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 Avanços do trabalho desenvolvido no âmbito do Ciclo de Debates 

sobre Relações Público-Privadas e Compras Públicas Estaduais 

  



Relações Público-Privadas (RPPs) 

 
 

• Coalizão de recursos públicos e privados, e a 

expertise do Terceiro Setor 
 

• Crescimento econômico com inclusão social, 

sustentabilidade e equidade 
 

• Expansão do investimento público 
 

• Obras e serviços públicos à população  



Relevância RPPs 

 

• Implementação de políticas públicas 

 

• Objetivos de desenvolvimento do BID  

 

• Financiamento de projetos viáveis com 

sustentabilidade fiscal  



Desafios para a implementação de projetos 

 

• Nova cultura de relacionamento entre os diferentes 

setores da sociedade  
 

• Capacitação profissional tanto no setor público 

quanto no setor privado 
 

• Planejamento, monitoramento e avaliação 

contínuas 



Iniciativas - BID 

 

• Comitê sobre RPPs 
 

• Ciclo de Debates 
 

• Plano de Trabalho 
 

• Parcerias Estratégicas 



                              Parcerias  
Parceiros estratégicos: 



Ciclo de Debates 

• PLATAFORMA DIGITAL – Acesso aos documentos produzidos: 

relatorias de eventos, equipe BID, Plano de Trabalho, experiências 

e instrutivos 

www.ciclomeps.com.br 

• Eventos em 2014 

– 3 seminários: cidades, mercado de trabalho e habitação  

– 2 reuniões de coordenação com os Parceiros Estratégicos para 
definição de Plano de Trabalho 

– 1 oficina técnica sobre Conceitos e Temas Estratégicos sobre 
RPPs para tomadores de decisão 

 

http://www.ciclomeps.com.br/


RPPs na mídia 



Implementação das ações 

 

Ações para 2015 

 

• Seminários:  
– Relações Público Privadas em Obras e Serviços de Grande 

Porte – Transporte, Saneamento e Meio Ambiente 

– Oferta de Serviços em Educação e Saúde  

 

• 1 oficina técnica sobre Conceitos e Temas Estratégicos 
sobre RPPs para Gestores de Unidades de PPPs 

 



Knowledge center 



Fortalecimento dos sistemas nacionais de 
Compras Públicas 

• Fortalecimento dos sistemas nacionais de Compras 
Fortalecimento dos Sistemas de Compras e 

Contratações Públicas Estaduais 

 
Setor Estratégico que agrega valor ao negócio 

 
 



Compras e Contratações Públicas 

    Compras e Contratações Públicas  
 
Setor Estratégico que agrega valor ao negócio 

 
 
Iniciativas bem-sucedidas de fortalecimento na área de contratações 

públicas  têm exigido: 

 
 Estratégia de atuação considerando as características, potencialidades e 
restrições locais 

 

 Identificação de perfis profissionais para o desenvolvimento de mecanismos 
de capacitação, inclusive para o perfil lideranças 

 

 Construção de rede de cooperação, visando ao intercâmbio de experiências 
e práticas inovadoras de gestão 
 

 Intensificação do uso de TI orientada para transparência na gestão, 
melhoria nas relações com o cidadão e modernização administrativa 



Compras e Contratações Públicas 

    Compras e Contratações Públicas 
 
 
 

Programa de Capacitação em Gestão de Compras Públicas 

 

Escola Nacional de Administração Pública/ENAP 

 
 

 
 

 

 Duas Etapas: Formação de Multiplicadores e replicação do curso no 
Estado 

 Adesão das Escolas de Governo de: 

Alagoas – Ceará – Distrito Federal - Goiás – Maranhão – Pará – 
Paraná – Rio Grande do Norte – Rio Grande do Sul  

Adesão Escola Fazendária: 

São Paulo 
 



 
Compras e Contratações Públicas 

 
Para os Estados brasileiros foram identificados, mediante pesquisa 

de percepção em 2013, os seguintes Eixos Potenciais de apoio:   

 

 Termos de Referência e Editais padronizados  

 Preços de Referência 

 Cadeia de suprimentos  

 Gestão de contratos  

 Inteligência nas compras (Big Data)  

 Total Operational Cost (TOC)  

 Avaliação de Fornecedores 

 Fomento de pequenas e médias empresas 



 

Questionário sobre modus operandis 

  

 
 
 
 
Para diagnóstico mais preciso foi elaborado questionário sobre o 

modus operandis e as boas práticas correntes, a ser aplicado junto 

aos gestores de compras estaduais, abrangendo:  

 Marco regulatório de compras estaduais 

  Competências do Órgão Central 

  Abrangência do Sistema Estadual de Contratação 

  Plataforma eletrônica 

  Aplicação de Políticas Públicas 

  Micro Empresas e Empresas de Pequeno porte 

  Contratações Sustentáveis 



Questionário sobre modus operandis  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Análise preliminar com base nas respostas de 15 Estados: 
 

Alagoas – Bahia – Ceará - Distrito Federal – Espírito Santo - Goiás – 

Minas Gerais – Mato Grosso do Sul – Pará – Paraíba – Paraná – Rio de 

Janeiro – Rio Grande do Norte – Santa Catarina - Tocantins  

 

 

 

 

 

Temas relevantes identificados  - ações e estudos para 2015: 

 Centralização da licitação de itens volumosos ou especializados 

 Centralização da descrição dos itens 

 Banco de Preços 

 Rede de Pregoeiros 

 Revisão de documentos via sistema 

 Cursos de Formação – ex: Elaboração de Termos de Referência 




