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O impacto econômico causado pelas compras e contratações realizadas pelo governo e seu 
poder de indução do mercado favorecem a análise sobre as políticas públicas que incentivam 
compras públicas sustentáveis.  
O Programa Fornecer – Compras Públicas para Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande 
do Sul foi criado em 2011 tendo como base legal a Lei nº 13.706 de 06 de abril de 2011 que 
dispõe sobre a concessão de tratamento diferenciado e simplificado a microempresas e 
empresas de pequeno porte nas licitações públicas no âmbito da Administração Pública 
Estadual, cujo valor das contratações não ultrapasse R$ 80 mil.  
O Programa Fornecer iniciou suas atividades com as compras de produtos alimentícios para 
as casas prisionais do Estado, localizadas em 78 municípios do Estado. Na sexta fase do 
Fornecer, devem ser realizados 234 pregões presenciais para a compra de carne, leite, pão e 
alimentos não perecíveis. Também está em andamento o Fornecer Quintais Sustentáveis que 
consiste na compra de materiais, mudas e sementes, para garantir a produtividade nos 
assentamentos rurais. Desde 2011 o Programa Fornecer beneficiou 850 micros e pequenas 
empresas, pequenos produtores e cooperativas pelo Estado por meio da realização das 
licitações diretamente nos municípios.  
O objetivo do Programa Fornecer é explorar a demanda por bens e serviços do Estado do Rio 
Grande do Sul para fomentar as micro e pequenas empresas, de forma a garantir acesso ao 
mercado de compras públicas. Com isso, visa também fazer uso do poder das compras 
governamentais como política de desenvolvimento econômico regional, de forma sustentável, 
de distribuição de renda e de diminuição das desigualdades sociais, gerando, 
concomitantemente, economicidade nas licitações. 
O Programa Fornecer apresenta-se como uma política pública de incentivo à sustentabilidade 
e ao desenvolvimento regional, por isso, a importância de se avaliar os procedimentos e as 
práticas do Programa frente à legislação e aos critérios de sustentabilidade. Com esse estudo 
também se pretende analisar o impacto do Programa Fornecer, à luz da economicidade e da 
distribuição da riqueza (estímulo a micros e pequenos empresários). 
A incorporação de critérios sustentáveis nos editais de compras públicas está conquistando 
maior espaço junto aos órgãos públicos, na maioria das vezes por incentivo da própria 
Administração, alinhada ao ordenamento jurídico do País, pois a alteração mais recente da Lei 
8666/93, vinculou em seu texto o “desenvolvimento nacional sustentável”. 
A sustentabilidade é encontrada em diversos campos de estudo: ecologia, economia, 
sociologia, político-institucional, jurídico, entre outros, representando diferentes discursos e 
ideologias. O tripé clássico da sustentabilidade envolve as dimensões ambiental, social e 
econômica, mas outras dimensões também são recorrentes como a política, a cultural e a 
jurídica. O direito ao meio ambiente equilibrado é um direito humano fundamental e difuso 
(obrigação da Administração Pública e do cidadão), por isso, cabe ao poder público garantir a 
inserção da variável socioambiental na formulação das políticas públicas.  
Essa pesquisa é composta por quatro temas principais: a sustentabilidade, a teoria de politicas 
públicas, a licitação e a análise do Programa Fornecer, sendo que o objetivo geral do estudo é 
analisar o Programa Fornecer, uma política pública de compras governamentais, buscando 
identificar o conceito de sustentabilidade que o dirige. 
Como metodologia de pesquisa será realizado o estudo de caso do Programa Fornecer RS, 
com a pesquisa bibliográfica, documental e de campo. 
 
 


