
Boas Práticas em Compras 
Públicas



Fortalecer a Governança e a gestão das
compras públicas, mediante assistência
técnica e apoio no uso de tecnologias

Melhorar a atuação do Estado em adquirir
bens, contratar obras e serviços, e sua
relação com compradores, cidadãos e
provedores

Compras Públicas



Ponte que une a função 
principal de
compras e

contratações com
os objetivos

estratégicos de
Gobierno

Desafíos Visão

Value for money

Recursos
Humanos

Institucional

Digital

Normativa

Transformação

A solução

• Melhorar Eficiência

• Incrementar Economia 
e Eficácia

• Aumentar Publicidade 
e Transparência

• Promover a 
competitividade

Compras públicas



Nossa estratégia

Prover maior value for money

Um enfoque de usuário 
(comprador, provedor, 

cidadão)

Uma gestão integral do 
ciclo de compra

(conexão com outros
sistemas da

Administração pública )

A captura, análise e 
apresentação efetiva de 

dados

Processos integrados Execução on-line Gestão automatizada
Execução de contratos

Painéis de resultados
alcançados

Avaliação
Monitoramento,
seguimento e 

controle

Licitação e 
AdjudicaçãoPlanejamento

Armazenagem
de dados de todo

o ciclo

Facilitar a 
tomada de
decisões

Apresentação da 
informação aos 

usuários

Visualizadores Chatbots E-Marketplace Observatórios Catálogos

Compras públicas



Compras públicas

Gestão da cadeia de abastecimento colaborativa
Compras conjuntas com municípios

• Oferta da possibilidade de 
compra conjunta com 
Governo Federal e/ou 
Estadual por meio de Atas 
de Registro de Preço

• Foram analisados os casos 
do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, e do 
Protege Minas do Governo 
do Estado de Minas Gerais 

Boas práticas

• Melhoria do processo de 
planejamento de compras 
com melhor especificação 
técnica dos itens e 
quantidades com apoio do 
estado ou governo federal

• Redução de custos de 
compras dos itens pela 
escala

• Redução de custos 
operacionais de compras e 
do risco jurídico

• Melhoria do processo de 
recebimento dos itens 
com orientação técnica e 
manuais

ResultadosContexto

• Os municípios tem 
diferentes capacidades 
institucionais para 
planejar, implementar e 
avaliar sua cadeia de 
abastecimento

• Falta de escala de 
pequenos municípios 
encarece o custo de 
compra

• A fragmentação de 
processos de compras por 
cada um dos 5.570 
municípios gera custos 
operacionais 
desnecessários



Compras públicas

Economia de custo operacional de compras de 
R$ 9.630.943,28 

1.556 municípios compraram os produtos das 10 
Atas do FNDE de 2019/2020 com valor total 
superior a R$1,3 bilhão

Custo estimado por processo de compra por 
município de R$ 6.189,55

Municípios que compraram 
produtos da Ata do FNDE

Gestão da cadeia de abastecimento colaborativa
Potencial de resultados do FNDE

• Fonte: Estimativa de custo operacional por processo de compra utilizando a metodologia da CGU aplicada a municípios. 



Nível de 
Maturidade da 
Gestão Fiscal





Iadb.org/gestionfiscal

https://blogs.iadb.org/gestion-fiscal/pt-br/Blog

Web

Obrigada!
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