
• Tem como objetivo dar maior visibilidade e transparência
quanto aos procedimentos adotados nas aquisições de bens e
serviço;

• Desta forma, o empreendedor poderá 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.

PLANO DE COMPRAS PÚBLICAS DE ANCHIETA



• Considerando a importância do processo de compras públicas na
mobilização e influencia da cadeia socioeconômica regional, e em especial
para o desenvolvimento local, constituindo-se em uma área de valor
estratégico, foi elaborado no âmbito do Executivo Municipal o Plano de
Compras Públicas.

• Esse Plano tem por 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.

• Nesse sentido e em consonância com o Plano, são desenvolvidas várias
ações de fomento as compras públicas, ao longo do ano, dentre as quais
destacam-se:

PLANO DE COMPRAS PÚBLICAS DE ANCHIETA



• 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 5955/ 2019, 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 2020. 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.

• Mensalmente a coordenação de compras encaminha por e-mail, aos órgãos da
administração municipal, a relação de bens e serviços previstos para o período
subsequente, para que sejam abertos os procedimentos administrativos de
aquisição. Link de acesso do Decreto Cronograma de Compras:
http://legislacaocompilada.com.br/pmanchieta/Arquivo/Documents/legislacao/i
mage/DEC59552019.pdf

CRONOGRAMA DE COMPRAS

http://legislacaocompilada.com.br/pmanchieta/Arquivo/Documents/legislacao/image/DEC59552019.pdf


Execução do      
cronograma

Publicidade do      
cronograma

Regulamentação
Estruturação do      

cronograma

Diagnóstico de 
Aquisições 
Anteriores

 Levantamento de bens e
serviços adquiridos no
período dos últimos 18
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
mídias sociais oficiais do
município

 Unidades Administrativas se
organizam para elaboração de
Termo de Referência Conjunto

 Verificação de data de
vencimento de contratos

 Definição das possíveis
aquisições/contratações
exclusivos para MPE e
equiparadas

 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 os
responsáveis de cada
unidade administrativa para
análise e 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 licitações
realizadas nos últimos 18
meses que foram exclusivas
para MPE e equiparadas

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

 Procedimento licitatório é realizado

CRONOGRAMA DE COMPRAS PÚBLICAS DE ANCHIETA



• 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 regulamentado 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 quando solicitado pelo empreendedor e emitem o certificado
de registro cadastral com validade de 01 ano facilitando sua participação 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


• Os editais de licitação dão tratamento diferenciado e favorecido às
microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive com lotes
ou licitações exclusivas, conforme consta no portal da
transparência (Link de acesso portal da transparência -
https://www.anchieta.es.gov.br/transparencia/licitacao?fksituacao
=12) em observância ao dispõe a Lei Municipal nº 1315/2018, que
institui a lei geral municipal do microempreendedor individual, da
microempresa e da empresa de pequeno porte em observância à
lei complementar federal nº 123/2006 (Link de acesso Lei Geral
Municipal -
http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/Arquivo/Documents/legisl
acao/html/L13152018.html)

EDITAIS DE LICITAÇÃO

https://www.anchieta.es.gov.br/transparencia/licitacao?fksituacao=12
http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/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 designa via Decreto-A Nº. 225/2019, uma
comissão com servidores das Secretarias de Educação, da
Agricultura, da Sala do Empreendedor, dentre outros. Os mesmos
são responsáveis em orientar, fazer o chamamento dentre outros.

• Link de acesso Decreto Comissão -
http://legislacaocompilada.com.br/pmanchieta/Arquivo/Document
s/legislacao/image/DCA225A2019.pdf

COMISSÃO EXCLUSIVA PARA AS COMPRAS DO PNAE

http://legislacaocompilada.com.br/pmanchieta/Arquivo/Documents/legislacao/image/DCA225A2019.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:
• Folders digitais – Com publicação periódica e sistematizada, os folders são

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

• Grupo de WhatsApp – Após emissão do Certificado de Cadastro (link de acesso
Decreto Comissão -
http://legislacaocompilada.com.br/pmanchieta/Arquivo/Documents/legislacao/i
mage/DCA225A2019.pdf), o empreendedor é inserido no grupo de WhatsApp
exclusivo de empreendedores para receber as informações relativas as compras
públicas.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

http://legislacaocompilada.com.br/pmanchieta/Arquivo/Documents/legislacao/image/DCA225A2019.pdf


• O município sempre busca parcerias, como por exemplo, com
o Sebrae, para melhorar os procedimentos de compras
públicas e para fortalecer a participação de MPE e equiparadas
nas licitações municipais;

• Essas parcerias possibilitam: revisão de leis, de procedimentos;
realização de capacitações; troca de experiências com outros
municípios; monitoramento e avalição das compra públicas
municipais.

PARCERIAS



• Desde 2017 tem sido realizado monitoramento das compras
públicas realizadas pela municipalidade, bem como avaliação
das ações realizadas. Esse monitoramento permitiu que fosse
verificado uma grande melhoria na participação de
empreendedores de Anchieta: em 2017 apenas 16% das
compras eram realizadas de empreendedores de Anchieta (3º
lugar). Já em 2018 as compras locais dobraram, o que trouxe os
empreendedores de Anchieta para o 1º lugar nas aquisições
feitas pela municipalidade, muito em função das licitações de
obras e serviços de engenharia.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO


