
PLANO DE COMPRAS PÚBLICAS DE ANCHIETA
ANO DE 2022



• OBJETIVO: Dar maior visibilidade e transparência no processo das
aquisições de bens e serviços, onde o empreendedor poderá
compreender melhor as etapas e procedimentos adotados pela
municipalidade.

• JUSTIFICATIVA: Considerando a importância do processo de
compras públicas na mobilização e influência da cadeia
socioeconômica regional, e em especial para o desenvolvimento
local, constituindo-se em uma área de valor estratégico na geração
de emprego e renda, foi elaborado, no âmbito do Executivo
Municipal, o Plano de Compras Públicas.
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• FINALIDADE: Permitir ao empreendedor compreender melhor
as etapas dos processos de compras municipais de Anchieta e
se planejar para que, tendo interesse em algum tipo de
produto/serviço, possa ampliar suas possibilidades de vendas à
municipalidade. Também poderá conhecer um pouco dos
setores diretamente envolvidos e os trabalhos realizados.
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• Nesse sentido e em consonância com o Plano, diversos setores
participam diretamente dos procedimentos de compras
públicas da Prefeitura de Anchieta. Além disso, são
desenvolvidas várias ações de fomento às compras públicas, ao
longo do ano, dentre as quais destacam-se:
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• Com a finalidade de agilizar os trâmites dos processos para aquisição de
bens e produtos ou contratação de serviços, o município possui o
Cronograma de Compras, instituído anualmente via Decreto. O Decreto Nº
6200, de 07 de dezembro de 2021, dispõe sobre a regulamentação do
Cronograma de Compras da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde,
possuindo em anexo o cronograma para o período de janeiro a dezembro
de 2022. O Decreto encontra-se disponibilizado no site oficial da Prefeitura
para facilitar o acesso da informação para os funcionários municipais, para
o cidadão e para possíveis fornecedores. Link de acesso do Decreto
Cronograma de Compras:
http://legislacaocompilada.com.br/pmanchieta/Arquivo/Documents/legisl
acao/image/DEC62002021.pdf.

CRONOGRAMA DE COMPRAS

http://legislacaocompilada.com.br/pmanchieta/Arquivo/Documents/legislacao/image/DEC62002021.pdf


• Mensalmente a coordenação de compras encaminha por e-mail,
aos órgãos da administração municipal, a relação de bens e
serviços previstos para o mês subsequente, para que sejam abertos
os processos administrativos de aquisição.

• Esclarecendo que as previsões de materiais/serviços por mês
refere-se à abertura do processo administrativo que passará por
diversos locais até que seja realmente licitado. A data real da
licitação depende do andamento dentro da prefeitura: autorização
do prefeito; cotação; elaboração de minuta de edital; aprovação da
minuta, etc.
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• Para entender um pouco melhor como funciona a elaboração e
execução do Cronograma de Compras de Anchieta, segue abaixo
uma síntese tabelada com as principais etapas desse
procedimento.

• O Cronograma é planejado e estruturado pelas Coordenações de
Compras da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde e conta com
o apoio de outros órgãos municipais para sua implantação:
Procuradoria; Gabinete do Prefeito; Almoxarifados; Equipes de
Licitações; Coordenação de Contratos.

CRONOGRAMA DE COMPRAS



Execução do      
cronograma

Publicidade do      
cronograma

Regulamentação
Estruturação do      

cronograma

Diagnóstico de 
Aquisições 
Anteriores

 Levantamento de bens e
serviços adquiridos no
período dos últimos 12
meses

 Definição: produto/serviço x
mês de abertura do processo
de aquisição/contratação

 Criação da Minuta do
Decreto Regulamentador

 Publicidade do Cronograma
no site institucional
municipal

 Mensalmente, a Coordenação de
Compras encaminha e-mail lembrete
às unidades administrativas das
aquisições/contratações previstas
para os dois meses subsequentes

 Verificação de data de
vencimento das atas de
Registros de Preços

 Definição das possíveis
aquisições/contratações por
SRP

 Encaminhamento do Decreto
para análise jurídica

 Publicidade do Cronograma
nas mídias sociais oficiais do
município*

 Unidades Administrativas se
organizam para elaboração de
Termo de Referência Conjunto

 Verificação de data de
vencimento de contratos

 Definição do esboço do
Cronograma

 Aprovação da Minuta  Encaminhamento do
Cronograma de Compras às
Unidades Administrativas

 Requisições de Despesas são geradas
e anexadas ao Termo de Referência.

 Verificação dos contratos
de caráter contínuo
passíveis de prorrogação

 Socialização do esboço do
cronograma com a Secretaria
de Administração para
possíveis adequações.

 Assinatura do Decreto pelo
Prefeito Municipal

 Encaminhamento do
Cronograma de Compras à
Sala do Empreendedor

 Processo Administrativo é aberto
para cotação

 Verificação de como foi o
andamento do cronograma
anterior

 Aprovação final  Publicidade legal do Decreto  Encaminhamento do
Cronograma de Compras à
CDL e Contadores Locais

 Procedimento licitatório é realizado

CRONOGRAMA DE COMPRAS PÚBLICAS DE ANCHIETA

*Foi realizado no Instagram da Sala do Empreendedor de Anchieta no início de 2022



Início

FLUXOGRAMA DO CRONOGRAMA DE COMPRAS PÚBLICAS DE ANCHIETA

* Bens e serviços adquiridos
nos últimos 12 meses;
* Vencimentos de ARP e de
contratos;
• Contratos de caráter

contínuo;
• Andamento do

cronograma anterior

Diagnóstico 
de 

Aquisições 
Anteriores

Estruturação do  
cronograma

 Produto/serviço x mês de abertura do processo;
 Aquisições/contratações por SRP
 Aquisições/contratações exclusivos para MPE e

equiparadas
 Socialização e adequações
 Aprovação final

Cronograma 
Aprovado?

Não Sim

Minuta do Decreto
Regulamentador

Análise Jurídica

Sanção e publicação legal
do Decreto
Regulamentador

Minuta 
Aprovada?

Sim

Não

Publicidade do
Cronograma de Compras

 Publicação no site da prefeitura;
 Publicação nas mídias sociais;
 Encaminhamento às Unidades Administrativas;
 Encaminhamento à Sala do Empreendedor
 Encaminhamento à CDL

Execução do Cronograma
de Compras

 Aviso mensal às Unidades Administrativas;
 Construção do Termo de Referência;
 Emissão do Pedido de Compras;

Protocolização do TR e
seus anexos

Cotação de preços

Análise do Ordenador de
Despesa

Autoriza 
licitar?

Sim

Não

Realiza a licitação Fim

Unidade Requisitante



CRONOGRAMA DE COMPRAS 2022

1º SEMESTRE 2022

JANEIRO

1. Medicamentos

- Registro de Preços

Janeiro

2. Serviço de transporte (locação de ônibus, micro-ônibus e vans) – Agricultura, Turismo e Esporte

- Registro de Preços

3. Kit de necessidades básicas (kit berçário)

- Registro de Preços

4. Material p/ Tratamento de Água – (produtos químicos)

– Registro de Preços

5. Máquinas e Equipamentos energéticos (estabilizador, nobreak, transformador, etc.)

- Registro de Preços

6 Locação de gerador para eventos

– Registro de Preços

7. Serviço: Prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de PASSAGENS AÉREAS

nacionais, internacionais e intermunicipais

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

8. Cestas Básicas

- Registro de Preços

9. Serviço: Contratação de empresa especializada em SERVIÇO DE BORRACHARIA por demanda, para atender os veículos

que compõem e que venham compor a frota municipal

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

10. Material para Pintura (tintas e pinceis de pintura)

– Registro de Preços

11. Material de Construção

– Registro de Preços
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1º SEMESTRE 2022

FEVEREIRO

12. Gás engarrafado (oxigênio, ar comprimido, etc.)

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

Fevereiro

13. Equipamentos de Comunicação (telefone, rádio comunicador e etc.)

– Registro de Preços

14. Material de sinalização visual e outros

– Registro de Preços

15. Serviço: locação de equipamento de hematologia automatizado

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

16. Serviço: Contratação de empresa especializada para serviço de inspeção, manutenção e recarga de extintores com

emissão de laudo técnico.

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

17. Serviço: Contratação de empresa especializada em Impressão, Cópia e Digitalização (EDUCAÇÃO)

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

18. Locação de mesas e cadeiras

– Registro de Preços

19. Serviço: Clínica para tratamento compulsório de dependentes químicos

– Registro de Preços

20. Publicação na imprensa escrita (Jornal de Grande Circulação e Jornal Regional)

21. Material para Pintura (tintas e pinceis de pintura)

– Registro de Preços



CRONOGRAMA DE COMPRAS 2022

1º SEMESTRE 2022

MARÇO

22. Gêneros alimentícios (CARNES)

– Registro de Preços

Março

23. Serviço: Empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, geladeiras, freezers,

bebedouros, fogão e câmara frigorífica com fornecimento de peças

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

24. Fornecimento de alimentação (lanches, coffee break, Marmitex)

- Registro de Preços

25. Serviço: Contratação de SEGURO DE VEÍCULOS para a frota do fundo municipal de saúde com finalidade de cobrir financeiramente

possíveis danos pessoais e materiais

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

26. Aparelhos e utensílios domésticos (fogão, geladeira, batedeira, etc.) –

- Registro de Preços

OBS: NÃO inclui neste ar condicionado, TV, DVD, bebedouros de escola, batedeira e liquidificador industrial.

27. Material de Festividade e Homenagens (plantas e arranjos decorativos)

– Registro de Preços

28. Material Esportivo (bolas, redes, etc.)

- Registro de Preços

29. Material Educativo (fantoches, jogos de memória, etc.)

- Registro de Preços

30. Serviço: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas REDES DE GASES.

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

31. Banheiro Químico

- Registro de Preços

32. Funerária

- Registro de Preços

33. Materiais / Equipamentos de áudio, vídeo e foto: inclui-se DVD, TV, Microfone, caixa amplificadora, câmera digital, etc.)

- Registro de Preços

34. Serviço: Contratação exclusiva de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, para prestação de serviço de link de acesso

dedicado à internet por meio de IP (internet protocol), visando acessos permanentes e completos para conexão da Prefeitura Municipal

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação



CRONOGRAMA DE COMPRAS 2022

1º SEMESTRE 2022

ABRIL

35. Ar Condicionado

- Registro de Preços

Abril

36. Serviço: Contratação de empresa prestadora de serviços continuados de manutenção de PLATAFORMA ELEVATÓRIA, para prestação de manutenção

preventiva e corretiva, com aplicação de peças/acessórios (SAÚDE).

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

37. Copa e Cozinha (COPO DESCARTÁVEL)

– Registro de Preços

38. Serviço: Contratação de empresa especializada para LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO com impressora de recibo,

incluso instalação, fornecimento de bobinas térmicas de papel, configuração e treinamento para uso de software de gerenciamento dos equipamentos

(SAÚDE)

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

39. Serviço: Empresa especializada para recebimento e destinação final de sobra de material de construção, poda de árvores e jardins (classe - iia e classe- ii b)

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

40. Ração canina para cães filhotes e adultos

- Registro de Preços

41. Móveis em Geral (cadeira, mesa, armário)

– Registro de Preços

42. Material Odontológico

- Registro de Preços

43. Serviço de Hospedagem

Registro de Preços

44. Tendas, stands e afins

– Registro de Preços
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1º SEMESTRE 2022

MAIO

45. Água Mineral

- Registro de Preços

Maio

46. Indicadores biológico e Químico

-- Registro de Preços

47. Máquina e Utensílios de escritório (encadernadora, fragmentadora de papel)

– Registro de Preços

48. Processamento de dados (toner, cartuchos, CD virgem, fitas matriciais, pen drive) –

– Registro de Preços

49. Serviço: Contratação de empresa para prestação de serviços de operação de coleta, transporte, e destinação final dos resíduos de serviço

(SAÚDE)

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

50. Serviço: Contratação de empresa para prestação de serviço de operação de transbordo, transporte e destinação final de resíduo sólido

urbano (PMA)

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

51. Serviço: Empresa para prestação de serviços de coleta de lixo convencional, manual e mecânica, coleta de entulhos, varrição manual,

capina, raspagem, caiação de meio-fio, retirada de areia em vias públicas, limpeza de praias e locação de equipamentos de apoio para sede

e distritos do município de Anchieta

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

52. Máquinas para Oficinas (furadeira, plaina elétrica) – MATERIAL PERMANENTE

– Registro de Preços

53. Troféus e Medalhas

- Registro de Preços

54. Serviço: Contratação de empresa para manutenção elétrica e mecânica, preventiva e corretiva do GRUPO GERADOR – gerador do Pronto

Atendimento Municipal, com fornecimento de peças, acessórios e serviços especializados (SAÚDE)

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

55. Serviço: Contratação de empresa especializada em Impressão, Cópia e Digitalização (PMA e SAÚDE).

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

56. Serviço: Contratação de empresa para eventual prestação de serviço de GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA de veículos,

máquinas e equipamentos de forma continuada através de sistema informatizado.

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação
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1º SEMESTRE 2022

JUNHO

57. Roupa infantil

- Registro de Preços

Junho

58. Locação de brinquedos

- Registro de Preços

58. Credenciamento para serviços laboratoriais em anatomia Patológica e Citológica

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

59. Serviço: Publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumo de atos contratuais, de

pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça

necessário (PMA e SAÚDE)

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

60. Serviço: Contratação de empresa especializada para prestação de SERVIÇO DE DOSIMETRIA de radiação ionizante 

(SAÚDE)

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

61. Serviço: Contratação de empresa prestadora de serviços de telecomunicações, para transmissão de dados entre as

diversas unidades da Prefeitura Municipal de Anchieta, interligando suas redes locais, por meio de fibra óptica e com

velocidade mínima de 100mbps.

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

62. Serviço: Contratação de empresa para eventual prestação de serviço de GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS,

máquinas e equipamentos de forma continuada através de sistema informatizado.

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

63. Serviço: Contratação exclusiva de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada para prestação de serviços 

de RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS (SAÚDE)

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

64. Material Médico e Hospitalar (esparadrapo, soro, ataduras, termômetro)

- Registro de Preços
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2º SEMESTRE 2022

JULHO

1. Material elétrico para ornamentação de NATAL

**Caso haja necessidade de compra

Julho

2. Serviço: Contratação de empresa para controle de qualidade - CEQ: atividade de avaliação do desempenho de sistemas

analíticos através de ensaios de proficiência, análise de padrões certificadores e comparações Inter laboratoriais,

também chamada avaliação externa (SAÚDE)

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

3. Material de Laboratório (SAÚDE)

- Registro de Preços

3. Tecidos e Aviamentos (agulhas, linhas, tecidos em geral)

– Registro de Preços

4. Sonorização, palco e iluminação

– Registro de Preços

5. Serviço: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO,

compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel), franquia mensal (SAÚDE)

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

6. Material Hidráulico

- Registro de Preços

7. Material elétrico para ornamentação de NATAL

**Caso haja necessidade de compra
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2º SEMESTRE 2022

AGOSTO

8. Fraldas Descartáveis (SAÚDE)

- Registro de Preços

Agosto

9. Acondicionamento e Embalagens (caixas plásticas de supermercado, pallets, sacolas, barbantes, caixas térmicas)

- Registro de Preços

10. Material Elétrico Eletrônico (fios elétricos, tomadas, conectores, lâmpadas, pilhas, carregadores)

- Registro de Preços

11. Material Gráfico (CAPA DE PROCESSO)

- Registro de Preços

12. Serviço: Contratação de empresa para realizar serviços de exames radiológicos

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

13. Serviço de Arbitragem

– Registro de Preços

14. Aparelhos e Equipamentos para esportes e diversões (mesa de pebolim, equipamentos de academia, etc.)

- Registro de Preços

15. Material de higiene e limpeza (Fraldas descartáveis, água sanitária, sabão, sabonete, shampoo, etc.)

- Registro de Preços
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2º SEMESTRE 2022

AGOSTO

16. Contratação de Empresa especializada na impressão e veiculação de painéis outdoor (SAÚDE)

– Registro de Preços

Agosto

17. Material Expediente (caneta, lápis, borracha, papel de todos os tipos, clips, grampos)

– Registro de Preços

18. Locação de Arquibancada

– Registro de Preços

19. Copa e Cozinha (colher, garfo, guardanapo)

– Registro de Preços

20. Serviço de dedetização de pragas (formigas, baratas, ratos e etc.) em imóveis públicos.

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

21. Serviço: Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (SAÚDE

E PMA)

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

22. Serviço: Prestadora de serviço de agenciamento junto as instituições de ensino de estudante do ensino médio e superior

(BOLSAS DE ESTÁGIO)

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

23. Locação de carro Fumacê

– Registro de Preços

24. Show Pirotécnico REVEILLON, SÃO JOSÉ DE ANCHIETA e SÃO PEDRO

**Caso haja necessidade de compra
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2º SEMESTRE 2022

SETEMBRO

25. Material para Bomba d’Água

- Registro de Preços

Setembro

26. Gás GLP (Gás de Cozinha)

- Registro de Preços

27. Protetor solar e labial

– Registro de Preços

28. Serviço: Contratação de empresa prestadora de serviços de telecomunicações incluindo a instalação, manutenção e

prestação de serviços técnicos de suporte, para fornecimento de link de internet com (aparelho roteador TP - link wireless

mínimo de 300mbps) e aparelho routerboard (SAÚDE).

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

29. Gêneros alimentícios (alimentação escolar, CRAS, CREAS, etc.)

– Registro de Preços

30. Material para decoração de Carnaval

**Caso haja necessidade de compra

31. Serviço: Contratação de empresa prestadora de serviços de telecomunicações, incluindo a instalação, manutenção e

prestação de serviços técnicos de suporte, para fornecimento de link de internet, em regiões distantes do centro urbano -

(PMA)

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

32. Material de Cama, Mesa e Banho (toalhas, lençóis, fronha, cobertor)

– Registro de Preços

33. Uniformes (calças, camisas, bonés e botinas de uso no cotidiano de trabalho, etc.)

– Registro de Preços
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2º SEMESTRE 2022

SETEMBRO

34. Material Gráfico: folder, formulários, fichas.

- Registro de Preços

Setembro

35. Material de segurança e proteção (EPI) (luvas, capacete, cinto de segurança, capa de chuva, máscaras, botinas)

– Registro de Preços

36. Equipamentos Hidráulicos e Elétricos (bombas de água, desentupidora elétrica).

– Registro de Preços

37. Material Educacional Cultural para distribuição gratuita (KIT ESCOLAR)

– Registro de Preços

38. Uniforme escolar

– Registro de Preços
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2º SEMESTRE 2022

OUTUBRO

39. Instrumentos Musicais

– Registro de Preços

Outubro

40. Aquisição de raticida, moluscicida e cipermetrina

- Registro de Preços

41. Material Gráfico (VALE FEIRA)

- Registro de Preços

42. Serviço: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos de informática -

LOCAÇÃO DE COMPUTADOR PARA O ESF (SAÚDE)

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

43. Ferramentas de curta duração (foice, facão, enxada, talhadeira)

– Registro de Preços

44. Serviço: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção nas

instalações físicas das unidades de ensino, unidades de saúde e sedes administrativas (ASG). PMA e SAÚDE

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

45. Serviço: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acolhimento ao idoso (SAÚDE)

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação

46. Serviço: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, por meio de cartão eletrônico/magnético com chip de segurança e senha individual para recarga

mensal. (PMA e SAÚDE)

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação
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2º SEMESTRE 2022

NOVEMBRO

47. Serviço: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva mecânica e sistêmica em 11(onze) 

câmaras científicas para conservação de vacinas (SAÚDE)

**Caso haja necessidade de licitar OU Renovação
Novembro

DEZEMBRO

PLANEJAMENTO DO CRONOGRAMA DE COMPRAS 2023



• Localizado na Sala do Empreendedor, o CAGEFAN tem por finalidade cadastrar
fornecedores e/ou prestadores de serviços, pessoas jurídicas e físicas
interessadas em participar dos procedimentos licitatórios, com a Administração
Direta e lndireta do Município de Anchieta, conforme previsto na Lei Federal n°
8.666/93.

• O funcionamento do CAGEFAN é normatizado através da Instrução Normativa
SCL nº 005/2017 regulamentada pelo Decreto n° 5.716/2017 e as competências
encontram-se previstas no Art. 6º. Além de realizar o cadastramento dos
fornecedores, os servidores prestam orientações e esclarecimentos sobre
compras públicas, quando solicitado pelo empreendedor, e emitem o certificado
de registro cadastral com validade de 01 ano facilitando a participação do
empreendedor nos certames do município. Link de acesso Decreto CAGEFAN -
https://www.anchieta.es.gov.br/uploads/normas/pdf/ff598d13adef5e527e74d2
15f8a084af.pdf

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DE ANCHIETA (CAGEFAN)

https://www.anchieta.es.gov.br/uploads/normas/pdf/ff598d13adef5e527e74d215f8a084af.pdf


Início

FLUXOGRAMA DO CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES DE ANCHIETA

Fornecedor retira documentos
necessários para cadastro. Pode ser
através de:
Cadastro no site;
Solicitação por e-mail; ou
Diretamente no CAGEFAN

CAGEFAN  recebe o pedido de 
cadastro e analisa as documentações

Cadastro
Aprovado?

Não

Sim CAGEFAN emite o CRC

Fim
Fornecedor protocoliza o pedido de
cadastro no Protocolo Geral.

CAGEFAN comunica ao 
fornecedor as pendências e 
o prazo para regularização. 

CAGEFAN reavalia a 
documentação

Fornecedor envia 
as documentações 

pendentes?

Sim
CAGEFAN indefere o pedido, 

comunica o fornecedor e 
abre prazo de recurso

Não

CAGEFAN envia o CRC 
ao fornecedor

Teve 
recurso?

CAGEFAN analisa e 
emite decisão final Sim

Recurso 
Deferido?

Sim

Não

CAGEFAN comunica 
fornecedor do indeferimento

Não



• Os editais de licitação dão tratamento diferenciado e favorecido às
microempresas e empresas de pequeno porte (licitações exclusivas, cota
reservada, empate ficto, regularização tardia), em observância ao que
dispõe a Lei Municipal nº 1315/2018
(https://anchieta.splonline.com.br/Arquivo/Documents/legislacao/html_i
mpressao/L13152018.html), que instituiu a Lei Geral Municipal do
Microempreendedor Individual, da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte em observância à Lei Complementar Federal nº 123/2006.

• O município vem adotando outras medidas para facilitar a participação das
empresas locais, especialmente os pequenos negócios, como a extinção de
exigência de balanço patrimonial e capital social mínimo nos pregões
exclusivos e nas cotas reservadas para os pequenos negócios.

EDITAIS DE LICITAÇÃO

https://anchieta.splonline.com.br/Arquivo/Documents/legislacao/html_impressao/L13152018.html


• Para acompanhar os procedimentos necessários à aquisição de gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar, visando ampliar as aquisições relativas ao
Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE), o município possui uma
comissão, instituída via decreto, com servidores das Secretarias de Educação, da
Agricultura, da Sala do Empreendedor e da Licitação. A comissão é responsável
por organizar, orientar e realizar o chamamento público. Além disso, tem uma
estreita relação com as Secretarias de Agricultura e de Educação visando
melhorar os procedimentos relacionados à Chamada Pública.

Link de acesso Decreto Comissão –
http://legislacaocompilada.com.br/pmanchieta/Arquivo/Documents/legislacao/ima
ge/DCA322A2021.pdf.

COMISSÃO EXCLUSIVA PARA AS COMPRAS DO PNAE

http://legislacaocompilada.com.br/pmanchieta/Arquivo/Documents/legislacao/image/DCA322A2021.pdf


Foram criados vários canais para estreitar o relacionamento e facilitar a
comunicação entre os fornecedores e a Sala do Empreendedor, o que favorece a
participação do empreendedor nas compras governamentais, tais como:
• Portal do Empreendedor – com diversos serviços e informações ao

empreendedor de Anchieta;
• Folders digitais – Com publicação periódica e sistematizada, os folders digitais

são destinados aos empreendedores para informá-los dos certames realizados
pelo município, bem como em outros municípios da região;

• Lista de Transmissão– À toda empresa local que busca os serviços da Sala do
Empreendedor é solicitado autorização para ser inserida na lista de transmissão
exclusiva para empreendedores de Anchieta. O objetivo da lista de transmissão é
agilizar o envio das informações relativas às compras públicas locais e regionais.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO



O município sempre busca parcerias, como por exemplo:

• Com o Sebrae, para melhorar os procedimentos de compras públicas, para fortalecer a participação de MPE e
equiparadas nas licitações municipais e para estruturação da Sala de Capacitação com computadores;

• Com a CDL para apoio na divulgação do cronograma de compras e dos folders semanais das licitações;

• Com contadoras voluntárias, através de Termo de Voluntariado, para orientações gerais sobre licitações públicas;

• Com escritórios de contabilidade para apoio na divulgação do cronograma de compras e dos folders semanais das
licitações e sensibilização da importância da participação dos negócios locais nas compras públicas;

• Com instituições do Terceiro Setor, como a Pestalozzi, para fomento às compras dessas instituições no comércio
local.

Essas parcerias possibilitam, entre ouras cosias: revisão de leis, de procedimentos; realização de capacitações; troca
de experiências; monitoramento e avalição das compras públicas municipais; valorização e fortalecimento do
comércio local; aumento da arrecadação de impostos.

PARCERIAS



No final de 2020 começou-se a discutir e organizar o
Observatório de Compras Públicas.

Em 2021 a Secretaria de Integração, Desenvolvimento e Gestão
de Recursos, através da Sala do Empreendedor de Anchieta,
estruturou uma sala com mesa, computador e profissional
especialista em compras públicas para dar início a um trabalho
de caráter estratégico nas políticas públicas de fomento e
fortalecimento da economia local através das compras públicas.

CRIAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DE COMPRAS PÚBLICAS



O objetivo do Observatório de Compras Públicas de Anchieta é
coletar e transformar os dados e informações das compras
públicas, em conhecimento, tornando-os mais acessíveis, para
subsidiar a gestão na tomada de decisões e ampliar a
participação dos pequenos negócios locais, nas compras
governamentais, contribuindo para o desenvolvimento local e
regional.

OBJETIVO DO OBSERVATÓRIO DE COMPRAS PÚBLICAS



• Análise e tratamento de dados das compras públicas
municipais;

• Apoio técnico aos setores administrativos municipais
relacionado às compras públicas;

• Planejamento, organização, execução e promoção de
capacitações relacionados à compras públicas;

• Orientação à empreendedores locais sobre compras públicas;

• Apoio na revisão de leis e normas relacionados ao tema.

AÇÕES DO OBSERVATÓRIO DE COMPRAS PÚBLICAS



Foi decidido, ainda, que o Observatório deveria possuir uma identidade visual própria. Depois
de alguns modelos testados, a identidade visual do Observatório ficou definida conforme
modelo abaixo:

IDENTIDADE VISUAL DO OBSERVATÓRIO DE COMPRAS PÚBLICAS

A identidade visual é composta dos seguintes elementos:
• Lupa sobre o mundo: representa um novo olhar da Gestão Pública Municipal de

Anchieta, para um mundo cada vez mais conectado, desafiador e de oportunidades para
o empreendedor;

• A logo da Sala do Empreendedor: representa onde o Observatório de Compras Públicas
está inserido como setor estratégico, especialmente no apoio ao empresário anchietense
quanto à participação destes nas compras públicas locais e regionais;

• O ODS 8: Se falamos em Sala do Empreendedor, temos que associar todos os serviços ao
ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico: Promover o crescimento
econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho
decente para todos.

• As cores básicas seguem as da logo da Sala do Empreendedor de Anchieta já que o
Observatório faz parte da Sala.



O Observatório de Compras Públicas atua em parceria com
diversos setores internos diretamente relacionados às aquisições
municipais e atua como ponte de integração entre eles. Estes
são:

• Coordenação de Compras da Saúde: responsável, junto ao
Fundo Municipal de Saúde, por realizar as contratações por
dispensa e inexigibilidade e por obter os orçamentos para
serem realizadas as licitações da Saúde.

SETORES INTERNOS PARCEIROS E INTEGRADOS



• Coordenação de Compras da Prefeitura: responsável por
realizar as contratações por dispensa e inexigibilidade e por
obter os orçamentos para serem realizadas as licitações das
Unidades Administrativas da Prefeitura de Anchieta, exceto às
específicas do Fundo Municipal de Saúde;

• Comissão Permanente de Licitação: responsável por realizar as
licitações, exceto para obras e serviços de engenharia, nas
modalidades Carta Convite, Tomada de Preços, Concorrência
Pública, Leilão e Concurso;

SETORES INTERNOS PARCEIROS E INTEGRADOS



• Comissão Permanente de Licitação de Obras: responsável por
realizar as licitações nas modalidades Carta Convite, Tomada
de Preços, Concorrência Pública para as obras e os serviços de
engenharia;

• Comissão de Pregão: responsável por realizar as licitações na
modalidade Pregão (Presencial e Eletrônico);

• Gerência de Licitações e Contratos: responsável por gerenciar
os trabalhos das comissões de licitação, de pregão e a
Coordenação de Contratos e Convênios.

SETORES INTERNOS PARCEIROS E INTEGRADOS



Desde 2017, a Gerência de Licitações e Contratos passou a monitorar as
compras públicas realizadas pela municipalidade e avaliar as ações realizadas
pelo município para o aumento da participação local.
Esse monitoramento e avaliação mostrou que houve grande melhoria na
participação de empreendedores de Anchieta nas contratações públicas: em
2017 apenas 16% das contratações eram realizadas de empreendedores de
Anchieta (3º lugar). Já em 2018, esse percentual dobrou, trazendo Anchieta
para o 1º lugar nas contratações feitas pela municipalidade, mantendo-se
essa posição em 2019, 2020 e 2021.
Em 2021, com a instituição do Observatório de Compras Públicas, o
monitoramento e a avalição das compras públicas passou a ser realizado
por esse setor.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO



Outros monitoramentos e avaliações que passaram a serem
feitos a partir de 2021:

• Resultados das orientações sobre compras públicas e
possibilidades de negócios, principalmente com escolas através
do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e do Programa
Municipal de Autonomia Financeira (PAF), realizadas aos
empreendedores locais nas visitas da Sala do Empreendedor
em que o Observatório passou a se fazer presente;

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO



Outros monitoramentos e avaliações que passaram a serem
feitos a partir de 2021:

• Resultados das orientações sobre compras públicas e
possibilidades de negócios, principalmente com escolas através
do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e do Programa
Municipal de Autonomia Financeira (PAF), realizadas aos
empreendedores locais nas visitas da Sala do Empreendedor
em que o Observatório passou a se fazer presente;

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO



COMPRAS PÚBLICAS 
CICLO CONSTANTE E ININTERRUPTO

O processo de compras públicas possui um ciclo
constante e ininterrupto que passa por diversas fases e
setores.
A interrupção de uma das fases e/ou a realização de
ações isoladas sem envolvimento de todas as áreas do
processo comprometem os resultados finais propostos
no Planejamento Estratégico e no Programa de Governo
Municipal.
O Plano de Compras Pública de Anchieta é uma
ferramenta importante e essencial para que o município
consiga melhorar, ainda mais, a qualidade e quantidade
de suas compras públicas, especialmente dos
empreendedores locais, contribuindo para o
desenvolvimento local e regional e geração de emprego
e renda.



Telefones Úteis
Sala do Empreendedor de Anchieta e CAGEFAN (28) 3536-3669

(28) 99983-4403 (Whatsapp)

Comissão Permanente de Licitação (28) 3536-3358

Comissão Permanente de Licitação de Obras (28) 3536-3418

Comissão de Pregão (28) 3536-3351

Coordenação de Contratos (28) 3536-3235

Coordenação de Compras da Prefeitura (28) 3536-3272

Coordenação de Compras da Saúde (28) 3536-3661


