FOMENTO AO
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
ATRAVÉS DAS
COMPRAS
PÚBLICAS
CARTILHA PARA
GESTORES MUNICIPAIS

Fomentar a compra local de bens e
serviços pela administração pública pode
impulsionar os ganhos socioeconômicos
tanto do município, quanto da região a
qual integra.
Ao criar políticas públicas de fomento à
compra de fornecedores locais, gera-se
benefícios que ultrapassam os limites
municipais, podendo a região unir forças
para ampliar o poder de arrecadação,
geração de emprego e prestação de
serviços públicos para a comunidade
como um todo.

Entre os benefícios regionais, tem-se:
O Aumento da competitividade regional, os
fornecedores locais e dos municípios vizinhos
podem vender produtos e serviços mais baratos,
diante a diminuição do custo do frete;
A Geração de emprego e renda regional,
injetando dinheiro nos municípios - ampliando a
capacidade

destes

de

se

desenvolverem

econômico e socialmente;
Proporcionam o acesso a mais serviços e
produtos, favoredenco o padrão de vida da
população, diante ao aumento do emprego local;
Amplia-se a receita municipal e regional ao
comprar de negócios locais, o dinheiro circula
dentro do município e aumenta a coleta de
impostos, revertendo na melhoria e ampliação
de serviços públicos.

COMO O DESENVOLVIMENTO
REGIONAL PODE SER FOMENTADO?
1. Mapeamento das empresas que fornecem
bens/serviços na região;
2. Capacitações dos fornecedores de como vender
para o órgãos públicos;
entendendo sobre os editais;
consultorias COM O SEBRAE (escritório
regional e sala do empreendedor);
cartilhas demonstrando o fluxo para a
participação

dos

fornecedores

nas

licitações;
implantação do escritório de compras DO
SEBRAE.
3. Sensibilização dos gestores responsáveis pela
área jurídica e de licitação;
4. Pagamento rápido e em dia das compras - tornar
a prefeitura competitiva em relação ao mercado
na hora do pagamento;
5. Transparência das contas públicas e abertura de
editais - Portal de Compras Públicas;
6. Canal de comunicação: aviso de editais abertos/
tirar dúvidas/ avisos de cursos.

CASO DE SUCESSO:
COMPRAS LONDRINA
Uma das iniciativas de sucesso, de mobilização de
fornecedores locais para o fornecimento de bens e
serviços para a administração pública, está localizado em
Londrina, no Paraná.
O programa Compras Londrina foi lançado oficialmente
em 2012 e funciona “como um instrumento permanente
de incentivo, capacitação de empresas locais, fomento
ao desenvolvimento e à competitividade por meio da
participação em licitações, pregões eletrônicos e outras
modalidades definidas pela lei.”
Seu sucesso se comprova através dos dados coletados
pela prefeitura, em que:
Em 2019, os pregões vencidos por empresas locais
totalizaram 53,5 milhões de reais, gerando:
401 empregos ;
8,5 milhões revertido em salários para
trabalhadores;
12,4 milhões em impostos;
165 micro e pequenas empresas abertas;
Até Maio de 2021, dos 39 pequenos negócios locais
contratados pela prefeitura, 11 venceram pela
primeira vez.
FONTE: http://compralondrina.com.br/o-programa

SAIBA MAIS
Curso de Compras
Governamentais do SEBRAE

Curso On-line de Pregão
Eletrônico do SEBRAE

Para acompanhar e concorrer nas licitações
que estão ocorrendo pelo país, acesse o
Portal de Compras Públicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br)

Compras Públicas SP
Acompanhe os processos de licitação abertos no
estado de São Paulo
(https://www.compraspublicassp.com.br/22/Sobre/)

