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RESUMO 

As aquisições de bens e serviços realizadas pelo Estado desempenham papel fundamental 

para o funcionamento da máquina pública na efetividade de políticas e funções assumidas 

pelo setor público. Dentro deste contexto, não se pode negar o relevante papel das micro e 

pequenas empresas (MPE) nas economias nacionais. O Estado pode utilizar o seu poder de 

compras para fomentar e desenvolver esse segmento da economia, criando políticas públicas 

de favorecimento às MPE nas licitações governamentais. O objetivo do presente estudo foi 

identificar os principais desafios à promoção do desenvolvimento local a partir das licitações 

de uma IFES localizada no interior de Minas Gerais. No primeiro momento a pesquisa buscou 

confirmar a baixa adesão de MPE locais nos pregões da IFES investigada. Em seguida 

levantou-se a percepção de micro e pequenos empresários acerca das dificuldades encontradas 

por eles nas licitações públicas, especialmente nos processos licitatórios promovidos pela 

instituição, e, por fim, fez-se uma análise dos dispositivos legais vigentes no ordenamento 

jurídico brasileiro, dentro da temática, e sua influência, nas rotinas de compras dos órgãos 

públicos. Os resultados da pesquisa indicaram que, apesar da ocorrência de aumento 

significativo do número de MPE contratadas com a administração pública, as locais 

representam menos de 1% do total de compras do órgão investigado. Sob a ótica dos 

empresários locais, ficou demonstrado que a falta de informações acerca dos Editais 

publicados pela IFES e o desconhecimento sobre a legislação que rege as compras públicas, 

especialmente sobre questões relacionadas aos benefícios concedidos a este segmento nas 

contratações governamentais, são os principais obstáculos enfrentados por eles. Ademais, 

foram trazidas ao debate lacunas existentes na legislação que trata das prerrogativas 

concedidas às MPE nos negócios públicos, que refletem diretamente nos procedimentos de 

compras do órgão em análise. Concluiu-se que a utilização da licitação como instrumento de 

política pública é bastante complexa. É preciso avançar muito na discussão acerca da 

utilização do poder de compra do Estado como potencial indutor de desenvolvimento local. 

 

Palavras-chave: Compras governamentais. Micro e Pequenas Empresas. Desenvolvimento 

local. 

  



ABSTRACT 

The acquisitions of goods and services carried out by the State play a fundamental role for the 

functioning of the public machine in the effectiveness of policies and functions assumed by 

the public sector. Within this context, the relevant role of Micro and Small Enterprises (SME) 

in national economies cannot be denied. The State can use its purchasing power to foster and 

develop this segment of the economy by creating public policies to favor SMEs in 

government bids. The objective of the present study was to identify the main challenges to the 

promotion of local development from the bids of an IFES located in the interior of Minas 

Gerais. At the first moment the research sought to confirm the low adhesion of local MPE in 

the IFES sessions investigated. Then came the perception of micro and small entrepreneurs 

about the difficulties encountered by them in public tenders, especially in the bidding 

processes promoted by the institution, and, finally, an analysis was made of the legal 

provisions in force in the Brazilian legal system, within of the theme, and its influence, in the 

shopping routines of public agencies. The results of the survey indicated that, despite the 

significant increase in the number of EPMs contracted with public administration, the sites 

represent less than 1% of the total purchases of the investigated organ. From the point of view 

of local entrepreneurs, it has been shown that the lack of information about the IFES 

published notices and the lack of knowledge about the legislation governing public 

procurement, especially on issues related to the benefits granted to this segment in 

government contracting, are the main obstacles faced by them. In addition, there were gaps in 

the legislation that deal with the prerogatives granted to SME in public affairs, which directly 

reflect the purchasing procedures of the organ under analysis. It was concluded that the use of 

bidding as an instrument of public policy is quite complex. It is necessary to advance much in 

the discussion about the use of the purchasing power of the State as a potential inducer of 

local development. 

 

Keywords: Government purchases. Micro and small enterprises. Local development. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 Contextualização e problema de pesquisa 

As compras governamentais vêm sendo elevadas a um alto nível de importância 

devido ao grande volume de capital movimentado em todo o mundo. Os montantes de 

recursos envolvidos são expressivos, estudos mostram que as aquisições públicas na Europa e 

nos Estados Unidos podem representar até 16% e 20% do Produto Interno Bruto (PIB), 

respectivamente (AURIOL, 2006; OECD, 2002, 2017; DIMITRI; PIGA; SPAGNOLO, 

2011).  

O Relatório Benchmarking Public Procurement 2017, publicado pelo Banco Mundial, 

apresenta dados e análises de 180 economias mundiais, incluindo o Brasil, sobre questões que 

afetam como o setor privado faz negócios com o governo. Com o intuito de fortalecer o papel 

das compras públicas como um estímulo ao crescimento econômico e ao desenvolvimento do 

setor privado, o documento aponta dados que mostram a relevância do mercado de compras 

públicas não só nas economias nacionais, mas o impacto destas no PIB mundial, e destacam 

que “public procurement is the largest single marketplace in developing and developed 

economies, accounting for around one-fifth of global GDP” (WORLD BANK, 2017, p. 17). 

Internamente, dados do Painel de Compras do Governo Federal (BRASIL, 2018a) 

mostram que o valor das contratações federais brasileiras, em 2016, exibiu o montante de 50,9 

bi para o período, representando quase 10% do PIB nacional.  

Assim, percebe-se que as compras públicas guardam forte relação com a ação do 

Estado capaz de ativar dispositivos para dinamizar a economia nacional, uma vez que 

movimentam recursos que representam parcela significativa do PIB brasileiro. 

Por estas e outras razões, diversos autores (ARANTES, 2006; SOUSA JUNIOR, 2008; 

SILVA, 2008; BARADEL, 2011; JACOBY FERNANDES, 2017) têm enxergado as compras 

governamentais com o olhar das políticas públicas, ou seja, rejeitam a tradicional e simplista 

visão exclusiva de atividade-meio, vislumbrando, além disso, finalidades que podem também 

ser alcançadas por meio de tal procedimento: é o entendimento da licitação como um 

instrumento de políticas públicas.  

Essa visão mais ampla de licitação se encontra sustentada pela expressividade do 

poder de compra do Estado, o que envolve as três esferas da federação brasileira, e no fato 

consequente de que seu uso pode provocar, em linhas gerais, alterações no mercado, ou, mais 

especificamente, em determinados setores da economia. Há que se considerar, por fim, que 
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tais alterações podem perpassar o campo econômico e acabar por incidir também no aspecto 

social. 

Dentro desse contexto, surge o relevante papel das Micro e Pequenas Empresas (MPE) 

nas economias nacionais, seja pelo seu peso na geração e manutenção de empregos, seja pela 

sua participação na composição do PIB. Estudo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE), sobre a participação das Microempresas (ME) e Empresas de 

Pequeno Porte (EPP) na economia brasileira, mostra que, os pequenos negócios respondem 

por mais de um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Juntos, os cerca de 12,4 

milhões de optantes pelo Simples Nacional representam 27% do PIB. Este segmento de 

empresas responde, ainda, por mais da metade dos empregos privados no país. Em 2016, 99% 

dos estabelecimentos pertenciam ao grupo das MPE, e estas foram responsáveis também por 

mais da metade dos empregos no setor privado não agrícola formal (54,5%) e pelo pagamento 

de 44,3% da massa de salários no Brasil (SEBRAE, 2018). 

A política de uso do poder de compra para desenvolver as MPE não é novidade nas 

administrações de outros países (FONSECA, 2016; JACOBY FERNANDES, 2017; 

MOREIRA; MORAIS, 2003; MOTA, 2016). Trata-se, portanto, de prática já experimentada 

em alguns Estados para desenvolver economias locais e, por consequência, a economia 

nacional. O Estado brasileiro também tem seguido essa tendência, promovendo iniciativas 

para fomentar e desenvolver esse segmento da economia, sobretudo por intermédio de 

políticas que viabilizem o acesso ao crédito e ampliem a competitividade dessas organizações. 

Importante destacar que especial tratamento a esta parcela de empresas tem sede 

constitucional, conforme Artigos 170, inciso X e 179, da Carta Magna (BRASIL, 1988). 

Sendo assim, com o propósito de promover o desenvolvimento econômico e social no 

âmbito municipal e regional (BRASIL, 2006), e melhorar o acesso das MPE ao mercado das 

compras governamentais, o Estado brasileiro adotou uma política regulatória, estruturada pela 

Lei Complementar nº 123/2006 (BRASIL, 2006), e suas alterações posteriores.  

Contudo, em que pese existir iniciativas do Estado no sentido de privilegiar as MPE 

nas contratações públicas, estudos demonstram que nem sempre esta parcela de empresas se 

considera apta ou motivada a concorrer nos certames governamentais (CABRAL et al, 2015; 

CARNEIRO, 2017; FEE, R., et al, 2002; KARJALAINEN; KEMPPAINEN, 2008; REIS; 

CABRAL, 2015).  

Cumpre ressaltar, também, o caráter rígido e formal, ainda presente nos procedimentos 

legais que norteiam as contratações públicas brasileiras, mesmo diante das tentativas de 

modernização do Estado advindas do gerencialismo (BRESSER PEREIRA, 1998), o que 
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pode dificultar ou até mesmo impedir que a política de desenvolvimento econômico e social 

seja implementada a contento. 

 Frente ao exposto, e diante das observações feitas pela pesquisadora durante o 

exercício da função de pregoeira em uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), 

localizada no interior de Minas Gerais, manifesta-se uma inquietação quanto às causas da 

baixa participação de ME e EPP locais nas licitações promovidas pelo órgão em que atua.  

Assim, partindo-se do pressuposto de que há baixa representatividade de fornecedores 

locais nos certames licitatórios de uma IFES, pergunta-se: quais são as principais variáveis 

que influenciam esta pequena adesão?  

 

1.2 Objetivos 

O presente estudo possui como objetivo geral identificar os principais desafios à 

promoção do desenvolvimento local a partir das licitações de uma IFES. Para se alcançar o 

objetivo principal, propõem-se os seguintes objetivos específicos:  

i) Demonstrar a baixa representatividade das MPE nos pregões eletrônicos da IFES 

investigada, no período de 2015 a 2017;  

ii) Verificar a percepção dos atuais e potenciais fornecedores localizados no 

município onde está inserida a instituição pesquisada, acerca das dificuldades 

encontradas por este segmento de empresas nas licitações públicas, especialmente 

nos processos licitatórios promovidos pela instituição;  

iii) Analisar os dispositivos legais vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, com o 

intuito de promover o desenvolvimento econômico local e regional a partir das 

licitações, e sua influência, nas rotinas de compras dos órgãos públicos. 

 

1.3 Justificativa e aplicabilidade da pesquisa 

A temática proposta para a presente dissertação se justifica, inicialmente, pela 

expressiva influência das compras governamentais no PIB de um Estado. Soma-se a isto a 

crença, por parte do Governo Federal brasileiro, em torno da importância das MPE para a 

economia do país, o que se desdobrou em iniciativas governamentais direcionadas para o 

tratamento favorecido a este segmento em diversos aspectos, inclusive nas compras públicas.  

Acredita-se, portanto, que, além de sua função básica para suprir a administração 

pública com bens e serviços, o processo de contratação pelo poder público pode representar 

uma política efetiva que viabilize estratégias locais de desenvolvimento econômico 
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sustentável, visando à geração de emprego e renda. Dados recentes do Anuário do Trabalho 

nos Pequenos Negócios (SEBRAE, 2018) revelam o potencial das MPE na estrutura 

econômica brasileira e para o emprego. Em 2016, o segmento representava, no Brasil, cerca 

de 6,8 milhões de estabelecimentos, responsáveis por 16,9 milhões de empregos formais 

privados não agrícolas, segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 

registro administrativo do Ministério do Trabalho. O estudo mostra, ainda, que, mesmo com a 

crise econômica brasileira recente, com queda da produção e aumento do desemprego, os 

micro e pequenos empreendimentos tiveram papel significativo na geração de postos de 

trabalho (SEBRAE, 2018).  

Importante salientar, ainda, que pesquisas recentes (BRAGA; XAVIER, 2011; 

CABRAL et al, 2015; MARTINS, 2017; SOUSA JÚNIOR, 2008) têm tido como objeto de 

estudo a atuação dos órgãos da administração pública em relação aos benefícios concedidos às 

MPE nos certames licitatórios. No entanto, a partir de busca feita nas principais bases de 

dados de pesquisas científicas, como Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL), 

Scientific Electronic Library Online (Scielo) e Portal de Periódicos CAPES, percebe-se que, 

estudos voltados para o mercado, com foco no acesso de MPE locais e regionais às compras 

públicas, ainda são escassos na comunidade científica. 

Nota-se, ainda, a existência de lacunas quando se trata da aplicabilidade dos benefícios 

legais às rotinas das licitações, surgindo, então, a necessidade de verificar se tais incentivos 

concedidos às ME e EPP, com a finalidade de promover o desenvolvimento local e regional, 

são, de fato, efetivos quando o Estado faz uso do seu poder de compra para este fim.  

Assim, diante da importância que as IFES vêm assumindo no desenvolvimento 

regional, sendo estas consideradas como um elemento chave no processo (KURESKI; 

ROLIM, 2009), aliado ao relevante papel das MPE na economia local e regional, e ainda, a 

partir da complexidade de se legitimar a concessão do tratamento favorecido, diferenciado e 

simplificado a este segmento de empresas nas licitações, torna-se fundamental investigar os 

desafios enfrentados por ME e EPP locais na participação dos certames licitatórios 

promovidos por uma IFES localizada do município onde estão inseridas.  

No que tange à aplicabilidade do estudo, acredita-se que os resultados da pesquisa 

poderão amparar os gestores públicos tanto no campo estratégico, no que tange 

especificamente à Pró-Reitoria de Administração da instituição investigada, quanto no campo 

operacional, caracterizado pelo Setor de Compras e Licitações do órgão, servindo os dados do 

estudo como subsídio para a implementação de eventuais medidas que possibilitem um maior 

incremento das MPE locais nos certames da universidade lócus do estudo. 
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Outrossim, conjectura-se que os resultados servirão de auxílio também aos potenciais 

fornecedores sediados na localidade da unidade da administração pública federal em análise, 

de modo que possam participar com maior segurança dos certames promovidos pelo órgão. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

O presente trabalho foi estruturado conforme demonstra a Figura 1, a seguir: 

Figura 1 - Estrutura do trabalho 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O arcabouço teórico trazido no estudo está dividido em cinco momentos.  Inicialmente 

faz-se uma breve explanação acerca da relação entre Estado e Mercado, e como 

desdobramento desta, o surgimento das compras públicas. Posteriormente demonstra-se, por 

meio de dados governamentais, o elevado nível de importância das compras públicas, no que 

tange à sua influência no PIB de Estados internacionais, bem como no PIB brasileiro. 

Posteriormente são delineados os procedimentos que regem as contratações públicas no Brasil 

e no mundo, a título de comparação, e na seção ulterior contempla-se o uso do poder de 

compra do Estado como instrumento de política pública para incremento às MPE, no Brasil e 

também em outros Estados, comparativamente. Por fim, faz-se uma análise, a partir de 

diferentes posicionamentos doutrinários, sobre a real contribuição econômica e social quando 

o Estado faz uso deste poder de compra para beneficiar as MPE nas licitações. 

 

2.1 O Estado, o Mercado e as compras públicas 

A origem das aquisições de bens é marcada pelas relações de troca estabelecidas pelo 

homem quando este percebeu que poderia entregar o produto de seu trabalho e receber em 

troca o produto de outro trabalho que fosse equivalente. Ao longo da história tais relações 

foram evoluindo até se chegar à economia mercantil, considerada o primeiro estágio do 

capitalismo e das estruturas do Estado (VACCA, 1991). 

Nesse contexto, o desenvolvimento das técnicas de produção, sobretudo na Revolução 

Industrial, modificou o eixo econômico e criou novas dinâmicas sociais, transformando a 

economia mercantil em economia de produção. O homem passou a produzir mais do que o 

necessário para a própria subsistência, com o intuito de acumular capital.  

Assim, ao final do século XVIII, o mercado deixa de ser apenas cenário das relações 

de troca; não é mais o principal instrumento de legitimação da ordem social e política 

existentes (VACCA, 1991). 

Destarte, com o aumento crescente da produção em massa e da urbanização, tornou-se 

cada vez mais imprescindível incumbir ao governo novas atribuições, e a máquina do Estado 

surge, assumindo, além de outras funções, a de reguladora do ciclo econômico.  

Além da ativa atuação no sistema econômico, o Estado vinha desenvolvendo, desde o 

final do século XIX, novas relações com a sociedade civil, conforme expõe Ouverney (2005), 

resultando na formação e posterior consolidação de sistemas de proteção social que, não 

obstante a diversidade de formas assumidas nos diferentes contextos nacionais, 
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convencionou-se chamar de Estado do Bem-Estar Social (Welfare State) (OUVERNEY, 

2005).  

A partir daí houve maior estreitamento da relação público-privado. A maior 

complexidade das demandas da sociedade exigiu a viabilização, pelo Estado, da atuação de 

particulares na realização de negócios comuns (ARAÚJO, 2011). Assim, o Estado deixa de 

ser autossuficiente, no que tange ao atendimento dos interesses públicos, necessitando 

socorrer-se ao mercado, e contratando particulares para auxiliar o aparelho estatal a suprir as 

demandas da sociedade. 

As compras públicas são, por sua vez, fruto desse entrelaçamento entre público e 

privado, e atualmente, as aquisições de bens e serviços realizadas pelo Estado, seja para o 

bom funcionamento da máquina pública, seja para viabilizar políticas e funções assumidas 

pelo setor público, diante da complexidade da sociedade e suas inúmeras demandas, 

impactam, significativamente, as despesas públicas. 

 

2.2 O impacto das compras públicas na economia mundial e nacional 

O tema “compras governamentais” ganha importância devido ao grande volume de 

capital movimentado em todo o mundo. Segundo Auriol (2006), as compras do setor público 

de bens e serviços podem representar mais de 18% do PIB mundial, e em 2002 este valor foi 

estimado em US$ 5,8 trilhões. Neste mesmo ano, um estudo realizado pela Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD) estimou que, em 1998, o volume total das 

aquisições governamentais foi de U$ 5,55 trilhões, ou seja, o equivalente a 82,3% de todo o 

volume de transações de bens e serviços ocorridos no mundo àquela época (OECD, 2002). 

Em números atualizados, o relatório Government at a Glance 2017 (OECD, 2017) publicou 

dados comprovando que, nos países membros da OECD, o tamanho total das compras 

públicas representa aproximadamente 12% do PIB nominal, fazendo deste setor uma 

atividade econômica chave: varia de 5,1% no México para 20,2% na Holanda. A Figura 1 

discrimina, em percentuais, os valores de comprometimento do PIB com compras 

governamentais de todos os países-membros da OECD em 2007, 2009 e 2015. 
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Figura 2- Despesas de compras do governo federal como porcentagem do PIB e despesas 

públicas totais, 2007, 2009 e 2015.  

Fonte: OECD (2017) 

 

Ainda no documento supracitado, a OECD destaca que, além da observância aos 

princípios e às regras que norteiam as compras públicas, os governos estão dedicando 

esforços para aumentar a eficiência e eficácia desta função chave do Estado. Destacam ainda: 

From identifying the needs, determining the person or organisation to supply 

them; to ensuring delivery of purchases, within the agreed timeframe and to 

the expected quality, public procurement has implications for public sector 

performance and citizen’s satisfaction (OECD, 2017, p. 172). 

 

Os contratos públicos eficientes e eficazes são, portanto, essenciais para responder às 

necessidades dos cidadãos, posicionando-se cada vez mais como um pilar fundamental da boa 

governança e ajudando a restaurar a confiança no setor público. 

No que tange às contratações públicas no Brasil, o relatório Informações Gerenciais de 

Contratações e Compras Públicas, publicado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MPOG)
1
 (BRASIL, 2014b), estimou que, entre janeiro e dezembro de 2014, as 

compras governamentais movimentaram R$ 62,1 bilhões na aquisição de bens e serviços por 

meio de 196,9 mil processos, levando-se em consideração todas as modalidades de 

contratação. Em busca feita ao Painel de Compras do Governo Federal (BRASIL, 2018a), 

ferramenta criada pelo Ministério do Planejamento, por meio de sua Secretaria de Gestão 

                                                 
1
 Atualmente denominado Ministério da Economia. 
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(SEGES), o valor das contratações, em 2016, exibiu o montante de 50,9 bi para o período, 

representando quase 10% do PIB nacional. A partir dos dados apresentados, percebe-se que as 

compras públicas guardam forte relação com a ação do Estado capaz de ativar dispositivos 

para dinamizar a economia nacional, uma vez que movimentam recursos que representam 

parcela significativa do PIB brasileiro.  

Importante destacar que cada Estado possui um regramento específico a fim de regular 

seu sistema de contratações, composto de princípios, normas e procedimentos que irão indicar 

o nível de flexibilidade ou rigidez da gestão de compras governamentais de cada um. 

Passa-se, então, à análise dos procedimentos legais que norteiam as contratações no 

Brasil, comparativamente a outros países, a fim de se estabelecer conceitos importantes para a 

condução do estudo. 

 

2.3 Procedimentos que regem as contratações públicas no Brasil e no mundo 

Nesta seção serão feitas análises de diferentes sistemas de compras governamentais, a 

fim de perceber as proximidades e os distanciamentos quando comparados aos ritos 

licitatórios brasileiros. 

 

2.3.1 Diretivas de Compras Governamentais da União Europeia 

Na União Europeia (UE), a legislação que trata das compras governamentais deste 

bloco econômico é regida por meio de Diretivas, que são ordenamentos estabelecendo a 

coordenação de normas e procedimentos para as aquisições de bens e contratações de serviços 

e obras públicas, a partir de determinado valor mínimo. Os países membros devem adaptar 

sua legislação nacional com base nas Diretivas, aplicando os princípios da igualdade de 

tratamento e da não-discriminação, além da transparência e proporcionalidade (TORRES, 

2012; UE, 2014). 

Em 2004 a União Europeia atualizou e simplificou a legislação relativa aos processos 

de adjudicação dos contratos públicos. Esta revisão resultou na fusão das quatro Diretivas 

europeias vigentes em dois outros atos legislativos - Diretiva nº 2004/18/CE e Diretiva nº 

2004/17/CE -, os quais posteriormente foram revogados pelas Diretivas atualmente em vigor: 

i) Diretiva nº 2014/23/UE
2
, relativa à adjudicação de contratos de concessão; e ii) Diretiva nº 

2014/24/UE
3
, referente aos contratos públicos; e iii) Diretiva nº 2014/25/UE

4
, que se refere 

                                                 
2
 Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0023 

3
 Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32014L0024 

4 
Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32014L0025 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32014L0024
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aos contratos públicos celebrados pelas entidades que operam nos setores da água, da energia, 

dos transportes e dos serviços postais. 

No que tange às modalidades de adjudicação de contratos públicos no âmbito da UE, o 

Quadro 1 discrimina os procedimentos previstos na Diretiva 2014/24/UE.  

 

Quadro 1 - Procedimentos de contratação pública na União Europeia 

MODALIDADE CARACTERÍSTICAS 
PREVISÃO 

LEGAL 

Concurso Aberto 

Modalidade em que qualquer operador econômico 

interessado pode apresentar uma proposta em 

resposta a um convite à apresentação de propostas. 

Artigo 27º, 

DIRETIVA 

2014/24/UE. 

Concurso 

Limitado 

Neste procedimento qualquer operador econômico 

pode apresentar um pedido de participação em 

resposta a um anúncio de concurso. 

Artigo 28º, 

DIRETIVA 

2014/24/UE. 

Procedimento 

concorrencial 

com negociação 

Nesta modalidade as entidades contratantes 

consultam os fornecedores de sua escolha, e 

negociam com eles as condições do contrato. 

Artigo 29º, 

DIRETIVA 

2014/24/UE. 

Diálogo 

Concorrencial 

Aplica-se para contratos particularmente 

complexos, quando as entidades contratantes não 

puderem definir sozinhas as soluções técnicas que 

satisfaçam as suas necessidades ou não possam 

elaborar a parte jurídica e financeira de um projeto 

(os grandes projetos de infraestruturas podem 

utilizar esta modalidade). Destaca-se, neste 

procedimento, a participação conjunta dos 

fornecedores e contratantes, os quais discutem e 

definem soluções para o problema. Adjudica-se, 

portanto, o contrato, em função dos critérios 

fixados e com base na proposta economicamente 

mais vantajosa. 

Artigo 30º, 

DIRETIVA 

2014/24/UE. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A partir da leitura da Diretiva supracitada, percebe-se que as diretrizes que a compõe 

possibilitam aos legisladores nacionais definirem normas de qualidade adequadas por meio 

das especificações técnicas ou das condições de execução dos contratos, permitindo os 

Estados membros acolherem soluções orientadas para a contratação pautada pela qualidade, 

podendo os contratantes proibir ou restringir a utilização exclusiva do preço ou do custo para 

avaliar a proposta economicamente mais vantajosa. 

Nesse sentido, Fonseca (2016, p. 51) afirma que: 
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[...] as novas Diretivas europeias surgem no contexto da Estratégia Europa 

2020
5
, e apontam para uma economia europeia mais verde, mais inovadora e 

mais inclusiva do ponto de vista social, apostando na contratação pública 

como um instrumento de realização de políticas públicas ambientais, sociais 

e de fomento à inovação, com promoção do desenvolvimento sustentável, 

assegurando simultaneamente a obtenção da melhor relação-qualidade-preço 

para os seus contratos. 

 

Assim, de acordo com a visão do autor, deve o legislador nacional garantir que a 

avaliação da melhor relação qualidade-preço seja feita pelo gestor público contratante, por 

meio da fixação de critérios de adjudicação não só econômicos, mas também qualitativos 

(FONSECA, 2016).  

 

2.3.2 Compras Governamentais nos Estados Unidos da América 

Os Estados Unidos (EUA) são uma federação, pelo que há uma repartição de poder em 

nível federal, estadual e local. Em matéria de Direito Administrativo a competência é 

concorrente, cabendo a cada um dos entes elaborar sua própria legislação. Existem diversas 

normas sobre o tema em âmbito federal, mas a que merece destaque é o Federal Acquisition 

Regulation – FAR (U.S., 2005), que é a norma geral na qual constam regras sobre contratação 

de obras, serviços e bens. Os demais entes, portanto, devem editar normas sobre suas próprias 

contratações, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo FAR (OLIVEIRA, 2015). 

No Estado norte-americano tem-se a consciência resultante do pensamento liberal 

econômico de que a iniciativa privada, em seu ambiente competitivo, tem possibilidade de 

agir com maior eficiência. Por isso, o país se vale muito do setor privado para atender 

necessidades públicas. Percebe-se, assim, que há na gestão de compras do Estado a busca por 

resultados, em detrimento dos métodos clericais. Há, portanto, na legislação norte-americana 

considerável discricionariedade no que diz respeito ao critério de julgamento das propostas e 

da definição dos requisitos para a contratação. A rigor, os objetivos básicos previstos no FAR 

para o sistema de compras governamentais americano vão nesse sentido, a saber: 

1) satisfazer os compradores em termos de custo, qualidade e tempo, o que 

deve ser feitos, dentre outras coisas, com a promoção da competitividade;  

2) minimizar os custos administrativos;  

3) conduzir os negócios com integridade, justiça e transparência;  

4) e cumprir os objetivos da política pública (1.102, FAR, b) (tradução 

nossa) 

 

                                                 
5
 A estratégia Europa 2020 é a estratégia da UE para o crescimento e o emprego para a década em curso, 

colocando o foco no crescimento inteligente, sustentável e inclusivo como forma de superar as deficiências 

estruturais da economia europeia, melhorar a sua competitividade e produtividade e assegurar uma economia 

social de mercado sustentável. Vide https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=PT 
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Destaca-se, nesse último princípio, a integração entre a contratação pública e as 

demais políticas públicas do Estado. Moreira e Morais (2003) corroboram ao destacarem que 

os objetivos das políticas públicas na legislação estadunidense abrangem aspectos 

econômicos, industriais, sociais e de valorização do desenvolvimento local, este último 

aspecto baseado na determinação de que os órgãos e empresas públicas concedam preferência, 

nas suas aquisições, aos bens de produção doméstica, de acordo com condições e exigências 

estabelecidas nas normas e procedimentos de compras governamentais. Frisa-se, neste ponto, 

que a promoção do desenvolvimento nacional é objetivo comum expresso na legislação que 

regulamenta as licitações públicas brasileiras, conforme será exposto adiante. 

Insta salientar, ainda, o pensamento de Gansler, et al (2003), citados por Motta (2010, 

p. 92), os quais aduzem que o governo norte-americano está “[...] increasingly integrating 

private sector services into its operations. The challenge is to adapt these practices and 

integrate these services in ways that will produce the overall greatest results, not just 

optimize selected elements of the supply chain”. 

No que tange às modalidades de contratações norte-americanas, em nível federal o 

FAR estabelece três procedimentos de adjudicação dos contratos, quais sejam: i) 

procedimentos simplificados (simplified acquisition procedures) – dispostos no Part 13, FAR; 

ii) propostas fechadas (sealed bidding) - Part 14, FAR; e iii) contratação ou aquisição 

negociada (negotiated competitive proposals) – com previsão expressa no Part 15, FAR.  

Oliveira (2018) explica que o primeiro é utilizado paras as pequenas contratações. O 

segundo, sealed bidding, é utilizado para aquelas contratações cujos valores sejam relevantes, 

mas a seleção da melhor proposta não necessita de uma negociação complexa, baseando-se no 

menor valor ou na melhor relação entre o preço e outros fatores relevantes para o resultado a 

ser alcançado pelo Poder Público (relação qualidade e preço, o Value for Money – VfM). 

Nessa espécie de procedimento, o candidato apresenta a sua proposta lacrada e a 

administração pública julga de acordo com as regras anteriormente fixadas, não havendo largo 

espaço para negociação. A contratação negociada existe em duas modalidades: uma que 

ocorre em um ambiente não competitivo, pois existe uma única fonte de fornecimento (sole 

source acquisitions), e outra que ocorre em um mercado competitivo (competitive 

acquisitions). Na sua forma competitiva, a aquisição negociada é aplicada àqueles casos nos 

quais a negociação é necessária para atenuar a complexidade do procedimento de seleção, 

facilitando a decisão da autoridade administrativa. Há certa discricionariedade dos gestores 

para a escolha do procedimento, embora a legislação imponha alguns limites (OLIVEIRA, 

2018). 
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Percebe-se, portanto, que os EUA vem promovendo mudanças na visão do setor de 

contratação, que antes era mais formal e se voltou para uma postura mais estratégica, focada 

no resultado. Com isso, o modelo americano tem por base critérios de seleção dos contratados 

que levam em conta a relação entre custos e benefícios públicos, ao passo que no Brasil ainda 

se tem práticas engessadas, como por exemplo, o uso, na maioria dos casos, do menor preço 

como critério de seleção. Outra diferença é que o sistema americano admite maior 

discricionariedade para o gestor em relação aos critérios de julgamento da proposta e em 

relação à definição do objeto, diferentemente do rigor da legislação brasileira sobre o tema. 

Passa-se, então, à análise dos ritos que compõem as aquisições governamentais 

brasileiras. 

 

2.3.3 As contratações públicas no Brasil 

Diferentemente do que ocorre nos EUA e em outros países do mundo, as aquisições 

públicas federais do Brasil não estão seguindo a tendência de buscar inspiração nos 

desenvolvimentos privados, a preocupação do legislador brasileiro ainda se restringe ao 

cumprimento estrito do rito legal. Motta (2010) corrobora com a ideia ao afirmar que: 

Como a legislação brasileira em vigor é fruto de uma preocupação 

primordial com o combate à corrupção, sendo ainda combinada com o 

princípio jurídico da legalidade, na prática, qualquer outra dimensão, além 

do cumprimento do rito legal, que se queira perseguir em termos de melhora 

da qualidade das aquisições, torna-se irrelevante. Os riscos pessoais a que se 

submetem os agentes públicos responsáveis pelas aquisições é de tal monta 

que dificulta o surgimento e implementação de inovações (MOTTA, 2010, p. 

109). 

 

Portanto, no caso brasileiro, a discussão em torno das questões relacionadas com as 

compras governamentais tende a se centrar basicamente aos aspectos jurídicos dos 

procedimentos, ainda que a administração pública seja regida pelo princípio constitucional da 

eficiência
6
. 

Motta (2010) acrescenta, ainda, que o eventual sacrifício da eficiência, em nome do 

combate à corrupção, não vem surtindo os efeitos esperados. Mesmo organizações 

internacionais como o Banco Mundial, que, via de regra, orienta aos países em 

desenvolvimento que elaborem legislações de compras públicas mais transparentes, 

permitindo o controle e o combate à corrupção, apontam que no caso brasileiro “[...] the 

transparency of the 1993 procurement law provided an adequate legal framework to combat 

                                                 
6
 CF/88, art. 37, caput, com a redação da EC n. º 19/98. 
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corrupt and fraudulent practices, but this has not been enough to their eradication” (WORLD 

BANK, 2004, p. xii). 

No Brasil, o rito de aquisição e contratação pública é denominado licitação, que 

constitui, segundo o jurista Hely Lopes Meirelles: 

[...] o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública 

seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse, 

inclusive o da promoção do desenvolvimento econômico sustentável e 

fortalecimento de cadeias produtivas de bens e serviços domésticos 

(MEIRELLES, 2016, p. 310).  

 

A exigência do procedimento licitatório para aquisições pelo poder público encontra 

guarida no Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal da República (BRASIL, 1988), que 

estabelece:  

Art. 37 [...] 

 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 

exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações (BRASIL, 1988). 

 

A legislação brasileira sobre compras governamentais está consolidada na Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores. A referida lei estabelece as 

normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, 

inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios (BRASIL, 1993), sendo, portanto, de aplicação 

obrigatória para os órgãos da administração pública direta e indireta de todos os entes 

federados. 

As licitações públicas baseiam-se em princípios constitucionais, elencados no Art. 37, 

caput, da Carga Magna, quais sejam o da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência (BRASIL, 1988), sendo este último introduzido no rol apenas dez anos após a 

promulgação da Constituição, por meio da Emenda Constitucional nº 19, de junho de 1998.  

Além dos princípios expressos na Constituição, as licitações são regidas, ainda, por 

princípios específicos elencados na Lei 8.666/93, quais sejam: 

Art. 3
o
 A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 

será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
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convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (grifos 

nossos) (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) (BRASIL, 1993). 

 

Destaca-se, dentre aqueles expressos na Lei de Licitações, o princípio do 

desenvolvimento nacional sustentável, podendo-se inferir, portanto, que a lei intenciona que 

as compras públicas privilegiem os produtos manufaturados e os serviços nacionais que 

atendam às normas técnicas brasileiras, pretendendo, assim, incentivar o fortalecimento da 

indústria nacional e o fomento ao setor de serviços.  

Nesse sentido, torna-se importante mencionar que a Constituição Federal estabelece 

proteções e preferências em vários aspectos às Micro e Pequenas Empresas
7
. Essa proteção, 

imposta pela Lei Maior, foi realizada por meio de Lei Complementar, conforme determina o 

Artigo 146, inciso III, alínea “d” da Carta Constitucional
8
 (BRASIL, 1988). Dessa forma, a 

LC nº 123, de 14 de dezembro de 2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 

de Pequeno Porte – e suas alterações (BRASIL, 2006), veio regulamentar tal previsão 

constitucional, estabelecendo normais gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido 

a ser dispensado às ME e EPP no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. Posteriormente será abordada esta temática com maior 

profundidade.  

No que tange aos aspectos procedimentais das aquisições públicas brasileiras, as 

licitações são divididas em dois momentos: a fase interna e a fase externa. Meirelles (2016, p. 

337) descreve ambas de forma clara e objetiva, a saber: 

O procedimento da licitação inicia-se na repartição interessada com a 

abertura de processo em que a autoridade competente determina sua 

realização, define seu objeto e indica os recursos hábeis para a despesa. Essa 

é a fase interna da licitação, à qual se segue a fase externa, que se desenvolve 

através dos seguintes atos, nesta sequência
9
: publicação do edital ou convite 

de convocação dos interessados; recebimento da documentação e propostas; 

habilitação dos licitantes; julgamento das propostas; adjudicação e 

homologação. 

 

No Brasil, as modalidades licitatórias podem ser classificadas de acordo com o valor 

ou a natureza do contrato. O Art. 22 da Lei 8.666/93 estabelece a concorrência, a tomada de 

preços, o convite, o concurso e o leilão; e a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 (BRASIL, 

                                                 
7
  Ver Art. 170, IX; Art. 179 da CF/88. 

8
 Art. 146. Cabe à lei complementar: [...] III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 

especialmente sobre: [...] d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as 

empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 

155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003). 
9
 Aqui, destaca-se que pode haver inversão de fases, de acordo com a modalidade escolhida, como por exemplo, 

na modalidade pregão, em que há a inversão das fases de habilitação e julgamento.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
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2002), institui a modalidade pregão, que poderá ter ou não a forma eletrônica. Destas seis 

modalidades, as três primeiras são adotadas em razão do valor do contrato: se de grande vulto, 

médio ou pequeno, respectivamente. Além disso, a participação dos licitantes também é 

dimensionada em razão da modalidade, de modo que na concorrência a participação na 

licitação é livre, ou seja, qualquer interessado poderá apresentar propostas; na tomada de 

preços só podem participar os licitantes previamente cadastrados; e no convite participam os 

que são convidados diretamente pela administração pública ou os que são cadastrados 

(BRASIL, 1993).  

Já as três últimas são empregadas de acordo com a natureza do contrato: concurso, em 

se tratando de trabalho técnico, científico ou artístico; leilão, dirigindo às alienações ou 

utilização remunerada de bens; e, por fim, o pregão, para os bens e serviços comuns 

(BRASIL, 1993; BRASIL, 2002). 

Para fins deste trabalho, será dada maior ênfase à modalidade pregão, especialmente 

na forma eletrônica, tendo em vista que é a categoria mais utilizada, atualmente, nas 

contratações do Governo Federal.  

Conforme mencionado anteriormente, o pregão é modalidade não prevista na Lei de 

Licitações, tendo sido instituído somente em 2002, pela conversão da Medida Provisória MP 

2.182-18 na Lei 10.520/02, após aprovação pelo Decreto 3.555/2000 (BRASIL, 2000).  

Posteriormente, no ano de 2005, foi expedido o Decreto Federal nº 5.450/2005, a fim de 

regulamentar o pregão na forma eletrônica para a aquisição de bens e serviços comuns. O 

referido Decreto determina, portanto, em seu Art. 4º, que “nas licitações para aquisição de 

bens e serviços comuns será obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização 

da sua forma eletrônica (BRASIL, 2005). Insta salientar, ainda, que o § 1
o
 do mesmo 

dispositivo vai além, estabelecendo o dever do uso do pregão eletrônico, salvo nos casos de 

comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente.  

Sendo assim, as determinações legais fizeram com que o pregão se tornasse, hoje, a 

modalidade mais utilizada pelo Governo Federal. Dados recentes extraídos do Painel de 

Compras do ComprasGovernamentais (BRASIL, 2018a) comprovam esta realidade, e 

mostram que, em 2017 o pregão respondeu por, aproximadamente, 40% das compras 

governamentais, com um gasto de R$ 18 bi, sendo empregado em mais de 20,5 mil processos 

(21% do total). Se comparado apenas às modalidades licitatórias, i.e., excluindo-se as 

dispensas e inexigibilidades, essa forma de contratação foi responsável por quase 88% dos 

gastos com aquisições do Governo Federal. A Tabela 1 mostra a representatividade do pregão 

frente às demais modalidades de compras, para o período. 
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Tabela 1 - Quantidade de processos e valor das compras por modalidade de licitação em 2017 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados extraídos do Painel de Compras do Governo Federal (BRASIL, 

2018a). 

Diante do exposto, verifica-se o caráter estritamente legal que se dá às compras na 

administração pública brasileira. Conforme expõem Pereira Júnior e Dotti (2017), ao contrário 

de entidades privadas, que possuem a liberdade de contratar, no setor público só se pode 

comprar por meio de processo jurídico administrativo formal. 

Ainda na mesma seara, Fiuza (2009) destaca que a Lei de Licitações estabelece ritos 

licitatórios comuns e bastante formais entre organizações de diferentes naturezas, portes e 

realidades, eliminando qualquer flexibilidade ao gestor, sendo amplamente considerada um 

arcabouço legal rigoroso. O autor sugere, ainda, que os esforços das compras públicas 

deveriam ser outros, os quais vão de encontro aos preceitos adotados internacionalmente, tais 

como: quais são os resultados esperados com a contratação? Quais são os objetivos do 

comprador? Quais são as condições de mercado para se comprar o que se pretende? (FIUZA, 

2009). 

No entanto, em que pese todos os excessos normativos, percebe-se que nos últimos 

anos, especificamente com a chegada da reforma gerencial, a administração pública brasileira 

vem desenvolvendo ações voltadas para a modernização do setor público (BRESSER 

PEREIRA, 1998), e no âmbito das compras públicas, tenta-se inserir maneiras mais flexíveis 

e eficientes de contratação para a administração. Nesse contexto, leis e normas foram criadas 

tentando acompanhar as mudanças, as novas demandas e os novos valores da sociedade civil 

organizada. Destaca-se o próprio pregão eletrônico como uma das ferramentas desenvolvidas, 

visto que, o legislador, ao instituir esta modalidade licitatória, buscou alcançar a redução de 

custos, fomentar a competição e fortalecer a transparência dos atos administrativos 

(accountability) (FERNANDES, 2005). 

Ademais, iniciativas como o uso do poder de compra do Estado, por intermédio de 

políticas de incremento às MPE, como forma de promoção do desenvolvimento econômico 

local, com consequente impacto nacional, constituem mais um exemplo desta tentativa de 

modernização advinda da era gerencial da administração pública. 

Modalidade de Compras Quantidade de processos Valor das compras (R$) 

Pregão 20.643 18,100 bi 

Tomada de Preços 364 2,352 bi 

Concorrência 279 126,181 bi 

Convite 73 16,328 bi 

Concurso 20 4,099 bi 

Concorrência Internacional 12 1,065 bi 
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2.4 O uso do poder de compra do Estado como instrumento de política pública: fomento 

às Micro e Pequenas Empresas  

Diante da expressiva representatividade do volume de capital envolvido nas compras 

públicas, conforme apresentado anteriormente, o Estado pode se valer do seu poder de 

compra, atribuindo, além da função econômica, uma função social para a demanda de bens e 

serviços, em que a economicidade das compras públicas deixa de ser fator exclusivo de 

ponderação para ser compartilhado com os objetivos maiores de desenvolvimento econômico 

sustentável, geração de emprego e renda e erradicação da pobreza (SOUSA JUNIOR, 2008).  

Seguindo a definição de poder de compra do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio (MDIC):  

O poder de compra significa o poder do consumidor, seja ele empresa 

privada, órgão público, cooperativa ou pessoa física, que ao adquirir bens e 

serviços define suas exigências e necessidades, tornando-se um indutor da 

qualidade, da produtividade, e de inovação tecnológica, gerando emprego, 

ocupação e renda e, contribuindo para a competitividade e desenvolvimento 

do país (BRASIL, apud ARANTES, 2006, p. 25). 

 

Portanto, o poder de compra do Estado revela duas outras funções, que vão além da 

visão simplista de atividade-meio dada às contratações públicas, passando a assumir, então as 

funções econômica e social. Este é o entendimento da licitação como instrumento de políticas 

públicas (ARANTES, 2006; BARADEL, 2011; SILVA, 2008; SOUSA JUNIOR, 2008). 

Dentro desse contexto, frisa-se que, para fins deste estudo, entende-se por políticas 

públicas “o fluxo de decisões públicas, orientado a manter o equilíbrio social ou a introduzir 

desequilíbrios destinados a modificar essa realidade. ” (SARAVIA, 2006, p. 28). Em outras 

palavras, Souza resume a política pública “como o campo do conhecimento que busca, ao 

mesmo tempo, colocar o „governo em ação‟ e/ou analisar essa ação (variável independente) e, 

quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente) ” 

(SOUZA, 2006, p. 26).    

Na prática, as políticas públicas costumam tomar as seguintes formas:  

[...] programas públicos, projetos, leis, campanhas publicitárias, 

esclarecimentos públicos, inovações tecnológicas e organizacionais, 

subsídios governamentais, rotinas administrativas, decisões judiciais, 

coordenação de ações de uma rede de atores, gasto público direto, contratos 

formais e informais com stakeholders, dentre outros (SECCHI, 2011, p. 8). 

 

E quando convertidas nos instrumentos acima mencionados é que, segundo Souza 

(2006), as políticas públicas vão repercutir na economia e na sociedade. 

Assim, entende-se que, as prerrogativas legais concedidas às MPE nas contratações 

públicas são tentativas de desequilíbrio provocado pelo poder público com a finalidade de 
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melhorar a situação socioeconômica a nível regional, com consequente desenvolvimento 

nacional. 

Mecanismos de uso do poder de compra governamental para beneficiar determinados 

segmentos econômicos são utilizados não só no Brasil, mas internacionalmente, conforme 

demonstrado a seguir. 

 

2.4.1 Os EUA promovendo as Small Business nas contratações governamentais 

No âmbito internacional, destaca-se os Estados Unidos da América (EUA) como 

referência de larga utilização do poder de compra do Estado como política de 

desenvolvimento nacional. 

As diretrizes para as compras e contratações de bens, serviços, construções e obras 

públicas dos EUA estão previstas na FAR, conforme exposto anteriormente, e nela também 

estão consolidados a política e os procedimentos que asseguram preferência nas contratações 

governamentais para as Small Business. Os dispositivos estão previstos na seção 19.000 da 

FAR, e têm como base as determinações expressas em três programas: o Small Business 

Program, voltado às pequenas empresas; o Buy American Act, que restringe as aquisições de 

produtos estrangeiros para uso interno nos Estados Unidos; e o Balance of Payments 

Program, que regulamenta as aquisições dos Estados Unidos para utilização no exterior 

(MOREIRA; MORAIS, 2003). Ressalta-se que, em 2010, o então Presidente Barack Obama, 

sancionou o Small Business Job Act
10

, uma lei federal, aprovada pelo Congresso norte-

americano, que dispõe de novas medidas de proteção e estímulo às pequenas empresas do 

país. Importante destacar, ainda, que os norte-americanos possuem uma agência voltada 

especificamente à implementação de programas de apoio às pequenas empresas, a Small 

Business Administration
11

, sob a supervisão geral do presidente dos Estados Unidos. 

Especialmente para este segmento de empresas, as principais formas de incentivo 

adotadas pelos EUA, na perspectiva das contratações públicas, são:  

 O planejamento das compras, a divisão das grandes contratações em pequenos lotes, a 

programação das entregas para comportar a capacidade logística das Pequenas 

Empresas; 

 A concessão de uma preferência de 6% no preço, nas obras federais; 

                                                 
10

 Disponível em: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ240/pdf/PLAW-111publ240.pdf 
11

 Para maiores informações acesse https://www.sba.gov 
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 A reserva de contratações de até US$ 100.000,00 (cem mil dólares) – small business 

set aside –, podendo-se ainda reservar contratações de maior valor, desde que haja 

expectativa razoável de que duas ou mais Pequenas Empresas ofereçam preços justos; 

 A exigência de que as agências compradoras possuam um setor específico de apoio, 

nas licitações, a essa categoria de empresas; 

 A previsão de reserva de parcela das grandes contratações para as Micro e Pequenas 

Empresas classificadas como Hubzone Small Business – localizadas em áreas de 

menor desenvolvimento dos EUA; 

 A participação em contratos de empresas vencedoras – subcontratações, parcerias, 

joint venture – de valor superior a US$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares), por meio 

de plano de subcontratação; e 

 A definição de metas de participação nas contratações públicas, com a possibilidade 

de destinação de subsídios para o fornecedor principal de até 10% do valor que superar 

a meta de subcontratação (MOREIRA; MORAIS, 2003).  

É possível, portanto, identificar pontos comuns entre EUA e Brasil, no tocante às 

determinações para inserção das micro e pequenas empresas nos processos de compras 

governamentais, como será visto adiante.  

 

2.4.2 O acesso das Pequenas e Médias Empresas ao mercado das compras públicas 

europeu 

Os países-membro da União Europeia também fazem uso do poder de compra como 

política para desenvolver as MPE. Lá, o acesso das Pequenas e Médias Empresas (PME) aos 

procedimentos de contratação pública não é preocupação recente, sendo o assunto abordado 

diversas vezes pelas instituições comunitárias e pelas nacionais. Com efeito, no território 

europeu, a relevância do tema conduziu à elaboração de um Código Europeu de Boas Práticas 

para facilitar o acesso das PME aos contratos públicos
12

. No mesmo sentido, o Livro Verde 

sobre a modernização da política dos contratos públicos da UE
13

 alertou para a necessidade de 

se facilitar o acesso das PME e de se tornar o mercado dos contratos públicos mais 

competitivo e transparente. Por seu turno, a estratégia Europa 2020 – Estratégia para um 

crescimento inteligente, sustentável e inclusivo
14

 - aponta para a necessidade de se melhorar o 

                                                 
12

 Disponível em: 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/sme_code_of_best_practices_pt.pdf 
13

 Disponível em: http://www.contratacaopublica.com.pt/xms/files/Documentacao/ Livro_Verde_COM-2011-

_15_final_-PRINCIPAL_1289703_1-.PDF 
14

 Disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:pt:PDF 
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ambiente empresarial, especialmente para as PME inovadoras, em especial por meio de 

contratos públicos para apoiar os incentivos à inovação. 

Destarte, o mais recente pacote de diretivas comunitárias de contratação pública, já 

citado anteriormente (Diretiva nº 2014/23/UE; Diretiva nº 2014/24/UE; e Diretiva nº 

2014/25/UE), fez-se acompanhar de novas soluções e estratégias para facilitar o acesso das 

PME aos procedimentos contratuais da União Europeia.  

Insta salientar ainda, que, na esteira das soluções propostas, o supracitado Código 

Europeu de Boas Práticas para facilitar o acesso das PME aos Contratos Públicos identificou, 

previamente, os principais problemas no acesso deste segmento de empresas aos processos de 

contratação pública, quais sejam:  

i) dificuldades no acesso à informação; ii) desconhecimento dos 

procedimentos de adjudicação; iii) encargos administrativos excessivos; iv) a 

grande dimensão dos contratos; v) prazos insuficientes para elaborar as 

propostas; vi) o custo da elaboração das propostas; vii) exigências 

desproporcionadas em matéria de qualificação e certificação; viii) exigências 

excessivas em matéria de garantias financeiras, ix) a discriminação de 

proponentes estrangeiros e o favorecimento de empresas locais ou nacionais; 

x) A identificação de parceiros para colaboração noutros países; xi) os 

atrasos nos pagamentos (FONSECA; MOTA, 2016, p. 68). 

 

Posto isto, Fonseca e Mota (2016) asseveram que, em face das dificuldades 

identificadas, da insuficiente participação das PME no mercado dos contratos públicos da UE, 

e da importância deste segmento de empresas para a construção do mercado comum europeu, 

faz-se necessária a introdução de mecanismos que minimizem os obstáculos à participação 

destas empresas. 

Como se vê, o uso do poder de compra para fortalecer as MPE não é novidade. Ao 

contrário, trata-se de prática já experimentada em alguns países para desenvolver economias 

locais e, por consequência, a economia nacional.  

O Estado brasileiro também tem seguido essa tendência, promovendo iniciativas para 

fomentar e desenvolver esse segmento da economia, sobretudo por intermédio de políticas 

que viabilizem o acesso ao crédito e ampliem a competitividade dessas organizações. 

Importante destacar que especial tratamento a esta parcela de empresas tem sede 

constitucional, conforme dispõe os Artigos 170, inciso X e 179 da Carta Magna: 

 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 

os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

[...] 
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IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas 

sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)  

 

 

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim 

definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las 

pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, 

previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio 

de lei (BRASIL, 1988).  

 

Destarte, essa proteção foi realizada por meio de Lei Complementar, conforme 

determina o artigo 146, inciso III, alínea “d” da Constituição, sendo tais benefícios 

materializados com o advento da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e 

suas alterações, instituída como Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 

Porte (BRASIL, 2006). 

 

2.4.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sob a ótica das contratações 

públicas brasileiras 

O Brasil está começando a despertar para os potenciais benefícios do uso do poder de 

compra como estratégia para o desenvolvimento econômico local e o fortalecimento das MPE 

na economia nacional.  

Segundo o jurista Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (2017), as ME e EPP brasileiras 

vêm adquirindo, ao longo dos últimos 30 anos, uma importância crescente no país, pois é 

inquestionável o relevante papel socioeconômico desempenhado por estas empresas. 

Estatísticas levantadas pelo SEBRAE (2018) ratificam a ideia e mostram que, este segmento 

de empresas responde por mais da metade dos empregos privados no país. Em 2016, 99% dos 

estabelecimentos pertenciam ao grupo das MPE. Essas empresas foram responsáveis também 

por mais da metade dos empregos no setor privado não agrícola formal (54,5%) e pelo 

pagamento de 44,3% da massa de salários no país. E mesmo diante da atual crise econômica, 

as MPE continuam crescendo: em dezembro de 2007 o número de empresas optantes Simples 

representava apenas 11% dos donos de negócio e em dezembro de 2022 deverá estar próximo 

dos 63% (JACOBY FERNANDES, 2017; SEBRAE, 2018).   

Tendo em vista a expansão das MPE, apresentou-se a necessidade de regulamentação 

específica para garantir sua permanência no mercado. Instituiu-se, conforme disposto 

anteriormente, a Lei Complementar nº 123/2006, a qual prevê tratamento diferenciado que 

venha favorecer as ME e EPP, tendo como estratégia, segundo alguns autores (CÂMARA; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc06.htm#art1
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FROSSARD, 2010; FREITAS, 2011; SOUSA JUNIOR, 2008), a geração de empregos, a 

melhor distribuição de renda, a promoção da inclusão social, a redução da informalidade e o 

fortalecimento da economia. 

Preliminarmente, importante alusão se faz aos critérios para definição das categorias 

de ME e EPP, os quais estão estabelecidos na parte inaugural do Estatuto das ME e EPP 

(BRASIL, 2006), e se limitam à receita bruta anual, conforme disposto no Art. 3º da referida 

norma: 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se 

microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a 

sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o 

empresário a que se refere o art. 966 da Lei n
o
 10.406, de 10 de janeiro de 

2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas 

Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde 

que: 

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e 

II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-

calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 

reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 

(quatro milhões e oitocentos mil reais) (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 155, de 2016) (BRASIL, 2006) 

 

A Lei Complementar 123/2006 estabelece, portanto, normas de tratamento 

diferenciado e favorecido em relação a três aspectos distintos: (i) aspectos tributários; (ii) 

aspectos trabalhistas e previdenciários; e (iii) aspectos relativos a acesso a crédito e ao 

mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições públicas.  

Em agosto de 2014 foi publicada a Lei Complementar 147 - LC 147/2014 - (BRASIL, 

2014a), a fim de alterar alguns dispositivos da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, LC nº 

123/2006. Dentre as alterações trazidas pela LC 147/2014, destaca-se a obrigatoriedade de 

concessão de tratamento diferenciado para as contratações públicas, no âmbito da 

Administração Direta e Indireta da União, Estados e Municípios.  A antiga redação do art. 47, 

por sua vez, previa a possibilidade (e não dever) de outorga de tratamento diferenciado para 

este segmento de empresas no âmbito municipal e estadual, devendo o ente, para tanto, 

elaborar legislação própria. Eis a nova redação, in verbis: 

Art. 47 Nas contratações públicas da administração direta e indireta, 

autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser 

concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 

empresas de pequeno porte [...] (grifos nossos) (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 147, de 2014)  

 

Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, enquanto não 

sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm#art966
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm#art966
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp155.htm#art1
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órgão mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se 

a legislação federal (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

(BRASIL, 2006). 

 

No âmbito da administração pública federal, especificamente, o Decreto 8.538, de 6 de 

outubro de 2015 (BRASIL, 2015) regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e 

simplificado dispensado às ME e EPP nas contratações públicas federais de bens, serviços e 

obras. As prerrogativas concedidas às MPE possuem como objetivos, conforme disposto no 

Art. 1º do referido Decreto
15

, “[...] (i) promover o desenvolvimento econômico e social no 

âmbito local e regional; (ii) ampliar a eficiência das políticas públicas; e (iii) incentivar a 

inovação tecnológica” (grifos nossos) (BRASIL, 2015).  

Dentre os benefícios garantidos às MPE nas licitações brasileiras, o Quadro 2 destaca 

os principais deles. 

 

Quadro 2 - Principais prerrogativas concedidas às MPE previstas na LC 123/2006 

BENEFÍCIO CARACTERÍSTICAS 
PREVISÃO 

LEGAL 

Regulamentação 

fiscal tardia 

A comprovação da regularidade fiscal para as 

empresas enquadradas como ME ou EPP é 

postergada em relação aos licitantes 

convencionais que não gozam do direito da LC 

123/2006 e que devem fazer a sua comprovação 

logo na fase da habilitação do certame licitatório. 

Art. 43, § 1º, LC 

123/2006 

Realização de 

licitações 

exclusivas para ME 

e EPP nas 

contratações de até 

R$ 80 mil 

Nova redação dada pela LC 147/2014, imprime o 

dever da Administração Pública em realizar 

processo licitatório destinado exclusivamente a 

este segmento de empresas nos itens de 

contratações de tal monta. 

Art. 48, inciso I, 

LC 123/2006 

Preferência de 

contratação às 

MPE em caso de 

empate 

Destaca-se, aqui, que não somente existe o 

empate para valores idênticos, como também há a 

figura do “empate ficto”, uma ficção jurídica. O 

empate ficto fica caracterizado quando a proposta 

mais bem classificada for apresentada por 

empresa que não seja MPE e a proposta 

apresentada por uma MPE esteja até 5% mais 

elevada (para a modalidade pregão) ou 10% (para 

as demais modalidades). 

Art. 44, LC 

123/2006 

 

                                                 
15

 Redação dada também pelo Art. 47 da LC 123/2006, in verbis: Art. 47.  Nas contratações públicas da 

administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido 

tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a 

promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência 

das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica (grifos nossos)(Redação dada pela Lei Complementar 

nº 147, de 2014) (BRASIL, 2006). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp147.htm#art1
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Reserva de cota de 

até 25% do valor 

das contratações de 

bens e serviços 

para ME e EPP 

Previsão dada pela LC 147/2014, e a divisão de 

cota deve estar prevista sempre que o objeto da 

licitação versar sobre bens de natureza divisível. 

É mister destacar que mais uma vez trata-se de 

um ato vinculado, não sendo, portanto, uma 

faculdade da administração pública prevê-la ou 

não. 

Art. 48, inciso III, 

LC 123/2006 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O Art. 48 da LC 123/2006
16

 prevê, ainda, que a Administração poderá, em relação aos 

processos licitatórios de valor superior a R$ 80 mil, e destinados à aquisição de obras e 

serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de ME ou EPP. 

Estudos recentes (BRAGA; XAVIER, 2011; CABRAL et al, 2015; MARTINS, 2017; 

SOUSA JÚNIOR, 2008); têm tido como objeto de estudo a atuação dos órgãos da 

administração pública em relação aos benefícios concedidos às MPE nos certames licitatórios. 

Destaca-se a pesquisa endógena desenvolvida por Martins (2017), a qual buscou verificar a 

aplicação dessa política pública nos pregões eletrônicos da Universidade Federal de Lavras. O 

estudo demonstrou que a aplicação das prerrogativas às ME/EPP nas licitações do órgão é 

percebida, no entanto constatou-se que as ferramentas utilizadas são baseadas tão somente nos 

preceitos legais impostos pela legislação, principalmente advindos dos dispositivos trazidos 

pela LC 147/2014, que tratam da obrigatoriedade de aplicação de determinados benefícios por 

parte dos órgãos públicos. Ademais, o estudo apontou, também, deficiências por parte do 

órgão, referentes à operacionalização dos benefícios, desde o fluxo interno, até a fase externa 

das licitações. A pesquisadora acredita ser “salutar que haja uma conciliação entre os 

interesses da administração e o atendimento às exigências legais” (MARTINS, 2017, p. 70), 

haja vista as dificuldades percebidas em implementar as iniciativas governamentais nas 

rotinas de compras dos órgãos públicos.  

Ainda na mesma seara, estudos demonstram que as próprias MPE nem sempre se 

consideram aptas ou motivadas a concorrerem nos certames públicos (CABRAL et al, 2015; 

CARNEIRO, 2017; FEE, R., et al, 2002; KARJALAINEN; KEMPPAINEN, 2008; REIS; 

CABRAL, 2015). Fee, Erridge e Hennigan (2002) demonstraram que a documentação 

onerosa, o tempo e o custo envolvidos na preparação de ofertas e especificação de normas 

estão entre as principais barreiras para a participação das ME e EPP nas contratações 

                                                 
16

Art. 48 Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:  [...] II - 

poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a 

subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 

2014) (BRASIL, 2006). 
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governamentais. Karjalainen e Kemppainen (2008), acrescentam que a própria natureza das 

concorrências públicas, normalmente caracterizadas por maiores exigências e maiores 

formalismos por conta das regras de accountability, pode contribuir para o afastamento de 

MPE em processos de aquisição do setor público. 

Martins e Pieranti (2006) acrescentam, ainda, que existe uma grande massa de 

pequenas empresas com déficit de capacitação e para as quais não existe um apoio 

institucionalizado. No que tange à competitividade destas com as de outros portes, tem de 

cumprir exigências (in) comparáveis às das grandes empresas e, por não terem a mesma 

estrutura e solidez empresarial, acabam pagando custos maiores e tendo acesso limitado a 

recursos. 

 

2.5 Compras públicas e promoção do desenvolvimento econômico local: uma análise  

Conforme já demonstrado, a relevância do volume total de recursos gastos com as 

compras governamentais, na perspectiva do mercado produtor e fornecedor de serviços, faz 

do governo um grande comprador, e por isso, o Estado pode fazer uso de um grande poder 

que tem nas mãos: o poder de compra. Silva (2008) argumenta que, o Estado, enquanto 

consumidor em grande escala de bens e serviços está em posição ideal para a implantação de 

um sistema de indução de produtividade, controle de qualidade, transferência de tecnologia e 

promoção de benefícios sociais, principalmente quando se trata da geração de emprego e 

renda e desenvolvimento local, em que este direcionamento para os pequenos fornecedores, 

principalmente em áreas de menor desenvolvimento econômico, com a indução de arranjos 

locais, apresenta-se como um mecanismo de alto impacto e de baixo custo.  

Neste ponto, insta destacar o conceito de desenvolvimento econômico local, 

formulado pelo Banco Mundial, que se expressa em: 

[...] construir a capacidade econômica de uma determinada área para 

melhorar sua perspectiva econômica e a qualidade de vida de todos. Este é 

um processo pelo qual os parceiros públicos, o setor empresarial e os não 

governamentais trabalham coletivamente para criar condições melhores ao 

crescimento econômico e geração de emprego (SWINBURN et al, 2006). 

 

Salienta-se, ainda, que o impacto econômico local gerado pelas compras da instituição 

lócus do estudo não constitui objeto de análise desta dissertação, a intenção da pesquisa é tão 

somente detectar as principais variáveis que influenciam a baixa adesão de fornecedores 

locais nos certames promovidos pelo órgão, não obstante a promoção do desenvolvimento 

econômico local e regional constituir objetivo para a concessão de tratamento diferenciado e 

simplificado às ME e EPP nas licitações públicas. 
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Destarte, Arantes (2006) acrescenta ao objetivo de geração de desenvolvimento 

econômico e social atribuído ao poder de compra do Estado, o de melhorar a competitividade 

como estágio preparatório para a competição internacional, com a indução da capacitação e 

inovação tecnológica, como política de fomento e qualificação de fornecedores, simplificando 

e planejando os processos de compras, e favorecendo consórcios, parcerias e subcontratações 

para com as MPE. 

Entretanto, devido às compras públicas serem a atividade do governo mais vulnerável 

aos resíduos, à fraude e à corrupção, diante do tamanho dos fluxos financeiros envolvidos 

(OECD, 2015), isso atrelado à tradição normativa brasileira, cria-se um limitador para 

ampliarmos o papel das compras públicas, como resume de forma clara e objetiva Arantes 

(2006). Segundo o autor, a dificuldade de se perceber e utilizar o potencial gerador de 

desenvolvimento econômico e social das compras públicas no Brasil decorre de uma realidade 

em que a preocupação com o combate à corrupção tem sido o ponto central nos debates e 

ações governamentais no setor (ARANTES, 2006). Nesse sentido, Arantes (2006) destaca 

que, consolidou-se no Brasil uma mentalidade política centrada no controle dos processos, ao 

invés do controle dos resultados, em que as licitações públicas surgiram como solução para o 

combate aos desvios e favorecimentos pessoais nas compras públicas, tendo como princípios 

maiores a isonomia entre os licitantes, a impessoalidade, a ampliação da competitividade e a 

rigidez procedimental.  

Nesta perspectiva, retoma-se o já explicitado entendimento de Motta (2010), acerca do 

caráter formal das normas que regem as licitações brasileiras, o que, na prática, prejudica 

qualquer outra dimensão que se queira perseguir em termos de eficiência, ou ainda na 

tentativa de inclusão de políticas públicas econômicas e sociais. Nas palavras do autor, as 

iniciativas nesse sentido “tornam-se irrelevantes” (MOTTA, 2010, p. 109). 

Ainda na mesma seara, quando se analisa o federalismo brasileiro e verifica-se que as 

contratações públicas acontecem de forma descentralizada, onde cada ente da federação 

realiza diretamente as suas próprias contratações públicas, é possível inferir que as 

dificuldades de se controlar os processos e a complexidade em promover outras finalidades 

para as compras públicas são grandes.  

Por outro lado, Souza Junior (2008) destaca que a utilização do poder de compra como 

instrumento de desenvolvimento regional e para a promoção de políticas públicas, não implica 

em abrir mão dos outros benefícios atribuídos às aquisições governamentais. A OECD (2015) 

contribui com as ideias do autor ao recomendar que, os objetivos secundários das contratações 

públicas, quando utilizadas como ferramenta de política pública, devem ser conjugados ao 
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objetivo primário da compra pública: o fornecimento de bens e serviços necessários para a 

concretização da missão dos governos, de forma econômica e eficiente. Isto quer dizer que 

não se deve sobrepor o uso das aquisições governamentais como política pública em 

detrimento do seu fim primordial.  

Ainda na mesma discussão, Moreira e Morais (2003, p. 110) salientam que: 

[...] ao decidir pela utilização do poder de compra do Estado como 

instrumento de desenvolvimento ou estimulo à produção de determinados 

bens e serviços, produzidos por empresas de determinado porte ou grupo 

social, a sociedade está manifestando sua concordância em, eventualmente, 

pagar algum sobre preço em favor do desenvolvimento da economia 

nacional (MOREIRA; MORAIS, 2003, p. 110). 

 

O desafio se mostra, portanto, na busca para encontrar o equilíbrio entre os princípios 

norteadores das licitações públicas, como o da legalidade, economicidade, eficiência e o da 

proposta mais vantajosa, com o princípio do desenvolvimento econômico e social, todos 

sustentados pela Constituição Federal.  

Do ponto de vista jurídico, Joel de Menezes Niebuhr (2016) critica a utilização das 

licitações governamentais como instrumento de políticas públicas, ao afirmar que:  

[...] a licitação brasileira é procedimento já por demais complicado. Os 

editais de licitação desenham verdadeira gincana de documentos, contendo 

exigências e exigências, muitas delas meramente formais e burocráticas, 

totalmente dispensáveis. A eficiência em licitação será encontrada na medida 

em que ela tornar-se mais simples, mais focada no propósito de selecionar a 

proposta mais vantajosa. O País ganhará muito com uma licitação menos 

complicada, o procedimento será mais célere, o custo financeiro dos 

contratos menor e os objetos terão melhor qualidade. Isto fará com que a 

Administração desempenhe melhor as suas atividades, em prol da população. 

Enfim, a simplificação da licitação é a melhor medida para promover o 

desenvolvimento nacional sustentável, sob todos os seus 

aspectos.  (NIEBUHR, 2016, s/n). 

 

Assim, o autor considera a licitação como a “panaceia das políticas públicas e do 

desenvolvimento nacional sustentável”. Para ele, o Estado dispõe de muitos instrumentos para 

realizar as políticas públicas mais eficientes e eficazes que a licitação pública (NIEBUHR, 

2016). A licitação pode ser utilizada como instrumento de política pública a depender da 

situação, e Niebuhr (2016) defende que este não é o instrumento mais adequado porque, na 

maioria dos casos, a licitação é incapaz, não consegue. 

Ainda no mesmo sentido, os resultados da pesquisa de Moreira e Morais (2003), 

corroborando com os estudos já mencionados de Fee, R., et al (2002); Karjalainen; 

Kemppainen (2008); Reis; Cabral, (2015); Cabral et al, 2015; e Carneiro, 2017, mostraram 

que muitos são os obstáculos enfrentados pelas MPE nas fases dos procedimentos de 
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licitação, como: a falta de informação sobre contratos potenciais; a defasagem entre o valor 

das contratações e o tamanho da empresa; e a dificuldade de cumprir as normas técnicas e as 

exigências de qualificação.  

Frente ao exposto, percebe-se que, além dos desafios encontrados pelas MPE, no que 

tange à competitividade e outros aspectos relacionados ao tratamento favorecido dado a este 

segmento, tem-se, ainda, os aspectos legais, contemplados pela rigidez normativa que rege as 

contratações públicas, os quais podem dificultar ou até mesmo impedir que a política de 

desenvolvimento econômico e social seja implementada a contento. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

De acordo com Theóphilo e Martins (2009, p. 1), “o conhecimento científico resulta 

de investigação metódica e sistemática da realidade”. Para os autores, ele transcende os fatos 

e os fenômenos em si mesmos, analisa-os para descobrir suas causas e concluir sobre leis 

gerais que regem a matéria, comprovando-se o que está sendo analisado (THEÓPHILO; 

MARTINS, 2009).  

A descoberta ou explicação científica, por sua vez, é feita por meio da pesquisa, esta 

definida como “um conjunto de processos sistemáticos, críticos e empíricos aplicados no 

estudo de um fenômeno” (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013, p. 30).  

Para se alcançar o que se propõe uma pesquisa, faz-se uso da metodologia, que 

constitui o conjunto dos métodos, técnicas e instrumentos empregados para o 

desenvolvimento do estudo (THEÓPHILO; MARTINS, 2009). Neste ponto, retoma-se que o 

presente estudo se propõe a identificar os principais desafios à promoção do desenvolvimento 

local a partir das licitações de uma IFES localizada no interior de Minas Gerais. 

Posto isto, este capítulo tem como objetivo apresentar o percurso metodológico que se 

pretende utilizar para subsidiar o andamento do estudo. Inclui a caracterização da pesquisa, 

população e amostra, e as técnicas e instrumentos de coleta e análise de dados que pretende 

recorrer a pesquisadora. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

No que tange à abordagem metodológica da pesquisa, esta se caracteriza 

majoritariamente como qualitativa, embora possua aporte quantitativo em determinados 

momentos. Theóphilo e Martins (2009) destacam a importância da integração na pesquisa 

mista, e aduzem que os limites da pesquisa qualitativa podem ser contrabalanceados pelo 

alcance da quantitativa, e vice-versa. Segundo eles, as duas abordagens não devem ser 

percebidas como opostas, mas sim como complementares. Sampieri, Collado e Lucio (2013, 

p. 552) corroboram com o entendimento, e afirmam que “as premissas de ambos os 

paradigmas podem conviver ou se entrelaçar e combinar com teorias substantivas; portanto, 

integrar os métodos quantitativos e qualitativos não só é possível, como é conveniente”. 

Assim, não obstante a abordagem qualitativa ter subsidiado majoritariamente a 

pesquisa, a partir da descrição, compreensão e interpretação dos fenômenos relacionados ao 

objeto de estudo (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013), fez-se uso também do método 

quantitativo em determinados momentos, quais sejam (a) para demonstrar a baixa adesão de 
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fornecedores locais nos pregões da instituição; e (b) para a compilação dos dados obtidos a 

partir dos questionários aplicados aos fornecedores locais. 

Quanto à temporalidade, a pesquisa classifica-se como transversal (ou seccional), 

tendo em vista que o recorte temporal é determinado por um período definido, em um 

momento específico. 

Em se tratando da natureza dos objetivos metodológicos, o presente estudo tem caráter 

predominantemente descritivo, buscando-se especificar propriedades, características e traços 

importantes do fenômeno analisado, descrevendo, assim, tendências de um grupo ou 

população (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). No entanto, percebe-se, em 

determinados momentos, elementos exploratórios e explicativos. Verifica-se a presença de 

características exploratórias em razão de se ter um problema de pesquisa pouco estudado, 

sobre o qual ainda existem muitas dúvidas (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). Os 

traços explicativos também são percebidos, uma vez que a pesquisa procura, como o próprio 

nome já diz, explicar por que o fenômeno estudado ocorre, e em que condições ele se 

manifesta (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). No presente estudo busca-se, portanto, 

explicar as causas da baixa adesão de fornecedores locais nas licitações de uma IFES. 

Como estratégia de pesquisa foi utilizada a pesquisa de campo com o uso de 

amostragem não-probabilística, esta última será tratada no próximo tópico. A pesquisa de 

campo, por sua vez, foi útil para a verificação da percepção dos fornecedores locais acerca 

dos desafios encontrados por eles nas licitações. Essa estratégia de pesquisa, segundo 

Theóphilo e Martins (2009), é própria para os casos em que o pesquisador deseja responder a 

questões referentes às relações entre características de pessoas ou grupos. Assim, para o 

alcance do objetivo proposto, utilizou-se da técnica de levantamento para estudar os sujeitos 

da pesquisa, com uso do questionário como instrumento de coleta de dados. 

 

3.2 População e amostra 

No que tange à população da pesquisa, esta é formada pelo universo das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sediadas no município onde está inserida a 

IFES investigada. No entanto, a amostra foi constituída por uma parcela da população, tendo 

em vista que, além da impossibilidade de se analisar o todo, há, ainda, o interesse em 

selecionar apenas os atuais e/ou potenciais fornecedores da instituição. Portanto, tem-se uma 

amostra não probabilística e intencional, na qual, segundo Sampieri, Collado e Lucio (2013), 

o pesquisador está interessado na opinião de determinados elementos da população. 
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Assim, a amostra foi constituída por 50 (cinquenta) MPE localizadas na cidade lócus 

do estudo, as quais foram selecionadas intencionalmente pela pesquisadora, a partir da 

atividade econômica17
 de cada uma delas. O critério de seleção das empresas foi estabelecido 

a partir do levantamento das demandas de compras - de materiais e serviços, exceto obras e 

serviços de engenharia - mais frequentes dos campi da sede da instituição, e então, 

selecionou-se MPE locais que possuem ramo de atuação compatível com estas demandas.    

 

3.3 Técnicas e instrumentos de coleta e análise de dados 

Como técnicas de coleta de dados, além da bibliografia levantada com o intuito de 

embasar a perspectiva teórica do estudo, utilizou-se do levantamento documental e da 

pesquisa de campo. O levantamento documental, feito por meio de fontes secundárias 

públicas, subsidiou os objetivos específicos. Já a pesquisa de campo foi desenvolvida por 

meio de levantamento, com uso de questionário como instrumento de coleta de dados, 

conforme será melhor explicado adiante. 

No que tange ao primeiro objetivo específico, qual seja o de demonstrar a baixa 

representatividade das MPE nos certames da instituição investigada, este foi verificado pela 

pesquisadora por meio de pesquisa documental, oriunda de fontes secundárias públicas. Para 

tanto, foi realizada pesquisa nos sítios eletrônicos do Governo Federal, a fim de levantar 

dados referentes aos pregões eletrônicos realizados pela instituição, no período de 2015 a 

2017, e que tiveram ME/EPP como participantes. O recorte temporal foi definido a partir da 

disponibilidade de informações encontradas nos sítios eletrônicos consultados
18

, e limitou-se 

as análises apenas à modalidade “pregão eletrônico”, tendo em vista que esta representou, no 

período de 2015 a 2017, segundo o Painel de Compras do Governo Federal (2018a), 94% dos 

processos licitatórios realizados pelo órgão. 

Os dados obtidos foram tratados a fim de se verificar, no período analisado, qual era o 

quantitativo de MPE locais logradas vencedoras nos pregões promovidos pela instituição. 

Destaca-se que a análise quantitativa dos dados foi feita por meio de estatística descritiva 

simples, com a utilização do software Microsoft Excel.  

Para se alcançar o segundo objetivo específico fez-se uso da pesquisa de campo, e 

como instrumento de coleta de dados primários foi utilizado o questionário, direcionado aos 

                                                 
17

 Foi utilizado como critério de análise o CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas - que é a 

classificação oficial adotada pelo Sistema Estatístico Nacional do Brasil e pelos órgãos federais, estaduais e 

municipais gestores de registros administrativos e demais instituições do Brasil. 
18

 No website do Setor de Compras do órgão investigado estavam disponíveis para consulta apenas informações 

de 2015 a 2018, então se optou por levantar os dados de exercícios financeiros já encerrados à época, quais 

sejam: de 2015 a 2017. 
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fornecedores enquadrados como ME, EPP ou Microempreendedor individual (MEI), que 

possuem atividade econômica compatível com as demandas usuais da instituição, localizados 

no município onde está inserida a IFES investigada. 

O questionário, segundo Theóphilo e Martins (2009), constitui um importante 

instrumento de coleta de dados para a pesquisa social, e possui como vantagens a economia 

de tempo; a obtenção de grande número de dados; respostas mais rápidas e precisas; maior 

uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal do instrumento, dentre outras.  

O questionário foi estruturado com perguntas abertas e fechadas, sendo estas últimas 

divididas entre dicotômicas e multirrespostas (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). 

Os dados obtidos dos questionários foram, então, submetidos à técnica de estatística 

descritiva simples, para as questões fechadas, e para as respostas discursivas, foi feita análise 

de conteúdo, visando obter informações das variáveis individuais e indicar a existência ou não 

de associação entre elas. 

A análise de conteúdo, segundo Bardin (1977, p.31), pode ser definida como um 

“conjunto de técnicas de análise de comunicação” visando a obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção dessas mensagens. 

Neste ponto, destaca-se que o Questionário utilizado na pesquisa se encontra 

disponível no Apêndice A deste trabalho.  

Para o terceiro e último objetivo específico, utilizou-se novamente da pesquisa 

documental, com análise dos dispositivos legais vigentes no ordenamento jurídico, sobre o 

tema, e sua influência, tanto no órgão investigado quantos nas ME e EPP locais, trazendo-se 

ao debate as possibilidades e limitações advindas das prerrogativas criadas pelo legislador 

para este segmento de empresas nas rotinas das contratações públicas. 

A Figura 3 representa a relação entre os objetivos de pesquisa e os instrumentos 

utilizados, de acordo com o delineamento metodológico proposto. 
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Figura 3 - Relação entre os instrumentos de pesquisa e os objetivos 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Demonstrado o conjunto dos métodos, técnicas e instrumentos empregados para a 

consecução do presente estudo, o próximo passo, então, é apresentar os dados obtidos e suas 

respectivas análises. 
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4 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS  

 Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos a partir do desenvolvimento dos 

objetivos específicos propostos para o estudo, conjugando-os com o intuito de verificar quais 

são as possíveis causas da baixa adesão de MPE locais nas licitações da IFES investigada. 

 Conforme exposto anteriormente, diante da complexidade da sociedade civil 

organizada, e suas inúmeras demandas, o Estado tem se socorrido cada vez mais ao setor 

privado para auxiliar no cumprimento de suas funções. Assim, em função do expressivo 

impacto econômico causado pelo estreitamento dessa relação, o Governo Federal vem 

creditando nas compras públicas o papel de impulsionar o desenvolvimento local, sob a 

perspectiva econômica e social. 

 Assim, cumpre ressaltar que a presente dissertação possui o condão de verificar se as 

ações promovidas pelo Estado estão sendo capazes de aproximá-lo do mercado local de forma 

efetiva. Pretende-se, portanto, a partir do desenvolvimento dos objetivos propostos, encontrar 

as principais barreiras ao estreitamento desta relação.  

 A Figura 4 representa o cenário atual e a realidade pretendida pelo Estado, por meio 

das políticas de incentivo às MPE locais, dentro do contexto estudado.  

  

Figura 4 - Relação IFES x Mercado local 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.1 Incidência de MPE locais nas licitações de uma IFES 

Preliminarmente buscou-se validar o pressuposto adotado para a formulação do 

problema da presente pesquisa, que se baseia na baixa representatividade de fornecedores 

locais nos pregões eletrônicos da IFES investigada. 

Foi proposto, portanto, como primeiro objetivo específico, a confirmação da incipiente 

participação de fornecedores locais nos pregões eletrônicos da instituição, no período de 2015 

a 2017.  
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Assim, a princípio levantou-se, dentre os pregões eletrônicos realizados pelo órgão, no 

período, aqueles que tiveram homologadas
19

 uma ou mais ME ou EPP sediadas na localidade 

da IFES. Os dados das licitações foram extraídos das Atas dos Pregões, disponíveis no sítio 

do Portal de Compras do Governo Federal - ComprasGovernamentais (BRASIL, 2018b) e, de 

forma subsidiária ou complementar, dos relatórios disponíveis no sítio eletrônico do Setor de 

Compras e Licitações da instituição investigada.  

Desta forma, foram levantados 294 pregões eletrônicos publicados pelo órgão, no 

período definido, selecionando-se, destes, 161 certames (a) que tinham como objeto material 

ou serviço para suprir necessidades de algum dos campi do município sede da universidade
20

, 

e (b) que continham algum item homologado para ME ou EPP, validando-se, então, a 

amostra. 

A partir do levantamento das ME e EPP homologadas no período, foi feita uma busca 

individualizada, por CNPJ levantado, a fim de se obter dados referentes ao porte das empresas 

e localização de cada uma delas. Para tanto, realizou-se a busca no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF (BRASIL, 2018b), que constitui o registro cadastral do 

Poder Executivo Federal, mantido pelos órgãos e entidades que compõem o Sistema de 

Serviços Gerais – SISG
21

. Portanto, foram pesquisadas 641 empresas, de forma individual, no 

SICAF, para a obtenção do município e estado onde estão inseridas. 

Os dados obtidos foram tratados a fim de se obter, dentre o universo analisado, qual 

era o quantitativo de MPE locais logradas vencedoras nos pregões promovidos pela 

instituição investigada, no período.  

Partindo-se, então, para a análise dos dados, a Tabela 2 mostra o montante total gasto 

com compras na IFES investigada, exclusivamente na modalidade pregão eletrônico, de 2015 

a 2017, bem como os valores homologados para ME/EPP nas 161 licitações que tiveram 

como objeto a aquisição de bens ou serviços, para suprir as necessidades de algum dos campi 

do município sede do órgão. 

  

                                                 
19

 Define-se homologação como o ato pelo qual é ratificado todo o procedimento licitatório, com aprovação para 

que produzam os efeitos jurídicos necessários, ou seja, é a aprovação do procedimento pela autoridade 

competente. 
20

 A instituição possui 3 (três) campi localizados no município sede. 
21

 Vide Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%201.094-1994?OpenDocument
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Tabela 2 - Valores homologados nos pregões eletrônicos no período 2015-2017 

Exercício 

financeiro/  

ano 

Valor total das  

Compras* 

Valor homologado 

para  

ME/EPP** 

Representatividade 

percentual  

(%) 

2015 11,1 6,2 55,5 

2016 22,7 7,1 31,6 

2017 16,4 5,6 34,3 
Fonte: Elaborada pela autora. 

  * Valores expressos em milhões de reais, referentes exclusivamente às licitações realizadas pelo órgão em 

análise, por meio da modalidade pregão eletrônico. 

** Valores expressos em milhões de reais, referentes ao total de itens homologados para ME/EPP nos pregões 

eletrônicos que tiveram como objeto a aquisição de bens ou serviços para suprir as necessidades de algum dos 

campi do município sede do órgão. 

 

A partir dos dados apresentados, depreende-se que os recursos despendidos com 

ME/EPP para atender as demandas de compras dos campi do município sede da IFES 

investigada, pode representar até 55% do total gasto com pregões realizados pelo órgão, 

expressos em um montante de quase 20 milhões de reais, no período.  

A princípio, este cenário promove maior otimismo frente ao uso do poder de compra 

governamental em prol do desenvolvimento socioeconômico, à medida que o aumento no 

montante gasto com MPE nas aquisições públicas contribui para que a visão tradicional que 

se tem deste setor - de atividade-meio – possa ser ampliada, a fim de apoiar ou estimular 

segmentos vulneráveis ou estratégicos da sociedade. Câmara e Frossard (2010) acreditam 

neste potencial, e aduzem que, quando se fala em contratações públicas, deve-se ir além da 

dimensão econômica, avançando no sentido da finalidade da ação governamental. Para as 

autoras: 

[...] é preciso intensificar as discussões sobre o potencial das compras 

realizadas pela administração pública brasileira, atribuindo novos 

significados ao gasto público a partir de suas compras. O volume de gastos 

dos entes públicos pode trazer impacto socioeconômico, servindo como um 

instrumento de destaque da ação governamental dado ao poder de compra do 

setor público (Câmara; Frossard, 2010, p. 11). 

 

Assim, acredita-se que um maior incremento das MPE nas compras públicas pode 

estimular o desenvolvimento econômico e social, em especial da economia local e de regiões 

com menor índice de desenvolvimento. Contudo, na prática, esta nem sempre é a realidade 

apresentada, conforme será demonstrado a seguir. 

A Tabela 3 aponta dados referentes ao número de MPE mineiras que obtiveram 

sucesso nos pregões analisados, a partir do universo de fornecedores homologados, ou seja, a 

representatividade das MPE com sede em Minas Gerais (MG) que tiveram um ou mais itens 

homologados nos pregões realizados pela universidade pesquisada, entre 2015 e 2017. 
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Tabela 3 - Fornecedores homologados nos pregões eletrônicos no período 2015-2017 

Exercício 

financeiro / ano 

Total de MPE 

homologadas* 

ME/EPP 

localizadas  

em MG 

Representatividade 

percentual  

(%) 

2015 185 83 44,8 

2016 178 66 37,0 

2017 278 103 37,0 
Fonte: Elaborada pela autora. 

* Empresas sediadas em qualquer parte do território nacional, enquadradas como ME ou EPP.  

 

Com base nos dados apontados verifica-se que, quantitativamente, houve aumento do 

número de MPE homologadas nos pregões eletrônicos realizados pelo órgão, ao longo do 

período, o que sugere que as iniciativas criadas pelo Estado, a fim de fomentar a participação 

dos pequenos empresários em licitações, podem estar surtindo o efeito esperado. Esse 

resultado encontra-se em sintonia com o exposto por Cabral et al (2015), cuja pesquisa 

demonstrou que as mudanças na legislação têm cumprido seu objetivo no sentido de facilitar 

o acesso das MPE nas contratações com o setor público. 

Neste ponto, cumpre ressaltar que não foi objeto de análise a relação entre as ME e 

EPP participantes e as efetivamente homologadas, a fim de verificar a taxa de sucesso das 

empresas que tentam concorrer nos certames do órgão. 

No entanto, em que pese ter havido maior incremento de MPE nas licitações do órgão, 

destaca-se que, do total das ME e EPP vencedoras dos certames analisados, em média, menos 

da metade estão situadas no estado de Minas Gerais, além de se perceber uma redução 

proporcional (verificada na coluna de Representatividade percentual) de MPE mineiras 

homologadas ao longo do período. Estes resultados sugerem uma possível contradição a um 

dos objetivos governamentais, qual seja o da promoção ao desenvolvimento econômico e 

social no âmbito local e regional a partir das licitações (BRASIL, 2015). 

A Tabela 4 mostra dados que ratificam a hipótese levantada anteriormente, indicando, 

em uma análise ainda mais específica, a tímida representatividade das ME/EPP 

locais/regionais nas contratações da IFES investigada, durante o período.  

 

Tabela 4 - MPE locais/regionais homologadas nos pregões eletrônicos no período 2015-2017 

Exercício financeiro / 

ano 

Total de ME/EPP localizadas na microrregião da sede da 

instituição* 

2015 2 

2016 0 

2017 2 
Fonte: Elaborada pela autora. 

* O conceito de microrregião adotado para fins deste estudo é a região composta de municípios limítrofes à 

localidade da sede da universidade investigada, região esta delimitada pelo IBGE (BRASIL, 2017). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
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Os dados apontados na Tabela 4 demonstram, portanto, que a contribuição de ME/EPP 

locais/regionais nas contratações da universidade pesquisada mostra-se muito abaixo do 

esperado, durante o período. No ano de 2016 o cenário foi ainda mais grave, sendo nulo o 

sucesso de quaisquer MPE localizadas na microrregião onde é situada a universidade lócus do 

estudo. Isso significa que, dentre os 724 itens homologados para ME/EPP, nos três anos 

avaliados, apenas 4 deles foram contemplados para MPE local ou regional, não atingindo o 

percentual de 1% de representatividade no todo.  

Assim, ao relacionar os resultados apresentados nas Tabelas 3 e 4 com o arcabouço 

teórico trazido ao estudo, infere-se que a baixa adesão de pequenas empresas locais e 

regionais nas compras da universidade investigada pode impactar negativamente o 

desenvolvimento da região onde está inserida, tendo em vista que a atuação das empresas 

mineiras não chegou a 50% do total, e no âmbito da localidade da sede do órgão, praticamente 

não existiu. Ademais, este cenário pode provocar consequente comprometimento da relação 

“Estado x Mercado” estritamente necessária para o bom funcionamento da máquina pública. 

Considera-se que os resultados apresentados podem ser reflexos das teses defendidas 

por alguns autores (Cabral et al, 2015; Carneiro, 2017; Fee et al, 2002; Karjalainen; 

Kemppainen, 2008; Reis; Cabral, 2015), de que nem sempre as MPE se consideram aptas ou 

motivadas a concorrerem nos certames públicos. O estudo desenvolvido por Moreira e Morais 

(2003, p. 129) corrobora ainda mais com este entendimento, e os autores concluíram que: 

[...] as pequenas empresas enfrentam obstáculos em todas as fases dos 

procedimentos de licitação, como: a falta de informação sobre contratos 

potenciais; a defasagem entre o valor das contratações e o tamanho da 

empresa; e a necessidade de cumprir as normas técnicas e as exigências de 

qualificação (MOREIRA; MORAIS, 2003, p. 129).  
 

Destarte, a pesquisa desenvolvida por Cabral et al (2015) mostrou que a ausência de 

competências das pequenas empresas tende a ser correlacionada com o desempenho 

insatisfatório delas nos certames licitatórios, e os autores concluíram que “o conjunto de 

competências presentes nas pequenas firmas pode influenciar seu acesso e as chances de 

sucesso em compras públicas” (Cabral et al, 2015, p. 488). 

Assim, diante do exposto, valida-se o pressuposto adotado no problema de pesquisa, e 

reitera-se que a representatividade das ME/EPP locais nos certames licitatórios da instituição 

lócus do estudo é, de fato, bastante incipiente.  

O próximo passo, então, foi verificar a percepção de representantes de MPE 

localizadas no município onde está inserida a instituição, a fim de identificar as dificuldades 

encontradas por este segmento de empresas nas licitações públicas, o que foi desenvolvido na 
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etapa subsequente da pesquisa, por intermédio do Questionário disponível no Apêndice A 

desta dissertação.  

 

4. 2 Percepção de micro e pequenos empresários locais acerca das compras públicas 

 Preliminarmente à análise dos dados, cumpre discorrer sobre a composição da amostra 

que integrou a pesquisa de campo desta dissertação. Para o levantamento da população de 

MPE situadas na localidade onde está inserida a IFES, foi disponibilizada, pela Secretaria de 

Finanças do município, a Relação de Contribuintes, por atividade econômica, de todas as 

empresas enquadradas como ME, EPP ou MEI, com CNPJ ativo. Deste universo, foram 

selecionadas pela pesquisadora, de forma intencional, 50 empresas, as quais apresentavam 

atividade econômica compatível com as demandas usuais dos campi da Sede da instituição. 

Neste ponto, cumpre ressaltar que a pesquisadora buscou integrar à amostra empresas de ramo 

de atuação diversos, buscando-se a representatividade do mercado local como um todo, e não 

de um nicho econômico específico. 

 Composta a amostra, foi feito, então, um primeiro contato, via telefone, com os 

representantes das empresas selecionadas, a fim de informar-lhes sobre a pesquisa e obter os 

emails de cada uma delas para envio dos questionários. Destaca-se que, das 50 empresas 

contatadas, apenas 38 demonstraram interesse em contribuir com a pesquisa, e dentre as 

justificativas, grande parte dos representantes alegou não possuir interesse em compras 

públicas, pois, nas palavras deles, é grande a “burocracia” atrelada a este sistema de 

contratação.  

 Assim, 38 questionários foram enviados às empresas que aceitaram, no primeiro 

momento, participar da pesquisa. No entanto, o número de respondentes não passou de 17, o 

que pode indicar, mais uma vez, resistência por parte deste segmento de empresas ao tema 

compras governamentais.  

 Feitos os esclarecimentos acerca da amostragem, passa-se à análise dos questionários 

respondidos. 

 Inicialmente torna-se importante delinear o perfil dos respondentes, e destaca-se que, a 

análise dos dados quantitativos referentes às características demográficas dos participantes foi 

realizada a partir das informações solicitadas no questionário. As variáveis tratadas 

permitiram uma breve caracterização das empresas, com relação ao porte, segmento 

empresarial, ramo de atuação e o tempo em que atuam no mercado. A Tabela 5 apresenta o 

perfil dos respondentes. 
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 Tabela 5 - Perfil dos respondentes 

Porte da empresa  
N 

17 
% 

100,00 

 Microempresa 11 64,7 

 Empresa de Pequeno Porte 5 29,4 

 Microempreendedor individual 1 5,9 

Segmento 

empresarial 
 17 100,0 

 Comércio  9 52,9 

 Indústria 1 5,9 

 Serviços 6 35,3 

 Outros 1 5,9 

Ramo de atuação  17 100,0 

 Telecomunicação e segurança 1 5,9 

 Produtos de combate a incêndio 1 5,9 

 
Oficina mecânica com fornecimento de 

peças 
2 11,8 

 Carimbos 1 5,9 

 Móveis de escritório 2 11,8 

 Comércio e serviço de mat. informática 3 17,6 

 Papelaria 1 5,9 

 Material elétrico e hidráulico 3 17,6 

 Chaveiro 1 5,9 

 Comércio varejista  2 11,8 

Tempo de atuação no 

mercado 
 17 100,0 

 Até 1 ano 13 76,5 

 De 1 a 3 anos 0 0 

 De 3 a 5 anos 2 11,8 

 De 5 a 10 anos 2 11,8 

 Há mais de 10 anos 0 0 

A empresa já vendeu 

para o Governo por 

meio de licitação? 

 17 100,0 

 Sim 11 64,7 

 Não 6 35,3 
  Fonte: dados da pesquisa. 

 

 De forma geral, os dados apresentados mostram que, 64,7% das empresas enquadram-

se como ME, 52,9% encontram-se no comércio e quase 80% dos respondentes possuem 

menos de um ano de atuação no mercado. Importante frisar que os números apresentados no 

quesito “Tempo de atuação no mercado” podem ser reflexos da escassez de micro e pequenas 

empresas consolidadas no mercado, evidenciando, assim, a necessidade de efetivação das 
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políticas públicas já existentes
22

, direcionadas a este segmento, com o intuito de produzir os 

efeitos econômicos e socialmente desejáveis que o desenvolvimento e a sobrevivência de 

MPE podem gerar na economia. 

 No que tange à experiência dos respondentes em licitações, 64,7% já contratou com o 

poder público. Buscou-se, então, levantar algumas informações acerca destas empresas, e a 

Tabela 6 apresenta os dados obtidos.  

 

Tabela 6 - Empresas que já venderam para o Governo 

Nos últimos 5 anos, com qual 

esfera a empresa contratou? 
 

N 

11 
% 

100,00 

 Municipal 9 81,8 

 Estadual 5 45,5 

 Federal 4 36,4 

 
A empresa não vendeu para o 

governo nos últimos 5 anos 
1 9,1 

Nos últimos 5 anos, com qual 

frequência, em média, a empresa 

vendeu para o governo (indicar a 

média de licitações vencidas por 

ano)*? 

 11 100,0 

 0 4 36,3 

 1 2 18,1 

 4 2 18,1 

 5 2 18,1 

 10 1 9,0 

Recentemente (últimos 5 anos), a 

empresa participou de pregão 

eletrônico promovido pela ? 

 11 100,0 

 Sim 5 45,4 

 Não 6 54,5 

Se sim, foi vencedora em pelo 

menos um item? 
 5 100,0 

 Sim 1 20,0 

 Não 4 80,0 

Se não, por qual (is) motivo (s) a 

empresa não venceu a licitação*? 
 4 100,0 

 
Preço ofertado abaixo do custo 

 
1 16,6 

 
Preço/valores 
 

2 66,6 

 

O pregão na maioria das vezes 

prioriza o preço e não a qualidade 

do produto. Nossa empresa tem 

1 16,6 

                                                 
22

 A exemplo da Lei Complementar 123/2006, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado 

e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
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como característica só trabalhar com 

produtos de boa qualidade. 
Fonte: dados da pesquisa. 

* Respostas discursivas dadas pelos respondentes. 

 

 Assim, percebe-se que, dentre as empresas que já contrataram com a administração 

pública anteriormente, a frequência maior com que fizeram negócios com o setor público nos 

últimos 5 anos é com a esfera municipal, representando mais de 80% das contratações. As 

esferas estadual e federal representaram 45,5% e 36,4% das contratações públicas, 

respectivamente, dados que sinalizam um distanciamento entre as empresas locais e os órgãos 

da administração pública federal. 

 Demais dados que merecem destaque estão relacionados à frequência com que os 

respondentes atuam nas licitações promovidas pelo órgão investigado: ao serem perguntadas 

se nos últimos 5 anos as empresas participaram de pregões eletrônicos promovidos pela 

instituição lócus do estudo, mais da metade respondeu que não (54,5%), e dentre as que 

participaram, 80% alegou não ter vencido ao menos 1 item das licitações que concorreram. 

Este cenário comprova, mais uma vez, a baixa adesão de fornecedores locais nas licitações do 

órgão em estudo.  

Destarte, foi questionado às empresas o motivo ao qual atribuem o insucesso nos 

certames em que participaram, e, surpreendentemente, todas as respostas relacionavam-se 

com o preço: seja pelo preço de referência atribuído pela administração, julgado 

demasiadamente baixo por alguns; ou pelo preço de concorrência durante a fase de lances, o 

que foi muito criticado pelos respondentes, conforme expõe um deles: “O pregão na maioria 

das vezes prioriza o preço e não a qualidade do produto. Nossa empresa tem como 

característica só trabalhar com produtos de boa qualidade”.  

Neste ponto, vale ressaltar que, não obstante o pregão ter sido instituído pelo 

legislador visando a agilidade, transparência e redução de custos, o seu caráter unidimensional 

restringe a negociação apenas à variável preço, subutilizando o seu potencial. Assim, retoma-

se o entendimento de Fonseca (2016) a respeito da necessidade de se legislar em favor de 

contratações públicas pautadas na melhor relação-qualidade-preço para os seus contratos, com 

critérios de seleção não só econômicos, mas também qualitativos. Esta prática, conforme 

exposto anteriormente, já vem sendo utilizada por países como EUA e membros da UE. 

Em que pese ter sido constatado a baixa adesão de fornecedores locais nos certames da 

instituição em análise, é interessante observar que, dentre aqueles que nunca contrataram com 
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a administração pública anteriormente, todos demonstraram interesse em fazer negócios com 

o órgão, como mostra a Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Empresas que nunca venderam para o Governo 

A empresa tem 

interesse em 

vender/contratar com 

a instituição X
23

? 

 
N 

6 
% 

100,00 

 Sim 6 100,0 

 Não 0 0 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Demonstrado o interesse por parte das MPE locais nas concorrências promovidas pela 

IFES em análise, buscou-se, então, levantar as principais limitações advindas deste tipo de 

negociação, sob a ótica dos respondentes. A Tabela 8 apresenta a percepção das empresas 

acerca das dificuldades encontradas por elas ao participar das licitações do órgão.  

 

Tabela 8 - Desafios dos respondentes frente às licitações da IFES 

Indique, dentre as opções 

abaixo, quais são as 

principais dificuldades 

encontradas pela empresa 

ao participar das 

licitações promovidas 

pela instituição X*: 

 
N 

17 
% 

100,00 

 

Falta de informações acerca dos Editais 

publicados 

 

10 58,8 

 
Preço 

 
7 41,1 

 

Documentos exigidos na fase de 

habilitação (Atestado de capacidade 

técnica, certidões negativas, etc) 

 

1 5,8 

 

Falta de pessoal capacitado para operar o 

sistema Compras Governamentais  

 

3 17,6 

 

Dificuldade de competição com empresas 

de outros portes 

 

9 52,9 

 
Prazo de pagamento 

 
1 5,8 

                                                 
23

 Identidade do órgão preservada apenas para fins de publicação do presente trabalho, no entanto, para os 

respondentes identificou-se a instituição. 



56 

 

 

Desconhecimento da legislação e 

procedimentos que norteiam as licitações 

públicas 

2 11,7 

Fonte: dados da pesquisa. 

* Era possível assinalar mais de uma alternativa para essa questão. 

 

Os dados mostram que, dentre as opções apresentadas aos respondentes como 

possíveis limitadores das negociações entre a IFES e o mercado local, a falta de informações 

acerca dos Editais publicados (58,8%) e a dificuldade de competição com empresas de outros 

portes (52,9%) tiveram a maior representatividade nas respostas. Surpreendentemente o preço, 

desta vez, não ocupou o primeiro lugar do ranking, e a maior barreira atribuída pelos 

respondentes está relacionada com o acesso à informação. Neste ponto cumpre ressaltar que, a 

legislação vigente determina expressamente a obrigatoriedade dos órgãos e entidades da 

administração pública efetuarem a divulgação dos editais de licitações, e no que tange à 

modalidade pregão eletrônico, o Decreto Federal nº 5.450/2005, traz em seu Art. 17, os meios 

de divulgação nos quais os Editais devem ser publicados, que variam de acordo com o valor 

estimado da contratação: 

Art. 17.  A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a 

convocação dos interessados por meio de publicação de aviso, observados os 

valores estimados para contratação e os meios de divulgação a seguir 

indicados: 

I - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais): 

a) Diário Oficial da União; e 

b) meio eletrônico, na internet; 

II - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais) até R$ 

1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais): 

a) Diário Oficial da União; 

b) meio eletrônico, na internet; e 

c) jornal de grande circulação local; 

III - superiores a R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais): 

a) Diário Oficial da União; 

b) meio eletrônico, na internet; e 

c) jornal de grande circulação regional ou nacional. 

 

§ 1º Os órgãos ou entidades integrantes do SISG e os que aderirem ao 

sistema do Governo Federal disponibilizarão a íntegra do edital, em meio 

eletrônico, no Portal de Compras do Governo Federal - COMPRASNET, 

sítio www.comprasnet.gov.br (BRASIL, 2005). 

 

 Além dos meios legais de divulgação, foi verificado que o órgão em análise publica 

todos os seus Editais, de todas as modalidades licitatórias, bem como das contratações diretas 

– dispensas e inexigibilidades -, na página eletrônica do Setor de Compras da instituição, com 

o intuito de promover mais transparência e publicidade às suas licitações. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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 Outro dado que merece destaque é que, embora apenas 11,7% dos respondentes 

consideraram o desconhecimento da legislação e dos procedimentos que norteiam as 

licitações como barreira às negociações com o órgão, a realidade que se apresenta na Tabela 9 

é bem diferente. Quando questionadas acerca do conhecimento que possuem sobre os 

benefícios que existem para MPE nas contratações públicas, quase 50% dos respondentes 

assinalou a opção que afirma não existir prerrogativas a este segmento de empresas nas 

licitações. A falta de instrução é ainda mais evidenciada quando se observa que 29,4% dos 

participantes julgou verdadeiro o item que dispõe que ME/EPP podem ser dispensadas de 

apresentar alguns documentos na fase de habilitação. Esta falsa afirmativa, por sua vez, fora 

inserida no rol de opções de resposta, quando da formulação do questionário, de forma 

intencional pela pesquisadora, a fim de ampliar a percepção do nível de conhecimento dos 

respondentes sobre os benefícios que lhe são concedidos nas contratações públicas. 

 

Tabela 9 – Nível de conhecimento dos respondentes aos benefícios às MPE nas licitações 

Dentre as alternativas 

abaixo, marque os 

benefícios que existem 

para Micro e Pequenas 

Empresas nas licitações 

públicas, dos quais tem 

conhecimento*: 

 
N 

17 
% 

100,00 

 

Não existem benefícios para Micro e 

Pequenas Empresas nas licitações públicas 

 

8 47,0 

 

Licitações com valor estimado, por item, 

de até R$ 80 mil, são de participação 

exclusiva de ME/EPP 

 

3 17,6 

 

ME/EPP podem ser dispensadas de 

apresentar alguns documentos na fase de 

habilitação 

 

5 29,4 

 

Durante a fase de habilitação de uma 

licitação, empresas com porte de ME/EPP 

possuem prazo de até 5 (cinco) dias para 

regularização de eventuais certidões 

vencidas 

 

6 35,2 

 

Na fase de lances de um pregão eletrônico, 

ME/EPP podem apresentar proposta até 

5% mais elevada do que uma empresa de 

grande porte, e ainda assim ficar 

classificada em primeiro lugar 

4 23,5 
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A administração pública poderá, em 

relação aos processos licitatórios 

destinados à aquisição de obras e serviços, 

exigir dos licitantes a subcontratação para 

ME ou EPP 

 

1 5,8 

 
ME/EPP possuem prazo diferenciado para 

entrega dos materiais objetos da licitação 
0 0 

Fonte: dados da pesquisa. 

* Era possível assinalar mais de uma alternativa para essa questão. 

 

Diante da realidade apresentada, torna-se importante trazer à baila que, entidades 

paraestatais, como o SEBRAE, também vêm reconhecendo no poder de compras 

governamental uma importante ferramenta. Desta forma, cartilhas foram desenvolvidas 

(BORGES, 2015; JACOBY FERNANDES, 2017; SEBRAE, 2017a; SEBRAE, 2017b; 

SEBRAE, 2017c; SEBRAE, 2017d; SEBRAE, 2017e) com o objetivo de i) auxiliar o gestor 

público na tomada de decisão quanto aos benefícios concedidos legalmente aos pequenos 

negócios por meio das políticas públicas de Compras Governamentais, e de ii) reforçar o 

papel das MPE na sociedade, evidenciando a necessidade de se alavancar tais organizações a 

partir do papel estratégico dos Governos como um dos atores mais importantes na demanda 

por insumos. 

Nesse diapasão, o Ministro do TCU Aroldo Cedraz (apud JACOBY FERNANDES, 

2017), ratifica a importância da publicação de materiais que servem como fontes de 

orientação e consulta aos agentes que atuam nesse mercado, ao afirmar que, de um lado, as 

cartilhas trazem informações valiosas para a Administração sobre como realizar, de forma 

correta, contratações de bens e serviços das MPE e, de outro, deixam as empresas bem 

informadas, de modo que possam participar com segurança dos certames. Ainda segundo o 

Ministro, “o resultado dessa combinação não pode ser outro senão o de contribuir com a 

efetividade das políticas públicas de fomento às micro e pequenas empresas no Brasil e o 

consequente aquecimento e aumento da produtividade de nossa economia” (MIN. AROLDO 

CEDRAZ, apud JACOBY FERNANDES, 2017, p. 9).  

A última etapa da pesquisa, por fim, ficou responsável por analisar os dispositivos 

legais criados pelo legislador com o intuito de incrementar MPE locais nas licitações, e sua 

influência, sob a perspectiva do Estado, no que tange à aplicabilidade destas ferramentas nas 

rotinas de compras dos órgãos públicos, o que será visto a seguir. 
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4.3 Análise dos dispositivos legais e sua influência nas rotinas de compras públicas 

Conforme exposto ao longo desta dissertação, utilizar o poder de compra 

governamental como fator para o desenvolvimento local sustentável é uma tendência mundial, 

pois tem o condão de promover o aumento na arrecadação local, gerar maior renda à 

sociedade, aumentar a empregabilidade, a melhoria na qualidade de vida, dentre outros 

benefícios (ARANTES, 2006; BARADEL, 2011; SILVA, 2008; SOUSA JUNIOR, 2008). 

Assim, o Governo Federal brasileiro, por meio de suas políticas públicas de 

desenvolvimento econômico, vem editando normas a fim de conceder benefícios aos 

pequenos negócios nas contratações com o setor público. A Figura 4 sintetiza os principais 

dispositivos legais vigentes no ordenamento jurídico, os quais, segundo o Governo Federal 

(SEBRAE, 2017e), determinam, viabilizam e estimulam o tratamento favorecido e 

diferenciado às MPE nas licitações. 

Figura 5 - Iniciativas governamentais em prol das MPE nas licitações 

Fonte: SEBRAE, 2017e. 
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Com efeito, a preocupação por parte do Estado acerca da ampliação de benefícios 

legais para as MPE é uma realidade.  

Nota-se, contudo, a existência de lacunas na legislação, quando se trata da 

aplicabilidade dos benefícios legais às rotinas de compras dos órgãos públicos. Evidência 

disso é a aparente antinomia apresentada entre o Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, que 

regulamenta o pregão eletrônico, e o Decreto 8.538, de 06 de outubro de 2015, que traz como 

objetivo precípuo aos benefícios concedidos às ME e EPP nas licitações o de promover o 

desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional.  

Destarte, o Decreto nº 5.450/05 obriga, nas licitações da administração pública 

federal, a utilização da modalidade licitatória do pregão, para aquisição de bens e serviços 

comuns, com preferência para a forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada 

inviabilidade (técnica ou operacional), a ser justificada pela autoridade competente (Brasil, 

2005).  

Sendo assim, o sentido do Decreto n° 5.450/05 é o de estimular a participação do 

maior número de fornecedores. Contudo, esse propósito confronta com o objetivo do Decreto 

8.538/15, no que diz respeito à promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito 

do município ou da região. Ora, o administrador público federal depara-se, a todo tempo, com 

a obrigatoriedade de utilizar o formato eletrônico do pregão, com o fim de universalizar o 

acesso à licitação, mas, ao mesmo tempo, deve ater-se ao desenvolvimento econômico e 

social no âmbito municipal e regional, nas licitações em que se assegure tratamento 

privilegiado às ME e EPP. Nas compras públicas federais, portanto, o atendimento ao 

disposto no Decreto 8.538/15 fica prejudicado, tendo em vista a obrigatoriedade de se 

conceder ampla participação às empresas sediadas em todo o território nacional. 

Posto isto, percebe-se que o próprio legislador deixou lacunas ao conceder as 

prerrogativas às MPE, o que pode ser considerado, além de outros fatores já mencionados 

(Cabral et al, 2015; Carneiro, 2017; Fee et al, 2002; Karjalainen & Kemppainen, 2008; Reis 

& Cabral, 2015), um aspecto decisivo na motivação deste segmento de empresas em 

participar dos processos licitatórios promovidos por órgãos da administração pública. 

Na tentativa de preencher tais lacunas, o legislador incluiu novo texto na LC 

123/2006
24

, o qual apresenta a seguinte redação: 

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, 

a administração pública: (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 

2014): 

[…] 

                                                 
24

 Inclusão feita pela Lei Complementar 147/2014 ao texto do Art. 48 da LC 123/2006. 



61 

 

§ 3o Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão, 

justificadamente, estabelecer a prioridade de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou 

regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido. 

(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) (grifos nossos) (BRASIL, 

2006). 

 

Cumpre ressaltar que a aplicação deste dispositivo legal nos Editais de licitação é 

discricionária, i.e., não há obrigatoriedade para os órgãos da administração pública.  

Para os órgãos da administração pública federal, o Decreto 8.538/2015 estabelece os 

critérios para que o benefício supramencionado seja aplicado, quais sejam: 

Art. 9º Para aplicação dos benefícios previstos nos arts. 6º a 8º:  

[…] 

II - poderá ser concedida, justificadamente, prioridade de contratação de 

microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou 

regionalmente, até o limite de dez por cento do melhor preço válido, nos 

seguintes termos: 

a) aplica-se o disposto neste inciso nas situações em que as ofertas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas 

local ou regionalmente sejam iguais ou até dez por cento superiores ao 

menor preço; 

b) a microempresa ou a empresa de pequeno porte sediada local ou 

regionalmente melhor classificada poderá apresentar proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora da licitação, situação em que será 

adjudicado o objeto em seu favor; 

c) na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de 

pequeno porte sediada local ou regionalmente com base na alínea “b”, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação da 

alínea “a”, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

d) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta;  

e) nas licitações a que se refere o art. 8º, a prioridade será aplicada apenas na 

cota reservada para contratação exclusiva de microempresas e empresas de 

pequeno porte; 

f) nas licitações com exigência de subcontratação, a prioridade de 

contratação prevista neste inciso somente será aplicada se o licitante for 

microempresa ou empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente 

ou for um consórcio ou uma sociedade de propósito específico formada 

exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno porte sediadas 

local ou regionalmente; 

g) quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência 

para produto nacional em relação ao produto estrangeiro previstas no art. 3º 

da Lei nº 8.666, de 1993, a prioridade de contratação prevista neste artigo 

será aplicada exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens 

de preferência, de acordo com os Decretos de aplicação das margens de 

preferência, observado o limite de vinte e cinco por cento estabelecido pela 

Lei nº 8.666, de 1993; e 

h) a aplicação do benefício previsto neste inciso e do percentual da 

prioridade adotado, limitado a dez por cento, deverá ser motivada, nos 



62 

 

termos dos arts. 47 e 48, § 3º, da Lei Complementar nº 123, de 2006 

(BRASIL, 2015). 

 

O Art. 10 da referida norma traça, ainda, as hipóteses em que tal benefício não se 

aplica: 

Art. 10.  Não se aplica o disposto nos art. 6º ao art. 8º quando: 

I - não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados 

como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou 

regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no 

instrumento convocatório; 

II - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as 

empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública 

ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser 

contratado, justificadamente; 

III - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da 

Lei nº 8.666, de 1993, excetuadas as dispensas tratadas pelos incisos I e II do 

caput do referido art. 24, nas quais a compra deverá ser feita 

preferencialmente por microempresas e empresas de pequeno porte, 

observados, no que couber, os incisos I, II e IV do caput deste artigo; ou 

IV - o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar, 

justificadamente, pelo menos um dos objetivos previstos no art. 1º (BRASIL, 

2015). 

 

Neste ponto, torna-se importante apresentar algumas limitações, advindas da 

percepção da pesquisadora enquanto pregoeira, quando se trata da aplicabilidade desta 

prerrogativa nas rotinas das licitações do órgão em que atua, a saber: 

1) A partir da leitura do Art. 10 do Decreto 8.538/2015 entende-se que, na fase 

interna da licitação a Administração deverá aferir se existem no mínimo três 

fornecedores competitivos enquadrados como MPE, sediados local ou 

regionalmente, e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 

convocatório – uma forma de apurar esta competitividade seria realizando 

pesquisas mercadológicas junto às empresas locais, contudo, na prática, obter 

orçamentos para a fase interna da licitação (a fim de obter o preço de referência do 

objeto a ser licitado) já constitui um dos maiores gargalos para a instituição, pois 

muitas empresas se recusam a fornecer, e quando aceitam, disponibilizam 

orçamentos superestimados, distorcendo sobremaneira os preços frente ao real 

valor de mercado; 

2) O sistema ComprasGovernamentais, por meio do qual as licitações são 

operacionalizadas, não está configurado para identificar se as empresas 

participantes do certame se enquadram no benefício, sendo necessária a apuração 

manual, pelo pregoeiro, após a fase de lances, daquelas empresas que se encontram 
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dentro da margem de preferência estabelecida – este procedimento pode gerar 

questionamentos por parte dos licitantes e insegurança por parte do pregoeiro 

responsável pela licitação. 

 

Diante dos obstáculos apresentados, percebe-se que a aplicação da margem de 

preferência estabelecida no Art. 48, § 3º, LC 123/2006 e Art. 9º, inciso II, Decreto 

8.538/2015, na prática, fica prejudicada, pois além das limitações elencadas,  trata-se de 

dispositivo demasiadamente complexo, de difícil compreensão, e não se sabe, ainda, qual é o 

entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU) acerca da aplicação deste preceito legal 

nos certames dos órgãos públicos federais
25

, o que gera insegurança jurídica para que se adote 

tais práticas nos Editais da instituição em análise.  

Percebe-se, assim, que persiste a dificuldade em se aplicar as políticas de 

desenvolvimento às MPE no rito das licitações, diante do regime jurídico-administrativo 

rígido e burocrático que norteia este sistema de contratações. A todo tempo, os debates giram 

em torno de leis e procedimentos, reafirmando o entendimento de Fiuza (2009) e Motta 

(2010), acerca do caráter formal das normas que regem as licitações brasileiras, o que, 

segundo os referidos autores, prejudica qualquer outra dimensão que se queira perseguir em 

termos de eficiência, ou ainda na tentativa de inclusão de políticas públicas econômicas e 

sociais. 

  

                                                 
25

 Foi feita busca criteriosa de Acórdãos recentes, proferidos pelo TCU, acerca da aplicação do benefício 

concedido nos Art. 48, § 3º, LC 123/2006 e Art. 9º, inciso II, Decreto 8.538/2015 em pregões de órgãos públicos 

federais, no entanto, nenhum julgado foi encontrado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O presente estudo foi conduzido com o objetivo de identificar os principais desafios à 

promoção do desenvolvimento local a partir das licitações de uma IFES localizada no interior 

de Minas Gerais. Para tanto, foram formulados objetivos específicos a fim de subsidiar o 

alcance do objetivo geral proposto.  

Inicialmente, portanto, buscou-se demonstrar a baixa representatividade das MPE nos 

pregões eletrônicos da IFES investigada, com o intuito de validar o pressuposto adotado no 

problema de pesquisa. Os dados obtidos da pesquisa documental, feita por meio de fontes 

secundárias públicas, mostraram que, apesar de ter ocorrido um aumento significativo do 

número de MPE contratando com a administração pública, a influência de ME e EPP 

locais/regionais nos pregões eletrônicos promovidos pela IFES em estudo ainda se mostra 

tímida, quando comparada ao universo das licitações do órgão, não alcançando 1% de 

representatividade.  

 Confirmado, então, o pressuposto de que há, de fato, baixa influência de MPE nos 

certames promovidos pelo órgão estudado, a busca pelas principais variáveis que influenciam 

esta pequena adesão se sustentou em duas perspectivas: i) sob a ótica do mercado, verificou-

se a percepção dos micro e pequenos empresários locais acerca das dificuldades encontradas 

por este segmento de empresas nas licitações públicas, especialmente nos processos 

licitatórios promovidos pela instituição; e ii) sob a perspectiva da administração pública, fez-

se uma análise dos dispositivos legais vigentes no ordenamento jurídico, dentro da temática, e 

a influência destas ações promovidas pelo Estado, a fim de incrementar MPE em suas 

contratações, nas rotinas de compras públicas federais.  

 A percepção dos fornecedores locais foi levantada por meio de questionários, e os 

dados obtidos evidenciaram as fragilidades existentes na relação destes com os negócios 

públicos, especialmente nas contratações com órgãos federais, embora a totalidade dos 

respondentes tenha demonstrado interesse em contratar com a IFES lócus do estudo. O preço 

foi a variável que apareceu com maior recorrência nas respostas, e, sob a ótica dos 

fornecedores, o critério de julgamento “menor preço” adotado nos pregões eletrônicos é 

incompatível com o fornecimento de bens e serviços de qualidade ao setor público.    

Neste ponto, reitera-se a necessidade de se efetivar as tentativas de modernização do 

sistema de compras públicas brasileiro, implementando-se ferramentas que possibilitem mais 

flexibilidade nas contratações. Fica, então, a cargo do legislador editar normas que 

considerem não só o aspecto jurídico-formal dos processos de compras, mas também o papel 
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estratégico do Estado. Para tanto, deve-se delimitar melhor a forma de atuação dos órgãos 

públicos, concedendo mais autonomia aos gestores, para que estes, ao negociarem com o setor 

privado, consigam considerar as peculiaridades da realidade local e as suas necessidades, 

contudo, sem desconsiderar a observância às normas gerais. 

Ficou demonstrado também que a falta de informações acerca dos Editais publicados 

pela IFES é a maior dificuldade considerada pelas empresas frente às contratações com o 

órgão, superando a variável preço. Foi verificado, então, que, além da publicidade que a 

instituição dá aos seus Editais nos sítios estabelecidos pela legislação (Diário Oficial, site do 

Governo Federal e jornais de grande circulação, no que couber), há também publicação dos 

Editais no website da instituição. No entanto, percebe-se que somente estes veículos não estão 

sendo capazes de suprir a demanda das empresas de acesso à informação.  

Nesse contexto ressalta-se que, em busca por uma possível solução para a demanda 

apresentada, verificou-se que recentemente o Governo Federal, em parceria com o SEBRAE, 

criou o aplicativo Comprasnet Mobile, disponibilizado gratuitamente, que permite consultar 

informações de compras públicas por meio de dispositivos móveis. Destaca-se que, dentre as 

funcionalidades já disponíveis, está a de recebimento de avisos sobre as licitações publicadas 

no dia. 

Outro ponto que merece destaque é o resultado que apontou para o expressivo 

desconhecimento por parte dos micro e pequenos empresários locais sobre a legislação que 

rege as compras públicas, especialmente sobre questões relacionadas aos benefícios 

concedidos a este segmento nas contratações governamentais.  

Com efeito, órgãos de fomento às MPE, como o SEBRAE, estão desenvolvendo 

diversas cartilhas com o intuito de subsidiar este segmento e neutralizar as dificuldades de se 

negociar com o setor público. Contudo, diante da realidade apresentada pela pesquisa, 

percebe-se que estes instrumentos não estão sendo capazes de minimizar a baixa 

representatividade de MPE locais nas contratações públicas, haja vista a grave constatação 

feita de que mais da metade das empresas sequer conhecem os benefícios aos quais podem 

fazer jus nas negociações com o setor público.  

Considera-se, portanto, de suma importância a intensificação nos programas de 

conscientização e capacitação de empresas frente às contratações públicas, e órgãos como a 

Associação Comercial do município, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), SEBRAE e 

demais entes inseridos na localidade, devem participar mais ativamente deste processo, 

disseminando informação e esclarecendo as MPE acerca das prerrogativas que lhe são 

concedidas nas compras públicas. 
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Sob a ótica da administração pública, foi trazido à discussão algumas lacunas a serem 

preenchidas por parte da legislação que trata da temática, tendo em vista a dificuldade 

percebida na aplicação dos benefícios às ME e EPP nas rotinas de compras dos órgãos 

públicos, especialmente da instituição em análise. 

 Assim, percebe-se que, apesar de existir um mercado potencial para a atuação de MPE 

locais, o que se vislumbra é a dificuldade de garantir, na prática, a efetivação das ferramentas 

criadas pelo Estado, a fim de promover o incremento deste segmento nas contratações 

públicas. Além dos desafios encontrados pelas MPE, constatados ao longo do estudo, tem-se, 

ainda, os aspectos legais, contemplados pela rigidez normativa que rege os negócios do setor 

público, os quais podem dificultar ou até mesmo impedir que a política de desenvolvimento 

econômico e social seja implementada a contento. 

Se, por um lado, se percebe que o fomento da atividade microempreendedora nas 

compras públicas contribui significativamente para a economia local, na geração de empregos 

e receitas que resultam em melhorias na qualidade de vida da população, por outro lado, a 

realidade mostra que, incluir programas e políticas públicas dentro do sistema de compras, 

diante da intricada legislação e dos arranjos institucionais brasileiros, não têm contribuído de 

forma significativa para que os negócios prosperem facilmente. 

Conclui-se, portanto, que a utilização da licitação como instrumento de política 

pública é mais complexa do que apenas estabelecer como objetivo a “[...] promoção do 

desenvolvimento econômico e social no âmbito regional e local” (Brasil, 2015), conforme 

dispõe a legislação que concede prerrogativas às MPE nas aquisições públicas. É preciso 

avançar muito na discussão acerca da utilização do poder de compra do Estado como 

potencial indutor de desenvolvimento local, e a reflexão que se propõe é se a licitação é a 

ferramenta mais adequada para se alcançar este objetivo. 

Cumpre ressaltar, ainda, que o presente estudo apresenta implicações para a prática, 

pois, com base nos resultados obtidos, mostra-se eminente a necessidade de uma melhor 

adequação, por parte de todos os atores envolvidos – MPE, organizações públicas contratantes 

e, especialmente, os legisladores – dos mecanismos de incentivos para a participação das 

MPE nos negócios públicos. E este esforço deve se apresentar sob perspectivas distintas: sob 

a ótica do Estado, a partir da flexibilização da legislação e maior autonomia dos gestores 

públicos para negociar com o setor privado; e sob a ótica do Mercado, a partir da 

conscientização e capacitação do micro e pequeno empresariado acerca dos potenciais que 

possuem os negócios com o setor público, para que estes atuem com mais segurança e 

motivação nos certames licitatórios. 
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Este trabalho possui como delimitação a análise de uma única organização da 

administração pública federal, dentro de uma localidade específica. Estudos futuros podem 

avaliar, comparativamente, a influência de MPE locais no contexto de diferentes órgãos 

públicos da União, a fim de se verificar as divergências e similaridades no nível de adesão 

deste segmento de empresas em suas licitações. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

 

QUESTIONÁRIO 

  

Você está convidado(a) a responder voluntariamente este questionário, que é parte integrante 

da pesquisa que compõe a Dissertação: " Compras públicas e desenvolvimento local: uma 

análise das principais causas da baixa adesão de fornecedores locais nas licitações de uma 

universidade pública mineira", sob responsabilidade da pesquisadora Fernanda Rodrigues 

Drumond Chaves, servidora e pregoeira de uma universidade pública, e discente do curso de 

Mestrado Profissional em Administração Pública (PROFIAP).  

 

A pesquisa tem como objetivo identificar os principais desafios à promoção do 

desenvolvimento local a partir das licitações de uma IFES. 

   

A sua participação é fundamental para atingir os objetivos propostos para o estudo! 

 

Os dados serão analisados por aglomerado, em conjunto, não havendo a possibilidade de 

identificação dos participantes, estando o sigilo e o anonimato garantidos. 

 

Se surgir alguma dúvida quanto ao preenchimento do questionário ou em relação à pesquisa, 

não hesite em entrar em contato, através deste email enviado. 

 

Caso você concorde em participar da pesquisa, leia com atenção os seguintes pontos: a) você 

é livre para, a qualquer momento, recusar-se a responder às perguntas que lhe ocasionem 

constrangimento de qualquer natureza; b) você pode deixar de participar da pesquisa e não 

precisa apresentar justificativas para isso; c) sua identidade será mantida em sigilo; d) caso 

você queira, poderá ser informado(a) de todos os resultados obtidos com a pesquisa. 

 

1.1 Porte da empresa 

(  ) ME 

(  ) EPP 

(  ) MEI 
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1.2 Segmento empresarial 

(  ) Comércio 

(  ) Indústria  

(  ) Serviços 

(  ) Outros 

 

Qual o ramo de atuação? __________________ 

 

1.3 Há quanto tempo a empresa atua no mercado? 

(  ) Até 1 ano  

(  ) De 1 a 3 anos 

(  ) De 3 a 5 anos 

(  ) De 5 anos a 10 anos 

(  ) Mais de 10 anos 

 

1.4 A empresa já vendeu para o governo por meio de processo licitatório? 

(  ) Sim  (responder Folha 2) 

(  ) Não (responder Folha 3)   
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FOLHA 2 - EMPRESAS QUE JÁ VENDERAM PARA O GOVERNO 

 

2.1 Nos últimos 5 anos, com qual esfera a empresa contratou? 

(  ) Municipal 

(  ) Estadual 

(  ) Federal 

(  ) A empresa não vendeu para o governo nos últimos 5 anos 

 

2.2 Nos últimos 5 anos, com qual frequência, em média, a empresa vendeu para o governo 

(indicar a média de licitações vencidas por ano)? 

_____________________________________ 

 

2.3 Recentemente (últimos 5 anos), a empresa participou de pregão eletrônico promovido 

pela instituição X
26

? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

2.4 Se sim, foi vencedora em pelo menos um item? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

 

2.5 Se não, por qual (is) motivo (s) a empresa não venceu a licitação? 

________________________________________________________ 

 

2.6 Indique, dentre as opções abaixo, quais são as principais dificuldades encontradas pela 

empresa ao participar das licitações promovidas pela instituição X (pode indicar mais de 

uma opção): 

(  ) Falta de informações acerca dos Editais publicados 

(  ) Preço 

(  ) Documentos exigidos na fase de habilitação (Atestado de capacidade técnica, certidões 

negativas, etc) 

(  ) Falta de pessoal capacitado para operar o sistema ComprasGovernamentais (ComprasNet) 

(  ) Dificuldade de competição com empresas de outros portes 

(  ) Prazo de pagamento 

(  ) Desconhecimento da legislação e procedimentos que norteiam as licitações públicas 

 

2.7 Dentre as alternativas abaixo, marque os benefícios existentes para MPE nas licitações 

públicas, dos quais tem conhecimento: 

(  ) Não existem benefícios para Micro e Pequenas Empresas nas licitações públicas. 

                                                 
26

 Identidade do órgão preservada apenas para fins de publicação do presente trabalho, no entanto, para os 

respondentes identificou-se a instituição. 
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( ) Licitações com valor estimado, por item, de até R$ 80 mil, são de participação exclusiva de 

ME/EPP. 

(  ) ME/EPP podem ser dispensadas de apresentar alguns documentos na fase de habilitação.  

(  ) Durante a fase de habilitação de uma licitação, empresas com porte de ME/EPP possuem 

prazo de até 5 (cinco) dias para regularização de eventuais certidões vencidas. 

(  ) Na fase de lances de um pregão eletrônico, ME/EPP podem apresentar proposta até 5% mais 

elevada do que uma empresa de grande porte, e ainda assim ficar classificada em primeiro lugar. 

(  ) A administração pública poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição 

de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação para ME ou EPP. 

(  ) ME/EPP possuem prazo diferenciado para entrega dos materiais objetos da licitação. 
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FOLHA 3 - EMPRESAS QUE NÃO VENDERAM PARA O GOVERNO 

 

3.1 A empresa tem interesse em vender/contratar com a instituição X? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

3.2 Se não, por quais motivos? 

____________________________________________ 

 

3.3 Indique, dentre as opções abaixo, quais são as principais dificuldades encontradas pela 

empresa ao participar das licitações promovidas pela instituição X (pode indicar mais de 

uma opção): 

(  ) Falta de informações acerca dos Editais publicados 

(  ) Preço 

(  ) Documentos exigidos na fase de habilitação (Atestado de capacidade técnica, certidões 

negativas, etc) 

(  ) Falta de pessoal capacitado para operar o sistema ComprasGovernamentais (ComprasNet) 

(  ) Dificuldade de competição com empresas de outros portes 

(  ) Prazo de pagamento 

(  ) Desconhecimento da legislação e procedimentos que norteiam as licitações públicas 

 

3.4 Dentre as alternativas abaixo, marque os benefícios existentes para MPE nas licitações 

públicas, dos quais tem conhecimento: 

(  ) Não existem benefícios para Micro e Pequenas Empresas nas licitações públicas. 

( ) Licitações com valor estimado, por item, de até R$ 80 mil, são de participação exclusiva de 

ME/EPP. 

(  ) ME/EPP podem ser dispensadas de apresentar alguns documentos na fase de habilitação.  

(  ) Durante a fase de habilitação de uma licitação, empresas com porte de ME/EPP possuem 

prazo de até 5 (cinco) dias para regularização de eventuais certidões vencidas. 

(  ) Na fase de lances de um pregão eletrônico, ME/EPP podem apresentar proposta até 5% mais 

elevada do que uma empresa de grande porte, e ainda assim ficar classificada em primeiro lugar. 

(  ) A administração pública poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição 

de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação para ME ou EPP. 

(   ) ME/EPP possuem prazo diferenciado para entrega dos materiais objetos da licitação. 

 


