conforme disposto na Instrução Normativa nº 5, de 28 de
novembro de 2018, Portaria SPU/ME nº 11.488, de 22 de setembro de 2021 e legislação correlata.

Aquisição centralizada de bens (veículos e maquinários pesados) para execução de recursos oriundos
de transferências voluntárias da União.

Contratação centralizada de soluções de gestão arquivística, contemplando as etapas de diagnóstico
arquivístico, tratamento arquivístico, gestão de documentos e arquivos, digitalização de documentos e
guarda externa de documentos.

GESTÃO ARQUIVÍSTICA

DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS

Criação de soluções para facilitar o processo de desfazimento de bens móveis na Administração
Pública Federal

LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 
DA UNIÃO E DE SEU INTERESSE

AQUISIÇÃO DE BENS PARA 
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS  

ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO EM COMPRAS PÚBLICAS
 

Criação de um ambiente que permita a expansão dos projetos e licitações da Central de Compras para
todo o Brasil por meio de parcerias com entidades públicas para compartilhamento da experiência e
expertise da CENTRAL, por meio de mentorias, consultorias e HUBs de inovação, bem como viabilizar
um ambiente de troca de conhecimentos e soluções em compras.

ECONOMIA
ESTIMADA

ECONOMIA
ESTIMADA

ECONOMIA
ESTIMADA

ECONOMIA
ESTIMADA

  122  mil

  12  milhões

  16  milhões

  169  milhões
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