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Histórico
O Acórdão nº 2.569/2018 – TCU –Plenário determina à SGD 
que:

Desenvolva processo de gestão estratégica das contratações
de soluções de grandes fabricantes de software de uso mais
disseminado [...] que inclua:
[...]
• especificação de lista de preços máximos aceitáveis para

todas as organizações sob sua supervisão, com as
respectivas taxas de desconto, tendo por base acordos
com os fabricantes ou análises de mercado efetuadas pelo
próprio Orgão Governante Superior (OSG);

[...]



Instrução Normativa nº 202/2019

• Altera a Instrução Normativa SGD/ME nº 1/2019 para
inserir o Catálogo de Soluções de TIC com Condições
Padronizadas e os Preços Máximos de Compra de
Item de TIC (PMC-TIC) no contexto das Contratações
de TIC no âmbito do Sistema de Administração dos
Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) do Poder
Executivo federal.



Instrução Normativa nº 202/2019

• Catálogo de Soluções de TIC com Condições
Padronizadas: relação de soluções de TIC ofertadas
pelo mercado que possuem condições padrões
definidas pelo Órgão Central do SISP [...]

• Preço Máximo de Compra de Item de TIC (PMC-TIC):
valor máximo que os órgãos e as entidades
integrantes do SISP adotarão nas contratações dos
itens constantes nos Catálogos de Soluções de TIC
com Condições Padronizadas, [...]



Informações Gerais

Catálogos de Soluções de TIC

• Não obriga direta ou 
indiretamente os órgãos e 
entidades do SISP a 
contratarem licenças 
previstas no instrumento

• Devem ser utilizados na 
publicação ou republicação 
de edital 

Preços Máximos de Compra 
de Item de TIC

• Calculados a partir de 
preços públicos, atualizados 
pelo Índice de Custos de 
Tecnologia da Informação 
(ICTI) e negociados junto 
aos fabricantes

• Referem-se aos principais 
tipo de licenças 
comercializadas pelos 
fabricantes



Observância dos Catálogos
Utilização dos Catálogos Fase ou Etapa Observação

Nas contratações de
Soluções de TIC que
equivalham a produtos ou
serviços já catalogados
pela SGD, conforme
resultado do Estudo
Técnico Preliminar.

Planejamento da 
Contratação

Deverá ser balizado pelas 
especificações técnicas e 
outros elementos 
estabelecidos no 
respectivo Catálogo.

Estimativa de Preços

Terá como teto o 
respectivo PMC-TIC. A 
pesquisa de preços deverá 
ser realizada normalmente. 

Seleção de Fornecedor
Não se pode aceitar preço 
superior ao respectivo 
PMC-TIC.*



Observância dos Catálogos
Utilização dos Catálogos Fase ou Etapa Observação

Nas contratações de
Soluções de TIC que
equivalham a produtos ou
serviços já catalogados
pela SGD, conforme
resultado do Estudo
Técnico Preliminar.

Renovação Contratual

Renegociação dos 
contratos para se 
adequarem aos novos 
limites, sendo vedada a 
prorrogação se não 
atendida essa condição.*

*Salvo hipóteses em que se comprove a vantajosidade para a Administração,
devidamente justificadas nos autos pela autoridade máxima da Área de TIC.



Informações Adicionais

Consulta aos Catálogos:

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/catalogo-
de-solucoes-de-tic

Canal de esclarecimento de dúvidas:

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/central-de-
servicos-e-suporte-do-sisp

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/catalogo-de-solucoes-de-tic
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/central-de-servicos-e-suporte-do-sisp



