
Comando do 6º Distrito Naval assina Termo de Cooperação com 
o SEBRAE/MS

CA Petronio falando para o Conselho sobre os benefícios do acordo para a região

O Comando do 6º Distrito  Naval  (Com6ºDN) assinou,  em 27 de julho de 
2016,  um  Termo  de  Cooperação  Técnica  com  o  SEBRAE/MS  voltado  para  a 
realização de ações conjuntas em prol do desenvolvimento das micro e pequenas 
empresas (MPE) e dos agricultores familiares do Estado de Mato Grosso do Sul.

Esta  parceria  com  o  SEBRAE  é  uma  oportunidade  ímpar  para  que  as 
empresas locais e os agricultores familiares possam ser vistos e contratados por 
todos  os  Órgãos  do  Governo,  haja  vista  que  as  compras  governamentais  de 
fornecedores  locais,  além  de  reduzir  os  gastos,  promove  o  desenvolvimento 
econômico sustentável de cada região, já que faz o dinheiro investido circular no 
próprio município/região. 

O acordo foi firmado durante reunião do Conselho Deliberativo Estadual do 
SEBRAE/MS,  ocorrida  na  sede  da  instituição  em  Campo  Grande,  e  prevê  a 
participação da Marinha nas Rodadas de Negócios promovidas pelo SEBRAE/MS no 
estado;  a  realização  de  capacitação  em licitação  para  as  MPE,  em especial  na 
utilização  da  Sistemática  de  Registro  de  Preços;  e  a  realização  de  chamadas 
públicas para a aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares. Em 
contrapartida, o SEBRAE/MS irá auxiliar  a  Marinha na divulgação dos processos 
licitatórios às empresas cadastradas em seu banco de dados e  orientar as MPE e 
agricultores familiares sobre como fornecer para a Administração Pública Federal.



Membros do Conselho Deliberativo Estadual do SEBREA/MS com o Comandante do 6º 
Distrito Naval e o Diretor do CeIMLa

A condução do Termo de Cooperação ficará a cargo do Centro de Intendência 
da Marinha em Ladário (CeIMLa) e tem como foco principal o fomento da economia 
local,  ocasionando  um  desenvolvimento  regional  e  a  ampliação  da  gama  de 
fornecedores da Marinha.

 


