COOPERATIVAS NAS
COMPRAS PÚBLICAS
Um serviço criado especialmente
para você, que deseja ter o governo
como cliente

TODAS AS OPORTUNIDADES
EM UM SÓ LUGAR!
Sempre disposto a prospectar novas oportunidades de negócios
para nossas cooperativas, o Sistema OCB acaba de lançar o
portal Cooperativas nas Compras Públicas — plataforma digital
criada para ajudar o cooperativismo a conquistar o maior cliente
do Brasil: o governo.
Todos os anos, os governos dos estados, dos municípios e
da União compram aproximadamente R$ 500 bilhões. Uma
oportunidade e tanto para nossas cooperativas, que já têm
o mais importante para conquistar esse mercado: preços
competitivos e produtos/serviços de alta qualidade.

Principais produtos

Principais serviços
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• Serviços de TI e apoio
técnico de informática

Cesta básica
Carne bovina in natura
Alimento industrializado
Fruta e vedura in natura
Carne de frango
Peixe in natura
Suco
Pão
Verdura in natura
Café

• Assistência médica (convênio)
• Fornecimento de
energia elétrica
• Manutenção / instalação /
desenvolvimento de software
• Serviços de limpeza
e conservação
• Serviços bancários

E TEM MAIS!
Além de criar um site especialmente para as cooperativas
interessadas em participar das compras públicas,
disponibilizamos um serviço especial de acompanhamento
de todos os editais lançados pelo governo, no seu município,
estado e também nacionalmente.

FUNCIONA ASSIM:
PASSO 1
Acesse o site
www.somoscooperativismo.coop.br/compraspublicas

PASSO 2
Preencha o formulário dizendo quais produtos ou
serviços você deseja oferecer para o governo.

PASSO 3
Defina se vai querer participar de oportunidades
somente no seu estado, em várias unidades da
federação ou em âmbito nacional.

PASSO 4
Após o preenchimento, um consultor entrará em
contato, por telefone, para finalizar o cadastro da
cooperativa e passar instruções de como usar o serviço.

Pronto! Depois de cadastrada, sua cooperativa receberá, por
e-mail, alertas com os editais mais interessantes para seu ramo
de atuação e especialidade. Uma maneira simples e eficiente
de ajudar o setor a crescer, gerando mais renda para milhares
de brasileiros.

Aponte o leitor de QR Code do seu
celular ou a câmera do seu iPhone e
acesse tudo sobre compras públicas.

O serviço é um benefício exclusivo
para cooperativas ativas e regulares
no Sistema OCB.
Em caso de dúvidas, entre
em contato conosco:
compraspublicas@ocb.coop.br
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