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MISSÃO
Promover a inovação no setor 
público para melhor responder  
às demandas da sociedade.

VISÃO
Inovação como prática 
transformadora no setor público.

VALORES
Abertura ao risco
Atuação em rede
Colaboração
Empatia e foco no usuário
Experimentação
Geração de valor público
Proatividade
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 Objetivos da etapa

A etapa do desenvolvimento é o quarto processo em um

projeto com metodologia baseada em design thinking Essa

etapa é dedicada à produção de alternativa de soluções

para os problemas levantados em campo e priorizados na

definição do problema Neste momento é importante a

geração massiva de ideias para que haja oportunidade de

combinações sobreposições ou até extrações de novos

conceitos a partir de ideias propostas

Duplo Diamante  Fonte  Design Council

Para o Projeto do Portal Nacional de Contratações

Públicas a Ideação resultou em ideias de histórias de

usuários



 Trabalho desenvolvido

Considerando a necessidade de se criar juntamente ao

usuário a ideação ocorreu em duas etapas Oficina de

Ideação e Refinamento das Ideias

 Oficina de Ideação

A Oficina de Ideação foi desenhada para tomar dois dias

durando três horas no primeiro encontro e duas horas no

segundo encontro totalizando horas de duração A oficina

foi desenhada para uma criação em grupos Houve um total

de pessoas inscritas das quais entre 0 e 0

participaram ativamente dos dois encontros nos dias 0 e

0

A Oficina foi desenhada para seguir a seguinte

estrutura

Horário
Tempo da
Atividade

Atividade Descrição

0 0 0
Entrada da equipe na sala
virtual

0 0 00 Recepção da Oficina
Apresentação do Projeto e Recepção dos
Participantes

0 0 00 Pior Ideia do Mundo Dinâmica Criativa

0 00
Apresentação dos
Problemas para Divisão em
Grupos

Apresentação dos problemas e separação
em grupos por problema

0 0 0 00
Atividade   Histórias de
Usuário

Grupos desenvolvem brainstormings de
Histórias de Usuário  usando personas e
baseando se no problema do grupo

0 0 0 00
Atividade   Apresentação
dos Materiais de Inspiração

Apresentação dos materiais para inspirar os
Grupos

0 00 00 00
Atividade   Jornadas de
Usuário

Para cada história de usuário  os
participantes devem elaborar uma jornada
de usuário

00 0 0 00 Atividade   Orientação Orientação para próximo encontro



para Seleção e
Apresentação

0 0 0 00 Encerramento Agradecimentos e Encerramento

0 Buffer de atraso

A Oficina foi desenhada para seguir a seguinte

estrutura

Apresentação  Oficina Dia   11 0  

Grupo Horário de Apresentação 

Grupo  0 0 00 

Grupo  0 0 00 

Grupo  0 00 

Grupo  0 0 00 

Grupo 0 0 00 

Grupo  0 0 00 

Grupo  0 00 

Grupo  0 0 00 

Grupo  0 00 

Grupo  0 0 00 

Grupo  0 00 

Também foram desenvolvidos os seguintes materiais para a

oficina

1. Personas dos envolvidos no problema incluindo os

Fornecedores Pregoeiros Planejadores Controle

Cidadãos e Demandantes

2. Fichas de Problemas incluindo o problema de Custo

processual e o problema de Accountability

3.  Fichas de Atividades  uma para cada grupo

. Ficha de Materiais

. Modelo de Apresentação

. Materiais de Consulta



Slides da Oficina de Ideação

Fonte  Acervo do Autor

A oficina de Refinamento das ideias se deu em três

encontros da equipe interna do projeto organizando as

histórias de usuário por afinidade registrando e conectando

os conceitos e depreendendo desses conceitos as jornadas

de usuário que deram origem aos fluxos de serviços e

protótipos de wireframes



Slides da Oficina de Refinamento

Fonte  Acervo do Autor

 Resultados parciais

Os principais resultados foram as Apresentações de

Ideias realizadas pelos participantes no Dia da Oficina de

Ideação os Fluxos de Serviço desenhados e os Wireframes de

telas prototipados

 Apresentações de Ideias

Foram apresentadas  ideias de funcionalidades pelos

participantes das oficinas  que podem ser vistas nesse vídeo

https drive google com file d xahnwZ YXOc MKpyW Wlbj

Dyfq A0 view usp sharing

As apresentações podem ser observadas em anexo

Captura de tela de uma das

apresentações

Fonte  Acervo do Autor

https://drive.google.com/file/d/1xahnwZ-5YXOc9MKpyW6WlbjDyfq659A0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xahnwZ-5YXOc9MKpyW6WlbjDyfq659A0/view?usp=sharing


 Fluxos de Serviço

A partir dos melhores conceitos e suas conexões foram

desenvolvidos fluxos de serviço a partir de funcionalidades

maiores identificadas a partir dos padrões de ideias fornecidos

pelos usuários  O fluxo completo pode ser observado em anexo

Detalhe de uma das funcionalidades

do Flu o de Serviços

Fonte  Acervo do Autor

 Wireframes



A partir dos fluxos de serviços e representatividade de

ideias foram escolhidas telas para prototipagem em

wireframes  que podem ser observadas em anexo

Wireframe de uma das

funcionalidades do Flu o de Serviços

Fonte  Acervo do Autor



 Aprendizados e próximos passos

A partir das atividades realizadas na sexta etapa do

projeto foram elencadas algumas lições aprendidas no

modelo de After Action Revie revisão pós ação 

composto pelas seguintes questões O que esperava que

acontecesse o que aconteceu o que aprendi com a

lacuna

    Aprendizados gerados

Os aprendizados gerados foram relacionados à Ideação

O que esperava que acontecesse

Proposição de ideias e refinamento para desenho de

fluxos de serviço para o Portal Nacional de Contratações

Públicas

O que aconteceu

Proposição de diversas ideias que foram analisadas e

combinadas em diferentes formatos para a definição de

funcionalidades para a plataforma As ideias não

necessariamente condizem com o que está descrito na

PL 

O que aprendi com a lacuna

O Portal Nacional de Contratações Públicas está muito

distante da realidade e necessidade dos usuários É

provável que as necessidades sejam atendidas de outras



formas caso não sejam integradas ao portal a partir

deste projeto

    Próximos passos

Para os próximos passos do projeto espera se a

prototipagem e teste de telas de funcionalidades

selecionadas para o Portal Nacional de Contratações

Públicas



 Anexos
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De afio 

Gr po 
Fornecedor
Como fornecedor  e  quero encontrar as regras legais com linguagem cidadã  para participar
das compras públicas
Como fornecedor  e  quero encontrar preços de referências que retratam a realidade do
mercado  para que eu ofereça preços compatíveis e cumpra o contrato
Como fornecedor  e  quero encontrar uma interface do site de compras de forma simples e
intuitiva  para não ter dúvidas no momento de encontrar e participar das licitações
Como fornecedor  e  quero poder encontrar as licitações que tem como objeto o meu
produto ou serviço em todo país
Como fornecedor  eu quero poder ter acesso ao processo integral das licitações para que eu
possa fiscali ar as compras da minha região

Planejador
Como planejador de licitação  e  quero usar rastreadores  indexadores  algoritmos e
inteligência tecnológica para encontrar informações de compras similares  para tornar o
processo mais célere
Como planejador  e  quero um processo mais fácil que me auxilie a montar minha licitações
de acordo com a modalidade escolhida
Como planejador e  quero conhecer a real necessidade e objetivo da contratação  para
melhor definir a estratégia e planejar a forma de licitar
Como persona  e  quero  para que

Demandante
Como demandante  e  quero fa er meu pedido de compra de forma simples e sem
burocracia
Como demandante  e  quero poder encontrar meu produto de forma facilitada  para que o
processo de compra seja mais célere
Como demandante  e  quero receber apoio da área de compras para melhor elaborar o
Termo de Referência  em especial quanto às informações que fogem ao conhecimento da
área
Como demandante  e  quero encontrar os sistemas interligados com facilidade de busca  de
modelos e de processos  sobre o objeto da contratação  de forma a facilitar e agili ar a
elaboração do Termo de Referência

Pregoeiro
Como pregoeiro  e  quero apoiar a Equipe de Planejamento da Contratação  para entender
o objeto da licitação e assim aprimorar o edital  redu indo os riscos de não obter uma
proposta vantajosa
Como pregoeiro  e  quero encontrar em um só local toda a legislação acerca do objeto da
licitação para facilitar a elaboração do edital e condução do procedimento
Como pregoeiro  e  quero receber o processo bem instruído  em especial com a definição
clara do objeto  para que ter mais segurança na condução do processo licitatório
Como pregoeiro  e  quero receber apoio da área demandante  na condução da licitação
para responder tempestivamente os pedidos de esclarecimentos e impugnações  de forma



clara  objetiva e inequívoca

Fornecedor
Como fo necedo  eu  e o não e  e d plica  o en io de doc men o  e ão emp e
ig ai  em cada lici ação e pa icipo  para  ed i  me  c o  de pa icipação e acele a  o
p oce o de p epa ação e en io de p opo a
Como fo necedo  eu  e o iden ifica  apidamen e o e é e pecífico da ela lici ação
para pode  ed i  me  empo de le  o edi al in ei o e con eg i  p epa a  p opo a  mai
apidamen e

Como fo necedo  eu  e o e a  eg a  de lici ação ejam pad oni ada  para  ed i
me  e o  na p epa ação da  p opo a  e amplia  minha  chance
Como fo necedo  eu  e o encon a  a  lici açõe  do  ó gão  na minha egião com
facilidade  para  ed i  me  e fo ço de p oc a  lici açõe  e pode  me dedica  à elabo ação
de p opo a

Fornecedor
Como fo necedo  eu  e o ecebe  e i ali a  a  no ificaçõe  efe en e  à  lici açõe  e
e o  pa icipando  para não pe de  p a o
Como fo necedo  eu  e o encon a  eg a  imple  e fácei  de o do i ema e de
pa icipação na lici ação  para  e e  en enda facilmen e e não come a an o  e o
Como fo necedo  eu  e o e o i ema indi e e en ai  e o  no p eenchimen o da
p opo a e do i ema o  mo e i en  incomple o  para facili a  a elabo ação da  p opo a
e ed i  o  e o  a men ando minha compe i i idade
Como fornecedor  eu quero parametri ar os meus lances em robô do próprio portal  para
que eu consiga participar de várias licitações ao mesmo tempo e maximi ar minhas
participações

Demandante
Como demandan e  eu  e o pode  eleciona  bon  fo necedo e  para ga an i  a alidade
do fo necimen o alidade do p od o e pon alidade do fo necimen o
Como demandan e  eu  e o con eg i  c ia  no a  comp a  com agilidade  al e
d plicando lici açõe  já c iada  para não e  e emp e epe i  o me mo abalho a cada

e
Como demandan e  eu  e o encon a  e emplo  de TR  de boa alidade  para me aj da  a
melho a  a alidade da  minha  comp a

Planejamento
Como planejamen o  eu  e o pode  encon a  legi lação pe inen e à minha comp a com
facilidade  para tirar dúvidas rapidamente

Como fornecedor quero parametri ar os meus lances em robô do próprio portal  para que eu
consiga participar de várias licitações ao mesmo tempo e maximi ar minhas participações

Entrar na área de configuração de propostas
selecionar itens que o fornecedor quer participar
criar uma proposta padroni ada
selecionar os parâmetros de preços máximos e mínimos da minha proposta e
intervalos de lances
selecionar região geográfica e ou órgãos licitantes onde quero participar
Conseguir participar de várias licitações ao mesmo tempo sem ter que repetir a
criação de propostas e ter que acompanhar cada sessão individualmente 



Como pregoeiro quero encontrar em um só local toda a legislação acerca do objeto da
licitação para facilitar a elaboração do edital e condução do procedimento

Busca por assunto por objeto da contratação
Seleção da legislação geral e específica sobre o objeto
Seleção das  últimas licitações sobre o objeto
Seleção dos pedidos de esclarecimentos e impugnações mais usuais acerca do objeto
Edital com linguagem clara e processo concluído no menor tempo possível

Como demandante  e  quero encontrar os sistemas interligados com facilidade de busca  de
modelos e de processos  sobre o objeto da contratação  de forma a facilitar e agili ar a
elaboração do Termo de Referência

planejo  pedidos de compra ou serviço
busco informação para montar um ETP
Pesquiso a modalidade mais adequada
Busco modelos de TR de acordo com a legislação
ELaborar a TR
Termo de Referência pronto

Como demandan e  eu  e o pode  eleciona  bon  fo necedo e  para ga an i  a alidade
do fo necimen o alidade do p od o e pon alidade do fo necimen o

Selecionar bons fornecedores
acessar o cadastro geral de fornecedores
visuali ar o ranking de qualidade de fornecedores de acordo com vários parâmetros
definir limites mínimos de qualidade de fornecedores para participar
restringir a participação de fornecedores ruins fora dos parâmetros selecionados
Garantir qualidade do fornecimento

  Como fornecedor  e  quero encontrar as regras legais com linguagem cidadã  para
participar das compras públicas

  pesquisar o tema ou edital
  exibição de todas as normas relacionadas
  possibilidade de verificar a jurisprudência
  possibilidade de selecionar normas municipais  estaduais
  tornar o entendimento das regras mais fácil

Como fornecedor quero parametri ar os meus lances
em robô do próprio portal  para que eu consiga

participar de várias licitações ao mesmo tempo e
maximi ar minhas participações

Link a a A e en açã

https://drive.google.com/file/d/1CArSsupsFZGqYZAIa-2VOGJF5Fg4T5gS/view


Feedback

● Registros simplificados e visuais de fiscali ações  auditorias reali adas e
validadas seria viável

● Concordo que o software de lances deveria ser do próprio portal  Desde o
novo decreto do pregão ficou mais difícil a abertura dos itens e
consequentemente mais demorada a licitação seria interessante que
recebesse feedbacks no aplicativo  email  WhatsApp  etc

● Priscila  a literatura chama isso de prox  bidding  Eu dou detalhes sobre isso
em uma das minhas Notas Técnicas de  com o André Rauen  Mas essa é
apenas uma das opções  Outras já foram adotadas no novo decreto de
pregão  com lance fechado final  OU se pode simplesmente adotar a inversão
de ordem entre as fases de lances de de propostas  OU  finalmente  pode se
simplesmente acabar com a fase de lances  que só é justificado em casos
muito específicos  com assimetria de informações sobre custos

● Entendo que a ideia da parametri ação pode ser aplicada aos
credenciamentos previos e evoluir o contceito do marketing

● ótima ideia

G po 

  Fornecedor
Como fornecedor  e  quero contratar com o governo  para fomentar a economia
Como Fornecedor  e  quero entender os preços praticados no mercado  para que eu possa
me posicionar com uma oferta mais justa e aderente a realidade
Como fornecedor  e  quero dados consolidados clare a  das contratações públicas  para
que  minha tomar as melhores decisões para minha empresa
Como fornecedor  e  quero participar da construção do processo  para que eu não tenha que
apenas enviar uma cotação de preços para compor um processo

Como fornecedor  e  quero saber como contratar com o governo  para ampliar meu negócio
Como fornecedor  e  quero segurança jurídica  para focar mais no resultado do que no
processo

  Planejamento de Contratações
Como PC  e  quero simplificação do processo e meios tecnológicos compatíveis com as
grandes entregas que fa emos  para que possamos construir soluções cada ve  mais
robustas e simples ao mesmo tempo
Como PC  e  quero os dados de preços públicos  integrados  para que nosso órgão não
precise comprar ferramentas auxiliáres que usam os próprios dados públicos
Como PC  e  quero mais comunicação entre os órgãos  para que os riscos sejam mitigados

Como demandante  e  quero dados concretos coerência  de sua necessidade  para que eu
possa quantificar a demanda corretamente
Como demandante  e  quero modelos de termos de referência e contratações similares
para que eu possa saber como construir o trabalho



Como demandante  e  quero padroni ar as informações levando em consideração as
particularidades do meu órgão  para que que eu possa reali ar uma contratação mais ágil e
objetiva

Como fornecedor  e  quero participar da construção do processo  para que eu não tenha que
apenas enviar uma cotação de preços para compor um processo

  Participar da construção do processo
  Ter acesso aos dados
  Oportunidade de relacionamento com o órgão
Gerar valor para o órgão
  Consolidação dos dados
  Citar a fonte do fornecedor

Como fornecedor  e  quero segurança jurídica  para focar mais no resultado do que no
processo

  Obter segurança jurídica
  Busca por contratações que deram certo
  Adaptação do contexto para minha contratação
  Validar minha hipótese
  Teste consulta pública
  Conseguir a segurança jurídica

Feedback

● Fornecedor como parceiro

● Quase todas apresentações vão numa mesma linha  Precisamos de um portal
que permita a conversa entre os interessados  Solicitantes e Fornecedores
Planejadores e Órgão de Controle  Compradores entre si

● sim e tb dos cidadãos que se ocupam da fiscali ação e controle social

● Sugestão para o fornecedor e sociedade civil  participar do processo de
planejamento da contratação e para se relacionar com o órgão  reali ação de
audiências ou consultas públicas  de forma simples  clara  acessível  objetiva

● com especial atenção a este  já que o controle social é uma das melhores
formas nestes processos que possuem transparência

● Permitir o controle social é fundamental

● Pessoal  quais são as variáveis mais importantes para que o fornecedor possa
cotar um preço mais ajustado  O que dá a ele essa segurança

● Everton  precisamos de tempo para relacionar as variáveis

● Fornecedor pode participar tb de momentos de cocriação  benchmarking  há
meios de interação para além da audiência e consulta públicas



● Sim  a ideia não seria uma reflexão

● Transparência ativa bem estruturada dados abertos  BI  etc  que use recursos
modernos de apresentação dos dados  para os cidadãos comuns  deve ser
uma boa forma de demonstrar os efeitos e evidenciar valor público para a
sociedade

● Sim  a ideia seria uma reflexão

● E isto permite que o gestor tenha mais ferramentas também Márcio  hoje
estamos com um hiato bem grande no portal de
http compras dados gov br docs home html

G po 

Demandante
Como demandante  e  quero encontrar as informações específicas para a
aquisição contratação que pretendo  para que tenha segurança quanto aos requisitos legais
Como demandante  e  quero saber como especificar melhor meu item  pa a e eu consiga
comprar o item que atenda a minha necessidade
Como demandante  e  quero saber se minha especificação é a mais atuali ada  para que
não necessite trocar o equipamento muito rápido
Como demandante  e  quero saber se as úlitmas compras foram eficientes e efica es  para
que possa ter segurança na aquisição

Planejador
Como planejador  e  quero ter segurança que os requisitos do demandante atendem à
legislação  para que a compra não seja frustrada
Como planejador  e  quero ratificar a pesquisa de preços  para que a compra não seja
frustada
Como planejador  e  quero confirmar se há outras formas de atendimento a necessidade
para que possa colaborar na definição da descrição da solução apresentada
Como planejador  e  quero saber se é possível a diminuição dos custos de transação  para
que haja um melhor gasto dos recursos público

Como demandante  e  quero saber como especificar melhor meu item  pa a e eu consiga
comprar o item que atenda a minha necessidade
quero saber como especificar melhor meu item

quero saber como especificar melhor meu item
  Acessar bases de descritivos de itens  que sejam visuais facilitando a confirmação do
descritivo  permitindo a definição de parâmetros mínimos  máximos  aproximados
etc  diante das justificativas apresentadas
  verificar se foram efica es as compras deste descritivo
  consulta o mercado para saber se o descritivo está atuali ado e não é restritivo
  recebe uma certificação do mercado  mitigando o risco de impugnações
Ter uma boa especificação  não restritiva

Como planejador  e  quero saber se é possível a diminuição dos custos de transação  para
que haja um melhor gasto dos recursos público

http://compras.dados.gov.br/docs/home.html
http://compras.dados.gov.br/docs/home.html


  Unificar as compras
  Levantar as solicitações das áreas em um portal único
  verificar as possíveis junções de itens visando o ganho de escala
  identificar as modalidades de licitações e possibilidades de dispensas
  Otimi ar o gasto na montagem de processos de aquisição contração

Como demandante  eu quero saber como especificar
melhor meu item  para que eu consiga comprar o

item que atenda a minha necessidade

Como demandante  eu quero saber se minha
especificação é a mais atuali ada  para que não

necessite trocar o equipamento muito rápido

Como demandante  eu quero saber se as últimas
compras foram eficientes e efica es  para que

possa ter segurança na aquisição

Link a a A e en açã

Feedback

● Suporte do planejador para auxiliar tecnicamente  o demandante é fundamental

● Sugestão  que as leis constem no Portal em linguagem simples  com uso de visual law
e infográficos  Bots para apoiar dúvidas sobre as leis e sobre suas atuali ações
Cursos didáticos  vídeos e podcasts bem profissionais para treinamento sobre leis e
processos de logística em Governo

● bem legal a proposta  vale refletir como seria feito o tagueamento dos itens para os
filtros há muita variedade de pedidos  o que torna difícil de tangera

● É interessante que esses portais e catálogos tenham uma pegada anterior na
identificação da necessidade do orgão pois facilita a identificação de fromas de
suprimentos produtos ou serviços  que possam atender à demanda identificada para
preparar o ETP

https://drive.google.com/file/d/1aukfqBLDqYA4oR2vQHsBN12gf0wHfhOY/view


● A consulta e o retorno do mercado fornecedor são muito legais  E uma dificuldade
que temos para colocar em prática  enquanto Administração

● Isso é muito legal  a pessoa ir respondendo coisas simples  ir recebendo orientações
da ferramenta e a solução ir levando condu indo  o usuário

● Simplificar a nossa forma de reali ar a consulta pública

● Concordo com o grupo do Tiago  atualmente eu atuo na área técnica de uma
entidade do sistema S e temos dificuldade em escrever os termos de referência  pois
as especificações são muito específicas e atuali adas constantemente  Não podemos
deixar muito genérico e nem direcionar sem justificativa

● Essa ideia da certificação é boa para os itens padroni ados e ja incluidos nos
cadernos tecnicos do governo federal por exemplo  É o sonho de todo catalogo

● Acredito ser necessário um setor de avaliação  analise e inclusão de novos
descritivos  As ve es é necessário enxugar também os já existentes

● um recurso seguro apenas gestores  fiscais e usuários específicos  de Elogia aqui
dinâmico por licitações faria sentido

● O Elogia Aqui  seria uma boa  na mesma linha do cadastro positivo para os CPFs

G po 

Pregoeiro
Como pregoeiro  e  quero ter uma experiência de usuário mais intuitiva  para que qualquer
servidor pregoeiro possa utili ar sem maiores dificuldades as ferramentas
Como pregoeiro  e  quero ter disponível manuais  tutoriais  pílulas de orientação disponíveis
para que eu possa condu ir adequadamente as sessões
Como pregoeiro  e  quero ter um sistema menos burocrático e que possa ter ações mais
automati adas no que for possível para que o processo seja mais eficiente
Como pregoeiro  e  quero um sistema que não me peça requisição de certificação constante
no caso do uso de certificação em nuvem  para que o processo seja fluido
Como pregoeiro  e  quero atuar em um sistema único um só ambiente  desde o
planejamento da licitação até sua conclusão

Fornecedor
Como fornecedor  e  quero acessar um sítio eletrônico mais intuitivo e com linguagem mais
acessível  para locali ar de forma mais fácil e ágil as licitações que tenho interesse em
participar e demais informações
Como fornecedor  e  quero ter disponível manuais  tutoriais  pílulas de orientação
disponíveis  para que eu possa participar adequadamente as sessões

Demandante de Contratação
Como demandante de contratação  e  quero acessar um sítio eletrônico mais intuitivo  para
reali ar pesquisas aos processos licitatórios  aos dados de contratos  atas  editais  ao
catálogo de materiais e serviços de forma mais assertiva



Como demandante de contratação  e  quero receber avisos  notificações de licitações e
contratações conforme parâmetros selecionados para que eu possa ter acesso aos editais e
demais documentos de processos semelhantes

Como pregoeiro  e  quero um sistema que não me peça requisição de certificação constante
no caso do uso de certificação em nuvem  para que o processo seja fluido

Acessar o sistema
Ler Qr Code de certificação em nuvem
Informar para manter conectado com a certificação bluetooth e mesma rede wifi
Conexão constante do pregoeiro sem certificação constante

Como demandante de contratação  e  quero receber avisos  notificações de licitações e
contratações conforme parâmetros selecionados para que eu possa ter acesso aos editais e
demais documentos de processos semelhantes

Receber notificações
Indicar dado  palavra  expressão que funcionará como tag
Verificar a tag indicada pelo usuário no sistema
Enviar notificações dos processos licitatórios  contratações que possuem o dado
palavra  expressão

Como demandante de contratação  e  quero acessar um sítio eletrônico mais intuitivo  para
reali ar pesquisas aos processos licitatórios  aos dados de contratos  atas  editais  ao
catálogo de materiais e serviços de forma mais assertiva

Reali ar pesquisa
Acessar painel com filtro de pesquisa mais intuitivo
ex  por modalidade  por modo de disputa  por critério de julgamento  por

órgão entidade  por região  por esfera  federal  estadual  municipal  Não ser
necessário informar UASG
Permitir selecionar período de tempo mais longo
Selecionar um ou mais processos a serem consultados  podendo marcar para acesso
posterior  ex  como se eu colocasse uma marcação de favorito
Pesquisa executada assertivamente

Como demandante de contratação  eu quero acessar um
sítio eletrônico mais intuitivo  para reali ar pesquisas

aos processos licitatórios  aos dados de contratos  atas
editais  ao catálogo de materiais e serviços de forma

mais assertiva

Link a a A e en açã

Feedback

https://drive.google.com/file/d/115Fwzh6FP7PkJHu9PEX55zVdOOlkS8nb/view


● inclusive para podermos falarmos em atendimento as necessidades públicas
Na situação que estamos e temos que ficar tomando cuidado com descritivo
de álcool gel  dispenser  separadores de acrílico  isto tinha que estar
padroni ado para atendimento à necessidade pública

● Essa era a nossa idéia para facilitar a vida dos planejadores  Virginia

● ter um local de registro de lições aprendidas  não só com casos de sucesso
mas de erros e como foram tratados  pq tem muita lição que é nos
problemas q estão os maiores aprendi ados

● Realmente  o acesso à página de consulta e acompanhamento de pregões no
Comprasnet é muito escondido e de difícil uso

● Pareceres de auditorias  acórdãos publicados tb poderiam ser apresentados
com uso de recursos de Plain Language e visual law

● Isso  Visual interessante  lúdico é o que precisamos  Brincar sério  

● ou Sério brincar

● O desafio é gande pois para os sistemas poderem entregar resultados
automaticos muita padroni ação deve ser reali ada  e precisamos incluir na
analise a ideia de que não existe somente erro e acerto nas especificações  A
compra publica é gestão  então devemos chegar ao ponto de analise de
adequação a cada realidade

● Concordo com vc  Gabriel  É preciso conhecer o caminho para encontrar um
pregão que a gente quer acompanhar no Compras net  não é nada
intuitivo

● Excelente  A ideia do plush é ótima  

G po 

Fornecedor
Como Fornecedor  e  quero obter as oportunidades de contratações disponíveis   a a que
possa contratar com o governo federal  estadual  municipal 
Como Fornecedor  e  quero dimensionar melhor meus recursos financeiros e humanos  pa a
atender com mais qualidade e satisfação
Como Fornecedor  e  quero ter todas as informações precisas para poder dimensionar
melhor o serviço que vou oferecer  pa a que eu  possa oferecer o melhor serviço para a
comunidade e ter o lucro justo  com menos riscos
Como Fornecedor  e  quero oferecer produtos e serviços que agreguem valor ao poder
público em quantidades e valores adequados às demandas da sociedade  pa a auxiliar na
minha comunidade sociedade visando aumentar o número de opções e serviços  permitindo
a administração pública focar nas atividades fins para a gestão da sociedade  e contribuir
com o desenvolvimento  podendo ser um dos incentivadores da economia e de forma justa



Demandante
Como demandante  e  quero pesquisar os TRs existentes ou já reali ados em contratações
anteriores  para me dar segurança jurídica e possibilitar contratações com estratégias mais
consolidadas no contexto da contratação que desejo
Como demandante  e  quero ter informações ou indicadores tempo x preços  sobre as
formas de contratações   a a que possa avaliar quais as variáveis mais importantes em cada
contexto de contratação na tomada de decisão
Como demandante  e   quero uma ferramenta que me direcione no processo apresentando
as melhores práticas de acordo com a necessidade apresentada  pa a que eu possa ter
segurança e utili ar um padrão garantindo uma melhor contratação
Como demandante  e  quero identificar adequadamente a necessidade do meu orgão ou da
sociedade  i ando eleciona  a fo ma de p imen o mai  ade ada pa a o a endimen o
efe i o da nece idade den o da  limi açõe  do me cado e do  ec o  di poní ei  a e a
demanda na minha e fe a

Planejamento
Como Planejamento  e  quero uma ferramenta que me auxilie na conferência dos elementos
necessários para o melhor planejamento de acordo com as normas e melhores práticas para
a demanda específica  pa a que eu tenha segurança de reali ar a melhor contratação
Como planejamento  e  quero ferramenta que me auxilie na confecção dos documentos
necessários   a a que consiga reali ar meu trabalho com mais eficiência e menos erros
possíveis seguindo um fluxo guiado pré estabelecido
Como planejamento  e  quero obter a maior lista de possíveis fornecedores   a a que possa
reali ar o bali amento de preços mais ajustado e promover uma disputa mais acirrada
Como Planejamento  e  quero desmembrar as estratégias em ações e metas adequadas que
permitam o alinhamento entre o que a administração definiu como objetivos e o
alinhamento com a capacidade de fornecimento do mercado que atende em minha região
b cando o na  a com nidade ociedade mai  p ó pe a e com maio  alidade de ida ao
j i dicionado

Pregoeiro
Como pregoeiro  e  quero saber se um fornecedor possui penalidades ou desabonos  para
que possa ter indicativos que esteja declarando como vencedor o melhor fornecedor
Como pregoeiro  e  quero receber alertas sobre disparidades nas etapas de disputa
julgamento ou habilitação  para que possa reali ar os ajustes no momento oportunos a fim
de condu ir uma licitação com mais segurança
Como pregoeiro  e  quero que os processos possam me dar conhecimento suficiente e dicas
que me permitam estar preparado para negociar e entender o objeto desejado  tendo
técnicos  disponíveis dentro da administração pública para detalhes e explicações pontuais
caso necessário  pa a e po amo  eali a  a con a ação da fo ma de p imen o mai

an ajo a den e a  di poní ei  no me cado e in e e ada  em con a a  com a
admini ação p blica

Pregoeiro
Condução de Uma Licitação
Analisar e solicitar adequação o processo observando se existem disparidades entre
valores  quantidades e especificações que são visíveis o direcionamento
Preparação do edital conforme definido pela autoridade  buscando a regra do jogo
mais adequada para a ampla disputa e objetivo
Interação bi direcional e transparente nos pedidos de esclarecimentos e
impugnações  recursos  intenção de recursos  negociações  habilitação  julgamento



de proposta
negociar o valor poder de barganha  com o melhor qualificado  analisar
qualificações dos fornecedores em uma única plataforma
pregão homologado com a proposta mais vantajosa  não somente econômica  com
condições vinculativas de prosseguimento para a contratação

Fornecedor
Fornecer produtos e serviços para a administração pública de forma rentável
Planejar e preparar a empresa para as condições de contratações nas regras
públicas  preparando o fluxo de caixa  estrutura  comunicação e disponibilidade
Desmistificar e simplificar a participação em licitações cartilha de relação
contratante contratada  criando procedimentos padrões
Buscar os PAC dos entes  os sites e meios de comunicação de divulgação dos
processo de aquisição ficando disponível para responder pesquisas de mercado
ativo passivo

prepara um equipe para análise dos editais e órgãos para averiguar a possibilidade e
criar o risco retorno de cada ente para avaliar sua entrada na disputa e os seus
limites de valores frente ao custo retorno  mantendo  quando contratado
comunicação ativa com a gestão para evitar ser envolvido em questões externas ao
contrato
Fornecimento concluído com a satisfação do cliente sem atrasos de entregas e
pagamentos  e permitindo a adm focar nas atividades essenciais à sociedade

Como Fornecedor  eu quero oferecer produtos e serviços
que agreguem valor ao poder público em quantidades e

valores adequados às demandas da sociedade  para
auxiliar na minha comunidade sociedade visando

aumentar o número de opções e serviços  permitindo a
administração pública focar nas atividades fins para a

gestão da sociedade  e contribuir com o
desenvolvimento  podendo ser um dos incentivadores da

economia e de forma justa

Link a a A e en açã

Feedback

● Qualificar Fornecedores Rating

● Rating de fornecedores pelos gestores dos contratos  muito importante

● Gerência de Governança e Inovação em Compras Públicas

● Em alguns segmentos  qualificar como atende x  de setor público

● As diferenças de normas entre os entes e os poderes dificulta o processo do

https://drive.google.com/file/d/1v1ML0NSqMP_YmC_94gILmeAWhBbY23zN/view


fornecedor  É essencial que ou as normas  ou o portal  facilite isso

● Processo disponível no portal com todos os elementos necessários para promover a
participação do fornecedor

● Sugestão  que as leis constem no Portal em linguagem simples  com uso de visual law
e infográficos

● Origem dos recursos pode ser uma informação importante de onde é o caixa que
está garantindo aquele pagamento

De afio 

G po 

Planejador
Como planejador  e  quero que o requisitante entenda e conheça o objeto  pa a licitar de
maneira adequada ex  modalidade correta  conhecimento mercado e forma de pagamento 
Como planejador  e  quero sensibili ar a alta gestão  para exigir a elaboração e o
cumprimento do plano anual de compras
Como planejador  e  quero a linguagem objetiva padroni ada  para facilitar a comparação
dos itens e buscar los
Como planejador  e  quero uma equipe multidisciplinar  para definição correta do objeto e
qual maneira será contratado

Pregoeiro
Como pregoeiro  e  quero capacitação frequente  para resolver os problemas que ocorrem
ao longo da fase externa da licitação jurisprudências 
Como pregoeiro  e  quero apoio da área técnica  para auxílio nas questões técnicas do
processo
Como pregoeiro  e  quero banco de dados de atuali ação das normativas legislação
jurisprudências   para gerar mais segurança  minimi ar riscos e resolver os problemas
Como pregoeiro  e  quero remuneração extra  para compensar o risco e tornar mais atrativo

Cidadã
Como cidadã  e  quero uma linguagem simples e compreensiva  para analisar  conferir e
cobrar
Como cidadã  e  e o m edi al mai  compac o  pa a facilitar o entendimento do objeto e
suas peculiaridades
Como cidadã  e  quero o cumprimento da LAI  para ter acesso a todos os gastos efetivados
no governo
Como cidadã  e  quero um banco de dados comparativos  pa a facili a  compa ação en e a
comp a  e comp een ão

Como planejador  e  quero sensibili ar a alta gestão  para exigir a elaboração e o
cumprimento do plano anual de compras



Sensibili ar a alta gestão
Informar sobre a norma a ser cumprida
Apresentar as dificuldades do setor de planejamento  compras
Criar  normativas internas adequadas a instituição com definição de competências
Publicar a normativa
Criar campanha de conscienti ação e capacitação áreas envolvidas
Elaboração e cumprimento do plano anual de contratação

Como pregoeiro  e  e o banco de dados de atuali ação das normativas legislação
jurisprudências   para gerar mais segurança  minimi ar riscos e resolver os problemas

Banco de dados atuali ado
Desenhar o que é necessário no banco com todos os órgãos regulatórios e de
controle
Construir ou contratar ferramenta com busca por filtros assunto  região  objeto
Capacitação para utili ação da ferramenta
Divulgação da ferramenta
Segurança  minimi ar risco e resolver problemas

Como pregoeiro  eu quero banco de dados de
atuali ação das normativas legislação  jurisprudências
para gerar mais segurança  minimi ar riscos e resolver

os problemas

Link a a A e en açã

Feedback

● Em ra ão da alto normatividade  vejo que no futuro os editais de licitação podem
apontar a decisão das cortes de contas que aponta o conteúdo jurídico do redação

editalícia

G po 

Mariana Planejamento de licitação

Como planejador de licitação  e  quero ter acesso a estudos técnicos preliminares de outros
órgãos  para saber quais são as boas práticas de mercado para o objeto que vou contratar
Como planejador de licitação  e  quero ter acesso a um catálogo padroni ado de serviços e
materiais  para ter segurança sobre as especificações que vou utili ar no meu processo de
compra e reali ar pesquisa de preço eficiente
Como planejador de licitação  e  quero ter à disposição modelos de Termos de Referências
especiali ados por áreas e tipos de objetos  para auxiliar na padroni ação recorrente de
compras

Cidadã
Como cidadã  e  quero receber de forma ativa informações personali adas por objeto

https://drive.google.com/open?id=1OT7BE5ybb_2yuQ2dhl_OZvyzy78Wm1nU&authuser=0


região etc  sobre compras do meu interesse  para reali ar controle social das compras
Como cidadã  e  quero ter acesso facilitado a todas informações relacionadas ao processo
de compra planejamento  decisões etc   para entender melhor os processos e reali ar
controle social
Como cidadã  e  quero acesso a informações de gestão e fiscali ação de contrato  para
reali ar controle social

Como planejador de licitação  e  quero ter acesso a um catálogo padroni ado de serviços e
materiais  para ter segurança sobre as especificações que vou utili ar no meu processo de
compra e reali ar pesquisa de preço eficiente

Ter acesso a um catálogo padroni ado de serviços e materiais
Acessar site com identidade visual clean  minimalista  com cores mas respeitando
primárias e secundárias  com informações claras  objetivas e com linguagem simples
o usuário busca as categorias por meio de palavras chave  gani ada  em m
me m  i ema
O usuário pode detalhar a busca com especificidades do produto definido pela área
demandante  pesquisa guiada e via IA
Modelo de experiência do usuário nesta jornada
Segurança sobre as especificações  e pesquisa preço eficiente

Cidadã
Entrar no portal para entender como estão as compras do governo
pesquisar por meio de diferentes perspectivas e práticas ótica de quem vende  de
quem compra e do que é comprado
guia IA para o que o usuário está buscando
o resultado tem que ser organi ado visualmente e com informações objetivas e por
meio de linguagem simples cidadã dos resultados das compras
Modelo de experiência da jornada do usuário de serviços e ouvidoria

Como planejador de licitação  eu quero ter acesso a um
catálogo padroni ado de serviços e materiais

para ter segurança sobre as especificações que vou
utili ar no meu processo de compra e reali ar

pesquisa de preço eficiente

Link a a A e en açã

Feedback

● O governo federal é um bom pagador no geral  mas existem estados e municípios que
são atrasados contuma es  E há alguma variância na velocidade de pagamento entre
órgãos federais também

● a antecipação de recebíveis é muito ruim pois o valor da despesa bancária será paga
pela administração

https://drive.google.com/file/d/1Zz18ZF4R8CMVVVzZI-dzxe7op9NGRq3c/view


● O catálogo é o start

● Não podemos nos esquecer que  por princípio  as compras governamentais visam
atender  primordialmente  o interesse público  ou seja  os interesses da
Administração  Na prática  o Contrato Público é basicamente um contrato de adesão

● Padroni ação de catálogo  municípios  estados e federais  é essencial  Falar a mesma
língua é essencial

● Conhecer experiências exitosas e boas práticas consolidadas no mundo
benchmarking  é uma ótima ideia

● Mesma linguagem  questão de semântica para unificar todos os catálogos dos
diferentes sistemas de compras

● Estas ideias conversam bastante com a do nosso grupo  a visão é para a mesma
finalidade  mas personas diferentes

● E a padroni ação do catálogo é fundamental tb para o mercado  para ambas as
partes envolvidas no processo falarem a mesma coisa e verem a mesma coisa

● A comparação hj é quase impossível  além de ter situações q se escolhe um item e o
edital fala outra coisa

● Para os planejadores ter também ferramentas de Gestão de Conhecimento que
apresentem Lições e Erros aprendidos  algo assim

● Sim  Virgínia  existe um ruído muito grande para o mercado

● E qdo fala de banco de preços automati ado  marketplace  IA essa padroni ação é
fundamental

● A gente produ  muito documento para compra pública e organi a poucos
repositórios organi ados para gestão do conhecimento e aprendi ado
organi acional

● Verdade  Ana  e numa ideia aqui  a ferramenta q foi mostrada pra comparar soluções
do mercado  pq não ter uma q compara as iniciativas públicas  Uma forma de
facilitar tb a busca de boas praticas

● É importante ter uma boa curadoria de conteúdos e uma ótima forma de
apresentação  disponibili ação dos conhecimentos moderno  interessante  cativante
motivador

G po 

 Planejador de Contratações
Como planejador  e  preciso ter acesso ou produ ir bons estudos técnicos para melhor
precificar a referência e definir a melhor modelagem para a contratação
Como planejador  e  quero analisar as últimas contratações  para subsidiar as futuras
contratações e verificar as que são recorrentes e comuns para possível compra centrali ada
Como planejador  e  quero ter acesso a manuais de conformidade jurídica  para evitar que o



processo vá ao jurídico e volte

  Pregoeiro
Como pregoeiro  e  quero conhecer melhor o mercado fornecedor e compreender as
especificações do objeto  para reali ar uma contratação mais eficiente e com preços justos
Como pregoeiro  e  quero ter melhor conhecimento da legislação para aplicar de forma
clara os critérios de julgamento durante o processo licitatório

Como pregoeiro  e  quero acesso à ferramentas capa es de melhorar minhas atividades de
condução da licitação  para uma melhor aquisição

  Cidadão
Como cidadão  e  quero a segurança de que as compras públicas foram reali adas sempre
com as melhores condições e que os materiais ou serviços foram de fatos adquiridos em
condições para a adequada prestação de serviços públicos para a sociedade
Como cidadão  e  busco uma prestação de serviço com qualidade  para atender minhas
necessidades

Como planejador  eu quero analisar as últimas contratações  para subsidiar as futuras
contratações e verificar as que são recorrentes e comuns para possível compra centrali ada

Analisar as últimas contratações
Levantar os tipos de contratações mais recorrentes
Consultar as demandas dos órgãos
Agrupar e consolidar a demanda para definir modelagem de contratação
Divulgar um calendário de compras a partir do levantamento e consulta
Compra centrali ada

Como planejador  eu preciso ter acesso ou produ ir bons estudos técnicos para melhor
precificar a referência e definir a melhor modelagem para a contratação

Produ ir estudos técnicos
Incorporar ferramenta ETP digital ao portal
Acessar pesquisa de preços com base em contratações públicas reali adas
Acessar banco de Dados de Notas Fiscais para aferição dos preços praticados
Viabili ar acesso aos ETP produ idos para aquisições similares por outros
Órgãos Entidades Entes Federados
Referência bem precificada e adoção de modelagem adequada de licitação

Como planejador  eu preciso ter acesso ou produ ir bons
estudos técnicos para melhor precificar a referência e

definir a melhor modelagem para a contratação

Feedback
● Essa consulta as notas é ótima msm  principalmente nas inexigibilidades



● Uma das exigências do PL Para o Novo Portal

● Uso dos mecanismos  ferramentas das Ciências de Dados é o que há  rsrsrs

G po 

  Mariana  Planejamento de Licitação
Como planejado a  eu quero  ili a  IA  para facili a  a b ca de p eço  e modelo 
Como planejado a  eu quero ace a  m banco de doc men o  de efe ência a ali ado 
para facili a  a elabo ação do  doc men o  da fa e in e na
Como planejado a  eu quero de cob i  ai  ão o  bon  fo necedo e   para que seja fei a

ma boa comp a

  Eliana  Cidadã
Como cidadã  eu quero de cob i  ai  ão o  melho e  fo necedo e  de p od o  e e iço
pa a go e no para  alifica  a  comp a  de p od o  e e iço 
Como cidadã  eu quero encon a  a info mação em ling agem imple  em m po al e e
não enho familia idade  para en ende  o e o go e no e á comp ando e fi cali a  melho 

Como planejado a  eu quero ace a  m banco de doc men o  de efe ência a ali ado
para facili a  a elabo ação do  doc men o  da fa e in e na

Acessar um banco nacional de documentos de referência atuali ado
Criar filtros de busca customi áveis do meu interesse específico
Facilitar a elaboração dos documentos da fase interna
Salvar e registrar a busca para evidência e rating  e benchmarking

Como cidadã  eu quero encon a  a info mação em ling agem imple  em m po al e e
não enho familia idade  para en ende  o e o go e no e á comp ando e fi cali a  melho 

Encontrar a informação em linguagem simples em um portal que não tenho
familiaridade
Associar termos técnicos com termos populares
Utili ar o Tradutor  de linguagem
Comparar o preço  custo com outros itens e bens de consumo comuns
Produ ir um painel visual sobre a informação pesquisada
entender o que o governo está comprando e fiscali ar melhor

Como cidadã  eu quero encontrar a informação em
linguagem simples em um portal que eu não tenho
familiaridade  para entender o que o governo está

comprando e fiscali ar melhor

Link a a A e en açã

https://drive.google.com/file/d/1X-DXr5g7jYvfpfJ2bHiKrJkLUNg6BDW2/view


Feedback
● O solicitante comumente também possui essa dificuldade

● Para a publicação de textos  seria interessante que os mesmos fossem bem revisados
usando ferramentas como o Hemingway com  p ex

● Glossários dinâmicos dos termos  com imagens  vídeos  outras mídias modernas

G po 

Planejadora
Como planejadora  e  quero ter tempo e capacitação adequados para planejar as
contratações que sou responsável  pa a obter uma compra pública eficiente  de qualidade e
efetiva
Como planejadora  e  quero praticidade para encontrar boas práticas  preços praticados
com bases de dados confiáveis  trocar dúvidas e experiências  pa a que possa estruturar boas
soluções para atender às necessidades da administração
Como planejadora  e  quero ter ferramentas disponíveis que automati em e facilitem a
execução dos processos de contratação  pa a que eu possa me dedicar às questões mais
complexas e que exigem mais atenção  especialmente a obtenção de preços de referência
Como planejadora  e  quero ter segurança jurídica nas tomadas de decisão   a a que não
seja responsabili ada por atos praticados durante o processo de compras
Como planejadora  e  quero ter interação com os órgãos de controle  pa a ter segurança
jurídica na tomada de decisão e aprimoramento da solução proposta

Cidadã
Como cidadã  e  quero ter acesso facilitado às informações de diferentes fontes em um
único local  pa a acompanhar a qualidade das compras públicas
Como cidadã  e  quero encontrar informações com linguagem simples e clara  pa a
viabili ar um controle social efetivo dos gastos públicos
Como cidadã  e  quero informações completas  com acesso a todos os documentos dos
processos de licitações e contratações  pa a fa er uma análise qualificada e consistente
sobre o gasto público
Como cidadã  e  quero acessar  em um único local  informações das soluções  resultados e
preços de bases de dados confiáveis das contratações públicas  pa a identificar
oportunidades de melhoria e evitar desvios

Como planejadora  e  quero ter ferramentas disponíveis que automati em e facilitem a
execução dos processos de contratação  pa a que eu possa me dedicar às questões mais
complexas e que exigem mais atenção  especialmente a obtenção de preços de referência

Execução dos processos de contratação
Equipe de planejamento da contratação acessa o PNCP
Selecionar a solução necessária
Definir requisitos mais complexos não gerados automaticamente
Validar e concluir o processo de planejamento
Eficiência na execução das atividades

Como cidadã  e  quero informações completas  com acesso a todos os documentos dos
processos de licitações e contratações  pa a fa er uma análise qualificada e consistente



sobre o gasto público
Ter acesso a informações completas
Acessar o PNCP
Inserir filtros de pesquisa desejados
Receber dados em dashboard navegável e com sinali adores  indicadores
Ter acesso direto aos documentos relacionados dos processos
Análise qualificada sobre o gasto público

Como planejadora  eu quero ter ferramentas disponíveis
que automati em e facilitem a execução dos

processos de contratação  para que eu possa me dedicar
às questões mais complexas e que exigem mais

atenção  especialmente a obtenção de preços de
referência

Link a a A e en açã

Feedback

● Apresentação aborda tema que é objeto de detida apreciação e intensas discussões
no âmbito do governo federal  Parametri ação

● Uso de IA para apontar erros e inconsistências é sensacional

● Até porque já existe a Alice que verifica os documento para o TCU  a aplicação de
uma IA para esta análise não é distante da realidade

● Marketplace é o futuro mais próximo nas aquisições públicas

● Fantástico  Chegamos a discutir essa ideia para o planejador

● Uso de conceitos e práticas de Design Thinking   Design Sprint em Planejamento ter
no portal ferramentas e orientações para apoiar o processo das Equipes

● Tutorial no portal para as equipes envolvidas em todo o processo de contratação

● As melhores práticas não são do TCU  mas sim dos gestores  O TCU só seleciona
compila e divulga as melhores práticas  Parabéns aos gestores que tem boas
práticas   

● bem bacana a ideia de IA na proposta do grupo  No caminho a seguir  seria bom
considerar e detalhar  as questões éticas  técnicas e regulatórias da mineração dos
dados  Pontos sempre polêmicos  Parabéns ao grupo 

● Seguem os links para as ferramentas  Toolkit de Seleção e Aquisição de Tecnologias
Educacionais https toolkit plataformaedutec com br

https://drive.google.com/file/d/1F3Y2lYJX6SSIFYu7MqF2--AW-07vrjqG/view


● Plataforma Edutec para pesquisa e comparação de tecnologias
https plataformaedutec cieb net br 

● Realmente  Romilson  Me referi ao Guia de Boas Práticas em Contratação de
Soluções de TIC elaborado pelo TCU

● Seguem os links para as ferramentas  Toolkit de Seleção e Aquisição de Tecnologias
Educacionais https toolkit plataformaedutec com br

● Plataforma Edutec para pesquisa e comparação de tecnologias
https plataformaedutec cieb net br

● Romilso  EXCELENTE COLOCAÇÃO  Realmente as boas práticas são dos GESTORES

G po 

Como Requisitante  e  preciso especificar os itens corretamente  para atender a demanda do
órgão
Como fornecedor  e  quero uma visão simples  intuitiva e autoexplicativa de navegação no
portal para acessar com mais facilidade e rapide  as informações  do  p oce o  lici a ó io
lici a ó io
Como Cidadão  e  quero saber o andamento das licitações públicas  para identificar a
aplicação dos recursos de acordo com as políticas públicas
Como pregoeiro  e  quero ter um processo licitatório isonômico e transparente e conseguir a
proposta mais vantajosa para o meu órgão
Como planejador  e  quero encontrar atas vigentes e contratações similares ao meu objeto
para apoiar a pesquisa de preço e assessorar na construção do TR
Como cidadã  e  quero ter acesso à informações dos processos de contratações públicas
reali adas  fiscali ar o governo da minha região questionando as compras de baixas
qualidades ou muito demoradas
Como controle  e  quero um portal atuali ado e completo  garantir contratações mais
efetivas  facilitando a procura de fraudes e preços abusivos nos contratos tornando as
contratações mais transparentes

Como planejador  e  quero entregar a melhor contratação  para que a demanda da
sociedade seja satisfeita com eficiência  eficácia e efetividade
Como pregoeiro  e  quero reali ar o melhor negócio para a Administração  para que para
que a demanda da sociedade seja satisfeita ao menos custo possível
Como cidadão  e  quero encontrar um ambiente de navegação amigável  para que eu possa
acompanhar as contratações do governo e ajudar na fiscali ação dos gastos públicos
Como controle  e  quero colaborar com os gestores públicos  para que as contratações
públicas sejam feitos dentro das suas melhores práticas gerando resultados eficientes e
efica es com transparência

Como fornecedor  e  quero uma visão simples  intuitiva e autoexplicativa de navegação no
portal para acessar  com mais facilidade e rapide  as informações do  p oce o  lici a ó io

  Identificar oportunidade de negócio junto ao governo
  Selecionar o bem serviço conforme a linha de fornecimento
  Selecionar a microrregião de interesse
  Verificar a média de preços contratados dos bens serviços
  Verificar o histórico de pagamento do órgão comprador

https://plataformaedutec.cieb.net.br/


  Acessar editais abertos
  Remeter o usuário para cadastro no portal de compradores
  Facilitar o acesso das ME EPP s às compras públicas

Como pregoeiro  e  quero ter um processo licitatório isonômico e transparente e conseguir a
proposta mais vantajosa para atender a demanda da sociedade

Reali ar a contratação mais vantajosa para a Administração
Analisar a conformidade do instrumento convocatório
Analisar e responder aos esclarecimentos e pedidos de impugnação via Portal

Como fornecedor  eu quero uma visão simples  intuitiva
e autoexplicativa de navegação no portal para acessar

com mais facilidade e rapide  as informações dos
processos licitatórios

Link a a A e en açã

Feedback

● Uma Plataforma Integrada de Serviços de Licitação pública

● Essa etapa  seria o ouro

● o TCU já tem um boletim específico que fornece atuali ação continua da Juris sobre
L C  Tem uma equipe de técnicos e auditores que ficam só por conta desse boletim
Cabe aos gestores utili arem mais o Boletim na hora de preparar TRs  Editais e
Contratos    

● Um sistema tipo marketplace  dinâmico e atuali ado

● muito boa a proposta de mostrar o histórico de bom pagado do órgão

● A pontualidade dos pagamentos também influi bastante na negociação que o
Governo consegue fa er

● Muito bom isso de ver o histórico de pgto pq influencia no preço fortemente tb

● A Etapa  é fundamental para dar segurança do fornecedor

● isso tra  para o segmento empresas que hoje não querem nem saber das compras
gov

● E temos a necessidade de avaliar o fornecedor eqto administração  mas pq não ter a

https://drive.google.com/file/d/1p53tWcrzd_FwqE2a4zZkGTKf91RnSzrj/view?usp=sharing


avaliação tb da própria administração pelo fornecedor

● É uma relação de mão e contramão que tem pode ser ganha ganha

● O Governo é sempre um bom pagador  Cabe saber quem são os bons
fornecedores   

● Pesquisas junto aos atores  stakeholders para entender sua jornadas  dores e
necessidades de modo contínuo  periódico

● Exato  avaliação dos contratados e contratantes

● Acho importante destacar que o modelo de negócio de empresas que fornecem para
o poder público tem várias peculiaridades e detalhes  que geralmente são diferentes
do modelo de negócio para fornecimento para a iniciativa privada



Hi ória de U ário por Per ona
 

Fornecedor

Como fornecedor e quero encontrar as regras legais com linguagem cidadã para
participar das compras públicas

Como fornecedor e quero encontrar preços de referências que retratam a realidade
do mercado  para que eu ofereça preços compatíveis e cumpra o contrato

Como fornecedor e quero encontrar uma interface do site de compras de forma
simples e intuitiva para não ter dúvidas no momento de encontrar e participar das
licitações

Como fornecedor e quero poder encontrar as licitações que tem como objeto o
meu produto ou serviço em todo país

Como fornecedor eu quero poder ter acesso ao processo integral das licitações para
que eu possa fiscali ar as compras da minha região

Como fo necedo eu  e o não e e d plica o en io de doc men o e ão
emp e ig ai em cada lici ação e pa icipo para  ed i me c o de

pa icipação e acele a  o p oce o de p epa ação e en io de p opo a

Como fo necedo eu  e o iden ifica apidamen e o e é e pecífico da ela
lici ação para pode ed i me empo de le o edi al in ei o e con eg i p epa a
p opo a  mai  apidamen e

Como fo necedo eu  e o e a eg a de lici ação ejam pad oni ada para
ed i  me  e o  na p epa ação da  p opo a  e amplia  minha  chance

Como fo necedo eu  e o encon a a lici açõe do ó gão na minha egião com
facilidade para  ed i me e fo ço de p oc a lici açõe e pode me dedica à
elabo ação de p opo a

Como fo necedo eu  e o ecebe e i ali a a no ificaçõe efe en e à
lici açõe  e e o  pa icipando  para não pe de  p a o

Como fo necedo eu  e o encon a eg a imple e fácei de o do i ema e de
pa icipação na lici ação  para  e e  en enda facilmen e e não come a an o  e o

Como fo necedo eu  e o e o i ema indi e e en ai e o no p eenchimen o
da p opo a e do i ema o mo e i en incomple o para facili a a elabo ação da
p opo a  e ed i  o  e o  a men ando minha compe i i idade

Como fornecedor eu quero parametri ar os meus lances em robô do próprio portal
para que eu consiga participar de varias licitações ao mesmo tempo e maximi ar
minhas participações



Como fornecedor  e  quero contratar com o governo  para fomentar a economia

Como Fornecedor e quero entender os preços praticados no mercado para que eu
possa me posicionar com uma oferta mais justa e aderente a realidade

Como fornecedor e quero dados consolidados clare a das contratações públicas
para que  minha tomar as melhores decisões para minha empresa

Como fornecedor e quero participar da construção do processo para que eu não
tenha que apenas enviar uma cotação de preços para compor um processo

Como fornecedor e quero saber como contratar com o governo para ampliar meu
negócio

Como fornecedor e quero segurança jurídica para focar mais no resultado do que
no processo

Como fornecedor e quero acessar um sítio eletrônico mais intuitivo e com
linguagem mais acessível para locali ar de forma mais fácil e ágil as licitações que
tenho interesse em participar e demais informações

Como fornecedor e quero ter disponível manuais tutoriais pílulas de orientação
disponíveis  para que eu possa participar adequadamente as sessões

Como Fornecedor e quero obter as oportunidades de contratações disponíveis  a a
que possa contratar com o governo federal  estadual  municipal 

Como Fornecedor e quero dimensionar melhor meus recursos financeiros e
humanos  pa a atender com mais qualidade e satisfação

Como Fornecedor e quero ter todas as informações precisas para poder
dimensionar melhor o serviço que vou oferecer pa a que eu possa oferecer o melhor
serviço para a comunidade e ter o lucro justo  com menos riscos

Como Fornecedor e quero oferecer produtos e serviços que agreguem valor ao
poder público em quantidades e valores adequados às demandas da sociedade pa a
auxiliar na minha comunidade sociedade visando aumentar o número de opções e
serviços permitindo a administração pública focar nas atividades fins para a gestão
da sociedade e contribuir com o desenvolvimento podendo ser um dos
incentivadores da economia e de forma justa

Como fornecedor e quero uma visão simples intuitiva e autoexplicativa de
navegação no portal para acessar com mais facilidade e rapide as informações do
p oce o  lici a ó io  lici a ó io

Planejadora

Como planejador de licitação e quero usar rastreadores indexadores algoritmos e
inteligência tecnológica para encontrar informações de compras similares para
tornar o processo mais célere

Como planejador e quero um processo mais fácil que me auxilie a montar minha
licitações de acordo com a modalidade escolhida

Como planejador e quero conhecer a real necessidade e objetivo da contratação



para melhor definir a estratégia e planejar a forma de licitar

Como planejamen o eu  e o pode encon a legi lação pe inen e à minha
comp a com facilidade  para tirar dúvidas rapidamente

Como PC e quero simplificação do processo e meios tecnológicos compatíveis com
as grandes entregas que fa emos para que possamos construir soluções cada ve
mais robustas e simples ao mesmo tempo

Como PC e quero os dados de preços públicos integrados para que nosso órgão
não precise comprar ferramentas auxiliáres que usam os próprios dados públicos

Como PC e quero mais comunicação entre os órgãos para que os riscos sejam
mitigados

Como planejador e quero ter segurança que os requisitos do demandante atendem
à legislação  para que a compra não seja frustrada

Como planejador e quero ratificar a pesquisa de preços para que a compra não
seja frustada

Como planejador e quero confirmar se há outras formas de atendimento a
necessidade para que possa colaborar na definição da descrição da solução
apresentada

Como planejador e quero saber se é possível a diminuição dos custos de transação
para que haja um melhor gasto dos recursos público

Como Planejamento e quero uma ferramenta que me auxilie na conferência dos
elementos necessários para o melhor planejamento de acordo com as normas e
melhores práticas para a demanda específica pa a que eu tenha segurança de
reali ar a melhor contratação

Como planejamento e quero ferramenta que me auxilie na confecção dos
documentos necessários  a a que consiga reali ar meu trabalho com mais eficiência
e menos erros possíveis seguindo um fluxo guiado pré estabelecido

Como planejamento e quero obter a maior lista de possíveis fornecedores  a a que
possa reali ar o bali amento de preços mais ajustado e promover uma disputa mais
acirrada

Como Planejamento e quero desmembrar as estratégias em ações e metas
adequadas que permitam o alinhamento entre o que a administração definiu como
objetivos e o alinhamento com a capacidade de fornecimento do mercado que
atende em minha região b cando o na a com nidade ociedade mai p ó pe a e
com maio  alidade de ida ao  j i dicionado

Como planejador e quero que o requisitante entenda e conheça o objeto pa a
licitar de maneira adequada ex modalidade correta conhecimento mercado e
forma de pagamento 

Como planejador e quero sensibili ar a alta gestão para exigir a elaboração e o
cumprimento do plano anual de compras

Como planejador e quero a linguagem objetiva padroni ada para facilitar a



comparação dos itens e buscar los

Como planejador e quero uma equipe multidisciplinar para definição correta do
objeto e qual maneira será contratado

Como planejador de licitação e quero ter acesso a estudos técnicos preliminares de
outros órgãos para saber quais são as boas práticas de mercado para o objeto que
vou contratar

Como planejador de licitação e quero ter acesso a um catálogo padroni ado de
serviços e materiais para ter segurança sobre as especificações que vou utili ar no
meu processo de compra e reali ar pesquisa de preço eficiente

Como planejador de licitação e quero ter à disposição modelos de Termos de
Referências especiali ados por áreas e tipos de objetos para auxiliar na
padroni ação recorrente de compras

Como planejador e preciso ter acesso ou produ ir bons estudos técnicos para
melhor precificar a referência e definir a melhor modelagem para a contratação

Como planejador e quero analisar as últimas contratações para subsidiar as futuras
contratações e verificar as que são recorrentes e comuns para possível compra
centrali ada

Como planejador e quero ter acesso a manuais de conformidade jurídica para
evitar que o processo vá ao jurídico e volte

Como planejado a  eu quero  ili a  IA  para facili a  a b ca de p eço  e modelo 

Como planejado a eu quero ace a m banco de doc men o de efe ência
a ali ado   para facili a  a elabo ação do  doc men o  da fa e in e na

Como planejado a eu quero de cob i ai ão o bon fo necedo e  para que seja
fei a ma boa comp a

Como planejadora e quero ter tempo e capacitação adequados para planejar as
contratações que sou responsável pa a obter uma compra pública eficiente de
qualidade e efetiva

Como planejadora e quero praticidade para encontrar boas práticas preços
praticados com bases de dados confiáveis trocar dúvidas e experiências pa a que
possa estruturar boas soluções para atender às necessidades da administração

Como planejadora e quero ter ferramentas disponíveis que automati em e
facilitem a execução dos processos de contratação pa a que eu possa me dedicar às
questões mais complexas e que exigem mais atenção especialmente a obtenção de
preços de referência

Como planejadora e quero ter segurança jurídica nas tomadas de decisão  a a que
não seja responsabili ada por atos praticados durante o processo de compras

Como planejadora e quero ter interação com os órgãos de controle pa a ter
segurança jurídica na tomada de decisão e aprimoramento da solução proposta

Como planejador e quero encontrar atas vigentes e contratações similares ao meu



objeto  para apoiar a pesquisa de preço e assessorar na construção do TR

Como planejador e quero entregar a melhor contratação para que a demanda da
sociedade seja satisfeita com eficiência  eficácia e efetividade

Demandan e

Como demandante e quero fa er meu pedido de compra de forma simples e sem
burocracia

Como demandante e quero poder encontrar meu produto de forma facilitada para
que o processo de compra seja mais célere

Como demandante e quero receber apoio da área de compras para melhor
elaborar o Termo de Referência em especial quanto às informações que fogem ao
conhecimento da área

Como demandante e quero encontrar os sistemas interligados com facilidade de
busca de modelos e de processos sobre o objeto da contratação de forma a facilitar
e agili ar a elaboração do Termo de Referência

Como demandante e quero dados concretos coerência de sua necessidade para
que eu possa quantificar a demanda corretamente

Como demandante e quero modelos de termos de referência e contratações
similares  para que eu possa saber como construir o trabalho

Como demandante e quero padroni ar as informações levando em consideração as
particularidades do meu órgão para que que eu possa reali ar uma contratação mais
ágil e objetiva

Como demandan e eu  e o pode eleciona bon fo necedo e para ga an i a
alidade do fo necimen o alidade do p od o e pon alidade do fo necimen o

Como demandan e eu  e o con eg i c ia no a comp a com agilidade al e
d plicando lici açõe já c iada para não e e emp e epe i o me mo abalho a
cada e

Como demandan e eu  e o encon a e emplo de TR de boa alidade para me
aj da  a melho a  a alidade da  minha  comp a

Como demandante e quero encontrar as informações específicas para a
aquisição contratação que pretendo para que tenha segurança quanto aos
requisitos legais

Como demandante e quero saber como especificar melhor meu item pa a e eu
consiga comprar o item que atenda a minha necessidade

Como demandante e quero saber se minha especificação é a mais atuali ada para
que não necessite trocar o equipamento muito rápido

Como demandante e quero saber se as úlitmas compras foram eficientes e efica es
para que possa ter segurança na aquisição

Como demandante de contratação e quero acessar um sítio eletrônico mais



intuitivo para reali ar pesquisas aos processos licitatórios aos dados de contratos
atas  editais  ao catálogo de materiais e serviços de forma mais assertiva

Como demandante de contratação e quero receber avisos notificações de
licitações e contratações conforme parâmetros selecionados para que eu possa ter
acesso aos editais e demais documentos de processos semelhantes

Como demandante e quero pesquisar os TRs existentes ou já reali ados em
contratações anteriores para me dar segurança jurídica e possibilitar contratações
com estratégias mais consolidadas no contexto da contratação que desejo

Como demandante e quero ter informações ou indicadores tempo x preços sobre
as formas de contratações  a a que possa avaliar quais as variáveis mais
importantes em cada contexto de contratação na tomada de decisão

Como demandante e quero uma ferramenta que me direcione no processo
apresentando as melhores práticas de acordo com a necessidade apresentada pa a
que eu possa ter segurança e utili ar um padrão garantindo uma melhor contratação

Como demandante e quero identificar adequadamente a necessidade do meu
órgão ou da sociedade i ando eleciona a fo ma de p imen o mai ade ada
pa a o a endimen o efe i o da nece idade den o da limi açõe do me cado e do
ec o  di poní ei  a e a demanda na minha e fe a

Como Requisitante e preciso especificar os itens corretamente para atender a
demanda do órgão

Pregoeiro

Como pregoeiro e quero apoiar a Equipe de Planejamento da Contratação para
entender o objeto da licitação e assim aprimorar o edital redu indo os riscos de não
obter uma proposta vantajosa

Como pregoeiro e quero encontrar em um só local toda a legislação acerca do
objeto da licitação para facilitar a elaboração do edital e condução do
procedimento

Como pregoeiro e quero receber o processo bem instruído em especial com a
definição clara do objeto para que ter mais segurança na condução do processo
licitatório

Como pregoeiro e quero receber apoio da área demandante na condução da
licitação para responder tempestivamente os pedidos de esclarecimentos e
impugnações  de forma clara  objetiva e inequívoca

Como pregoeiro e quero ter uma experiência de usuário mais intuitiva para que
qualquer servidor pregoeiro possa utili ar sem maiores dificuldades as ferramentas

Como pregoeiro e quero ter disponível manuais tutoriais pílulas de orientação
disponíveis  para que eu possa condu ir adequadamente as sessões

Como pregoeiro e quero ter um sistema menos burocrático e que possa ter ações
mais automati adas no que for possível para que o processo seja mais eficiente

Como pregoeiro e quero um sistema que não me peça requisição de certificação



constante no caso do uso de certificação em nuvem  para que o processo seja fluido

Como pregoeiro e quero atuar em um sistema único um só ambiente desde o
planejamento da licitação até sua conclusão

Como pregoeiro e quero saber se um fornecedor possui penalidades ou desabonos
para que possa ter indicativos que esteja declarando como vencedor o melhor
fornecedor

Como pregoeiro e quero receber alertas sobre disparidades nas etapas de disputa
julgamento ou habilitação para que possa reali ar os ajustes no momento oportunos
a fim de condu ir uma licitação com mais segurança

Como pregoeiro e quero que os processos possam me dar conhecimento suficiente
e dicas que me permitam estar preparado para negociar e entender o objeto
desejado tendo técnicos disponíveis dentro da administração pública para detalhes
e explicações pontuais caso necessário pa a e po amo eali a a con a ação da
fo ma de p imen o mai an ajo a den e a di poní ei no me cado e in e e ada
em con a a  com a admini ação p blica

Como pregoeiro e quero capacitação frequente para resolver os problemas que
ocorrem ao longo da fase externa da licitação jurisprudências 

Como pregoeiro e quero apoio da área técnica para auxílio nas questões técnicas
do processo

Como pregoeiro e quero banco de dados de atuali ação das normativas legislação
jurisprudências  para gerar mais segurança minimi ar riscos e resolver os
problemas

Como pregoeiro e quero remuneração extra para compensar o risco e tornar mais
atrativo

Como pregoeiro e quero conhecer melhor o mercado fornecedor e compreender as
especificações do objeto para reali ar uma contratação mais eficiente e com preços
justos

Como pregoeiro e quero ter melhor conhecimento da legislação para aplicar de
forma clara os critérios de julgamento durante o processo licitatório

Como pregoeiro e quero ter um processo licitatório isonômico e transparente e
conseguir a proposta mais vantajosa para o meu órgão

Como pregoeiro e quero reali ar o melhor negócio para a Administração para
que para que a demanda da sociedade seja satisfeita ao menos custo possível

Cidadã

Como cidadã e quero uma linguagem simples e compreensiva para analisar
conferir e cobrar

Como cidadã e e o m edi al mai compac o pa a facilitar o entendimento
do objeto e suas peculiaridades

Como cidadã e quero o cumprimento da LAI para ter acesso a todos os gastos



efetivados no governo

Como cidadã e quero um banco de dados comparativos pa a facili a
compa ação en e a  comp a  e comp een ão

Como cidadão e quero a segurança de que as compras públicas foram
reali adas sempre com as melhores condições e que os materiais ou serviços foram
de fatos adquiridos em condições para a adequada prestação de serviços públicos
para a sociedade

Como cidadão e busco uma prestação de serviço com qualidade para atender
minhas necessidades

Como cidadã e quero receber de forma ativa informações personali adas por
objeto região etc sobre compras do meu interesse para reali ar controle social das
compras

Como cidadã e quero ter acesso facilitado a todas informações relacionadas ao
processo de compra planejamento decisões etc  para entender melhor os
processos e reali ar controle social

Como cidadã e quero acesso a informações de gestão e fiscali ação de
contrato  para reali ar controle social

Como cidadão e quero a segurança de que as compras públicas foram
reali adas sempre com as melhores condições e que os materiais ou serviços foram
de fatos adquiridos em condições para a adequada prestação de serviços públicos
para a sociedade

Como cidadão e busco uma prestação de serviço com qualidade para atender
minhas necessidades

Como cidadã eu quero de cob i ai ão o melho e fo necedo e de p od o
e e iço  pa a go e no para  alifica  a  comp a  de p od o  e e iço 

Como cidadã eu quero encon a a info mação em ling agem imple em m
po al e e não enho familia idade para en ende o e o go e no e á
comp ando e fi cali a  melho 

Como cidadã e quero ter acesso facilitado às informações de diferentes fontes
em um único local  pa a acompanhar a qualidade das compras públicas

Como cidadã e quero encontrar informações com linguagem simples e clara
pa a viabili ar um controle social efetivo dos gastos públicos

Como cidadã e quero informações completas com acesso a todos os
documentos dos processos de licitações e contratações pa a fa er uma análise
qualificada e consistente sobre o gasto público

Como cidadã e quero acessar em um único local informações das soluções
resultados e preços de bases de dados confiáveis das contratações públicas pa a
identificar oportunidades de melhoria e evitar desvios

Como Cidadão e quero saber o andamento das licitações públicas para
identificar a aplicação dos recursos de acordo com as políticas públicas



Como cidadã e quero ter acesso à informações dos processos de contratações
públicas reali adas fiscali ar o governo da minha região questionando as compras
de baixas qualidades ou muito demoradas

Como cidadão e quero encontrar um ambiente de navegação amigável para
que eu possa acompanhar as contratações do governo e ajudar na fiscali ação dos
gastos públicos

Como cidadão e quero encontrar um ambiente de navegação amigável para
que eu possa acompanhar as contratações do governo e ajudar na fiscali ação dos
gastos públicos

Con role

Como controle e quero um portal atuali ado e completo garantir contratações
mais efetivas facilitando a procura de fraudes e preços abusivos nos contratos
tornando as contratações mais transparentes

Como controle e quero colaborar com os gestores públicos para que as
contratações públicas sejam feitos dentro das suas melhores práticas gerando
resultados eficientes e efica es com transparência

Jornada de U ário por Per ona
Fornecedor
Como fornecedor quero parametri ar os meus lances em robô do próprio portal  para que eu
consiga participar de várias licitações ao mesmo tempo e maximi ar minhas participações

Entrar na área de configuração de propostas
selecionar itens que o fornecedor quer participar
criar uma proposta padroni ada
selecionar os parâmetros de preços máximos e mínimos da minha proposta e
intervalos de lances
selecionar região geográfica e ou órgãos licitantes onde quero participar
Conseguir participar de várias licitações ao mesmo tempo sem ter que repetir a
criação de propostas e ter que acompanhar cada sessão individualmente

● Registros simplificados e visuais de fiscali ações  auditorias reali adas
e validadas seria viável

● Concordo que o software de lances deveria ser do próprio portal  Desde
o novo decreto do pregão ficou mais difícil a abertura dos itens e
consequentemente mais demorada a licitação seria interessante que
recebesse feedbacks no aplicativo  email  WhatsApp  etc

● Priscila  a literatura chama isso de prox  bidding  Eu dou detalhes sobre
isso em uma das minhas Notas Técnicas de  com o André Rauen



Mas essa é apenas uma das opções  Outras já foram adotadas no novo
decreto de pregão  com lance fechado final  OU se pode simplesmente
adotar a inversão de ordem entre as fases de lances de de propostas
OU  finalmente  pode se simplesmente acabar com a fase de lances  que
só é justificado em casos muito específicos  com assimetria de
informações sobre custos

● Entendo que a ideia da parametri ação pode ser aplicada aos
credenciamentos previos e evoluir o contceito do marketing

● ótima ideia

Como fornecedor  e  quero encontrar as regras legais com linguagem cidadã  para participar
das compras públicas

  pesquisar o tema ou edital
  exibição de todas as normas relacionadas
  possibilidade de verificar a jurisprudência
  possibilidade de selecionar normas municipais  estaduais
  tornar o entendimento das regras mais fácil

Como fornecedor  e  quero participar da construção do processo  para que eu não tenha que
apenas enviar uma cotação de preços para compor um processo

  Participar da construção do processo
  Ter acesso aos dados
  Oportunidade de relacionamento com o órgão
Gerar valor para o órgão
  Consolidação dos dados
  Citar a fonte do fornecedor

Como fornecedor  e  quero segurança jurídica  para focar mais no resultado do que no
processo

  Obter segurança jurídica
  Busca por contratações que deram certo
  Adaptação do contexto para minha contratação
  Validar minha hipótese
  Teste consulta pública
  Conseguir a segurança jurídica

● Fornecedor como parceiro

● Quase todas apresentações vão numa mesma linha  Precisamos de um
portal que permita a conversa entre os interessados  Solicitantes e
Fornecedores  Planejadores e Órgão de Controle  Compradores entre si

● sim e tb dos cidadãos que se ocupam da fiscali ação e controle social

● Sugestão para o fornecedor e sociedade civil  participar do processo de
planejamento da contratação e para se relacionar com o órgão
reali ação de audiências ou consultas públicas  de forma simples  clara



acessível  objetiva

● com especial atenção a este  já que o controle social é uma das
melhores formas nestes processos que possuem transparência

● Permitir o controle social é fundamental

● Pessoal  quais são as variáveis mais importantes para que o fornecedor
possa cotar um preço mais ajustado  O que dá a ele essa segurança

● Everton  precisamos de tempo para relacionar as variáveis

● Fornecedor pode participar tb de momentos de cocriação
benchmarking  há meios de interação para além da audiência e
consulta públicas

● Sim  a ideia não seria uma reflexão

● Transparência ativa bem estruturada dados abertos  BI  etc  que use
recursos modernos de apresentação dos dados  para os cidadãos
comuns  deve ser uma boa forma de demonstrar os efeitos e evidenciar

valor público para a sociedade

● Sim  a ideia seria uma reflexão

● E isto permite que o gestor tenha mais ferramentas também Márcio
hoje estamos com um hiato bem grande no portal de
http compras dados gov br docs home html

Como Fornecedor  e  quero oferecer produtos e serviços que agreguem valor ao poder
público em quantidades e valores adequados às demandas da sociedade  pa a auxiliar na
minha comunidade sociedade visando aumentar o número de opções e serviços  permitindo
a administração pública focar nas atividades fins para a gestão da sociedade  e contribuir
com o desenvolvimento  podendo ser um dos incentivadores da economia e de forma justa

Fornecer produtos e serviços para a administração pública de forma rentável
Planejar e preparar a empresa para as condições de contratações nas regras
públicas  preparando o fluxo de caixa  estrutura  comunicação e disponibilidade
Desmistificar e simplificar a participação em licitações cartilha de relação
contratante contratada  criando procedimentos padrões
Buscar os PAC dos entes  os sites e meios de comunicação de divulgação dos
processo de aquisição ficando disponível para responder pesquisas de mercado
ativo passivo

prepara um equipe para análise dos editais e órgãos para averiguar a possibilidade e
criar o risco retorno de cada ente para avaliar sua entrada na disputa e os seus
limites de valores frente ao custo retorno  mantendo  quando contratado
comunicação ativa com a gestão para evitar ser envolvido em questões externas ao
contrato
Fornecimento concluído com a satisfação do cliente sem atrasos de entregas e
pagamentos  e permitindo a adm focar nas atividades essenciais à sociedade



● Qualificar Fornecedores Rating

● Rating de fornecedores pelos gestores dos contratos  muito importante

● Gerência de Governança e Inovação em Compras Públicas

● Em alguns segmentos  qualificar como atende x  de setor público

● As diferenças de normas entre os entes e os poderes dificulta o processo
do fornecedor  É essencial que ou as normas  ou o portal  facilite isso

● Processo disponível no portal com todos os elementos necessários para
promover a participação do fornecedor

● Sugestão  que as leis constem no Portal em linguagem simples  com uso
de visual law e infográficos

● Origem dos recursos pode ser uma informação importante de onde é o
caixa que está garantindo aquele pagamento

Como fornecedor  e  quero uma visão simples  intuitiva e autoexplicativa de navegação no
portal para acessar  com mais facilidade e rapide  as informações do  p oce o  lici a ó io 

  Identificar oportunidade de negócio junto ao governo
  Selecionar o bem serviço conforme a linha de fornecimento
  Selecionar a microrregião de interesse
  Verificar a média de preços contratados dos bens serviços
  Verificar o histórico de pagamento do órgão comprador
  Acessar editais abertos
  Remeter o usuário para cadastro no portal de compradores
  Facilitar o acesso das ME EPP s às compras públicas

● Uma Plataforma Integrada de Serviços de Licitação pública

● Essa etapa  seria o ouro

● o TCU já tem um boletim específico que fornece atuali ação continua
da Juris sobre L C  Tem uma equipe de técnicos e auditores que ficam
só por conta desse boletim  Cabe aos gestores utili arem mais o Boletim
na hora de preparar TRs  Editais e Contratos  

● Um sistema tipo marketplace  dinâmico e atuali ado

● muito boa a proposta de mostrar o histórico de bom pagado do órgão

● A pontualidade dos pagamentos também influi bastante na negociação
que o Governo consegue fa er

● Muito bom isso de ver o histórico de pgto pq influencia no preço
fortemente tb

● A Etapa  é fundamental para dar segurança do fornecedor

● isso tra  para o segmento empresas que hoje não querem nem saber das
compras gov



● E temos a necessidade de avaliar o fornecedor eqto administração  mas
pq não ter a avaliação tb da própria administração pelo fornecedor

● É uma relação de mão e contramão que tem pode ser ganha ganha

● O Governo é sempre um bom pagador  Cabe saber quem são os bons
fornecedores

● Pesquisas junto aos atores  stakeholders para entender sua jornadas
dores e necessidades de modo contínuo  periódico

● Exato  avaliação dos contratados e contratantes

● Acho importante destacar que o modelo de negócio de empresas que
fornecem para o poder público tem várias peculiaridades e detalhes
que geralmente são diferentes do modelo de negócio para fornecimento
para a iniciativa privada

Planejadora
Como planejador  e  quero saber se é possível a diminuição dos custos de transação  para
que haja um melhor gasto dos recursos público

  Unificar as compras
  Levantar as solicitações das áreas em um portal único
  verificar as possíveis junções de itens visando o ganho de escala
  identificar as modalidades de licitações e possibilidades de dispensas
  Otimi ar o gasto na montagem de processos de aquisição contração

Como planejador  e  quero sensibili ar a alta gestão  para exigir a elaboração e o
cumprimento do plano anual de compras

Sensibili ar a alta gestão
Informar sobre a norma a ser cumprida
Apresentar as dificuldades do setor de planejamento  compras
Criar  normativas internas adequadas a instituição com definição de competências
Publicar a normativa
Criar campanha de conscienti ação e capacitação áreas envolvidas
Elaboração e cumprimento do plano anual de contratação

Como planejador de licitação  e  quero ter acesso a um catálogo padroni ado de serviços e
materiais  para ter segurança sobre as especificações que vou utili ar no meu processo de
compra e reali ar pesquisa de preço eficiente

Ter acesso a um catálogo padroni ado de serviços e materiais
Acessar site com identidade visual clean  minimalista  com cores mas respeitando
primárias e secundárias  com informações claras  objetivas e com linguagem simples
o usuário busca as categorias por meio de palavras chave  gani ada  em m
me m  i ema
O usuário pode detalhar a busca com especificidades do produto definido pela área
demandante  pesquisa guiada e via IA
Modelo de experiência do usuário nesta jornada
Segurança sobre as especificações  e pesquisa preço eficiente



● O governo federal é um bom pagador no geral  mas existem estados e
municípios que são atrasados contuma es  E há alguma variância na
velocidade de pagamento entre órgãos federais também

● a antecipação de recebíveis é muito ruim pois o valor da despesa
bancária será paga pela administração

● O catálogo é o start

● Não podemos nos esquecer que  por princípio  as compras
governamentais visam atender  primordialmente  o interesse público  ou
seja  os interesses da Administração  Na prática  o Contrato Público é
basicamente um contrato de adesão

● Padroni ação de catálogo  municípios  estados e federais  é essencial
Falar a mesma língua é essencial

● Conhecer experiências exitosas e boas práticas consolidadas no mundo
benchmarking  é uma ótima ideia

● Mesma linguagem  questão de semântica para unificar todos os
catálogos dos diferentes sistemas de compras

● Estas ideias conversam bastante com a do nosso grupo  a visão é para
a mesma finalidade  mas personas diferentes

● E a padroni ação do catálogo é fundamental tb para o mercado  para
ambas as partes envolvidas no processo falarem a mesma coisa e verem
a mesma coisa

● A comparação hj é quase impossível  além de ter situações q se escolhe
um item e o edital fala outra coisa

● Para os planejadores ter também ferramentas de Gestão de
Conhecimento que apresentem Lições e Erros aprendidos  algo assim

● Sim  Virgínia  existe um ruído muito grande para o mercado

● E qdo fala de banco de preços automati ado  marketplace  IA essa
padroni ação é fundamental

● A gente produ  muito documento para compra pública e organi a
poucos repositórios organi ados para gestão do conhecimento e
aprendi ado organi acional

● Verdade  Ana  e numa ideia aqui  a ferramenta q foi mostrada pra
comparar soluções do mercado  pq não ter uma q compara as iniciativas
públicas  Uma forma de facilitar tb a busca de boas praticas

● É importante ter uma boa curadoria de conteúdos e uma ótima forma de
apresentação  disponibili ação dos conhecimentos moderno
interessante  cativante  motivador

Como planejador  eu quero analisar as últimas contratações  para subsidiar as futuras
contratações e verificar as que são recorrentes e comuns para possível compra centrali ada

Analisar as últimas contratações
Levantar os tipos de contratações mais recorrentes



Consultar as demandas dos órgãos
Agrupar e consolidar a demanda para definir modelagem de contratação
Divulgar um calendário de compras a partir do levantamento e consulta
Compra centrali ada

Como planejador  eu preciso ter acesso ou produ ir bons estudos técnicos para melhor
precificar a referência e definir a melhor modelagem para a contratação

Produ ir estudos técnicos
Incorporar ferramenta ETP digital ao portal
Acessar pesquisa de preços com base em contratações públicas reali adas
Acessar banco de Dados de Notas Fiscais para aferição dos preços praticados
Viabili ar acesso aos ETP produ idos para aquisições similares por outros
Órgãos Entidades Entes Federados
Referência bem precificada e adoção de modelagem adequada de licitação

● Essa consulta as notas é ótima msm  principalmente nas inexigibilidades

● Uma das exigências do PL Para o Novo Portal

● Uso dos mecanismos  ferramentas das Ciências de Dados é o que há
rsrsrs

Como planejado a  eu quero ace a  m banco de doc men o  de efe ência a ali ado
para facili a  a elabo ação do  doc men o  da fa e in e na

Acessar um banco nacional de documentos de referência atuali ado
Criar filtros de busca customi áveis do meu interesse específico
Facilitar a elaboração dos documentos da fase interna
Salvar e registrar a busca para evidência e rating  e benchmarking

Como planejadora  e  quero ter ferramentas disponíveis que automati em e facilitem a
execução dos processos de contratação  pa a que eu possa me dedicar às questões mais
complexas e que exigem mais atenção  especialmente a obtenção de preços de referência

Execução dos processos de contratação
Equipe de planejamento da contratação acessa o PNCP
Selecionar a solução necessária
Definir requisitos mais complexos não gerados automaticamente
Validar e concluir o processo de planejamento
Eficiência na execução das atividades

● Apresentação aborda tema que é objeto de detida apreciação e intensas
discussões no âmbito do governo federal  Parametri ação

● Uso de IA para apontar erros e inconsistências é sensacional

● Até porque já existe a Alice que verifica os documento para o TCU  a
aplicação de uma IA para esta análise não é distante da realidade

● Marketplace é o futuro mais próximo nas aquisições públicas



● Fantástico  Chegamos a discutir essa ideia para o planejador

● Uso de conceitos e práticas de Design Thinking   Design Sprint em
Planejamento ter no portal ferramentas e orientações para apoiar o
processo das Equipes

● Tutorial no portal para as equipes envolvidas em todo o processo de
contratação

● As melhores práticas não são do TCU  mas sim dos gestores  O TCU só
seleciona  compila e divulga as melhores práticas  Parabéns aos
gestores que tem boas práticas

● bem bacana a ideia de IA na proposta do grupo  No caminho a seguir
seria bom considerar e detalhar  as questões éticas  técnicas e
regulatórias da mineração dos dados  Pontos sempre polêmicos
Parabéns ao grupo 

● Seguem os links para as ferramentas  Toolkit de Seleção e Aquisição de
Tecnologias Educacionais https toolkit plataformaedutec com br

● Plataforma Edutec para pesquisa e comparação de tecnologias
https plataformaedutec cieb net br

● Realmente  Romilson  Me referi ao Guia de Boas Práticas em
Contratação de Soluções de TIC elaborado pelo TCU

● Seguem os links para as ferramentas  Toolkit de Seleção e Aquisição de
Tecnologias Educacionais https toolkit plataformaedutec com br

● Plataforma Edutec para pesquisa e comparação de tecnologias
https plataformaedutec cieb net br

● Romilso  EXCELENTE COLOCAÇÃO  Realmente as boas práticas são dos
GESTORES

Demandan e
Como demandante  e  quero encontrar os sistemas interligados com facilidade de busca  de
modelos e de processos  sobre o objeto da contratação  de forma a facilitar e agili ar a
elaboração do Termo de Referência

planejo  pedidos de compra ou serviço
busco informação para montar um ETP
Pesquiso a modalidade mais adequada
Busco modelos de TR de acordo com a legislação
ELaborar a TR
Termo de Referência pronto

Como demandan e  eu  e o pode  eleciona  bon  fo necedo e  para ga an i  a alidade
do fo necimen o alidade do p od o e pon alidade do fo necimen o

Selecionar bons fornecedores
acessar o cadastro geral de fornecedores
visuali ar o ranking de qualidade de fornecedores de acordo com vários parâmetros
definir limites mínimos de qualidade de fornecedores para participar
restringir a participação de fornecedores ruins fora dos parâmetros selecionados



Garantir qualidade do fornecimento

Como demandante  e  quero saber como especificar melhor meu item  pa a e eu consiga
comprar o item que atenda a minha necessidade

quero saber como especificar melhor meu item
  Acessar bases de descritivos de itens  que sejam visuais facilitando a confirmação do
descritivo  permitindo a definição de parâmetros mínimos  máximos  aproximados
etc  diante das justificativas apresentadas
  verificar se foram efica es as compras deste descritivo
  consulta o mercado para saber se o descritivo está atuali ado e não é restritivo
  recebe uma certificação do mercado  mitigando o risco de impugnações
Ter uma boa especificação  não restritiva

● Suporte do planejador para auxiliar tecnicamente  o demandante é
fundamental

● Sugestão  que as leis constem no Portal em linguagem simples  com uso
de visual law e infográficos  Bots para apoiar dúvidas sobre as leis e
sobre suas atuali ações  Cursos didáticos  vídeos e podcasts bem
profissionais para treinamento sobre leis e processos de logística em
Governo

● bem legal a proposta  vale refletir como seria feito o tagueamento dos
itens para os filtros há muita variedade de pedidos  o que torna difícil
de tangera

● É interessante que esses portais e catálogos tenham uma pegada
anterior na identificação da necessidade do orgão pois facilita a
identificação de fromas de suprimentos produtos ou serviços  que
possam atender à demanda identificada para preparar o ETP

● A consulta e o retorno do mercado fornecedor são muito legais  E uma
dificuldade que temos para colocar em prática  enquanto
Administração

● Isso é muito legal  a pessoa ir respondendo coisas simples  ir recebendo
orientações da ferramenta e a solução ir levando condu indo  o
usuário

● Simplificar a nossa forma de reali ar a consulta pública

● Concordo com o grupo do Tiago  atualmente eu atuo na área técnica de
uma entidade do sistema S e temos dificuldade em escrever os termos
de referência  pois as especificações são muito específicas e atuali adas
constantemente  Não podemos deixar muito genérico e nem direcionar
sem justificativa

● Essa ideia da certificação é boa para os itens padroni ados e ja incluidos
nos cadernos tecnicos do governo federal por exemplo  É o sonho de
todo catalogo

● Acredito ser necessário um setor de avaliação  analise e inclusão de
novos  descritivos  As ve es é necessário enxugar também os já
existentes

● um recurso seguro apenas gestores  fiscais e usuários específicos  de
Elogia aqui  dinâmico por licitações faria sentido

● O Elogia Aqui  seria uma boa  na mesma linha do cadastro positivo para



os CPFs

Como demandante de contratação  e  quero receber avisos  notificações de licitações e
contratações conforme parâmetros selecionados para que eu possa ter acesso aos editais e
demais documentos de processos semelhantes

Receber notificações
Indicar dado  palavra  expressão que funcionará como tag
Verificar a tag indicada pelo usuário no sistema
Enviar notificações dos processos licitatórios  contratações que possuem o dado
palavra  expressão

Como demandante de contratação  e  quero acessar um sítio eletrônico mais intuitivo  para
reali ar pesquisas aos processos licitatórios  aos dados de contratos  atas  editais  ao
catálogo de materiais e serviços de forma mais assertiva

Reali ar pesquisa
Acessar painel com filtro de pesquisa mais intuitivo
ex  por modalidade  por modo de disputa  por critério de julgamento  por

órgão entidade  por região  por esfera  federal  estadual  municipal  Não ser
necessário informar UASG
Permitir selecionar período de tempo mais longo
Selecionar um ou mais processos a serem consultados  podendo marcar para acesso
posterior  ex  como se eu colocasse uma marcação de favorito
Pesquisa executada assertivamente

● inclusive para podermos falarmos em atendimento as necessidades
públicas  Na situação que estamos e temos que ficar tomando cuidado
com descritivo de álcool gel  dispenser  separadores de acrílico  isto
tinha que estar padroni ado para atendimento à necessidade pública

● Essa era a nossa idéia para facilitar a vida dos planejadores  Virginia

● ter um local de registro de lições aprendidas  não só com casos de
sucesso  mas de erros e como foram tratados  pq tem muita lição que é
nos problemas q estão os maiores aprendi ados

● Realmente  o acesso à página de consulta e acompanhamento de
pregões no Comprasnet é muito escondido e de difícil uso

● Pareceres de auditorias  acórdãos publicados tb poderiam ser
apresentados com uso de recursos de Plain Language e visual law

● Isso  Visual interessante  lúdico é o que precisamos  Brincar sério  

● ou Sério brincar

● O desafio é gande pois para os sistemas poderem entregar resultados
automaticos muita padroni ação deve ser reali ada  e precisamos
incluir na analise a ideia de que não existe somente erro e acerto nas
especificações  A compra publica é gestão  então devemos chegar ao
ponto de analise de adequação a cada realidade

● Concordo com vc  Gabriel  É preciso conhecer o caminho para encontrar



um pregão que a gente quer acompanhar no Compras net  não é nada
intuitivo

● Excelente  A ideia do plush é ótima

Pregoeiro
Como pregoeiro quero encontrar em um só local toda a legislação acerca do objeto da
licitação para facilitar a elaboração do edital e condução do procedimento

Busca por assunto por objeto da contratação
Seleção da legislação geral e específica sobre o objeto
Seleção das  últimas licitações sobre o objeto
Seleção dos pedidos de esclarecimentos e impugnações mais usuais acerca do objeto
Edital com linguagem clara e processo concluído no menor tempo possível

Como pregoeiro  e  quero um sistema que não me peça requisição de certificação constante
no caso do uso de certificação em nuvem  para que o processo seja fluido

Acessar o sistema
Ler Qr Code de certificação em nuvem
Informar para manter conectado com a certificação bluetooth e mesma rede wifi
Conexão constante do pregoeiro sem certificação constante

Pregoeiro
Condução de Uma Licitação
Analisar e solicitar adequação o processo observando se existem disparidades entre
valores  quantidades e especificações que são visíveis o direcionamento
Preparação do edital conforme definido pela autoridade  buscando a regra do jogo
mais adequada para a ampla disputa e objetivo
Interação bi direcional e transparente nos pedidos de esclarecimentos e
impugnações  recursos  intenção de recursos  negociações  habilitação  julgamento
de proposta
negociar o valor poder de barganha  com o melhor qualificado  analisar
qualificações dos fornecedores em uma única plataforma
pregão homologado com a proposta mais vantajosa  não somente econômica  com
condições vinculativas de prosseguimento para a contratação

Como pregoeiro  e  e o banco de dados de atuali ação das normativas legislação
jurisprudências   para gerar mais segurança  minimi ar riscos e resolver os problemas

Banco de dados atuali ado
Desenhar o que é necessário no banco com todos os órgãos regulatórios e de
controle
Construir ou contratar ferramenta com busca por filtros assunto  região  objeto
Capacitação para utili ação da ferramenta
Divulgação da ferramenta
Segurança  minimi ar risco e resolver problemas

● Em ra ão da alto normatividade  vejo que no futuro os editais de



licitação podem apontar a decisão das cortes de contas que aponta o
conteúdo jurídico do redação editalícia

Como pregoeiro  e  quero ter um processo licitatório isonômico e transparente e conseguir a
proposta mais vantajosa para atender a demanda da sociedade

Reali ar a contratação mais vantajosa para a Administração
Analisar a conformidade do instrumento convocatório
Analisar e responder aos esclarecimentos e pedidos de impugnação via Portal

Cidadã
Cidadã

Entrar no portal para entender como estão as compras do governo
pesquisar por meio de diferentes perspectivas e práticas ótica de quem vende  de
quem compra e do que é comprado
guia IA para o que o usuário está buscando
o resultado tem que ser organi ado visualmente e com informações objetivas e por
meio de linguagem simples cidadã dos resultados das compras
Modelo de experiência da jornada do usuário de serviços e ouvidoria

 
Como cidadã  eu quero encon a  a info mação em ling agem imple  em m po al e e
não enho familia idade  para en ende  o e o go e no e á comp ando e fi cali a  melho 

Encontrar a informação em linguagem simples em um portal que não tenho
familiaridade
Associar termos técnicos com termos populares
Utili ar o Tradutor  de linguagem
Comparar o preço  custo com outros itens e bens de consumo comuns
Produ ir um painel visual sobre a informação pesquisada
entender o que o governo está comprando e fiscali ar melhor

● O solicitante comumente também possui essa dificuldade

● Para a publicação de textos  seria interessante que os mesmos fossem
bem revisados usando ferramentas como o Hemingwa com  p ex

● Glossários dinâmicos dos termos  com imagens  vídeos  outras mídias
modernas

 
Como cidadã  e  quero informações completas  com acesso a todos os documentos dos
processos de licitações e contratações  pa a fa er uma análise qualificada e consistente
sobre o gasto público

Ter acesso a informações completas
Acessar o PNCP
Inserir filtros de pesquisa desejados



Receber dados em dashboard navegável e com sinali adores  indicadores
Ter acesso direto aos documentos relacionados dos processos
Análise qualificada sobre o gasto público
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Atividade 1 - História do Usuário

TEMPO PARA A ATIVIDADE: 30 MINUTOS

Como demandante, eu quero encontrar as informações específicas para a 
aquisição/contratação que pretendo, para que tenha segurança quanto aos requisitos legais..

Como demandante, eu quero saber como especificar melhor meu item, para que eu consiga 
comprar o item que atenda a minha necessidade.

Como demandante, eu quero saber se minha especificação é a mais atualizada, para que não 
necessite trocar o equipamento muito rápido.

Como demandante, eu quero saber se as últimas compras foram eficientes e eficazes, para que
possa ter segurança na aquisição.

Demandante
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Quero especificar meu item melhor

[TAREFA]
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[ETAPA 1] - Identificando a necessidade

Com 
fio

sem fio SingularidadesQuantidade de 
teclas
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[ETAPA 1] - Identificando a necessidade
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[ETAPA 2] - Consulta aos interessados

O descritivo atende 
a necessidade? Índice de sucesso 

em licitação 

Índice de 
impugnações

Relativas ao
Descritivo Custo-benefício

Marcas/modelos 
ofertados nas 
licitações
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[ETAPA 3] - Certificação dos interessados

Diante da consulta pública realizada com o descritivo XXX, e não havendo manifestações 
negativas no sistema de padronização de itens, o mesmo se encontra apto a ser utilizado 
para compras públicas.
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[OBJETIVO]

e envio ao 
setor de 
compras
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● Eduardo Schnorr 

● Mauro de Lima Souza 

● Natália Candian

● Peter

● Tiago Moreira Borges

Grupo Número [7]
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BUSCA POR PREÇOS REGIONAIS
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SELEÇÃO DA MICRORREGIÃO
EM MAPA DO ESTADO
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SELEÇÃO DO PRODUTO PESQUISADO



CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

MEDIANA DO PREÇO DO PRODUTO NA 
MICRORREGIÃO
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● Fulano de Tal

● Ciclano de Tal

Grupo Número 10
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Encontrar a informação em linguagem simples em 
um portal que não tenho familiaridade



CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Traduzir termos técnicos para termos “populares”

GOVERNÊS

A TP teve sua adjudicação em 10/08 A Tomada de Preços (modalidade de 
licitação) teve o fornecedor declarado 
vencedor em 10/08.
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Comparar com outros itens e bens de consumo 
comuns
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Produzir um painel visual sobre a informação 
pesquisada
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entender o que o governo está comprando e 
fiscalizar melhor.
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Atividade 2 - Jornada do Usuário

TEMPO PARA A ATIVIDADE: 60 MINUTOS

Encontrar a 
informação em 

linguagem simples em 
um portal que não 

tenho familiaridade

Entender o que o 
governo está 
comprando e 

fiscalizar melhor.

Traduzir 
termos 

técnicos em 
termos 

“populares”

Comparar 
com outros 
itens e bens 
de consumo 

comuns

Produzir um 
painel visual 

sobre a 
informação 
pesquisada

Como cidadã, eu quero encontrar a informação em linguagem simples em um 
portal que eu não tenho familiaridade, para entender o que o governo está 
comprando e fiscalizar melhor.
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● Ana Luiza

● André Tamura

● Carla Giani

● Márcio Amorim Feitoza

Grupo 8
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REALIZAR PESQUISA
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Acessar painel com filtro de pesquisa mais intuitivo
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Permitir selecionar período de tempo mais longo 
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Selecionar um ou mais processos a serem 
consultados, podendo marcar para acesso posterior
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Pesquisa executada assertivamente
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● Emy
● Fernando
● Hugo
● Michele 
● Nathália

Grupo Número 9





Tarefa: Identificar oportunidade de negócio junto ao 
governo

Como fornecedor, eu
quero uma visão simples,
intuitiva e
autoexplicativa de
navegação no portal
para acessar, com mais
facilidade e rapidez, as
informações dos
processos licitatórios.



ETAPA 1 - Selecionar o bem/serviço conforme a linha de 
fornecimento



ETAPA 2 - Selecionar a microrregião de interesse



ETAPA 3 - Verificar a média de preços contratados dos 
bens/serviços



ETAPA 4 - Verificar o histórico de pagamento do órgão 
comprador



ETAPA 5 - Acessar editais abertos



ETAPA 6 - Remeter o usuário para cadastro no portal de 
compradores



OBJETIVO: Facilitar o acesso das ME/EPP’s às
compras públicas



● Denise Donati (Sebrae)
● Paulo José de Souza (Ibram)
● Priscilla Madalena (UnB)

Grupo 12
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[PARAMETRIZAÇÃO DOS LANCES PELO FORNECEDOR]

Na parametrização de lances, o Licitante poderá definir com antecedência os seus preços 

diretamente no sistema de LANCES do COMPRASNET. Além de consagrar o princípio da 

ISONOMIA, uma vez que todos os licitantes teriam acesso ao mesmo “robô de lances”, não 

haveria discrepância de acesso ao software de automação de lances, pois o mercado 

externo atual de vendas dos softwares varia  muito no preço de aquisição e funcionamento 

no mercado. 

O valor deve ser menor que o preço de referência descrito no sistema, e este, por sua vez, 

seria o valor máximo que o órgão estaria disposto a aceitar pela compra. Se um pregão 

terminar sem que ninguém tenha dado lances que baixasse o preço de reserva, o órgão 

poderia reiniciar a disputa de lances.
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ETAPA 1 – SELEÇÃO DE OBJETOS LICITADOS
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[ETAPA 2 - PARAMETRIZAR OS LANCES  E OTIMIZAR A 
SESSÃO]
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[ETAPA 3 - PARAMETRIZAR OS LANCES  E OTIMIZAR A 
SESSÃO]

LANCES
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Lances automáticos
O SISTEMA DE LANCES AUTOMÁTICOS proporciona maior conveniência nos 
pregões,  para que o licitante consiga participar de várias licitações ao mesmo 
tempo, e não precise ficar à disposição de um só pregão, pois o sistema dará 
um novo lance sempre que outro licitante der um lance, conforme as 
informações de preços informadas.
•Ao PARAMETRIZAR um lance, você indica a quantia mínima que está 
disposto a pagar pelo item. O pregoeiro e os outros licitantes não sabem qual é 
o seu lance mínimo.
•O COMPRASNET envia lances em nome do LICITANTE, em incrementos de 
lance automáticos, com base no lance mais baixo no momento. Só diminui o 
lance na quantia necessária para garantir que ele continue sendo o mais baixo 
até o valor do lance mínimo que foi estabelecido.
•Se outro licitante der um lance equivalente ou mais baixo o sistema notifica 
para que o licitante possa dar o mais novo lance. O seu lance mínimo não é 
revelado até ser superado por outro licitante.

https://www.ebay.com/pages/br/help/buy/bid-increments.html


CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Veja um exemplo:
1.O lance atual de um item é R$ 10,00. O lance de Paulo é o mais baixo, e o 
lance mínimo dele nesse item é R$8,00. O lance mínimo de Paulo não é 
revelado aos outros usuários.
2.Ana parametrizou o lance mínimo de R$6,00. Ana agora é a licitante com 
lance mais baixo.
3.O lance de Paulo é diminuído para o lance mínimo dele, que é R$ 8,00. O 
lance de Ana agora é R$ 7,50
4.Um e-mail/aviso é enviado no SISTEMA à Paulo avisando-o de que seu lance 
foi superado. Se ele não diminuir o lance, Ana arrematará o item.
FIM DO ALEATÓRIO –
EM MODO ABERTO E FECHADO:
Classificação ocorreria da mesma forma, e os licitantes classificados no 
intervalo de 10% superiores ao menor preço, participariam da fase fechada. 
(OS PARÂMETROS DE LANCES já estariam no sistema, ou seja, Ana ofertaria 
o valor de R$6,00 como o exemplo acima ou outro que quisesse nos últimos 5 
minutos finais).
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● Priscilla Vieira
● Glauco  Oliveira

● Gilnara Pereira

Grupo Número [1]





Persona – Fornecedor

11/08/2020



Tarefa
Definição e preparação para vender ao poder publico



Passo 0 – origem da decisão
� A escolha da empresa em fornecer ao poder público 

possui duas origens:
� Necessidade – onde os produtos ofertados e a existência 

da empresa direcionem a empresa a buscar esses clientes

� Desejo – onde por alguma razão interna da empresa, 
como por exemplo ganhar escala, é direcionado recursos 
a este fim



1º passo – Conhecer o mercado 
público das contratações
� Definido o objetivo (seja por necessidade ou por 

desejo) a empresa deve entender o ambiente das 
compras publicas, minimamente:
� Conhecer as Leis

� Conhecer Orçamento Publico (PPA, LDO, LOA);

� Identificar os tipos de fontes de pagamento;

� Conhecer os entes e poderes que tem interesse em atuar



2º Passo - Estratégia
• Projetar um escopo de atuação;

� Ente

� Poder

� Definir a disponibilidade de energia e recursos
� % do orçamento da empresa destinado a atender esse público



3º passo - Estrutura
� Criação de departamentos ou contratações 

necessárias:
� Jurídico
� Setor de cotação/propostas

� Vendedores
� Suporte a contratos



4º passo - Preparação
� Capacitação das equipes e das estruturas

� Sistema S, em especial SEBRAE;

� Identificação e registro nos sistemas de compras dos entes e 
poderes selecionados

� Forte ênfase na equipe de “cotadores”

� Facilidade de acesso ao catalogo da empresa

� Linhas de seguros de contratos 



5º passo - Rotinas
• Disponibilidade das documentações de 

contratações
� Registros e contatos frequentes com as gestões de 

contrato

� Acompanhamento das fases de pagamento

� Liberação de seguros

� Manutenção das documentações da empresa

Empenho Liquidação Pagamento



Grupo 13

� Alexandre Melo
� Douglas Lima
� Everton Batista

Obrigado!!
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Banco de dados 
normativos  

(Com orientações, doutrinas, tribunais de contas, 
anotações, de acordo com a

Lei nº 8.666/1993, Lei 10.520/02 e outras normas)
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Desenhar o que é necessário no banco
(com todos os órgãos regulatórios e de controle)
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Construir ou contratar ferramenta      
com busca por filtros
(assunto, região, objeto)
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Capacitação 
para utilização da ferramenta                 
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Divulgação da ferramenta
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Segurança, minimizar risco      
e resolver problemas
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● Andréa Soares
● Alessandra Moraes
● Camila Carvalho
● Karina Barbosa

Grupo Número 2
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EXEMPLO
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BUSCA POR PREÇOS REGIONAIS
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SELEÇÃO DA MICRORREGIÃO
EM MAPA DO ESTADO
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SELEÇÃO DO PRODUTO PESQUISADO



CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

MEDIANA DO PREÇO DO PRODUTO NA 
MICRORREGIÃO
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● Fulano de Tal

● Ciclano de Tal

Grupo Número 10
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CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Como planejador de licitação, eu quero ter acesso a estudos técnicos preliminares de outros 
órgãos, para saber quais são as boas práticas de mercado para o objeto que vou contratar.

Como planejador de licitação, eu quero ter acesso a um catálogo padronizado de serviços e 
materiais, para ter segurança sobre as especificações que vou utilizar no meu processo de 
compra e realizar pesquisa de preço eficiente.

Como planejador de licitação, eu quero ter à disposição modelos de Termos de Referências 
especializados por áreas e tipos de objetos, para auxiliar na padronização recorrente de 
compras..

Mariana (Planejamento de licitação)

Atividade 1 - História de Usuário (persona)
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Ter acesso a 
um catálogo 
padronizado 
de serviços e 

materiais

Segurança 
sobre as 

especificações  
e pesquisa 

preço eficiente

Acessar site com 
identidade visual 

clean, minimalista, 
com cores mas 

respeitando primárias 
e secundárias, com 
informações claras, 

objetivas e com 
linguagem simples.

o usuário busca as 
categorias por meio 
de palavras-chave 

organizadas em um 
mesmo sistema. 

O usuário pode 
detalhar a busca com 

especificidades do 
produto definido pela 

área demandante, 
pesquisa guiada e via 

IA. 

Modelo de 
experiência 
do usuário 

nesta jornada.

Jornada da Mariana (planejador da licitação)

Como planejador de licitação, eu quero ter acesso a um catálogo padronizado de serviços e materiais, 
para ter segurança sobre as especificações que vou utilizar no meu processo de compra e realizar 
pesquisa de preço eficiente.

Atividade 2 - Jornada do Usuário
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JORNADA DO 
PLANEJADOR DE 
LICITAÇÃO

Atividade 3 - Apresentação
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• Alessandra Zago Dahmer (Enap)

• André Castro (Ministério da Economia)

• Eduardo Fiuza (IPEA)

• Eduardo Spanó (Aliança pela Inovação e Sustentabilidade)

• Guilherme Genro (Banco Central do Brasil)

• Jhéssica Cardoso (Ministério da Cidadania)

Grupo 4
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ŖŠƊƊŠ�ŕŠďĖŎŠ�ďĖ�ĬŠŠĬŎĖ�ƊŎĶďĖƊȝ

<dgIhI[j<F@]�IZ�O]]OYI�hYQGIh

0ƹĖŕƀŎŠ

ª0l�w���������ªOÊO'�'0ȟ�ª��0D�

ƊŎĶďĖ
ĶŖĶĉĶìŎ ƊŎĶďĖ�Ǣ ƊŎĶďĖ�ǣ ƊŎĶďĖ�

ǙŖìŎȷȡȷ��

ƓìƃĖīì ĖƓìƀì�Ǣ ŠĈŇĖƓĶƳŠĖƓìƀì�ǣ

�����Êwdª��������w�¡°l��Ow



!wmª��ª�$�0¡��± dO!�¡

EƃƙƀŠ�Ǣǡ

!ƃĶƊŎìƺŖĖ�lŠƃìĖƊ
EìĈƃĶĖŎ��ŠŕĶƓĖŎŎĶ
KƙĬŠ�ªĖĶƹĖĶƃĖŖƊĖ
dìƃì� ƃìĶŖĖƃ
ÊĶƃĬĸŖĶì�dŠƀĖƊ

<:G69DG�6JIDBËI>8D�9:�
9D8JB:CIDH



!wmª��ª�$�0¡��± dO!�¡

�ƓĶƳĶďìďĖ�Ǣ�Ȳ�KĶƊƓšƃĶì�ďŠ�°ƊƙíƃĶŠ

ª0l�w���������ªOÊO'�'0ȟ�Ǥǡ�lOm°ªw¡

!ŠŕŠ�ƀŎìŖĖŇìďŠƃìȞ�Ėƙ�ƂƙĖƃŠ�ƓĖƃ�ƓĖŕƀŠ�Ė�ĉìƀìĉĶƓìČąŠ�ìďĖƂƙìďŠƊ�ƀìƃì�ƀŎìŖĖŇìƃ�ìƊ�ĉŠŖƓƃìƓìČŽĖƊ�
ƂƙĖ�ƊŠƙ�ƃĖƊƀŠŖƊíƳĖŎȞ�ƀìƃì�ŠĈƓĖƃ�ƙŕì�ĉŠŕƀƃì�ƀƚĈŎĶĉì�ĖǙĉĶĖŖƓĖȞ�ďĖ�ƂƙìŎĶďìďĖ�Ė�ĖīĖƓĶƳìȝ

!ŠŕŠ�ƀŎìŖĖŇìďŠƃìȞ�Ėƙ�ƂƙĖƃŠ�ƀƃìƓĶĉĶďìďĖ�ƀìƃì�ĖŖĉŠŖƓƃìƃ�ĈŠìƊ�ƀƃíƓĶĉìƊȞ�ƀƃĖČŠƊ�ƀƃìƓĶĉìďŠƊ�ĉŠŕ�
ĈìƊĖƊ�ďĖ�ďìďŠƊ�ĉŠŖǙíƳĖĶƊȞ�ƓƃŠĉìƃ�ďƚƳĶďìƊ�Ė�ĖƹƀĖƃĶĚŖĉĶìƊȞ�ƀìƃì�ƂƙĖ�ƀŠƊƊì�ĖƊƓƃƙƓƙƃìƃ�ĈŠìƊ�
ƊŠŎƙČŽĖƊ�ƀìƃì�ìƓĖŖďĖƃ�þƊ�ŖĖĉĖƊƊĶďìďĖƊ�ďì�ìďŕĶŖĶƊƓƃìČąŠȝ

!ŠŕŠ�ƀŎìŖĖŇìďŠƃìȞ�Ėƙ�ƂƙĖƃŠ�ƓĖƃ�īĖƃƃìŕĖŖƓìƊ�ďĶƊƀŠŖĸƳĖĶƊ�ƂƙĖ�ìƙƓŠŕìƓĶǃĖŕ�Ė�īìĉĶŎĶƓĖŕ�ì�
ĖƹĖĉƙČąŠ�ďŠƊ�ƀƃŠĉĖƊƊŠƊ�ďĖ�ĉŠŖƓƃìƓìČąŠȞ�ƀìƃì�ƂƙĖ�Ėƙ�ƀŠƊƊì�ŕĖ�ďĖďĶĉìƃ�þƊ�ƂƙĖƊƓŽĖƊ�ŕìĶƊ�
ĉŠŕƀŎĖƹìƊ�Ė�ƂƙĖ�ĖƹĶĬĖŕ�ŕìĶƊ�ìƓĖŖČąŠȞ�ĖƊƀĖĉĶìŎŕĖŖƓĖ�ì�ŠĈƓĖŖČąŠ�ďĖ�ƀƃĖČŠƊ�ďĖ�ƃĖīĖƃĚŖĉĶìȝ

!ŠŕŠ�ƀŎìŖĖŇìďŠƃìȞ�Ėƙ�ƂƙĖƃŠ�ƓĖƃ�ƊĖĬƙƃìŖČì�ŇƙƃĸďĶĉì�ŖìƊ�ƓŠŕìďìƊ�ďĖ�ďĖĉĶƊąŠȞ�ƀìƃì�ƂƙĖ�ŖąŠ�ƊĖŇì�
ƃĖƊƀŠŖƊìĈĶŎĶǃìďì�ƀŠƃ�ìƓŠƊ�ƀƃìƓĶĉìďŠƊ�ďƙƃìŖƓĖ�Š�ƀƃŠĉĖƊƊŠ�ďĖ�ĉŠŕƀƃìƊȝ

�ŎìŖĖŇìďŠƃì

!ŠŕŠ�ƀŎìŖĖŇìďŠƃìȞ�Ėƙ�ƂƙĖƃŠ�ƓĖƃ�ĶŖƓĖƃìČąŠ�ĉŠŕ�ŠƊ�šƃĬąŠƊ�ďĖ�ĉŠŖƓƃŠŎĖȞ�ƀìƃì�ƓĖƃ�ƊĖĬƙƃìŖČì�
ŇƙƃĸďĶĉì�Ŗì�ƓŠŕìďì�ďĖ�ďĖĉĶƊąŠ�Ė�ìƀƃĶŕŠƃìŕĖŖƓŠ�ďì�ƊŠŎƙČąŠ�ƀƃŠƀŠƊƓìȝ



!wmª��ª�$�0¡��± dO!�¡

�ƓĶƳĶďìďĖ�ǣ�Ȳ�_ŠƃŖìďì�ďŠ�°ƊƙíƃĶŠ

ª0l�w���������ªOÊO'�'0ȟ�ǧǡ�lOm°ªw¡

!ŠŕŠ�ƀŎìŖĖŇìďŠƃìȞ�Ėƙ�ƂƙĖƃŠ�ƓĖƃ�īĖƃƃìŕĖŖƓìƊ�ďĶƊƀŠŖĸƳĖĶƊ�ƂƙĖ�ìƙƓŠŕìƓĶǃĖŕ�Ė�īìĉĶŎĶƓĖŕ�ì�ĖƹĖĉƙČąŠ�ďŠƊ�
ƀƃŠĉĖƊƊŠƊ�ďĖ�ĉŠŖƓƃìƓìČąŠȞ�ƀìƃì�ƂƙĖ�Ėƙ�ƀŠƊƊì�ŕĖ�ďĖďĶĉìƃ�þƊ�ƂƙĖƊƓŽĖƊ�ŕìĶƊ�ĉŠŕƀŎĖƹìƊ�Ė�ƂƙĖ�ĖƹĶĬĖŕ�ŕìĶƊ�
ìƓĖŖČąŠȞ�ĖƊƀĖĉĶìŎŕĖŖƓĖ�ì�ŠĈƓĖŖČąŠ�ďĖ�ƀƃĖČŠƊ�ďĖ�ƃĖīĖƃĚŖĉĶìȝ

0ƹĖĉƙČąŠ�ďŠƊ�
ƀƃŠĉĖƊƊŠƊ�ďĖ�
ĉŠŖƓƃìƓìČąŠ

0ƂƙĶƀĖ�ďĖ�
ƀŎìŖĖŇìŕĖŖƓŠ�ďì�
ĉŠŖƓƃìƓìČąŠ�
ìĉĖƊƊì�Š��m!�

¡ĖŎĖĉĶŠŖìƃ�ì�
ƊŠŎƙČąŠ�

ŖĖĉĖƊƊíƃĶì

'ĖǙŖĶƃ�ƃĖƂƙĶƊĶƓŠƊ�
ŕìĶƊ�ĉŠŕƀŎĖƹŠƊ�
ŖąŠ�ĬĖƃìďŠƊ�

ìƙƓŠŕìƓĶĉìŕĖŖƓĖ

0ǙĉĶĚŖĉĶì�Ŗì�
ĖƹĖĉƙČąŠ�ďìƊ�
ìƓĶƳĶďìďĖƊ

ÊìŎĶďìƃ�Ė�
ĉŠŖĉŎƙĶƃ�Š�
ƀƃŠĉĖƊƊŠ�ďĖ�
ƀŎìŖĖŇìŕĖŖƓŠ



!wmª��ª�$�0¡��± dO!�¡

0ƂƙĶƀĖ�ďĖ�ƀŎìŖĖŇìŕĖŖƓŠ�ďì�ĉŠŖƓƃìƓìČąŠ�ìĉĖƊƊì�Š��m!�



!wmª��ª�$�0¡��± dO!�¡

¡ĖŎĖĉĶŠŖìƃ�ì�ƊŠŎƙČąŠ�ŖĖĉĖƊƊíƃĶì

KWWSV���WRRONLW�SODWDIRUPDHGXWHF�FRP�EU�

https://toolkit.plataformaedutec.com.br/


!wmª��ª�$�0¡��± dO!�¡

'ĖǙŖĶƃ�ƃĖƂƙĶƊĶƓŠƊ�ŕìĶƊ�ĉŠŕƀŎĖƹŠƊ�ŖąŠ�ĬĖƃìďŠƊ�
ìƙƓŠŕìƓĶĉìŕĖŖƓĖ

ǪǪɽ�ƀƃŠŖƓŠȝȝȝ
ȡ�Ė�ƀìƃì�ìƂƙĖŎĖ�Ǣɽ�Ŗìďì�ƳìĬìĈƙŖďŠȝȝȝ



!wmª��ª�$�0¡��± dO!�¡

'ĖǙŖĶƃ�ƃĖƂƙĶƊĶƓŠƊ�ŕìĶƊ�ĉŠŕƀŎĖƹŠƊ�ŖąŠ�ĬĖƃìďŠƊ�
ìƙƓŠŕìƓĶĉìŕĖŖƓĖ

KWWSV���SODWDIRUPDHGXWHF�FLHE�QHW�EU�

https://plataformaedutec.cieb.net.br/comparar/297/347


!wmª��ª�$�0¡��± dO!�¡

ÊìŎĶďìƃ�Ė�ĉŠŖĉŎƙĶƃ�Š�ƀƃŠĉĖƊƊŠ�ďĖ�
ƀŎìŖĖŇìŕĖŖƓŠ









!wmª��ª�$�0¡��± dO!�¡

�ƓĶƳĶďìďĖ�Ǣ�Ȳ�KĶƊƓšƃĶì�ďŠ�°ƊƙíƃĶŠ

ª0l�w���������ªOÊO'�'0ȟ�Ǥǡ�lOm°ªw¡

!ŠŕŠ�ȰƀĖƃƊŠŖìȱȞ�Ėƙ�ȰƂƙĖƃŠȱȞ�Ȱƀìƃì�ƂƙĖȱȝ

!ŠŕŠ�ȰƀĖƃƊŠŖìȱȞ�Ėƙ�ȰƂƙĖƃŠȱȞ�Ȱƀìƃì�ƂƙĖȱȝ

!ŠŕŠ�ȰƀĖƃƊŠŖìȱȞ�Ėƙ�ȰƂƙĖƃŠȱȞ�Ȱƀìƃì�ƂƙĖȱȝ

!ŠŕŠ�ȰƀĖƃƊŠŖìȱȞ�Ėƙ�ȰƂƙĖƃŠȱȞ�Ȱƀìƃì�ƂƙĖȱȝ

�ƃĖĬŠĖĶƃŠ





!wmª��ª�$�0¡��± dO!�¡

�ƓĶƳĶďìďĖ�Ǣ�Ȳ�KĶƊƓšƃĶì�ďŠ�°ƊƙíƃĶŠ

ª0l�w���������ªOÊO'�'0ȟ�Ǥǡ�lOm°ªw¡

!ŠŕŠ�ĉĶďìďąȞ�Ėƙ�ƂƙĖƃŠ�ƓĖƃ�ìĉĖƊƊŠ�īìĉĶŎĶƓìďŠ�þƊ�ĶŖīŠƃŕìČŽĖƊ�ďĖ�ďĶīĖƃĖŖƓĖƊ�īŠŖƓĖƊ�Ėŕ�ƙŕ�ƚŖĶĉŠ�
ŎŠĉìŎȞ�ƀìƃì�ìĉŠŕƀìŖĲìƃ�ì�ƂƙìŎĶďìďĖ�ďìƊ�ĉŠŕƀƃìƊ�ƀƚĈŎĶĉìƊȝ

!ŠŕŠ�ĉĶďìďąȞ�Ėƙ�ƂƙĖƃŠ�ĖŖĉŠŖƓƃìƃ�ĶŖīŠƃŕìČŽĖƊ�ĉŠŕ�ŎĶŖĬƙìĬĖŕ�ƊĶŕƀŎĖƊ�Ė�ĉŎìƃìȞ�ƀìƃì�ƳĶìĈĶŎĶǃìƃ�
ƙŕ�ĉŠŖƓƃŠŎĖ�ƊŠĉĶìŎ�ĖīĖƓĶƳŠ�ďŠƊ�ĬìƊƓŠƊ�ƀƚĈŎĶĉŠƊȝ

!ŠŕŠ�ĉĶďìďąȞ�Ėƙ�ƂƙĖƃŠ�ĶŖīŠƃŕìČŽĖƊ�ĉŠŕƀŎĖƓìƊȞ�ĉŠŕ�ìĉĖƊƊŠ�ì�ƓŠďŠƊ�ŠƊ�ďŠĉƙŕĖŖƓŠƊ�ďŠƊ�
ƀƃŠĉĖƊƊŠƊ�ďĖ�ŎĶĉĶƓìČŽĖƊ�Ė�ĉŠŖƓƃìƓìČŽĖƊȞ�ƀìƃì�īìǃĖƃ�ƙŕì�ìŖíŎĶƊĖ�ƂƙìŎĶǙĉìďì�Ė�ĉŠŖƊĶƊƓĖŖƓĖ�ƊŠĈƃĖ�Š�
ĬìƊƓŠ�ƀƚĈŎĶĉŠȝ

!ŠŕŠ�ĉĶďìďąȞ�Ėƙ�ƂƙĖƃŠ�ìĉĖƊƊìƃȞ�Ėŕ�ƙŕ�ƚŖĶĉŠ�ŎŠĉìŎȞ�ĶŖīŠƃŕìČŽĖƊ�ďìƊ�ƊŠŎƙČŽĖƊȞ�ƃĖƊƙŎƓìďŠƊ�Ė�
ƀƃĖČŠƊ�ďĖ�ĈìƊĖƊ�ďĖ�ďìďŠƊ�ĉŠŖǙíƳĖĶƊ�ďìƊ�ĉŠŖƓƃìƓìČŽĖƊ�ƀƚĈŎĶĉìƊȞ�ƀìƃì�ĶďĖŖƓĶǙĉìƃ�ŠƀŠƃƓƙŖĶďìďĖƊ�
ďĖ�ŕĖŎĲŠƃĶì�Ė�ĖƳĶƓìƃ�ďĖƊƳĶŠƊȝ

!Ķďìďą





!wmª��ª�$�0¡��± dO!�¡

�ƓĶƳĶďìďĖ�Ǣ�Ȳ�KĶƊƓšƃĶì�ďŠ�°ƊƙíƃĶŠ

ª0l�w���������ªOÊO'�'0ȟ�Ǥǡ�lOm°ªw¡

!ŠŕŠ�ȰƀĖƃƊŠŖìȱȞ�Ėƙ�ȰƂƙĖƃŠȱȞ�Ȱƀìƃì�ƂƙĖȱȝ

!ŠŕŠ�ȰƀĖƃƊŠŖìȱȞ�Ėƙ�ȰƂƙĖƃŠȱȞ�Ȱƀìƃì�ƂƙĖȱȝ

!ŠŕŠ�ȰƀĖƃƊŠŖìȱȞ�Ėƙ�ȰƂƙĖƃŠȱȞ�Ȱƀìƃì�ƂƙĖȱȝ

!ŠŕŠ�ȰƀĖƃƊŠŖìȱȞ�Ėƙ�ȰƂƙĖƃŠȱȞ�Ȱƀìƃì�ƂƙĖȱȝ

!ŠŖƓƃŠŎĖ



!wmª��ª�$�0¡��± dO!�¡

�ƓĶƳĶďìďĖ�Ǣ�Ȳ�KĶƊƓšƃĶì�ďŠ�°ƊƙíƃĶŠ

OŖƊƓƃƙČŽĖƊ

�ìƊƊŠ�Ǣȝ 0ƊĉŠŎĲì�ďƙìƊ�Šƙ�ƓƃĚƊ�ƀĖƃƊŠŖìƊ�ƀìƃì�
ƓƃìĈìŎĲìƃ�Ėŕ�ĉĶŕìȝ

�ìƊƊŠ�ǣȝ ªĖŖƓĖ�ĖŖƓĖŖďĖƃ�ì�ƓìƃĖīì�ì�ƃĖìŎĶǃìƃ�
ďì�ƀĖƃƊŠŖìȞ�ĈìƊĖìďŠ�Ėŕ�ƊƙìƊ�
ďŠƃĖƊȞ�ìīìǃĖƃĖƊ�Šƙ�ƊĶƓƙìČŽĖƊ�ƂƙĖ�
ƳĚȞ�ŠƙƳĖ�Šƙ�īìŎìȝ

�ìƊƊŠ�Ǥȝ OŖďĶƂƙĖ�Š�ŠĈŇĖƓĶƳŠ�ďì�ƀĖƃƊŠŖì�ìŠ�
ƃĖìŎĶǃìƃ�ĖƊƊì�ƓìƃĖīìȝ

�ìƊƊŠ�ǥȝ DìČì�ďĖ�Ǥ�ì�ǥ�ĲĶƊƓšƃĶìƊ�ďĖ�ƙƊƙíƃĶŠ�
ƀìƃì�ĉìďì�ƀĖƃƊŠŖì�ĖƊĉŠŎĲĶďŠȝ

!ŠŕŠ�ȰƀĖƃƊŠŖìȱȞ�Ėƙ�ȰƂƙĖƃŠȱȞ�Ȱƀìƃì�ƂƙĖȱȝ

PQhj_gQ<�G]�khk>gQ]

dIgh][< j<gIN< ]DWIjQp]

0ƹĖŕƀŎŠƊ

!ŠŕŠ�ƀŎìŖĖŇìďŠƃȞ�Ėƙ�ƂƙĖƃŠ�ĖŖĉŠŖƓƃìƃ�ƃĖīĖƃĚŖĉĶìƊ�ďĖ�
ƀƃĖČŠƊ�ƃĖĬĶŠŖìĶƊȞ�ƀìƃì�ĖŎìĈŠƃìƃ�ƀĖƊƂƙĶƊìƊ�ďĖ�ƀƃĖČŠ�
ĈìƊĖìďŠƊ�Ŗì�ŕĶŖĲì�ƃĖĬĶąŠȝ

!ŠŕŠ�īŠƃŖĖĉĖďŠƃȞ�Ėƙ�ƂƙĖƃŠ�ĖŖĉŠŖƓƃìƃ�ìƊ�ŎĶĉĶƓìČŽĖƊ�ďì�
ƃĖĬĶąŠ�ŕĖƓƃŠƀŠŎĶƓìŖì�ďì�ŕĶŖĲì�ĉĶďìďĖȞ�ƀìƃì�ĉŠŖĉŠƃƃĖƃ�
ì�ŎĶĉĶƓìČŽĖƊ�ďĖ�ďĶīĖƃĖŖƓĖƊ�ŕƙŖĶĉĸƀĶŠƊȝ

ª0l�w���������ªOÊO'�'0ȟ�Ǥǡ�lOm°ªw¡�����Êwdª��������w�¡°l��Ow



!wmª��ª�$�0¡��± dO!�¡

�ƓĶƳĶďìďĖ�ǣ�Ȳ�_ŠƃŖìďì�ďŠ�°ƊƙíƃĶŠ

OŖƊƓƃƙČŽĖƊ
�ìƊƊŠ�Ǣȝ 0ƊĉŠŎĲì�ďƙìƊ�Šƙ�ƓƃĚƊ�ĲĶƊƓšƃĶìƊ�ďŠ�

ƙƊƙíƃĶŠ�ďì�ìƓĶƳĶďìďĖ�ìŖƓĖƃĶŠƃ�ƀìƃì�
ƓƃìĈìŎĲìƃ�Ėŕ�ĉĶŕìȝ

�ìƊƊŠ�ǣȝ !ŠŎŠƂƙĖ�ì�ƓìƃĖīì�ƂƙĖ�Š�ƀĖƃƊŠŖì�ƂƙĖƃ�
ƊŠŎƙĉĶŠŖìƃ�ŖŠ�ĶŖĸĉĶŠ�ďì�ŇŠƃŖìďìȝ

�ìƊƊŠ�Ǥȝ OŖďĶƂƙĖ�Š�ŠĈŇĖƓĶƳŠ�ďĖƊĖŇìďŠ�ìŠ�ǙŖìŎ�
ďì�ŇŠƃŖìďìȝ

�ìƊƊŠ�ǥȝ �ƃĖĖŖĉĲì�ìƊ�ĖƓìƀìƊ�ŖĖĉĖƊƊíƃĶìƊ�ƀìƃì�
ƊìĶƃ�ďì�ƓìƃĖīì�Ė�ĉĲĖĬìƃ�ìŠ�ŠĈŇĖƓĶƳŠȝ�
�ďĶĉĶŠŖĖ�ĖƓìƀìƊ�ƊĖ�ŖĖĉĖƊƊíƃĶŠȝ

�ìƊƊŠ�Ǧȝ DìČì�ìŠ�ŕĖŖŠƊ�Ǣ�ŇŠƃŖìďì�ƀìƃì�ĉìďì�
ĲĶƊƓšƃĶì�ďĖ�ƙƊƙíƃĶŠȝ

ƓìƃĖīì ĖƓìƀì�Ǣ

0ƹĖŕƀŎŠƊ

ª0l�w���������ªOÊO'�'0ȟ�ǧǡ�lOm°ªw¡

ŇŠƃŖìďì�ďŠ�ƙƊƙíƃĶŠ

ŠĈŇĖƓĶƳŠĖƓìƀì�ǣ ĖƓìƀì�Ǥ ĖƓìƀì�ǥ

ĈƙƊĉì�ƀŠƃ�
ƀƃĖČŠƊ�
ƃĖĬĶŠŖìĶƊ

ƊĖŎĖČąŠ�ďì�
ŕĶĉƃŠƃƃĖĬĶąŠ

Ėŕ�ŕìƀì�ďŠ�ĖƊƓìďŠ

ƊĖŎĖČąŠ�ďŠ�
ƀƃŠďƙƓŠ�

ƀĖƊƂƙĶƊìďŠ

ŕĖďĶìŖì�ďŠ�ƀƃĖČŠ�
ďŠ�ƀƃŠďƙƓŠ�Ŗì�
ŕĶĉƃŠƃƃĖĬĶąŠ

ĉŠŖĲĖĉĖƃ�
ŎĶĉĶƓìČŽĖƊ�Ŗì�
�l�ďì�ĉìƀĶƓìŎ

ĶŖīŠƃŕìƃ�íƃĖì�ďĖ�
ìƓƙìČąŠ�ďì�ŕĶŖĲì�

ĖŕƀƃĖƊì

ĶŖīŠƃŕìƃ�
ƃĖĬĶŽĖƊ�ì�
ƊĖƃĖŕ�

ƀĖƊƂƙĶƊìďìƊ

ìďĶĉĶŠŖìƃ�
ǙŎƓƃŠƊ�ďĖ�
ƀĖƊƂƙĶƊì

ŕìƀì�
ĬĖŠƃƃĖīĖƃĖŖĉĶìďŠ�
ďĖ�ŎĶĉĶƓìČŽĖƊ

�����Êwdª��������w�¡°l��Ow



!wmª��ª�$�0¡��± dO!�¡

�ƓĶƳĶďìďĖ�ǣ�Ȳ�_ŠƃŖìďì�ďŠ�°ƊƙíƃĶŠ

ª0l�w���������ªOÊO'�'0ȟ�ǧǡ�lOm°ªw¡

!ŠŕŠ�ƀŎìŖĖŇìďŠƃìȞ�Ėƙ�ƂƙĖƃŠ�ƓĖƃ�īĖƃƃìŕĖŖƓìƊ�ďĶƊƀŠŖĸƳĖĶƊ�ƂƙĖ�ìƙƓŠŕìƓĶǃĖŕ�Ė�īìĉĶŎĶƓĖŕ�ì�ĖƹĖĉƙČąŠ�ďŠƊ�
ƀƃŠĉĖƊƊŠƊ�ďĖ�ĉŠŖƓƃìƓìČąŠȞ�ƀìƃì�ƂƙĖ�Ėƙ�ƀŠƊƊì�ŕĖ�ďĖďĶĉìƃ�þƊ�ƂƙĖƊƓŽĖƊ�ŕìĶƊ�ĉŠŕƀŎĖƹìƊ�Ė�ƂƙĖ�ĖƹĶĬĖŕ�ŕìĶƊ�
ìƓĖŖČąŠȞ�ĖƊƀĖĉĶìŎŕĖŖƓĖ�ì�ŠĈƓĖŖČąŠ�ďĖ�ƀƃĖČŠƊ�ďĖ�ƃĖīĖƃĚŖĉĶìȝ

0ƹĖĉƙČąŠ�ďŠƊ�
ƀƃŠĉĖƊƊŠƊ�ďĖ�
ĉŠŖƓƃìƓìČąŠ

0ƂƙĶƀĖ�ďĖ�
ƀŎìŖĖŇìŕĖŖƓŠ�ďì�
ĉŠŖƓƃìƓìČąŠ�
ìĉĖƊƊì�Š��m!�

¡ĖŎĖĉĶŠŖìƃ�ì�
ƊŠŎƙČąŠ�

ŖĖĉĖƊƊíƃĶì

'ĖǙŖĶƃ�ƃĖƂƙĶƊĶƓŠƊ�
ŕìĶƊ�ĉŠŕƀŎĖƹŠƊ�
ŖąŠ�ĬĖƃìďŠƊ�

ìƙƓŠŕìƓĶĉìŕĖŖƓĖ

0ǙĉĶĚŖĉĶì�Ŗì�
ĖƹĖĉƙČąŠ�ďìƊ�
ìƓĶƳĶďìďĖƊ

ÊìŎĶďìƃ�Ė�
ĉŠŖĉŎƙĶƃ�Š�
ƀƃŠĉĖƊƊŠ�ďĖ�
ƀŎìŖĖŇìŕĖŖƓŠ



!wmª��ª�$�0¡��± dO!�¡

�ƓĶƳĶďìďĖ�ǣ�Ȳ�_ŠƃŖìďì�ďŠ�°ƊƙíƃĶŠ

ª0l�w���������ªOÊO'�'0ȟ�ǧǡ�lOm°ªw¡

!ŠŕŠ�ĉĶďìďąȞ�Ėƙ�ƂƙĖƃŠ�ĶŖīŠƃŕìČŽĖƊ�ĉŠŕƀŎĖƓìƊȞ�ĉŠŕ�ìĉĖƊƊŠ�ì�ƓŠďŠƊ�ŠƊ�ďŠĉƙŕĖŖƓŠƊ�ďŠƊ�ƀƃŠĉĖƊƊŠƊ�ďĖ�
ŎĶĉĶƓìČŽĖƊ�Ė�ĉŠŖƓƃìƓìČŽĖƊȞ�ƀìƃì�īìǃĖƃ�ƙŕì�ìŖíŎĶƊĖ�ƂƙìŎĶǙĉìďì�Ė�ĉŠŖƊĶƊƓĖŖƓĖ�ƊŠĈƃĖ�Š�ĬìƊƓŠ�ƀƚĈŎĶĉŠȝ

ªĖƃ�ìĉĖƊƊŠ�ì�
ĶŖīŠƃŕìČŽĖƊ�
ĉŠŕƀŎĖƓìƊ

�ŖíŎĶƊĖ�
ƂƙìŎĶǙĉìďì�ƊŠĈƃĖ�
Š�ĬìƊƓŠ�ƀƚĈŎĶĉŠ

�ĉĖƊƊìƃ�Š��m!�
OŖƊĖƃĶƃ�ǙŎƓƃŠƊ�ďĖ�

ƀĖƊƂƙĶƊì�
ďĖƊĖŇìďŠƊ

�ĖĉĖĈĖƃ�ďìďŠƊ�
Ėŕ�ďìƊĲĈŠìƃď�
ŖìƳĖĬíƳĖŎ�Ė�ĉŠŕ�
ƊĶŖìŎĶǃìďŠƃĖƊȪ�
ĶŖďĶĉìďŠƃĖƊ�

ªĖƃ�ìĉĖƊƊŠ�ďĶƃĖƓŠ�
ìŠƊ�ďŠĉƙŕĖŖƓŠƊ�
ƃĖŎìĉĶŠŖìďŠƊ�ďŠƊ�

ƀƃŠĉĖƊƊŠƊ
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�ƓĶƳĶďìďĖ�ǣ�Ȳ�_ŠƃŖìďì�ďŠ�°ƊƙíƃĶŠ

ª0l�w���������ªOÊO'�'0ȟ�ǧǡ�lOm°ªw¡

Ȱ0ƊĉƃĖƳì�ìƂƙĶ�ì�KĶƊƓšƃĶì�0ƊĉŠŎĲĶďìȝȱ

ȰƓìƃĖīìȱ ȰŠĈŇĖƓĶƳŠȱȰĖƓìƀì�Ǣȱ ȰĖƓìƀì�ǣȱ ȰĖƓìƀì�Ǥȱ ȰĖƓìƀì�ǥȱ



!wmª��ª�$�0¡��± dO!�¡

�ƓĶƳĶďìďĖ�Ǥ�Ȳ��ƀƃĖƊĖŖƓìČąŠ

ª0l�w���������ªOÊO'�'0ȟ�ª��0D�

!ŎĶƂƙĖ��ƂƙĶ�ƀìƃì�
ìĉĖƊƊìƃ�Š�lŠďĖŎŠ

DìČì�ƙŕì�ĉšƀĶì�ƀìƃì�ŕŠŖƓìƃ�
ì�Ɗƙì�ìƀƃĖƊĖŖƓìČąŠ!ŎĶƂƙĖ��ƂƙĶ�ƀìƃì�

ìĬĖŖďìƃ�ƙŕ�ĲŠƃíƃĶŠ

https://docs.google.com/presentation/d/1krhTCo67HcLMNz_ayhxYOfqeGl-mE-XkEMH1hqZsixY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1krhTCo67HcLMNz_ayhxYOfqeGl-mE-XkEMH1hqZsixY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1huK2Lu2d25EAEmKs5C1JAX0gRZgwPIu4qcVomo-xpD4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1huK2Lu2d25EAEmKs5C1JAX0gRZgwPIu4qcVomo-xpD4/edit?usp=sharing
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l�ª0�O�O¡�
'0��'O�Emx¡ªO!w
Ȭ!dO�°0�m�¡�Ol�E0m¡ȭ

https://xd.adobe.com/view/ad80c73c-ee8a-49b3-94bc-29b65bf49186-f8d3/screen/deee213a-8317-4b35-b808-8fc24f5146e1/?fullscreen
https://xd.adobe.com/view/ad80c73c-ee8a-49b3-94bc-29b65bf49186-f8d3/screen/deee213a-8317-4b35-b808-8fc24f5146e1/?fullscreen
https://drive.google.com/file/d/1xBxvD0Uc2ZzYPNTEtT_4h5Toomf4z3aH/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1xBxvD0Uc2ZzYPNTEtT_4h5Toomf4z3aH/view?usp=drive_open
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RkNecnnStHUYd2JIpkwEQXkhyZaxdxYRuQi8Ies7_Z8/edit%23gid=1915984869
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RkNecnnStHUYd2JIpkwEQXkhyZaxdxYRuQi8Ies7_Z8/edit%23gid=1915984869
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RkNecnnStHUYd2JIpkwEQXkhyZaxdxYRuQi8Ies7_Z8/edit%23gid=609308219
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RkNecnnStHUYd2JIpkwEQXkhyZaxdxYRuQi8Ies7_Z8/edit%23gid=609308219
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RkNecnnStHUYd2JIpkwEQXkhyZaxdxYRuQi8Ies7_Z8/edit%23gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RkNecnnStHUYd2JIpkwEQXkhyZaxdxYRuQi8Ies7_Z8/edit%23gid=0


!wmª��ª�$�0¡��± dO!�¡

l�ª0�O�d�'0�Om¡�O��$�w

�ŖíŎĶƊĖ�ďĖ��ŠƃƓìĶƊ�ĉŠŕ�
¡ŠŎƙČŽĖƊ�OŖƊƀĶƃìďŠƃìƊ

mìƳĖĬƙĖ�ƀĖŎìƊ�ìĈìƊ�Ė�ƳĖŇì�ƊŠŎƙČŽĖƊ�
ƃĖŎìĉĶŠŖìďìƊ�ìŠ�ƊĖƙ�ƀĖƃƊŠŖìȝ

!ŎĶƂƙĖ��ƂƙĶ�ƀìƃì��ĉĖƊƊìƃ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19aquj-AI6rhVx0KMWzWD4PG2mJf5wAdl/edit%23gid=1342557347
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19aquj-AI6rhVx0KMWzWD4PG2mJf5wAdl/edit%23gid=1342557347
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�E0m'�

Ǣȝ !ŎƙƊƓĖƃĶǃìČąŠ

ǣȝ !ŠŖĖƹŽĖƊ

Ǥȝ DƙŖĉĶŠŖìŎĶďìďĖƊ

ǥȝ DŎƙƹŠƊ�ďĖ�¡ĖƃƳĶČŠ

Ǧȝ �ƃŠƓšƓĶƀŠƊ
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�E0m'�

Ǣȝ !ŎƙƊƓĖƃĶǃìČąŠ

ǣȝ !ŠŖĖƹŽĖƊ

Ǥȝ DƙŖĉĶŠŖìŎĶďìďĖƊ

ǥȝ DŎƙƹŠƊ�ďĖ�¡ĖƃƳĶČŠ

Ǧȝ �ƃŠƓšƓĶƀŠƊ
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DŠƃŖĖĉĖďŠƃ

!ŎƙƊƓĖƃĶǃìČąŠ�ďìƊ�OďĖĶìƊ

Ɣ �Ĭƃƙƀìƃ�ĶďĖĶìƊ�ƀŠƃ�ìǙŖĶďìďĖ�Ė�ĖŖĉŠŖƓƃìƃ�
ƀìďƃŽĖƊ

wƃĶĖŖƓìČŽĖƊȟ�����������������������������

Ɣ �ƙìĶƊ�ĶďĖĶìƊ�ƊąŠ�ƀìƃĖĉĶďìƊȤ

Ɣ w�ƂƙĖ�ìƊ�ĶďĖĶìƊ�ďĖ�ĉìďì�ĉŎƙƊƓĖƃ�ƓĚŕ�Ėŕ�ĉŠŕƙŕȤ

ªĖŕƀŠ�ƀìƃì��ƓĶƳĶďìďĖȟ�ǥǡ�lĶŖ

ȰdOmb�'w�!�mÊ�¡ȱ

https://miro.com/app/board/o9J_kn5N-N8=/
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�E0m'�

Ǣȝ !ŎƙƊƓĖƃĶǃìČąŠ

ǣȝ !ŠŖĖƹŽĖƊ

Ǥȝ DƙŖĉĶŠŖìŎĶďìďĖƊ

ǥȝ DŎƙƹŠƊ�ďĖ�¡ĖƃƳĶČŠ

Ǧȝ �ƃŠƓšƓĶƀŠƊ
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!ŠŖĖƹŽĖƊ

Ɣ 0ŖĉŠŖƓƃìƃ�ìƊ�ĶŖǚƙĚŖĉĶìƊ�ĖŖƓƃĖ�ŠƊ�ƀìďƃŽĖƊ

wƃĶĖŖƓìČŽĖƊȟ�����������������������������

Ɣ !ŠŕŠ�ĖƊƊĖƊ�ƀìďƃŽĖƊ�ƊĖ�ĶŖǚƙĖŖĉĶìŕȤ

Ɣ !ŠŕŠ�ĖƊƊĖƊ�ƀìďƃŽĖƊ�ƊĖ�ĉŠŖĖĉƓìŕȤ

DŠƃŖĖĉĖďŠƃ

ªĖŕƀŠ�ƀìƃì��ƓĶƳĶďìďĖȟ�ǣǡ�lĶŖ

ȰdOmb�'w�!�mÊ�¡ȱ

https://miro.com/app/board/o9J_kn5N-N8=/
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�E0m'�

Ǣȝ !ŎƙƊƓĖƃĶǃìČąŠ

ǣȝ !ŠŖĖƹŽĖƊ

Ǥȝ DƙŖĉĶŠŖìŎĶďìďĖƊ

ǥȝ DŎƙƹŠƊ�ďĖ�¡ĖƃƳĶČŠ

Ǧȝ �ƃŠƓšƓĶƀŠƊ
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DŠƃŖĖĉĖďŠƃ

DƙŖĉĶŠŖìŎĶďìďĖ

Ɣ �ƙìŎ�īƙŖĉĶŠŖìŎĶďìďĖƊ�ƀŠďĖŕ�ƊĖƃ�ĖƹƓƃìĸďìƊȤ

wƃĶĖŖƓìČŽĖƊȟ�����������������������������

Ɣ �ƙìĶƊ�ƊąŠ�ŠƊ�ďĖƓìŎĲĖƊ�ďĖƊƊì�īƙŖĉĶŠŖìŎĶďìďĖȤ

Ɣ ¡Ė�ƃĖŎìĉĶŠŖì�ĉŠŕ�ìŎĬƙŕì�ŇŠƃŖìďì�ďĖ�ƙƊƙíƃĶŠ�Ňí�
ďĖƊĖŖĲìďìȤ

ĈƃĖƳĖ�ďĖƊĉƃĶƓĶƳŠ�ďì�
īƙŖĉĶŠŖìŎĶďìďĖ

ĈƃĖƳĖ�ďĖƊĉƃĶƓĶƳŠ�ďì�
īƙŖĉĶŠŖìŎĶďìďĖ

ĈƃĖƳĖ�ďĖƊĉƃĶƓĶƳŠ�ďì�
īƙŖĉĶŠŖìŎĶďìďĖ

ĈƃĖƳĖ�ďĖƊĉƃĶƓĶƳŠ�ďì�
īƙŖĉĶŠŖìŎĶďìďĖ

ªĖŕƀŠ�ƀìƃì��ƓĶƳĶďìďĖȟ�Ǥǡ�lĶŖ

ȰdOmb�'w�!�mÊ�¡ȱ

https://miro.com/app/board/o9J_kn5N-N8=/
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�E0m'�

Ǣȝ !ŎƙƊƓĖƃĶǃìČąŠ

ǣȝ !ŠŖĖƹŽĖƊ

Ǥȝ DƙŖĉĶŠŖìŎĶďìďĖƊ

ǥȝ DŎƙƹŠƊ�ďĖ�¡ĖƃƳĶČŠ

Ǧȝ �ƃŠƓšƓĶƀŠƊ
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DŎƙƹŠƊ�ďĖ�¡ĖƃƳĶČŠ

Ɣ �ƙìŎ�Š�ƀìƊƊŠȲìȲƀìƊƊŠ�ďĖƊƊì�īƙŖĉĶŠŖìŎĶďìďĖȤ

wƃĶĖŖƓìČŽĖƊȟ�����������������������������

Ɣ �ƙìŎ�ŇŠƃŖìďì�ďĖ�ƙƊƙíƃĶŠ�ƊĖ�ƃĖŎìĉĶŠŖìȤ

Ɣ �ƙìĶƊ�ĶŖƊĶĬĲƓƊ�ďìƊ�ìƀƃĖƊĖŖƓìČŽĖƊ�ƀŠďĖŕ�ƊĖƃ�
ìďĶĉĶŠŖìďŠƊȤ

ĈƃĖƳĖ�ďĖƊĉƃĶƓĶƳŠ�ďì�
īƙŖĉĶŠŖìŎĶďìďĖ

ĈƃĖƳĖ�ďĖƊĉƃĶƓĶƳŠ�ďì�
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TIMELINE DE PROCESSOS/ETAPA DE COMPRAS

Busque processos

Buscar

Ativar geolocalização Filtros avançados

Time line processo e 
 etapas de compras

Dicionário de Dados Canal de Denúncia

Licitações por área

Área Área

Área Área Área



Licitações 
Painel de Licitações por Atividade Empresarial / Região

Buscar Filtro

Data

Região

Tipo de produto

Atividade empresarial

1 2 3 4

Escolher data de início

Escolher a região

Escolher o estado

Escolher o município

Escolher o tipo de produto

Escolher a atividade

Escolher data final
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Tabela / Listagem
TIMELINE DE PROCESSOS/ETAPA DE COMPRAS

Buscar Filtro

Data

Ativar geolocalização

Região

Tema

Valor

1 2 3 4

Escolher data de início

Time line processo e etapas de compras

Dicionário de Dados

Canal de Denúncia

Escolher a região

Escolher o estado

Escolher o município

Escolher o tema

Defina o valor

Escolher data final

Avaliação

Comentários

Alertas

Avaliação

Comentários

Alertas

Avaliação

Comentários

Alertas

Avaliação

Comentários

Alertas
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legislações e entendimentos
Central de suporte

Buscar Filtro

Ano

Órgão

Etapa

Tipo

2020

2016

2012

2019

2015

2011

2018

2014

2010

2017

2013

1 2 3 4
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Licitações 
Painel de Licitações por Atividade Empresarial / Região

CENTRAL DE SUPORTE PAINEL DE LICITAÇÕES TIMELINE DE PROCESSOS/ETAPA DE COMPRAS

Licitação fechada

Empresa vencedora



Processo
TIMELINE DE PROCESSOS/ETAPA DE COMPRAS

Avaliação

Comentários

Alertas

Download

COMENTÁRIOS

Digite a sua resposta

9 Likes

4 dias atrás

Digite a sua resposta

Digite a sua resposta

22 Likes

43 Likes

1 semana atrás

5 dias atrás

3 Semana atrás

52 Likes

A minha cabeça doía de tanto que eu tinha que pesquisar, e não acabavam 
nunca as pesquisas

10 Likes

6 dias atrás

Digite a sua resposta

10 Likes

6 dias atrás

Digite a sua resposta

Digite um comentário

4 Semana atrás

33 Likes

POSTAR
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Passo-a-passo de como vender para o governo
Central de suporte

01

03

02

04
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Nome da empresa
Painel de Licitações por Atividade Empresarial / Região

CENTRAL DE SUPORTE PAINEL DE LICITAÇÕES TIMELINE DE PROCESSOS/ETAPA DE COMPRAS

Licitações que já ganhou



Tutorial para um bom planejamento de compras
Central de suporte

1 2 3 4
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Busque empresas
Painel de Licitações por Atividade Empresarial / Região

Buscar Filtro

Região

Tipo de produto

Atividade empresarial

1 2 3 4

Escolher a região

Escolher o estado

Escolher o município

Escolher o tipo de produto

Escolher a atividade
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Cursos
Central de suporte
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Dicionário de Dados
TIMELINE DE PROCESSOS/ETAPA DE COMPRAS

A

B

C

D

E

CENTRAL DE SUPORTE PAINEL DE LICITAÇÕES TIMELINE DE PROCESSOS/ETAPA DE COMPRAS



Time line processo e etapas de compras
Central de suporte

1

3

5

2

4

CENTRAL DE SUPORTE PAINEL DE LICITAÇÕES TIMELINE DE PROCESSOS/ETAPA DE COMPRAS



Canal de Denúncia
TIMELINE DE PROCESSOS/ETAPA DE COMPRAS

Contatos

Nome Email

Assunto

Mensagem

Enviar

Selecione uma licitação
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Painel/Repositório de Legislação
Central de suporte

1 2 3 4
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Formulário simplificado
Central de suporte

!

!
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