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Fecha-se atrás de si o pequeno portão da mera 

meninice – adentra-se um jardim encantado. Até 

as sombras aqui resplandecem cheias de 

promessas. Cada curva da vereda tem suas 

seduções. E não porque se trate de um país 

desconhecido. Sabe-se muito bem que a 

humanidade toda já trilhou aquela senda. É o 

encanto da experiência universal, da qual se 

espera extrair uma sensação incomum ou pessoal 

– um algo que seja só nosso. 

Vai-se reconhecendo os marcos dos 

predecessores, excitado, divertindo-se, aceitando 

a boa como a má sorte – as rosas e os espinhos 

como se costumam dizer –, o pitoresco lote 

padrão, que guarda tantas possibilidades para os 

merecedores, ou talvez para os afortunados. Sim. 

Vai-se adiante. E o tempo, também, caminha – até 

que se percebe logo adiante uma linha de sombra 

avisando-nos que também a região da mocidade 

deverá ser deixada para trás.  

 

(Joseph Conrad, em A Linha de Sombra) 
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RESUMO 

 

 

Nos últimos anos, a importância das micro e pequenas empresas tem sido reconhecida, dentre 

outros motivos, devido ao aumento do número de carteiras assinadas que esses particulares 

empregam nos tempos de crise por que passa o Brasil. A abrangência desses segmentos em 

todos os setores da economia nacional faz com que essas organizações sejam parte da vida dos 

cidadãos muito mais do que as grandes empresas, totalizando mais de 98% das empresas no 

país. O reconhecimento desses empresários pelo Estado brasileiro em termos de 

regulamentação é tardio quando se constata sua existência longínqua na história. Este trabalho 

intenta mapear a trajetória dos marcos regulatórios da política das micro e pequenas empresas 

(Lei Complementar n. 123/2006), a chamada Lei Geral. Dentre as muitas frentes dessa política, 

pretende-se observar sua implementação pela administração pública nas contratações 

governamentais na perspectiva da política pública. Em outras palavras, objetiva-se analisar a 

administração pública como política pública. Para esse empreendimento, utilizou-se dois 

métodos de pesquisa: o documental e o estudo de caso, cujas fontes são Godoy (1995) e Stake 

(1998). Para a pesquisa documental, focou-se nos marcos legais da política, da esfera federal e 

seus influxos na esfera municipal, onde a política deve ser implementada. Feita a base legal 

sobre a qual as ações ganham uma referência na implementação, foi elaborado um estudo de 

caso em que o recorte das aquisições públicas da política pode ser observado em suas diferentes 

nuances. Ao final, espera-se que as análises voltadas à prática da política contribuam para que 

gestores públicos a compreendam em sua dinâmica enquanto política pública.  

 

Palavras-chave: gestão de políticas públicas; licitação; micro e pequena empresa; 

implementação. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

In recent years, the importance of micro and small enterprises has been acknowledged due to 

the increases in the number of formal work contracts that they employ in times of crisis 

currently experienced in Brazil. The inclusion of these segments in all sectors of the national 

economy makes these organizations part of the lives of citizens much more than big companies, 

representing more than 98% of companies in the country. The recognition of these 

entrepreneurs by the Brazilian State in terms of regulation is late in contrast with its long 

existence in history. This paper attempts to map the trajectory of the regulatory framework for 

micro and small enterprises (“Lei Complementar 123/2006”), the so-called General Law. 

Among the many fronts of this policy, it is intended to observe its implementation by the public 

administration in government contracting in the perspective of public policy. In other words, it 

aims to analyze public administration as a public policy. The following research methods were 

used in this project: the documentary and the case study, whose sources are Godoy (1995) and 

Stake (1998). For the documentary research, the focus was on the legal boundaries of politics, 

the federal sphere and its inflows in the municipal sphere, where the policy should be 

implemented. With the legal basis on which the actions gain a reference in the implementation, 

a case study was elaborated in which the cut of the public acquisitions of the policy can be 

observed in its different nuances. In the end, it is expected that the analyzes directed to the 

practice of politics should help public managers to understand their dynamics as a public policy. 

 

Keywords: public policy management; bidding; micro and small enterprises; implementation. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho analisa a política pública voltada ao segmento das micro e pequenas 

empresas, por meio do processo de implementação que valoriza esses atores através das 

compras públicas (licitações). Para isso, examina-se a relação dos pequenos negócios com o 

Estado brasileiro, observando dados gerais em âmbito nacional. Após isso, analisa-se de perto 

os elementos fundamentais dessa política por meio do estudo de caso na Prefeitura de São 

Paulo: a autarquia do Serviço Funerário. A relevância de empreendermos esses esforços reside 

no fato de as pesquisas revelarem insuficiência da abordagem generalista e universal das ações 

do Estado para com esses atores econômicos e sociais (NOGUEIRA, 2017), pela lacuna 

bibliográfica, e por São Paulo apresentar pouca efetividade na implementação dessa política, 

sendo o caso do Serviço Funerário uma grande exceção.  

Recentemente foi concedido o inédito refinanciamento de dívidas para micro e 

pequenos empresários no Brasil. O propalado REFIS1, prática comum concedida pelos 

governos aos grandes empresários, até então nunca havia sido objeto dos pequenos e médios 

produtores. Isso ocorreu por ser o resultado da pressão de atores ligados aos micro e pequenos 

empresários. Na verdade, não haveria o refinanciamento não fosse essa articulação, pois houve 

resistência do governo (Temer) para aceitá-lo. A vitória desse grupo de interesse sobre a 

Presidência da República demonstra certa consolidação enquanto ator politicamente atuante no 

cenário nacional, para além de sua já consolidada institucionalização pela Lei Geral em 2006. 

Pode-se dizer que a pressão dentro dessa agenda é personificada por um político em 

particular, Guilherme Afif Domingos, do Partido Social Democrático (PSD), atual presidente 

do SEBRAE2, e vogal – com voz e poder de voto – dentro de seu partido. Juntamente com 

outros parlamentares, o argumento central que o grupo combateu foi a classificação, pelo 

governo, de que o Simples Nacional (o regime diferenciado dos pequenos negócios) é “gasto 

                                                 
1 No site da receita federal: “Refis - Programa de Recuperação Fiscal - foi instituído pela Lei n. 9.964 , de 10 de 

abril de 2000 , destinado a promover a regularização de créditos da União, decorrentes de débitos de pessoas 

jurídicas, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal – SRF e pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS”.  
2 O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) forma o chamado “Sistema S” 

juntamente com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC), Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Serviço Social da Indústria (SESI), 

Serviço Social do Comércio (SESC), Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP), e 

Serviço Social de Transporte (SEST). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9964.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9964.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/Ant2001/lei996400.htm
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tributário”. A própria Receita Federal do Brasil, no orçamento público, lança mão desse termo 

ao invés dos termos “tratamento favorecido” ou “tratamento jurídico diferenciado”, contidos 

não só na Lei Geral objeto da análise deste trabalho, mas também em nossa Constituição – art. 

170, inc. IX, e art. 179, respectivamente. Nesse sentido, não se pode dizer que a referida 

institucionalização seja completa. 

O debate acerca da importância dessa política para o desenvolvimento econômico e 

social parece encontrar ponto pacífico quando se observa o panorama de participação desses 

atores por meio de indicadores. A contextualização feita no tópico a seguir tem o propósito de 

apresentar a extensão e diversidade com que atuam as micro e pequenas empresas (MPEs)3 na 

economia nacional. Isso, como se verá, aponta para as potencialidades sociais que a política 

possui, embora se afigure submetida às questões fiscais supramencionadas, tangenciando toda 

a agenda ligada a outras questões, como cadeia produtiva, inovação, justiça social etc. É essa 

extensão temática da política que suscita interesse no engajamento desta pesquisa. Porém, é 

desenvolvida com foco na relação de comprador e contratante do Estado para com essas 

singulares empresas. Por isso, focou-se nos detalhes da implementação da política dentro das 

licitações públicas com um estudo de caso. 

Afora todas as tramas políticas, caso do REFIS, chama a atenção a gritante contradição: 

um grupo de interesse encabeçado por um político liberal defende uma política econômica com 

finalidades essencialmente empresariais, porém, atrelada a uma abrangente agenda social 

(como a previdência, o trabalho formal e informal, as baixas qualificações, entre outras). Parte 

desse trabalho pretende iniciar investigação a essas questões com um levantamento a respeito 

dos marcos legais para os micro e pequenos empresários no Brasil. A legislação 

infraconstitucional, como lei complementar, possui sua origem no Congresso Nacional 

abrangendo todos os entes federados, União, Distrito Federal, Estados e Municípios. Estes, por 

sua vez, podem lançar mão de regulamentações locais, com decretos que atuam no âmbito da 

operacionalização da política4. Essa trajetória dos marcos legais será disposta no Capítulo 3 da 

dissertação. São dispostas as principais publicações referentes às MPEs do governo federal, e 

do município de São Paulo, com comentários e breves análises que caracterizam os temas 

empresariais e sociais que circunscrevem a política. Se por um lado o capítulo revela como o 

                                                 
3 Usaremos doravante a sigla MPEs para nos referirmos às micro e pequenas empresas em geral, conforme 

nomenclatura usual. 
4 Os embates políticos a respeito da formulação da política em tela não serão analisados, ficando apenas como um 

estudo futuro que se pretende desenvolver. 
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tema definitivamente adentrou as agendas desses governos, por outro evidencia a carência de 

políticas específicas para o segmento5. 

No Capítulo 4 pretende-se analisar a implementação da política de micro e pequena 

empresa por meio do estudo de caso. Fez-se um recorte da lei com foco nas aquisições públicas, 

ou seja, nos processos de licitação em que as micro e pequenas empresas possuem tratamento 

diferenciado e favorecido – artigos 42 a 49 da Lei Geral. Quer-se com isso abranger, com o 

máximo de evidências possíveis, a prática da gestão da política pública na relação com esses 

atores, quanto às diferentes questões envolvendo a implementação. Serão focados diversos 

exemplos, casos concretos em que os gestores precisam lidar com as dificuldades e 

adversidades da organização e do ambiente externo, da interface com os atores empresários, na 

busca pelo alcance das finalidades da política etc. Como caso intrínseco em que se busca o 

máximo de aprendizado, o estudo procurou descrever e analisar a implementação a partir da 

triangulação e comparações entre diversos documentos processuais de instrução, atas de 

licitações, entrevistas com os gestores implementadores, dados das plataformas de compras, 

relatórios financeiros, as preocupações éticas próprias dos estudos de caso (STAKE, 1998), 

entre outros. A organização é o Serviço Funerário Municipal de São Paulo (SFMSP), no recorte 

temporal que vai de dezembro de 2014 a dezembro de 2016, com mais de cem processos 

licitatórios analisados do período6. A ideia não é lançar mão do caso como parâmetro de êxito, 

e sim pensar elementos específicos para análise das compras governamentais como política 

pública específica às MPEs.  

Em suma, a finalidade deste trabalho é, antes de dar respostas, refletir sobre a política e 

lançar novos questionamentos. Perceber os inúmeros casos particulares possíveis a partir de um 

olhar do contexto macro, em um primeiro momento, e ver os vários elementos do todo ao 

visualizar as nuances da implementação nas ações postas no estudo de caso. A complexidade é 

característica em ambas dimensões. Analisar as questões aparentemente técnicas, como 

processos de licitação executados na administração pública, é constatar também as escolhas 

políticas dos atores7. Como se poderá observar, a mera técnica não fará de um texto legal uma 

política pública que impacte quem vise impactar.  

                                                 
5 Uma das exceções, como se verá, é a política do afroempreendedor na cidade de São Paulo. 
6 O recorte temporal é devido ao fato de mudança na gestão que entrou o prefeito Fernando Haddad, período entre 

2013 a 2016. Há peculiaridades para a escolha desse período que serão abordadas no Capítulo 4. Será caracterizada 

a autarquia do SFMSP em seus principais aspectos, sendo um dos elementos centrais da organização a 

invisibilidade de um serviço que é acionado 220 vezes em média por dia (essa é a média do número de mortos na 

cidade de São Paulo por dia). Com mais de 1200 funcionários, o serviço funciona 24 horas ininterruptamente. 
7 O autor deste trabalho, sendo gestor público por formação e tendo vivenciado profissionalmente o caso estudado, 

foi partícipe ativo desse processo. 
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1.2  CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A Política de Micro e Pequena Empresa, chamada de Lei Geral, conforme caput da lei, 

tem por finalidade o tratamento diferenciado dessas organizações e suas diretrizes a esse grupo 

estão voltadas para a simplificação de arrecadação de impostos e das obrigações trabalhistas, 

acesso ao crédito e ao mercado, à tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão 

(BRASIL, 2006, não paginado). As Micro e Pequenas Empresas (MPEs) representam cerca de 

98,5% do total das empresas no país, responsáveis por 54% dos empregos formais (carteira 

assinada), e compõem pouco mais do que um quarto do PIB brasileiro (27%), movimentando 

aproximadamente 600 bilhões de reais por ano (SEBRAE, 2018)8 nos três setores da economia 

nacional – agrário, industrial e serviços –, nos mais diversos segmentos: materiais, mercado 

digital, alimentos, turismo, pecuária etc. Trata-se de abrangência extremamente significativa na 

economia e na sociedade, que se reflete também nos trabalhos acadêmicos que se voltam às 

MPEs enquanto objeto de estudo, nas mais diversas áreas (COSTA, LEANDRO, 2016; 

SILVEIRA, MASSULA, 2012; ZICA, MARTIN, 2008; POTTUMATI, FERREIRA, 2013; 

PESSÔA et al., 2016). 

As definições do que seja micro e pequena empresa estão além da questão fiscal, e 

possuem uma multiplicidade de perspectivas no Brasil e nos mais diferentes países, uma vez 

que se tornam acepções de diversos tipos de políticas públicas (LIMA, 2001). Isso significa que 

para determinadas políticas públicas interessam conceitos de MPEs específicos, e eles são 

abundantes e diversos (NOGUEIRA, 2017, p. 264)9. Neste trabalho, assumir-se-á a concepção 

posta na Lei Geral, que está consubstanciada com o artigo 966 do Código Civil brasileiro10, em 

que micro e pequena empresa são aquelas que exercem atividade econômica organizada de bens 

ou serviços de maneira profissional, e que auferem receita bruta de, respectivamente, até 360 

mil ou 4,8 milhões de reais. Instituições como o SEBRAE, o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS), a própria Receita Federal do Brasil, entre outras, além da definição 

pelo critério do faturamento, utiliza também do atributo ‘número de funcionários’. Abaixo na 

TAB. 1, tem-se esses dois critérios mais usuais nos estudos relacionados às empresas: 

 

 

                                                 
8 Em 2001, o montante era de R$ 114 bilhões. 
9 A respeito do debate de definições de micro e pequenas empresas, ver Batalha e Demori (1990), Longenecker 

(2006), Lezana (1995) e Leone (1999). 
10 Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
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Tabela 1 – Critérios de definição de Micro e Pequena Empresa. 
PORTE SETORES FATURAMENTO 

(R$) Indústria Comércio e Serviço 

Microempresa Até 19 pessoas Até 9 pessoas Até 360 mil 

Pequena Empresa 20 a 99 pessoas 10 a 49 pessoas Até 4,8 milhões 

Média Empresa 100 a 499 pessoas 50 a 99 pessoas Até 20 milhões 

Grande Empresa 500 ou mais 100 ou mais Mais de 20 milhões 

Fonte: SEBRAE (2018a). 

 

Será utilizado o critério de faturamento no presente trabalho, pois no recorte do acesso 

aos mercados da Lei Geral, especificamente o das aquisições públicas11, o tratamento 

diferenciado possui como parâmetro nas licitações públicas esses valores. Vale dizer, na análise 

de implementação do estudo de caso no Capítulo 4, as MPEs estão identificadas segundo 

faturamento, ainda que compareçam as características do capital humano que compõem essas 

organizações (CAMPOS et al., 2017), e que também sirvam de referência na literatura junto de 

outros temas, como sua influência na mortalidade e sobrevivência dos negócios, desempenho e 

inovação, nicho etc. Em uma perspectiva comparada, a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) possui o critério de número de funcionários para micro 

e pequena empresa em mais de 30 países, no que concerne a comércio e serviços. Ou seja, as 

políticas públicas, programas e projetos do órgão internacional se baseiam nessa orientação. 

A respeito da implementação, pode-se entendê-la enquanto etapa do ciclo das políticas 

públicas, sendo um momento caracterizado por um grande embate político, desenrolado em 

conflitos e barganhas. Ambientes ligados a instâncias deliberativas para tomada de decisão, 

definição dos agentes implementadores, a forma a ser implementada a política, qual o montante 

de recursos envolvidos, quanto será destinado para cada, e como será feita a implementação, 

entre inúmeros outros temas acontecem nessa etapa. São elementos que vão dos gabinetes, 

passam às áreas de perfil tático, chegando ao nível operacional. Trata-se de um momento muito 

característico de distribuição de poder, e a prática executiva de quem detém cada nível de poder. 

Neste trabalho, será considerada implementação como a política colocada em prática, 

pertencendo a um conjunto de fases – agenda, implementação e avaliação – e definida como a 

"interação entre atores no interior dos ambientes institucionais e relacionais presentes nas 

comunidades políticas” (LOTTA, 2014, p. 193)12. E, uma vez que a implementação está 

                                                 
11 Apesar de não corresponder ao termo mais preciso, “aquisições públicas” é o texto da lei, e contempla produtos 

e serviços a serem contratados pela Administração Pública. 
12 Embora o conceito possa remeter essencialmente aos burocratas de nível de rua (ou BNR, conceito corrente no 

campo das políticas públicas), se tomado do ponto de vista da consideração dos gestores com o que classificam 

como público alvo, ou, o grupo merecedor de atenção específica, o conceito ganha abrangência. Essa consideração 

é importante na medida em que as definições de ‘burocracias meio’ não possuem uma definição a não ser a partir 

da posição em que ocupam na estrutura do órgão e na política em que atuam. Ver Pires, Lotta e Oliveira (2018), 
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intimamente ligada às capacidades disponíveis, serão observadas e analisadas as capacidades 

dos gestores implementadores e das MPEs. Para os primeiros, serão enfatizados elementos 

atrelados aos critérios democráticos da execução das políticas, como transparência, inovação, 

controle e auditoria, interlocução com a sociedade, o que Gomide, Pires e Amaral (2014) 

chamaram de capacidades político-relacionais13. Enquanto para os segundos, serão enfatizadas 

características envolvendo as dificuldades em relação às capacidades técnicas e gerenciais. 

Para o dimensionamento desses atores no país e suas regiões, veja-se na TAB. 2, abaixo, 

a quantificação percentual da distribuição regional das micro e pequenas empresas pelo Brasil. 

Como dito, em relação ao número total de empresas, juntas elas somam mais de 98%: 

 

Tabela 2 – Distribuição Regional de Micro e Pequenas Empresas. 
REGIÃO ENQUADRAMENTO 

Microempresa (ME) (%) Empresa de Pequeno Porte (EPP) (%) 

Sudeste 48,8 52,3 

Sul 20,3 22,2 

Nordeste 17,8 13,7 

Centro-Oeste 8,5 8,3 

Norte 4,6 3,6 

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados SEBRAE (2018b). 

 

A maior parte dessas organizações está presente na região Sudeste, compreendendo 

basicamente metade do total para os dois tipos de enquadramento favorecidos. A sequência se 

reproduz tanto para ME quanto para EPP: Sul em segundo lugar, seguido de Nordeste, Centro-

Oeste e, por fim, a região Norte. Essa distribuição regional acompanha a participação na 

composição do Produto Interno Bruto (PIB). O Sudeste é responsável por pouco mais da metade 

desse indicador, com 54%, seguido das regiões Sul, com 17%, Nordeste, com 15%, Centro-

Oeste, com 9%, e, novamente por último, a região Norte, com 5% (IBGE, 2016). O Estado de 

São Paulo é responsável por aproximadamente um terço do PIB brasileiro, com 32,2% de 

participação, sendo que as MPEs compõem 27% de seu PIB interno. Conforme considerado por 

Nogueira (2017, p. 265), “a despeito de se enquadrarem no mesmo porte, são visceralmente 

distintas regional, setorial e tecnologicamente”, o que aqui se traduz em termos financeiros14. 

                                                 
Burocracia E Políticas Públicas No Brasil, ENAP, especialmente os capítulos sobre o comportamento da 

burocracia: 7, 9 e 10. 
13 De maneira conjugada, serão dispostas também as tradicionais capacidades técnico-administrativas (variável de 

Estados autônomos, segundo a literatura internacional) dos atores públicos, mas com menor foco. 
14 Segundo dados do SEBRAE, (2018), dessas empresas, fecham no estado de São Paulo cerca de 24% (1 em cada 

4), e aproximadamente 76% se mantém. O setor que apresenta maior taxa de sobrevivência é o da indústria, com 

o número aproximado de 18% de fechamento, seguido da construção (19%), comércio (23%), e com a maior taxa, 

o setor de serviços (25%).  

 



23 

 

 

 

Completando a abrangência nacional e a contextualização das MPEs no Brasil, elabora-

se a TAB. 3 de atuação dessas empresas por setor da economia: 

 

Tabela 3 – Distribuição das Micro e Pequenas Empresas nos Setores Econômicos. 
SETOR DA ECONOMIA ENQUADRAMENTO 

Microempresa (ME) (%) Empresa de Pequeno Porte (EPP) (%) 

Comércio 47,7 45,7 

Serviços 33,0 38,5 

Indústria 14,5 9,9 

Construção Civil 4,6 4,2 

Agropecuária 0,7 1,6 

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados SEBRAE (2018b). 

 

Note-se que a presença do comércio se destaca para os dois enquadramentos, estando a 

menos de cinco pontos percentuais de corresponder a metade de todos os setores. Seguido pelo 

setor de serviços, com pelo menos um terço de representatividade do total também nos dois 

enquadramentos. Juntos, comércio e serviços somam 80,7% no caso das MEs, e 84,2% para as 

EPPs. O restante conta com os setores da indústria e da construção civil, somando 19% para as 

MEs, e 14% para as EPPs. A agropecuária possui números tímidos: 0,7% para as MEs e 1,6% 

para as EPPs, demonstrando a força do agronegócio em concentrar a produção desse setor15. 

Novamente no estado onde se localiza nosso recorte, São Paulo, o resumo econômico é que as 

MPEs são 98% das empresas, e geram 50% dos empregos com carteira assinada, em uma 

proporção quase exata da nacional (SEBRAE, 2016b). O estado conta com 1,2 milhão de 

empresas no setor de serviço (ou 41%), no comércio com um milhão (37%), na indústria mais 

de 300 mil (12%), na construção civil 179 mil (7%), e na agropecuária 74 mil produtores (3% 

do total). Mesmo com essa atuação, do ponto de vista quantitativo, em praticamente toda a 

economia, as políticas públicas de desenho horizontal (universais e genéricas) não conseguem 

atender de maneira suficientemente satisfatória essas empresas em seus peculiares segmentos 

(NOGUEIRA, 2017).  

Sabe-se que as políticas públicas visam solucionar um dado problema público, assim 

reconhecido, ou ainda um conjunto deles (SECCHI, 2010). Os problemas públicos envolvidos 

em torno da Lei Geral16 podem, de certa forma, estar representados no contexto supra 

                                                 
15 Os dados parecem refletir mesmo a concentração agrária no país: o Censo Agrário do IBGE de 2017 apontou 

que a concentração aumentou nos últimos 11 anos. Por exemplo, as propriedades rurais até 50 hectares representam 

81,3% dos estabelecimentos agropecuários, com 12,8% da área produtiva do país, enquanto aquelas com mais de 

10 mil hectares são apenas 0,04% das propriedades rurais, mas com 14,8% de área produtiva. 
16 Serão sinônimos no trabalho: Lei Geral, Lei Complementar n. 123 (ou LC 123/06), Estatuto das MPEs, e política 

das MPEs – esta última se referindo mais ao contexto, ou quando a compreensão do texto exigir “movimento” por 

parte dos atores envolvidos. 
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referenciado: indústria, construção, empregos com carteira assinada, renda, cadeia de produtos 

e serviços, direitos sociais, dentre outros. A abrangência a que essa política visa alcançar faz 

jus à multiplicidade de segmentos e nichos em que essas organizações atuam em nossa 

economia e sociedade. Atualmente, há grande institucionalização da política para esse tipo de 

empresário no país, envolvendo vários órgãos e entidades públicas, dos diferentes poderes, na 

implementação, controle, avaliação e, em casos municipais, em sua formulação específica 

(SEBRAE, 2018a). Conforme se demonstrará no Capítulo 3, a apropriação institucional pelo 

Estado da política e a busca por sua implementação está definitivamente colocada e condiz com 

a extensão de sua importância para o país (AMARAL FILHO, 2011).  

Entretanto, além dos diversos problemas públicos em que a política intenta atuar, há de 

se considerar um problema na política em si. As políticas e programas carecem, em sua grande 

maioria, de avaliações de impacto, e os indicadores disponíveis apontam para avanços tímidos 

– mesmo com a grande quantidade de leis e políticas voltadas para o segmento, repita-se –, de 

modo que os estudos indicam a necessidade de ações orientadas e específicas dentro da 

diversidade característica do segmento das MPEs (NOGUEIRA, 2017). Por esse motivo, adota-

se o recorte das compras públicas como uma política específica a se analisar, evidenciando os 

seus impactos junto aos atores envolvidos, caracterização do público alvo, entraves e desafios 

de implementação, arranjos produtivos, fomento a inovação, entre outros. Conforme Nogueira 

(2017), têm ganhado maior evidência no contexto das políticas públicas, os chamados 

“instrumentos não tradicionais”, cujo rol, juntamente com o microcrédito, o Cartão BNDES17, 

e as ações do SEBRAE fazem parte também as compras governamentais. Dentre outras 

políticas, algumas avaliações de impacto desses instrumentos, em particular, possuem as 

seguintes considerações18: 

Em primeiro lugar, oferecer condições privilegiadas para as empresas de menor porte 

nos leilões de compras governamentais no Brasil parece não ter impacto sobre os 

preços (Szerman, Sanches e Silva-Junior, 2012). Isso significa dizer que programas 

dessa natureza têm custo zero para o governo. No entanto, segundo esses autores, seus 

efeitos são significativos no que tange à participação das firmas de menor porte nesses 

certames. Em segundo lugar, de acordo com Ferraz, Finan e Szerman (2015), os 

impactos dessa prática para essas firmas têm se mostrado bastante positivos no país. 

Em seu estudo, os autores verificaram significativos diferenciais de crescimento e 

geração de emprego favoráveis às empresas que dela se beneficiam. Como vimos, 

essa prática vem crescendo substancialmente e se disseminando rapidamente nas 

demais esferas subnacionais de governo. (NOGUEIRA, 2017, p. 90). 

                                                 
17 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Para a evolução do Cartão BNDES, acessar 

www.cartaobndes.gov.br. 
18 Ferraz, Finan e Szerman (2015), no artigo Procuring Firm Growth: The Effects Of Government Purchases On 

Firm Dynamics, analisam o impacto das compras do governo federal no período de 2004 a 2010, porém a 

representatividade dos licitantes registrados como micro e pequenos empresários na amostra é baixa. 

 

http://www.cartaobndes.gov.br/
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Enquanto lei complementar, a política das MPEs deve ser cumprida por todos os entes 

federados, União, Distrito Federal, Estados e Municípios. Para um exemplo dessa rede 

institucional que a implementação da política em seu recorte das compras públicas movimenta, 

imagine-se uma pequena empresa (EPP) de serviços de limpeza contratada por uma 

administração municipal. Este contrato possuirá interfaces múltiplas: com o Ministério do 

Trabalho (Poder Executivo Federal); com convenções coletivas e sindicatos (organizações 

sociais); responsabilidades junto ao Tribunal de Justiça do Trabalho (este, Poder Judiciário 

estadual), muitas vezes com o Ministério Público do Trabalho (devido as adequações de 

condições de trabalho); e tem sua atuação econômica regulamentada pela Câmara de 

Vereadores (legislativo municipal). Pode-se, nas diferentes perspectivas, assumir a política em 

tela como multidisciplinar, tratando-se de diferentes atores, poderes e matérias: jurídica – 

contratos, causas trabalhistas –; econômica – renda, fomento ao desenvolvimento local –; social 

– relações de classes, acesso a direitos –; entre outras. Eis um simples exemplo, entre inúmeros 

outros tão complexos quanto. Adverte-se, porém, que não há uma articulação coordenada dessa 

movimentação gerada, sendo mais um problema próprio da política das MPEs a ser enfrentado 

no que concerne a maior efetividade da política. 

Como dito, optou-se por fazer um recorte no capítulo da lei que diz respeito às 

aquisições governamentais com essas empresas. É nesse recorte que se buscará elucidar 

elementos específicos dos atores, de coordenação e articulação, envoltos na busca de soluções 

dos problemas. Como se verá, as maiores participações das MPEs suprindo demandas do 

Governo Federal, por exemplo, através de licitações e contratos, são equivalentes aos setores 

mais numerosos em que atuam esses particulares na economia, comércio e serviços19. Os 

objetos que o governo necessita são produtos e materiais e prestações de serviços, em sua maior 

parte, simples, como manutenção, limpeza, hotelaria, merenda, material de escritório etc20. Esse 

dimensionamento da relação do Estado com esses particulares pode ser visto na TAB. 4, que 

apresenta o número total de contratos assinados, segundo o enquadramento das empresas 

nacionais, considerando os anos de 2014 a 2018. Os dados foram coletados no Painel de 

Compras do Governo Federal21, registrando somente o total de fornecedores que foram 

contratados pela administração pública em decorrência da finalização do processo de licitação.  

                                                 
19 A proporção se repete nos outros dois níveis de governo, estados e municípios – ver portal “DataSebrae”. 
20 Há compras específicas das políticas de estado, como a militar, e as variações setoriais (saúde, educação, cultura 

etc.). No caso do SFMSP existem muitos produtos bastante particulares, como se pode imaginar; isso influencia 

sobremaneira as regras do processo licitatório, do ponto de vista de sua efetividade e do próprio controle externo. 
21 Disponível em: http://paineldecompras.planejamento.gov.br. Acesso em: 27 jan. 2019. 

http://paineldecompras.planejamento.gov.br/
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Tabela 4 – Total de contratos por enquadramento: 2014 a 2018. 

PORTE 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 

Outros 10.668 48 10.828 49 10.453 45 10.379 49 9.893 45 

ME 5.495 25 5.247 24 5.670 25 5.336 25 5.837 27 

EPP 5.943 26 5.960 27 6.822 30 5.607 26 5.976 27 

Total 22.106 100 22.035 100 22.945 100 21.322 100 21.706 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. Painel de Compras do Governo Federal – ComprasNet, 2019. 
 

Em primeiro lugar, verifica-se o elevado número de contratações anuais realizadas pelo 

Governo Federal, e o fato de a grande maioria ser formada pelo porte denominado ‘outros’, que 

compreende as médias e grandes empresas. Isso se explica, em parte, pelo elevado número de 

obras a que os programas governamentais se prestam a realizar em todo o território nacional22. 

Com variação pequena para menos, é preciso somar o número de contratações feitas com MEs 

e EPPs para estar junto ao número total de contratações feitas com aquele grupo. O GRAF. 1 

apresenta a proporção dos números da TAB. 4 de forma mais clara: 

 

GRÁFICO 1 – Total de contratos por enquadramento. 

 
Fonte: Painel de Compras do Governo Federal – ComprasNet, 2019. 

 

Quando da análise do caso no Capítulo 4, serão dispostos os números referentes a São 

Paulo, onde se verifica que a correspondência em termos proporcionais dessa relação Estado-

empresa acontece no âmbito subnacional, no estado e na capital.  Ou seja, as contratações pela 

                                                 
22 Aqui, o dado de interesse seria a quantidade de subcontratações com MPEs existente no grupo ‘outros’: se 

houver, quantas, e o volume financeiro, uma vez que a inserção das MPEs nas cadeias produtivas das grandes 

empresas nacionais auxilia no desenvolvimento. Nas considerações finais, será posta a dificuldade em se encontrar 

dados referentes a diversos aspectos do tema. 
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Lei Geral não são a maioria23. Para além dos casos internos, Amaral Filho (2011), após análise 

nacional e citando o exemplo indiano24, traz a consideração de que apoiar pequenas empresas 

por meio de uma estratégia massiva, universalista e horizontal, não foi uma alternativa eficiente, 

indo ao encontro dos trabalhos de outros autores já citados. Por isso, a opção pela política 

pública de acesso ao mercado das compras governamentais – recorte da Lei Geral do artigo 42 

ao 49 – parece atender a uma alternativa especificada, com um público alvo claramente 

definido. Segundo o autor, é condição fundamental conceber as MPEs como promissoras em 

negócios e tomá-las como parte do desenvolvimento econômico.  

[I]niciativas tomadas por meio, por exemplo, da Lei Geral das Micro e Pequenas 

Empresas são positivas não só por causa da facilitação no pagamento de tributos e do 

acesso à estrutura de previdência social, por parte dos empreendedores, mas também 

pela facilitação de acesso ao crédito e à assistência técnica e tecnológica, que 

favorecem as inovações. Em segundo lugar, tratando-se de um ambiente econômico 

aberto e competitivo, parece ser ainda mais razoável apoiar as micro e pequenas 

empresas quando estas estão agrupadas, associadas em redes e em arranjos produtivos, 

no lugar de estarem sozinhas. [...] Procurar vantagens, não apenas do lado das 

empresas, mas também do lado das organizações de apoio e dos recursos aplicados 

[...]. Para ambos os lados, questões como redução de custos de transação e de 

coordenação, externalidades, ganhos de escala e rendimentos crescentes são 

importantes alavancas para o aumento da eficiência e da competitividade. (AMARAL 

FILHO, 2011, p. 40). 

 

Em primeiro lugar, as questões em torno do tema das MPEs referentes à integração e 

inserção setorial, processos de inovação25, dinâmica própria dos diferentes nichos em que as 

empresas atuam, a entrada nas cadeias produtivas das médias e grandes empresas, a busca por 

efeitos na economia como um todo, precisam de uma atenção e ações próprias direcionadas à 

uma questão fundamental que é a produtividade desses atores. “Um Pirilampo No Porão”26 é o 

título do livro que trata da produtividade e da informalidade que se promove no “andar de baixo 

da economia” no Brasil, aquele formado pelas micro e pequenas empresas. A analogia do título 

alude a como são considerados os pequenos negócios no país, mas também ao fato de a baixa 

produtividade média da economia brasileira, em relação aos países desenvolvidos, não ser uma 

característica generalizada. Na verdade, as distâncias internas dentro dessa taxa, muito alta e 

muito baixa, reflete a heterogeneidade do segmento dessas empresas. Algumas luzes estão lá. 

                                                 
23 O que se verá da organização do SFMSP em análise, porém, é um pouco diferente, tendo majoritariamente 

contratos com MPEs, dadas as estratégias e peculiaridades da implementação. 
24 O autor faz referência aos trabalhos de Kennedy, 2001. 
25 Segundo a Pesquisa de Inovação do IBGE (2016), embora as médias e grandes empresas tenham mais propensão 

a inovação, as MPEs são as que mais inovam em números absolutos. A inovação é mais uma variável que, se 

socializada, potencializa a produtividade. 
26 O autor é o já citado Mauro Oddo Nogueira (2017). Trata-se do livro mais recente do IPEA a respeito das 

políticas, da produtividade e da informalidade das MPEs no Brasil. A obra foi amplamente utiliza para o presente 

estudo. 
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E, de fato, a maioria das empresas produtoras dentro da heterogeneidade da economia interna 

são as MPEs, sejam formais ou informais. 

A questão seria saber se as contratações públicas poderiam influir positivamente no fator 

produtividade, o que de maneira geral, a literatura sugere ser o caso27. Conforme se constata no 

gráfico retirado de NOGUEIRA (2017, p. 39), uma média empresa brasileira – faturamento até 20 

milhões – tem 40% de produtividade de uma grande, uma EPP – faturamento até 4,8 milhões – tem 

a capacidade produtiva de 27%, e na mesma relação, uma ME tem apenas a capacidade de 10%. O 

gráfico a seguir apresenta a relação com Argentina, Chile, Peru e México, na América Latina, e 

alguns países europeus, com grande diferença em relação aos primeiros: 

 

Figura 1 – Produtividade relativa em países selecionados. 

Fonte: Nogueira 2017.  

 

As relações com menores diferenças entre as medias, pequenas e microempresas, em 

relação às grandes, podem ser vistas nas percentagens de França e Alemanha, seguidas de 

Espanha e Itália, os países europeus do gráfico. Na América Latina, o Peru é o país que 

apresenta as maiores distâncias na relação de produtividade, já a Argentina apresenta a menor, 

seguida de Brasil, México e Chile. A produtividade está relacionada diretamente à 

sobrevivência dessas empresas. Dentre as principais causas de mortalidade das MPEs 

                                                 
27 Na análise do caso são dispostas as dificuldades enfrentadas nas licitações devido ao formalismo da 

administração pública, por exemplo. 
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brasileiras, na opinião dos próprios micro e pequenos empresários estão a falta de clientes 

(18%), a falta de capital (10%), e problemas relacionados com a administração e o planejamento 

(10%), sendo que os dois primeiros fatores estão intrinsecamente relacionados com o terceiro 

(SEBRAE-SP, 2010). O Estado, enquanto cliente, ofertando capital dentro de exigências de 

capacidade técnica e gerencial, talvez possa contribuir com uma parcela de diminuição dessa 

relação de produtividade28. Nogueira (2017, p. 142) considera ser possível o “aumento da 

produtividade sistêmica da economia por meio do aumento da produtividade do segmento das 

MPEs”.  

A baixa produtividade se torna um problema público também do ponto de vista social, 

quando se constata que uma de suas consequências é o aumento da desigualdade de renda. Isso 

é traduzido na realidade com empreendimentos que não crescem, literalmente “andam parado”, 

uma condição na qual vive a maioria dos trabalhadores brasileiros. Mas sua tradução mais fiel 

é a chamada informalidade, que ainda é precariamente estudada e organizada no país, em termos 

de dados e informações – fato que dificulta ainda mais a efetividade de políticas de formalização 

dos pequenos negócios, por exemplo. Estatísticas que calculam um PIB informal no Brasil entre 

19,4% e 36,6%, e, ainda, que o emprego informal chega a 50%, à margem de qualquer apoio 

advindo do setor público (NOGUEIRA, 2017, p. 267)29. Trata-se de mais uma dificuldade a ser 

considerada nas políticas públicas específicas para as MPEs, pois a migração do enquadramento 

formal para a informalidade parece ser extremamente corriqueira dado esse vácuo de 

formulação. 

Segundo estudos do IPEA sobre implementação de políticas públicas e capacidades 

estatais (GOMIDE & PIRES, 2014), um elemento importante pode agir sobre essas dificuldades 

trazidas pela informalidade: a inovação. Há associação encontrada nas pesquisas entre as 

capacidades político-relacionais, explicitadas alguns parágrafos acima, com a ideia de 

inovação. A inovação no setor público, ou a maneira como se abordam as políticas públicas – 

nos seus objetivos, nos instrumentos utilizados na execução, no público impactado, entre outros 

– estão altamente associadas a esse processo de integração facilitada pelos processos 

inovadores. Na política em estudo, esses elementos inovativos compareceram na 

implementação com o objetivo de integrar atores socialmente frágeis no mercado aos espaços 

                                                 
28 Nesse sentido, o caso do SFMSP evidencia a necessidade de apoio à profissionalização dessas organizações, 

antes, durante e após as licitações, sendo um dos desafios da política às MPEs em seu recorte já específico. 
29 As fontes citadas pelo autor são: ETCO, 2014; HALLAK NETO, NAMIR KOZOVITS, 2012; e Schneider, 

Buehn e Montenegro, 2010. 
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exclusivos de seleção pública30. Trata-se de se observar em movimento os conceitos apontados 

pela literatura de implementação.  

Poderá ser observado que os fatores políticos, organizacionais e técnicos estão entre si 

relacionados para a criação de condições particulares às possibilidades de inovação. A 

superintendente do SFMSP, que concedeu entrevista para auxiliar na caracterização do caso, 

possui uma visão crítica a respeito da informalidade, e uma visão distinta das disposições 

rígidas com que o setor público trata os desiguais em suas relações econômicas. Trata-se de fala 

importante, para que se denote que o elemento político, uma vez que se trata da autoridade 

máxima do comando na organização analisada, está colocado a favor de se pensar alternativas: 

[Quando] começou as licitações [na década de 1990], você ajudava as empresas que 

estavam em recuperação judicial. […] Entende? Porque você, a ideia do estado é que 

ela não feche os empregos. Ele tem que ter essa atividade de fomento da economia, 

né. Não pode ser separadinho e careta, ‘não, eu vou ver, porque ele não pode’ ... Vai 

ficando impossível. […] Que nem estacionamento, que a gente não conseguia 

contratar nenhum estacionamento, porque todos eles estavam irregulares. ‘Mas tá 

funcionando?’. Então por que que para o público não pode contratar? Ou fecha para 

todo mundo porque ele tá irregular, ou se ele pode funcionar, o público tem que poder 

contratar. […] Então eu acho que essa atividade de fomento é muito importante, é 

legal, e eu acho que realmente tem que ter outros tipos de filtro, que a lei tinha e deixou 

de ter. Mais importantes do que ver a regularidade fiscal dela. (PINTO, 2018, n.p.). 

 

São considerações de suma importância para a política, e, a partir dos conceitos vistos 

dos enquadramentos formais e da informalidade, coloca-se o conceito da semi-informalidade. 

Os perfis tributários das MPEs compreendem os critérios de formalidade, que são carteira 

assinada, trabalhador com contribuição previdenciária, e trabalhador em empresa com mais de 

cinco funcionários. Mas a semiformalidade pode ser caracterizada por essas e outras empresas 

registradas formalmente com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), sem registros de 

transações fiscais, empregados sem contratos formais, remuneração acima do registro contábil 

oficial, entre outros (NOGUEIRA, 2017)31. Nos processos de licitações públicas, o rigor com 

as documentações é bastante elevado (tal qual lembrado pela superintendente em relação à 

regularidade fiscal). Pensar alternativas que levem em consideração a semiformalidade, com o 

objetivo de auxiliar na mudança de status das empresas, seria enfrentar uma cultura marcada 

pelo excesso de formalismo – característica exemplificada e analisada no caso.  

 

                                                 
30 Serão analisadas, por exemplo, os impactos da bolsa eletrônica de compras do estado de São Paulo, mas também 

ideias simples, como o Banco de Preços e arranjos de fornecedores para quebra de direcionamento de licitações. 
31 Para o IBGE, por meio de sua publicação “Economia Informal Urbana” a definição de informalidade adotada é: 

“Na operacionalização estatística desta definição, decidiu-se que pertencem, ao setor informal todas as unidades 

econômicas de propriedade de trabalhadores por conta própria e de empregadores com até cinco empregados, 

moradores de áreas urbanas, sejam elas a atividade principal de seus proprietários ou atividades secundárias” 

(IBGE, 2005, p. 16). 
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Figura 2 – Semiformalidade. 

Fonte: NOGUEIRA, 2017, p. 152. 

 

Vê-se no exemplo dado pela superintendente que, dentro da realidade concreta, 

econômica e social, não há tanto sentido em abordar essas questões de uma perspectiva 

dicotômica – se é só formal ou só informal –, pois trata-se de como se constitui o próprio 

mercado de trabalho, com formas de atuação que coexistem, e ignorar sua existência parece 

diminuir o grau de coerência das políticas públicas. Daí advém a necessidade de explicitarmos 

a semiformalidade como um elemento a ser considerado na implementação da política de 

compras governamentais com o favorecimento das MPEs. Sugere-se a inclusão, por meio das 

licitações, de critérios equitativos, que podem ser colocados no andamento das contratações, 

em perspectiva das correções formais, de modo que o próprio objeto do contrato ganhasse tais 

condições. As observações das ações presentes no estudo de caso possuem tais análises. Seria 

explorar ao máximo o princípio constitucional da equidade que a Constituição Federal dita 

sobre os micro e pequenos negócios. 

Pode-se constatar que o tratamento diferenciado e favorecido atribuído às MPEs, assim 

entendido na prática da gestão pública, transforma-se em via de mão dupla. Tanto pode 

fomentar o mercado em que operam esses particulares (e suas possíveis redes), quanto, 

outrossim, impactam na economia de custos para o setor público. A autarquia do SFMSP 

alcançou reduções significativas em seus contratos administrativos por se utilizar da Lei Geral 

nos processos de licitações e contratações, modificando condições concretas de participação 

nos editais. Entre outras ações, isto contribuiu para que fossem feitas maiores alocações 

financeiras, resultando na otimização do orçamento interno à organização – isso será 
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demonstrado na análise de implementação com números da entidade, da Secretaria Municipal 

da Fazenda, e com os processos, documentos e entrevistas que constroem o estudo de caso. De 

maneira simples, conseguiu-se fazer mais com menos. A potencialidade da perspectiva 

governamental, assim, pode ser vista como uma escolha política: tanto no sentido de valorizar 

os pequenos negócios, sócio e economicamente, quanto fazer bom uso do erário. 

Ainda que se esteja falando de uma perspectiva macro nesta contextualização, 

observando as dinâmicas em escala nacional e regional, as potencialidades suscitadas pela 

política das MPEs em relação às aquisições públicas estão colocadas com todo o fundamento 

estatístico oficial disponível, a partir dos indicadores que circundam a questão.  Assim, para se 

visualizar o panorama contextual até então quantificado no número dessas empresas, o GRÁF. 

2 reúne informações sobre o valor total dos contratos firmados no Governo Federal, 

qualificando o contexto em termos financeiros. Objetiva-se caracterizar as proporções 

financeiras a que a política está relacionada para alcançar uma melhor compreensão do volume 

a que estão ligadas as escolhas políticas envolvendo os possíveis atores impactados pela 

valorização, ou não, dessa legislação. Novamente, com a coleta de dados no Painel de Compras 

do Ministério do Planejamento, elaborou-se o gráfico abaixo para o período de 2014 a 2018, 

em bilhões de reais, e classificando os dados segundo enquadramento das empresas vencedoras 

das licitações: 

 

GRÁFICO 2 – Valor dos contratos por enquadramento, 2014 a 2018. 

 
Fonte: Painel de Compras do Governo Federal – ComprasNet, 2019. 
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Como se pode notar, e pela representação do enquadramento, os valores de contratação 

com as MPEs são menores, o que seria uma constatação óbvia, não fossem as possibilidades 

dispostas na política advinda da Lei Geral. Com suas diretrizes coordenadas junto às políticas 

de desenvolvimento local, com o princípio da sustentabilidade (baseado não apenas em termos 

ambientais, mas também econômicos e sociais), as condições de contratação podem ser 

revertidas para essas empresas.32 O caso demonstrará que os personagens da implementação 

também importam nessa articulação. As “concepções de mundo dos atores, suas estratégias, 

normatividades e intencionalidades próprias” (LIMA; D'ASCENZI, 2013, p. 105) são 

elementos que conectam o planejamento (ou a política) às realidades locais. Para uma noção 

proporcional dos números apresentados pelos contratos do Governos Federal, pegue-se o 

exemplo de transferência de recursos da União para o Estado de São Paulo no ano de 2016, 

com o total de mais de 13,3 bilhões de reais destinado aos 645 municípios. Supondo que 

houvesse divisão igual para todos, seriam aproximadamente 20,7 milhões para cada33. O cálculo 

não possui essa metodologia, mas isso mostra a magnitude das contratações governamentais na 

relação com seus entes federados, uma vez que no ano de comparação, 2016, os valores de 

contratação alcançam mais que o dobro dos recursos destinados ao Estado de São Paulo, 37,6 

bilhões – o maior da série informada no GRÁF. 2.  

Observe-se agora o GRÁF. 3, que apresenta dados sobre o total de contratos assinados, 

contabilizando, portanto, o total de empresas que foram homologadas como vencedoras dos 

certames e que vieram a firmar contrato com a Administração Pública Federal. Os dados são 

pertencentes às empresas cadastradas com perfil de microempresa e empresa de pequeno porte, 

também para os anos de 2014 a 2018. Além do número total de contratos anuais, o gráfico 

apresenta o valor total contratado, em bilhões de reais, durante o período em análise, 

considerando apenas o enquadramento ME e EPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Para o entendimento da sustentabilidade como princípio norteador das políticas públicas, ver Coelho e Araújo 

(2011). Esse trabalho foi utilizado em uma instrução de processo administrativo constatado pelo estudo de caso. 

A implementação lançou mão do recurso combinado e alcançou os objetivos da Lei Geral. O exemplo será 

analisado no Capítulo 4. 
33 A divisão é proporcional ao número de programas, entidades e ações que o Governo Federal possui com cada 

ente. Os dados são do Portal da Transparência do Governo Federal: http://www.portaltransparencia.gov.br/. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/
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GRÁFICO 3 – Total de contratos por ME e EPP – 2018. 

 
Fonte: Painel de Compras do Governo Federal – ComprasNet, 2019. 

 

Para que esse volume financeiro possa atingir o maior número de MPEs possível, é 

preciso que se note os desafios que o poder público e as empresas possuem nesse contexto. A 

primeira dimensão do desafio diz respeito ao processo de compra ou contratação de serviços. 

Os processos licitatórios da gestão pública brasileira, excetuando-se os estudos recentes de 

compras sustentáveis34, estão voltados ao combate à corrupção, e são raros os processos que 

pensem sua efetividade e visem a um impacto efetivo, de forma a os tornar relevantes para a 

sociedade (MOTTA, 2010)35. Essa consideração é extremamente importante, uma vez que 

pensar impacto de políticas públicas pressupõe creditar ao Estado esse papel.  

Com a entrada do tema da corrupção no debate público, faz-se urgente distinguir os 

atores, suas funções e posições, bem como os projetos políticos distintos entre si. É 

particularmente interessante constatar que as capacidades estatais obtiveram muito mais 

investimentos em auditorias e controles – com altos salários e excelentes condições de trabalho 

quando comparados aos órgãos finalísticos setoriais das políticas públicas, como saúde e 

educação. Como apontado nas entrevistas pelos personagens do caso em tela, é citado o 

exemplo do Tribunal de Contas do Município, da Controladoria Geral do Município (CGM) e 

do Ministério Público do Trabalho, mas trata-se de uma realidade também no Governo Federal, 

                                                 
34 Ver Alencastro, Silva, Lopes (2014). 
35 Sobretudo no contexto atual em que a narrativa acerca da corrupção emerge enquadrando-a como grande inimiga 

a ser combatida no setor público. Ela certamente deve ser combatida, mas em paralelo à garantia efetiva das 

políticas públicas.  
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em órgãos similares e na Polícia Federal. Aqui, se busca chamar atenção ao fato de que o 

Executivo, onde se localizam os implementadores das políticas, não ganhou a mesma atenção 

que outros poderes. Como já dito e como se verá em detalhes no estudo de caso do Capítulo 4, 

essa dimensão envolve questões de inovação no setor público, capacitação de equipes, uso de 

novas tecnologias, orientação política, entre outros. Até mesmo a relação externa com os órgãos 

de controle precisa ser repensada para a implementação de licitações que valorizem as 

contratações dos pequenos negócios, pois a formalidade exigida pelas auditorias contrasta em 

muito com o segmento das MPEs36. Uma vez mais, o caso do SFMSP sugere que são elementos 

fundamentais de serem levados em consideração na implementação. 

A segunda dimensão corresponde a toda caracterização posta no presente tópico sobre 

esse segmento. É a dimensão própria das MPEs, que possuem dificuldades em relação à sua 

capacidade técnica e gerencial na prestação de seus serviços (RAIFUR, SOUZA, 2016), as 

quais podem ser ainda mais agravadas para cumprir com o rigor da administração pública, como 

dito, muitas vezes marcada pelo excesso de formalismo37. Na participação das licitações 

governamentais, é preciso considerar que essas empresas podem sair piores do que entraram. 

Pode-se citar dois exemplos simples de gestão: primeiro, há gradações severas nas multas 

aplicadas por atraso de entrega dos objetos contratados; segundo, há verificação rigorosa com 

relação ao cumprimento estrito das regras editalícias e contratuais em execução de serviços, ou 

entrega de materiais, sob corretivo por meio de glosa de pagamento. Quando se coloca a 

variável dos elementos políticos que envolvem as contratações públicas, essa relação se 

complexifica ainda mais – questões como exposição midiática, relação do objeto contratado 

com alguma demanda urgente da sociedade, entre outras especificidades. 

Pretendeu-se com essa contextualização, demonstrar a longa extensão temática a que 

está cercada a política das MPEs, a complexidade a que ações em seu segmento estão 

submetidas, e o desafio atual de sair de ações universalizantes e gerais para específicas, 

coordenadas e articuladas com um público alvo bem definido. 

 

 

                                                 
36 Nas considerações a esse respeito do Chefe de Gabinete do SFMSP na entrevista, há uma passagem que ilustra 

a relação da auditoria nas contratações com MPEs: “você sai de uma auditoria de conformidade de ver se o contrato 

e a execução contratual ou o edital está em conformidade com a legislação, para uma auditoria de resultado, para 

ver se aquele serviço prestado, se aquela obra feita, se aquele produto comprado, ele está... a qualidade dele é real” 

(GIANNELLA JUNIOR, 2018, n.p.). 
37 Os documentos que estruturam os exemplos no estudo de caso mostram casos incongruentes do excesso de 

formalismo para com as MPEs por parte do Tribunal de Contas do Município (TCM), mas também da assessoria 

jurídica da organização. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 
Há um importante passo a ser dado no que tange à questão analítica, que seria o de 

levarem-se adiante analises minuciosas – quantitativas e qualitativas – dos impactos 

dessas políticas [das MPEs], entre as quais podemos citar a legislação específica, as 

compras governamentais, os diversos programas e instrumentos, entre outros. Isso 

permitiria não somente avaliar sua efetividade, mas também identificar eventuais 

obstáculos e possibilidades de aprimoramentos. (NOGUEIRA, 2017, p. 264). 

 

As justificativas para a realização deste trabalho levam em conta a contextualização 

apresentada. São dispostas também considerações a respeito da perspectiva das próprias micro 

e pequenas empresas, as avaliações apresentadas pelo SEBRAE a respeito da implementação 

da Lei Geral na cidade de São Paulo, e as razões da abordagem do estudo de caso sobre o tema. 

A própria abrangência do segmento em que atuam e impactam as MPEs já seria motivo 

suficiente para justificar esse projeto, mas justamente devido à necessidade de um recorte nessa 

extensão, optou-se por focar no estudo de caso. Adiciona-se o fato de, como se verá adiante, 

uma revista especializada no tema, em dez anos de publicação, não dispor de nenhum artigo a 

respeito da relação específica das compras públicas com os pequenos negócios. E por fim, o 

caso do SFMSP ganha maior utilidade quando se constata o nível pouco satisfatório em que o 

município de São Paulo se encontra em relação à implementação da Lei Geral, segundo critérios 

de um ator importante como o SEBRAE, o que faz da autarquia significativa exceção. 

Para se conhecer mais da perspectiva das MPEs, foi analisado o histórico de publicações 

da Revista da Micro e Pequena Empresa da Faculdade Campo Limpo Paulista (FACCAMP). 

A escolha da revista se deu por duas razões: a primeira, por ser essa revista especializada em 

publicações da perspectiva das micro e pequenas empresas, trazendo ao estudo o olhar a partir 

dessas organizações; a segunda por ser a única revista especializada estritamente nessas 

empresas próxima ao município de São Paulo, buscando maior correspondência com as 

empresas analisadas no estudo de caso desta dissertação, cuja rede de micro e pequenos 

empresários está majoritariamente presente na grande São Paulo38. 

Do ponto de vista quantitativo, foram analisados dez anos de publicações, 2008 a 2018 

– sendo 2008 o ano da primeira publicação sobre regulamentação do tratamento diferenciado 

no município de São Paulo. Dentre os mais de 100 artigos, foram selecionados 80 relacionados 

ao tema considerado enquanto problema público. Dos artigos selecionados, nenhum contém os 

termos ‘governo’ ou ‘Estado’ no título, ou mesmo nas palavras-chave observadas. Isto expressa, 

                                                 
38 Como veremos, há exceções, haja vista para a modalidade de licitação empregada, o pregão eletrônico, que 

possibilita a participação de empresas de outras regiões do estado e do país. 
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ao mesmo tempo, uma distância dessas organizações empresariais na relação com o setor 

público, e uma concentração voltada à atuação empresarial, o que reforça a escolha da revista, 

pois se busca conhecer justamente a perspectiva desses atores. Nos artigos relacionados a 

Estado ou governo, são encontradas apenas citações de leis. Os temas públicos, de interface 

com o governo ou com o setor público de maneira geral, não são tratados como questões a 

serem debatidas nessas produções acadêmicas. Pode-se organizá-los da seguinte maneira: 

 

Quadro 1 – Temas como problemas públicos. 

TEMAS RELACIONÁVEIS AOS PROBLEMAS PÚBLICOS 

Ecologia*. Arranjos produtivos. Obrigatoriedades contábeis. 

Internacionalização. Mulheres empreendedoras. Regime Jurídico Diferenciado. 

Mortalidade das empresas. Responsabilidade social. Clusters – Aglomerações. 

Criação da empresa. Tributação/Planejamento tributário. Economia Local. 

Inovação. Teoria das Restrições Desenvolvimento Regional. 

Empreendedorismo Social. Competição. Atuação do SEBRAE. 

Economia e Finanças. Crédito e Financiamento. Cooperação. 

Fonte: Adaptado FACCAMP 2008 a 2018. 

*Um tema que aparece com várias nomenclaturas, tais como meio ambiente, sustentabilidade, ecologicamente 

correto, consciência ambiental. 

 

Como se pode observar, para a administração pública e as políticas públicas a 

importância dessas empresas não está posta apenas em termos burocráticos (administrativos, 

tributários, jurídicos etc.), mas também de fomento à economia, por meio de programas como 

os de microcrédito, e seus impactos, com geração de renda e bem-estar (DI SERIO, 

GONZALEZ, RIGHETTI, 2014)39. A promoção da inclusão produtiva, desenvolvimento por 

meio da economia solidária, bancos comunitários e trabalhadores organizados em auto-gestão 

são temas caros ao campo das políticas públicas e objetos da administração pública brasileira, 

todos fortemente relacionáveis aos pequenos negócios. Pode-se observar entre os temas 

públicos até mesmo questões de suma importância para o debate político atual, como a questão 

de gênero e de inclusão. No entanto, a ausência da política das MPEs tomada em seu recorte 

das compras governamentais parece ser ainda mais reveladora da relação distante entre Estado 

e empresas que, em parte, se demonstrou na contextualização. É essa participação, 

especificamente, que este trabalho visa investigar, e sua ausência entre os temas debatidos na 

revista especializada reforça os motivos para estudá-la. 

                                                 
39 O SEBRAE possui publicações em conjunto com o Banco Central (BACEN) a respeito dos indicadores de 

créditos às MPEs no Brasil, com evolução histórico da concessão, valores, taxas de juros, inadimplência, relação 

entre segmentos, porte das empresas, gênero, escolaridade, entre outros. 
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Apesar da dificuldade de se encontrar estudos acadêmicos detalhados a respeito do tema, 

a participação das MPEs nas compras governamentais vem se consolidando como direito a ser 

protegido e promovido pela administração pública, na perspectiva de que essas empresas sejam 

um “instrumento de emancipação social de minorias” (ROSSETTI, 2015, p. 156).40 Como se 

viu na contextualização, esse reflexo social da política diz respeito à inclusão no mercado de 

trabalho formal, aqui exemplificada com os grupos historicamente à margem da sociedade: 

negros, idosos, mulheres, gestantes, deficiente físicos, e também pessoas com formação 

educacional precária, muito abaixo das exigidas em médias e grandes empresas.41 Nesse 

sentido, percebe-se uma lacuna na literatura, que não abrange estudos que analisem a 

importância da política das MPEs em licitações, também da perspectiva do campo das políticas 

públicas e da área da administração pública. O que de mais próximo se encontra do que foi 

empreendido neste trabalho, são estudos ligados à implementação do pregão eletrônico, 

modalidade de licitação mais utilizada pela administração pública. Normalmente, o foco dos 

trabalhos recai em questões de inovação no setor público, em que diretrizes como transparência, 

celeridade e economia são avaliadas (ALMEIDA, SANO, 2018; FILARDI, SILVEIRA, DE 

FREITAS, IRIGARAY, 2014; NUNES, LUCENA, SILVA, 2007; CARNEIRO, RESENDE 

JUNIOR, 2017). Na análise do Capítulo 4, será dedicado um tópico específico apenas a essas 

questões trazidas pela modalidade do pregão eletrônico, na consideração de que há questões 

específicas a serem enfrentadas na implementação da política por conta de sua natureza e dos 

sistemas em que opera. 

O monitoramento da implementação da Lei Geral nos municípios brasileiros é feito pelo 

SEBRAE42. Essa mensuração é elaborada através de um questionário respondido pelos 

municípios em que são consideradas políticas públicas específicas relacionadas. Em São Paulo, 

as políticas que abrangem a implementação da Lei Geral, e suas respectivas medições em 

percentagens, são as que seguem: “atores de desenvolvimento” (0%); “sala do empreendedor” 

(0%); “indicador global das políticas de desenvolvimento” (0%); “desburocratização” (0%); 

“rede simples” (62%); “agente de desenvolvimento” (77%); “uso do poder das compras 

públicas” (85%). Os dados são de 2019, porém as últimas informações datam de outubro de 

                                                 
40 Interessante lembrar aqui os dados a respeito de empreendedorismo nas favelas brasileiras, em que se constatou 

o público formado por 51% de mulheres, 73% de negros, e 32% com idade entre 14 e 24 anos (BEDÊ, 2015). 
41 O que se encontra a esse respeito com base em dados é a relação ‘produtividade x porte da empresa’, de onde 

deriva a hipótese de que o baixo conteúdo tecnológico e a baixa qualificação em gerenciamento das MPEs é o que 

estanca o desenvolvimento do país, uma vez que sua representatividade na economia nacional é, como vimos, 

extremamente significativa (NOGUEIRA, 2017). 
42 Os questionários e os demais indicadores podem ser acessados através do link: 

http://app.pr.sebrae.com.br/leigeralnacional/VisualizarQuestionario.do. Acesso em 19 fev. 2019. 

http://app.pr.sebrae.com.br/leigeralnacional/VisualizarQuestionario.do
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201643. De uma maneira ou de outra, demonstra-se mais de uma vez a falta de articulação e 

coordenação de políticas públicas especificadas para o fomento do segmento das MPEs, 

evidenciando a necessidade de pensar sobre o tema a partir dessa perspectiva e a justificativa 

de se elaborar estudos como o presente. Apesar de a maioria dos dados não ganhar importância 

na dinâmica do segmento, é importante ressaltar que a “rede simples”, o “agente de 

desenvolvimento” e o “uso do poder das compras públicas”, sobretudo esta última, possuem 

participações individuais acima da média na composição da avaliação. Como se tratam de 

critérios do SEBRAE, maior agente de fomento especializado das MPEs no país, acredita-se na 

importância de explicitá-los na referência do recorte do estudo. 

A seguir, serão dispostas as 17 perguntas que constituem o relatório de avaliação do 

indicador “uso do poder das compras públicas”, o qual interessa grandemente para as 

motivações deste trabalho. As perguntas (algumas classificadas como “perguntas-chave”) estão 

divididas em quatro conjuntos: regulamentação (QUADRO 2); operacionalização (QUADRO 

3); esforço (QUADRO 4); e resultados (QUADRO 5). A maior parte das respostas fazem 

referência ao Decreto Municipal n. 56.475 de 5 de outubro de 2015, que disciplina o tratamento 

diferenciado e favorecido a ser dispensado às MPEs no município de São Paulo. Com as 

respostas, o SEBRAE aponta um status do “uso do poder de compra” na cidade com a medição 

em 85%. 

 

Quadro 2 – Regulamentação da Lei Geral no município de São Paulo. 

PERGUNTA RESPOSTA EVIDÊNCIA 

Sua legislação prevê licitações 

exclusivas para participação de 

MPE nas contratações cujo 

valor seja de até R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais)? 

Sim. 

Art. 11. Nas licitações destinadas à aquisição de bens de 

natureza divisível, cujo valor estimado de contratação 

total seja superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 

deverá a Administração: 

II - nos casos de objeto composto por mais de um item, a 

serem licitados individualmente, deverá reservar todos os 

itens, de valor estimado de contratação de até R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais), 

Sua legislação prevê a exigência 

de subcontratação de MPE, até o 

limite de 30% (trinta por cento) 

do total licitado (valor do objeto 

licitado)? 

Sim. 

Art. 9º. Eventual exigência de subcontratação de 

microempresas ou empresas de pequeno porte, caso 

prevista no instrumento convocatório, determinará: 

I - o percentual de exigência de subcontratação; 

II - a obrigatoriedade de apresentação do plano de 

subcontratação, no momento da contratação, contendo a 

indicação e a qualificação das microempresas e empresas 

de pequeno porte a serem subcontratadas. 

                                                 
43 No Capítulo 4, entretanto, revela-se um ambiente favorável em 2016 do ponto de vista legislativo na cidade de 

São Paulo para os pequenos negócios. 

(continua) 
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Na aquisição de bens e serviços 

de natureza divisível, sua 

legislação estabelece cota de até 

25% (vinte e cinco por cento) do 

objeto para a contratação de 

MPE? 

Sim. 

I - nos casos de objeto composto por um único item, 

reservar a cota de participação exclusiva de 

microempresas e empresas de pequeno porte, no 

percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 

objeto licitado; 

Fonte: SEBRAE ([c2016-2019]). 

 

Como já dito, em termos de regulamentação legal, o tema está definitivamente inserido 

na agenda dos governos brasileiros, no que o município de São Paulo também se enquadra. Essa 

regulamentação estará em “movimento” no Capítulo 4, na análise das ações dos 

implementadores. 

Quadro 3 – Operacionalização da Lei Geral no município de São Paulo. 

PERGUNTA RESPOSTA EVIDÊNCIA 

A prefeitura usa o critério de 

desempate, e dá preferência de 

contratação para as MPE? 

Sim. 

Art. 19. É assegurada a preferência de contratação de 

microempresas e empresas de pequeno porte, como 

critério de desempate. 

§ 1º Considera-se empate a situação em que a proposta 

apresentada por microempresa e empresa de pequeno 

porte seja igual ou superior, em até 10% (dez por cento), à 

proposta da pessoa jurídica mais bem classificada, não 

enquadrada nos termos da Lei Complementar Federal nº 

123 

A prefeitura permite a 

participação das MPEs em 

certames licitatórios mesmo que 

apresentem alguma restrição 

fiscal e concede o prazo para 

regularização da documentação 

da vencedora? 

Sim. 

Art. 17. As microempresas e empresas de pequeno porte, 

por ocasião da participação em certames licitatórios, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

apresente alguma restrição. 

§ 1º Na fase de habilitação, deverá ser apresentada e 

conferida toda a documentação e, havendo alguma 

restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente 

for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual 

período, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. 

A prefeitura realiza licitações 

exclusivas para participação de 

MPE nas contratações cujo 

valor seja de até R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais)? 

Sim. 

Art. 7º. Nas contratações de valor estimado de até R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais), o processo licitatório será 

destinado à participação exclusiva de microempresas e 

empresas de pequeno porte. 

Parágrafo único. Nas licitações divididas em itens de 

contratação, a exclusividade somente se aplicará àqueles 

cujos valores para contratação sejam estimados em até R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais). 

(conclusão) 

(continua) 
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A prefeitura exige dos licitantes 

a subcontratação de MPE, até o 

limite de 30% (trinta por cento) 

do total licitado (valor do objeto 

licitado)? 

Sim. 

Art. 8º. Nas contratações estimadas em valor superior a 

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a Administração Pública 

Municipal: 

I - poderá exigir a subcontratação de obra ou serviços de 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos 

da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006; 

II - deverá estabelecer, em certames para aquisição de 

bens de natureza divisível, cota reservada para 

participação exclusiva de microempresas e empresas de 

pequeno porte. 

Na aquisição de bens e serviços 

de natureza divisível, a 

prefeitura estabelece cota de até 

25% (vinte e cinco por cento) 

do objeto para a contratação de 

MPE? 

Sim. 

Art. 9º Eventual exigência de subcontratação de 

microempresas ou empresas de pequeno porte, caso 

prevista no instrumento convocatório, determinará: 

I - o percentual de exigência de subcontratação; 

II - a obrigatoriedade de apresentação do plano de 

subcontratação, no momento da contratação, contendo a 

indicação e a qualificação das microempresas e empresas 

de pequeno porte a serem subcontratadas, bem como a 

descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus 

respectivos valores, sob pena de incorrer nas sanções 

previstas nos artigos 86 e seguintes da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º da Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de junho de 2002. 

Fonte: SEBRAE ([c2016-2019]). 

  

Embora o questionário vise dar mostras de operação da Lei Geral no município, 

novamente são apresentadas evidências da regulamentação, não sendo dispostos nenhuma 

informação ou dado praticado no âmbito da gestão dos processos no município. 

 

Quadro 4 – Esforço referente Lei Geral no município de São Paulo. 

PERGUNTA RESPOSTA EVIDÊNCIA 

Existe na prefeitura cadastro de 

fornecedores em que seja possível 

identificar o porte dos licitantes: EI, 

ME, EPP, Outros? 

Sim. Site da secretaria de finanças. 

Os servidores da área de compras 

públicas tiveram capacitação 

específica sobre este tema da Lei 

Geral? 

Sim. 
Obs.: Previsto para realizar em agosto, juntamente 

com o Tribunal de contas do município. 

As empresas locais foram capacitadas 

sobre como participar do processo de 

compras públicas no município? 

Sim. Não tem. 

A prefeitura identifica oportunidades 

para as MPEs no seu planejamento de 

compras? 

Sim. Não tem. 

A prefeitura monitora a participação 

das MPEs nas suas compras? 
Sim. Não tem. 

(conclusão) 

(continua) 
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A prefeitura divulga oportunidades 

para as MPEs levantadas no seu 

planejamento de compras? 

Sim. Site enegocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br 

A prefeitura realiza o pagamento às 

MPEs em até 30 dias corridos após a 

liquidação? 

Sim. Não tem. 

Há maior utilização do pregão 

presencial em relação ao pregão 

eletrônico? (Valor) 

Sim. Não tem. 

Fonte: SEBRAE ([c2016-2019]). 

  

Não foram encontradas as evidências de que os servidores foram treinados a respeito da 

política, bem como não foi encontrada a oferta do curso no Tribunal de Contas do Município 

(TCM) naquele ano. Essas são evidências extremamente relevantes para a efetividade da 

política. No caso analisado, a questão da formação aparece nas entrevistas, e tem sua 

consideração quando da atuação em atas de sessão pública. Sobre a capacitação de empresas, a 

resposta é positiva, porém, não são disponibilizadas as referências dando a evidência da 

afirmação. Isso acontece também com as oportunidades para as MPEs no planejamento 

municipal de compras, e na monitoria de participação delas nas licitações. Por fim, o que chama 

a atenção é a resposta positiva em relação a serem feitos mais pregões presenciais do que 

eletrônicos, o que não se sustenta, uma vez que a própria legislação municipal há mais de um 

ano obrigava os órgãos e entidades da administração municipal realizarem a modalidade online.  

 

Quadro 5 – Resultados da Lei Geral no município de São Paulo. 

PERGUNTA RESPOSTA EVIDÊNCIA 

Qual a participação das MPE nas 

compras totais do município? 
21% a 30%. Não tem. 

Fonte: SEBRAE ([c2016-2019]). 

  

O QUADRO 5 apresenta os resultados, que são dispostos em uma estimativa 

aproximada de compras com as MPEs entre 21% e 30% em todo o município, mas não são 

indicados dados orçamentários e financeiros oficiais, nem a quantidade por organização 

municipal – ou links para acessá-los. 

Por fim, o estudo de caso escolhido foca a gestão de uma autarquia da prefeitura de São 

Paulo, a Superintendência do Serviço Funerário, durante o governo Haddad (2013-2016). Os 

principais critérios para essa escolha foram: a autonomia administrativa de que goza a entidade, 

o que facilita a observação orçamentário-financeira dos processos que tramitam apenas 

internamente; a estratégia adotada de contratação majoritária com MPEs; a delimitação da 

(conclusão) 
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organização na administração indireta, o que dá contornos claros da entidade dentro da 

Prefeitura; as escolhas políticas que foram feitas durante a implementação das licitações. Entre 

outras, a estratégia de contratação com MPEs foi uma das principais responsáveis para a 

organização sair de um déficit de 18 milhões de reais para um superávit de seis milhões em 

apenas dois anos (2014-2016), baixando significativamente os grandes contratos existentes, e 

incidindo na otimização de seus recursos. Isso pode ser atestado com a aprovação do único 

superávit corrente daquele ano na Administração Indireta do Município44. Trata-se de mais uma 

característica a favor de se tomar o caso em seu interesse intrínseco para o aprendizado da 

gestão de políticas públicas. 

 

1.4 HIPÓTESES E OBJETIVOS 

 

A hipótese central deste trabalho é que o tema da micro e pequena empresa possui 

reflexos marcadamente sociais, não sendo uma agenda apenas econômica do ponto de vista 

empresarial, dadas às características dos atores que compõem o segmento serem de baixa 

produtividade, baixos índices de escolaridade, e agregar formalmente a maior parte da 

população, e com isso requererem atenção específica do Estado.  

Nesse sentido, os objetivos específicos do trabalho são: 

a) elaborar inventário, por meio dos marcos legais dessa política pública no Brasil, pós 

Constituição Federal de 1988 até os dias de hoje, identificando suas principais 

disposições a respeito do tratamento diferenciado e favorecido às MPEs em relação às 

aquisições públicas; 

b)  examinar os impactos na implementação da política no que se refere às licitações 

públicas, por meio da análise da gestão pública na organização do Serviço Funerário 

Municipal de São Paulo (SFMSP). 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a implementação da política de micro e 

pequena empresa, no que concerne às compras públicas, e caracterizar a agenda social 

concorrente à temática.  

 

 

 

                                                 
44 Vide publicação do Diário Oficial da Cidade (DOC) a 25 de julho de 2017, pág. 155, item 2. Gestão 

Orçamentária e Financeira, Relatório do Tribunal de Contas do Município. 
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1.5 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para a elaboração deste estudo foi a pesquisa documental e o 

estudo de caso. Um estudo de caso intrínseco é um empreendimento que visa a entender a 

fundo um caso particular, sem a pretensão de replicá-lo e extrair normas gerais, mas por ser 

intrinsecamente relevante. E como estratégia principal para coleta e análise das informações 

foi feita a pesquisa documental, em que documentos estão sob o “exame de materiais de 

natureza diversa, que ainda não receberam um tratamento analítico, ou que podem ser 

reexaminados” (GODOY, 1995, p. 21).  

 

Figura 3 – Organização geral do trabalho. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Figura 3 mostra a organização geral do trabalho. Com a introdução, pretendeu-se 

contextualizar as micro e pequenas empresas nas compras nacionais, apresentar o conceito 

admitido neste trabalho (coincidente com os assumidos nos processos licitatórios) para esses 

particulares, bem como a perspectiva de análise da implementação da política. O levantamento 

dos artigos foi feito na base de dados da Scielo e da Spell, e tem sua descrição detalhada no 

próprio capítulo. Contatou-se poucos trabalhos relacionados ao tema, o que reforça a intenção 

focada no estudo de caso. 

A delimitação do espaço do trabalho está no âmbito da Lei Geral, as leis e decretos 

municipais em São Paulo, e a sua implementação na organização do SFMSP, especificamente 

na análise de um núcleo de licitações, responsável pelas compras (produtos e serviços) em que 

a política às MPEs está inserida. O período do recorte da análise se deu entre dezembro de 

2014, quando se iniciou a formação desse núcleo, e dezembro de 2016, quando se finaliza a 

gestão municipal do então prefeito, Fernando Haddad (2013 – 2016).  

Na Figura 4, o esquema dos “espaços” em que o caso acontece: 
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Figura 4 – Espaço do trabalho. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Atentou-se às variedades e diversidades do caso em foco, mas sobretudo à oportunidade 

de aprendizagem. Cada caso possui uma potencialidade a ser explorada, mas ela não pode ser 

dada de antemão, uma vez que é resultado do equilíbrio entre o levantamento da complexidade 

e das especificidades, com as teorias que alicerçam a análise e as reflexões. 

A redundância da coleta de dados e desafios processuais da explicação são geralmente 

tratados com a triangulação, que ajuda a identificar diferentes realidades (STAKE, 1998). Nem 

a observação nem a interpretação são perfeitamente replicáveis, por isso a triangulação serve 

para iluminar significados advindos dos diferentes caminhos que o caso pode ter. A triangulação 

pode ser entendida com os documentos que foram utilizados para se construir o presente estudo: 

entrevistas, portal da transparência, dados e informações de relatórios da Secretaria Municipal 

da Fazenda de São Paulo, do SFMSP, documentos que instruem os processos administrativos 

de licitação dessa autarquia, pareceres, respostas aos órgãos de controle, entre outros.  

Os gestores entrevistados estão divididos em três grupos: gestores políticos, 

Superintendente e Chefe de Gabinete, caracterizados por decidirem sobre a estratégia e o 

planejamento da organização; gestores técnico-políticos, caracterizados pela atuação no nível 

estratégico e tático durante a gestão, fornecendo insumos ao planejamento e as implementações; 

gestores técnico-políticos responsáveis por implementarem o planejamento estratégico, 

articularem com diretores de nível tático, e se relacionarem frente a frente com os representantes 
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das MPEs na operacionalização das licitações. A divisão desses grupos facilitou o levantamento 

das condições objetivas da gestão da política pública, e constituiu suas etapas de acordo com a 

realidade dos fatos. Assim, as diretrizes e ações traçadas pelos gestores políticos foram 

identificadas à maneira dos outros dois grupos, recriadas por seus instrumentos de gestão, 

segundo sua rotina de trabalho, dando autenticidade e abrangência ao alcance do trabalho. 

Como pode ser observado no caso, o processo de retroalimentação dos conteúdos a serem 

implementados aconteceu entre esses atores, em momentos constitutivos da gestão da 

organização. 

 

Quadro 6 – Apresentação dos entrevistados. 

ENTREVISTADO CARGO/FUNÇÃO 

Lucia Salles 
Superintendente da Autarquia do SFMSP. 

Fúlvio Giannella 
Chefe de Gabinete do SFMSP. 

Og Doria 
Diretor e Assessor Técnico do Gabinete 

Antônio Storel Jr. 
Responsável pelo Planejamento Estratégico do SFMSP. 

Ruth Cândida Guastalle 
Diretora do Departamento Administrativo Financeiro do 

SFMSP. 

Luis Gustavo Demétrio 
Pregoeiro; membro de comissão permanente de licitação; 

assessor técnico do gabinete. 

Luiz Vicente Jácomo 
Pregoeiro; membro de comissão permanente de licitação; 

assessor técnico do gabinete. 

Marcos Fabrício Machado 
Pregoeiro; membro de comissão permanente de licitação; 

assessor técnico do gabinete. 

Rony Souza 
Pregoeiro; membro de comissão permanente de licitação; 

assessor técnico do gabinete. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como se verá no capítulo do estudo de caso, a descrição do espaço de atuação dos atores 

na implementação da política em análise possui detalhes oriundos da visão de cada um desses 

entrevistados. Enquanto autor deste trabalho e partícipe da implementação, a maneira 

encontrada de colocar tal perspectiva no caso foi com as notas de rodapé – dentro da assessoria 

técnica do gabinete, o autor foi incumbido de coordenar todos os assuntos ligados a licitações.  

Além das entrevistas e a vivência do autor, outros documentos públicos ajudaram na 

construção mais próxima da realidade a respeito dos fatos narrados. A oficialidade, o registro, 

e a autenticidade dos documentos dão confiabilidade ao estudo. Conforme já mencionado, a 

triangulação é feita entre os documentos e as entrevistas. Assim, uma ampla variedade de 

evidências, que ilustram a execução prática da Lei Geral nas compras públicas, articula-se na 

análise: 
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Quadro 7 – Documentos e fontes de consulta. 

DADOS E INFORMAÇÕES FONTES 

Pagamentos, Glosas, Despachos. Processos Administrativos; Diário Oficial; Secretaria de Finanças. 

Editais Processos Administrativos 

Instruções dos processos administrativos Processos Administrativos 

Atas de reunião Processos Administrativos 

Atas de sessão pública Bolsa Eletrônica de Compras 

Entrevistas Gestores empossados à época 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os roteiros das entrevistas foram semiestruturados, e estão presentes no APÊNDICE A 

e no APÊNDICE B. O modelo do termo de consentimento para a realização das entrevistas, 

assinado por todos os participantes, se encontra no ANEXO D – os assinados individualmente 

estão na posse do pesquisador e podem ser consultados a qualquer tempo. Durante a análise do 

caso, faz-se referências às entrevistas, às atas de sessões públicas, e a demais documentos que 

estão referenciados nos apêndices e anexos dessa dissertação, de modo a dar fidedignidade às 

informações.  

As notas de rodapé possuem valor fundamental na compreensão do estudo, de modo que 

se pede atenção especial a elas como sendo de fato constitutivas do texto. Em particular, elas 

foram a forma de colocar o pesquisador com a visão de quem participou ativamente do caso 

que ora se analisa. 

O banco de dados do APÊNDICE C tem a finalidade de viabilizar as análises 

quantitativas, para caracterização e compreensão das ações no caso, inserida no amplo quadro 

do Núcleo de Licitações, da Assessoria Técnica da Superintendência do SFMSP. Enquanto 

setor estratégico para a Autarquia, foi reunido um amplo conjunto de informações relativas à 

gestão do Núcleo, acerca de todas as licitações públicas realizadas pela equipe, bem como das 

informações orçamentárias relevantes durante os exercícios de 2015 e 2016.  

O conjunto de dados relativo às licitações apresenta, por exemplo, informações como 

número total de licitações, número do processo administrativo, objeto, valor de referência, valor 

pregoado, data de realização do certame, data de homologação, dotação orçamentária onerada, 

entre outras informações pertinentes. Esta base de dados sobre o Núcleo foi elaborada e 

organizada a partir do acesso direto aos processos administrativos (físicos e eletrônicos), dos 

relatórios de gestão mensais, bem como do acesso às estatísticas públicas e bancos de dados 

oficiais mantidos pela Prefeitura de São Paulo, como Diário Oficial do Município, o Portal e-

negócios da Cidade de São Paulo – sistema de pesquisa de compras e licitações da Prefeitura –



48 

 

 

 

e o Sistema da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo (BEC-SP) – plataforma 

de realização dos pregões eletrônicos utilizado no Serviço Funerário. 

Por sua vez, o conjunto de dados orçamentários reúne informações acerca do 

demonstrativo de receita, e dados sobre a execução orçamentária do SFMSP foram coletados, 

sobretudo, a partir do site da Secretaria da Fazenda da Prefeitura de São Paulo, no espaço 

reservado às contas públicas, bem como do Portal da Transparência e do Portal de Dados 

Abertos, igualmente mantidos pela Prefeitura de São Paulo. 

Os bancos de dados oficiais da Prefeitura, em sua grande maioria, são disponibilizados 

nos formatos de arquivo digital “.XLSX” (modelo de planilha compatível com Excel) e “.CSV” 

(valores separados por vírgula), e desta maneira, foram utilizados o software Excel do pacote 

Windows Office e o software estatístico SPSS, versão 19, para a construção e tabulação das 

tabelas. 

As principais fontes oficiais de dados podem ser consultadas nos links abaixo: 

 

Quadro 8 – Fontes de consulta. 

FONTE LINK PARA CONSULTA 

Portal da Transparência 
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Paginas/hom

e.aspx 

Diário Oficial da Cidade de São Paulo 
http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/Busca

.aspx 

Bolsa Eletrônica de Compras - BECSP https://www.bec.sp.gov.br/BECSP/Home/Home.aspx 

Portal E-negócios da Prefeitura de São Paulo http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br 

Portal de Dados Abertos da Prefeitura de São Paulo http://dados.prefeitura.sp.gov.br/pt_PT/ 

Painel de Compras do Governo Federal http://paineldecompras.planejamento.gov.br 

Painel ComprasNet 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.ph

p/comprasnet-siasg 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os dados do Governo Federal foram todos obtidos pelo Painel de Compras, que pode 

ser acessado pelo link: http://paineldecompras.planejamento.gov.br. 

Sobre critérios de qualidade, o trabalho visa garantir a autenticidade e a plausibilidade 

(POZZEBON e PETRINI, 2013). Procurar-se-á cumprir com a autenticidade do trabalho 

realizando um processo de aprofundamento no caso, conhecendo os detalhes, as opções que 

não foram realizadas e o por que não foram, para identificarmos os custos (em todos os sentidos) 

das escolhas que realmente foram tomadas; além de o próprio autor deste trabalho ter sido parte 

integrante no caso enquanto gestor da assessoria de licitações. Buscar-se-á garantir o critério de 

http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Paginas/home.aspx
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Paginas/home.aspx
http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/Busca.aspx
http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/Busca.aspx
https://www.bec.sp.gov.br/BECSP/Home/Home.aspx
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/pt_PT/
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plausibilidade através de ligação com a literatura da administração pública e de políticas 

públicas. Com as ações concretas do estudo de caso, deseja-se evidenciar a ligação factual das 

condições postas na realidade da gestão com aquelas levantadas pela literatura.  

Por fim, o presente trabalho seguiu os protocolos de ética da Fundação Getúlio Vargas, 

e será dada toda a proteção aos documentos utilizados, bem como às pessoas que foram 

entrevistadas, em estrito atendimento às normas dessa instituição. 
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2 RELAÇÕES COM A LITERATURA 

 

2.1 APRESENTAÇÃO DO CAPÍTULO 

 

Este capítulo tem o intuito de apresentar onde se situa o debate acerca do objeto desta 

dissertação. Em primeiro lugar, considera-se o encontro entre a administração pública e o 

campo das políticas públicas. Como a contribuição deste trabalho reside em um estudo de caso, 

em que uma política pública é analisada dentro de uma organização pública em suas nuances 

na fase de implementação, as evidências concretas da realidade é que serão referenciadas na 

literatura. Desse modo, a literatura de implementação de políticas públicas trouxe reflexões e 

orientações para a análise realizada, tanto da política em si quanto das capacidades disponíveis 

para a implementação. Também é feito um levantamento especificamente a respeito da 

implementação das compras públicas no Brasil, com foco no favorecimento das micro e 

pequenas empresas. Como se verá, o tema em foco é bastante escasso na produção acadêmica, 

de modo que foram consideradas  possíveis relações, lacunas e indicação de estudos potenciais. 

 

2.2 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Os estudos de implementação de políticas públicas visam cobrir lacunas entre as 

decisões que são tomadas no âmbito da formulação das políticas e os efeitos, impactos e 

resultados levantados em suas avaliações. Para os autores anglo-saxões, implementação está 

ligada às atividades de execução de uma legislação (PRESSMAN & WILDAVSKY, 1973, 

apud SUBIRATS et al., 2012, p. 183). Para o autor, “[entende-se implementação] como o 

conjunto de processos que, após a fase de programação, tendem à realização concreta dos 

objetivos de uma política pública” (SUBIRATS et al., 2012, p. 183). Ou seja, em um primeiro 

momento não há relação com o processo legislativo e se trabalha com os programas plurianuais 

de atividades (PPAs) apenas como um dado constante na realidade; o foco é em todo tipo de 

atividade concreta. Suas considerações vão além dos agentes públicos, e apontam para um 

programa político eleito (influências, apropriações e controle de uma rede executiva), com 

estratégia própria e decisões concretas.  

A discussão deste capítulo volta-se à orientação da política pública como uma forma de 

compreender a execução da organização pública dirigida pelo governo e a sua relação com  as 

MPEs. A responsividade em atender às necessidades desse público alvo está ligada à eficiência 
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e ao desempenho de processos organizacionais quanto ao grau de atendimento aos objetivos da 

política em implementação. Trata-se de relação de meios e fins, em roupagem nova com a antiga 

dicotomia entre administração e política (DENHARDT & CATLAW, 2017). Por isso, os 

estudos pretendidos no estudo de caso (Capítulo 4) não recaem sobre a eficácia da política, por 

ser exploratório, descritivo e atento aos desafios, às dificuldades e às contradições evidenciadas 

pela análise da implementação. Consoante Denhardt e Catlaw (2017, p. 204), não basta 

“simplesmente enunciar uma política por decreto legislativo ou por ordem executiva [...] [uma 

vez que sua implementação] depende de um conjunto de fatores ambientais e institucionais”. 

Recursos limitados, estruturas organizacionais inadequadas, comunicações ineficazes ou 

coordenação precária configuram execução prática da política distante daquilo que foi 

pretendido em sua formulação. De toda forma, o interesse pelo foco na implementação e seus 

problemas de políticas resultou em ligação direta para se desenvolver análises em organizações 

públicas. 

Encontra-se na literatura menção à década de 1970 quando se procura determinar o 

início da trajetória dos trabalhos de implementação, o que se deve a um estudo em particular, 

de Pressman e Wildavsky, intitulado “Implementation: how great expectations in Washington 

are dashed in Oakland; or, why it’s amazing that federal programs work at all”. Hill (2004) 

que sugere desproporcionalidade em considerá-lo como o ponto inicial desse debate, uma vez 

que a discussão a respeito da implementação de política remonta certamente às questões mais 

antigas, atinentes às nuances entre administração e política: “a preocupação entre a formulação 

e a administração de políticas é tão antiga quanto as políticas democráticas” (WILSON, 1887 

apud HILL, 2004, p. 61). Entretanto, parece correto o entendimento de que o trabalho dos 

autores foi, desde então, referência  às etapas de formulação e execução. Assim como 

DENHARDT (2017), chama a atenção para a separação e definição entre formulação e 

implementação para fins analíticos, a definição de Pressman e Wildavsky:  

Implementação [...] significa executar, lograr, satisfazer, produzir, completar. Mas o 

que é que está sendo implementado? É uma política, obviamente. (PRESSMAN & 

WILDAVSKY, apud DENHARDT & CATLAW, 2017, p. 205). 

 

Complementa Denhardt (2017) que a implementação não pode estar apartada da política 

pública, no sentido de que as considerações problemáticas da implementação sejam parte 

inerente da formulação da política. Por exemplo, trabalhar com a hipótese de ingerências e 

interferências ensejadas no processo de implementação seria uma maneira de diminuir os 

obstáculos para os fins pretendidos da política; mas isso não basta para se prever o que acontece 

na prática da política, dadas as particularidades de cada organização, local, atores etc. No estudo 
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de caso desta dissertação, isso pode ser traduzido como as dificuldades junto aos órgãos de 

controle, que em fiscalizações e processos de auditoria – sugerem os dados e informações 

levantadas – não consideram as assimetrias existentes entre empresas de médio e grande porte 

e as MPEs. Também internamente à organização, se observa a tentativa de aliar decisão e 

execução por meio da estratégia de implementação da política advinda do Estatuto das MPEs, 

através do trânsito da equipe nos níveis estratégico, tático e operacional. Eis pontos analíticos 

considerados no capítulo do estudo de caso que ilustramtentativas de diminuir a distância entre 

política e administração identificada pela literatura.  

Outra concepção é a de implementação como um processo evolucionário, baseada na 

insuficiência do controle da implementação das políticas públicas perante as interações inéditas 

e inevitáveis entre os atores e o ambiente da execução. Distorções e ideias em um ambiente 

específico terão efeito provavelmente não esperado ou, ao menos, quando em perspectiva 

comparada com outra organização a política apresentará efeitos diferentes. Entender o que pode 

e o que não pode acontecer, e estar atento ao processo de aprendizado é essencial para a 

implementação (MAJONE & WILDAVSKY, 1984 apud DENHARDT & CATLAW, 2017), e 

pode ser útil perante ineditismos, como é o caso em tela. Por isso, a literatura aponta para o 

elemento criativo, de implementar e avaliar concomitantemente, testar hipóteses, abordar o 

processo como exploração: “p]líticas públicas estão continuamente sendo transformadas pelas 

ações da implementação que simultaneamente alteram os recursos e objetivos” (MAJONE & 

WILDAVSKY, 1984, p. 145, tradução livre). Outrossim, isso vai ao encontro da consideração 

de Hill (2004) a respeito da terceira edição do fundamental estudo de Wildavsky45, de 1984, em 

que este alerta para a armadilha linguística dada pelo verbo ‘implementar’: a exigência de um 

objeto, que mormente é a política pública. Assim, a indagação “o que se implementa?” traz um 

cético em relação à normatividade da política. 

Também por esse motivo, a descrença na atuação do Estado foi pungente na década de 

1970 nos Estados Unidos e na Europa devido  ao  insucesso das ações públicas, paralelamente 

ao crescimento pelo interesse das análises acadêmicas a respeito dos processos de 

implementação com inspiração nas relações assimétricas existentes entre a política formulada 

e o que de fato acontece na busca por seus objetivos: “Critérios contraditórios, acomodação de 

interesses conflitantes, múltiplos atores, processos decisórios longos e tortuosos” (PIRES, 

2012b, p. 263) traçam um pouco da complexidade que os estudos buscavam ressaltar. Entre 

outros motivos, nas teorias de implementação havia a caracterização desse processo dentro de 

                                                 
45 Na ocasião da terceira edição do estudo, Pressman já era falecido. 
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uma perspectiva de complexidade, o que levava a uma consideração de simplificação da política 

ainda em sua etapa de desenho, ou formulação. Outra resposta para as distâncias entre a política 

e sua realidade na execução pode ser vista fora da análise do ciclo de políticas públicas. De 

outra maneira, uma perspectiva alternativa considera insuficiente a abordagem da 

implementação enquanto apenas uma etapa do ciclo da política. Quem é beneficiado e com o 

quê? Como se dá o processo de barganha que acaba por remodelar objetivos e formatos em tese 

esperados? Os recursos em que isso se dá são administrativos, políticos, gestores públicos de 

diferentes posições, elites políticas, grupos de interesse, atores que estão presentes e em alguma 

medida influenciam nesse cenário. Para fins de delimitação no tempo, essa abordagem ganhou 

força na década de 1980. 

Interessante trazer à tona nesse debate a autora brasileira Luciana Lima, pois sua 

percepção teórica do campo das políticas públicas, e do subcampo da implementação, dá 

abrangência às abordagens correntes. Lima (2012, p. 155) divide a literatura em duas 

perspectivas: top-down – HILL, 2001; HOWLETT, RAMESH, 1995; O’ BRIEN, LI, 1999; 

WALT, 1994 – e bottom-up – ELMORE, 1996 –, também conhecidas, respectivamente, como 

prospectiva e retrospectiva. Em linhas gerais, a relação e nível de discricionariedade e 

autonomia da implementação com relação à política pública é o que caracteriza e diferencia 

uma e outra abordagem. A prospectiva admite linearidade na orientação com uma série de 

pressupostos que minimizariam a discricionariedade dos implementadores. Já a retrospectiva 

entende a discricionariedade como inevitável e pode considerar importante a autonomia dos 

implementadores dadas as peculiaridades dessa posição. Conforme a autora, a perspectiva top 

down da implementação direciona olhar crítico em elementos atrelados à formulação, na 

intenção de reduzir problemas ainda no texto da política: 

manter a política clara, evitar ambiguidades; estruturar a cadeia de implementação 

com o menor número possível de elos: deve-se elaborar estruturas simples para 

minimizar a dependência entre órgãos no que se refere à execução; manter controle 

efetivo sobre os implementadores. (LIMA, 2012, p. 156).  

 

Essa passagem deixa clara a  a abordagem de não considerar a autonomia dos 

implementadores como aspecto a ser aproveitado, e aponta ainda como constituir mecanismos 

que atenuem o grau de discricionariedade que esses atores da implementação podem exercer. 

De outra maneira, a perspectiva bottom up (ou retrospectiva) da implementação não considera 

o sucesso da política pública segundo o bom detalhamento da formulação e seu controle no que 

concerne às atribuições administrativas, objetivos traçados e normas precisas:  

Silva e Melo (2000, p. 9) sustentam que estudos empíricos ‘revelam um padrão muito 

distinto, onde prevalece a troca, a negociação e barganha, o dissenso e a contradição 

quanto aos objetivos. [...] Esse modelo enfatiza que a discricionariedade dos 
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implementadores é inevitável e pode mesmo ser desejável, já que esses atores detêm 

conhecimento das situações locais e podem adaptar o plano a elas’ (O’BRIEN; LI, 

1999). (LIMA, 2012, p. 157). 

 

Um dos pontos centrais envolvendo a implementação advém dessa perspectiva 

complexa da realidade prática das organizações públicas e suas interações com quem as 

políticas em execução visam alcançar. Trata-se mais de conflito e de negociação do que de 

consensos elaborados com barganhas e trocas políticas (característicos dos processos de 

formulação). Por isso, é preciso considerar que existem decisões sendo tomadas também na 

implementação, e, assim, ressignificação da política. Para Lima (2012, p. 158): “A perspectiva 

top-down centra-se nas normas e nos planos, a bottom-up nos atores e suas ações”. Na análise 

do estudo de caso optou-se por abordagem híbrida, em que elementos das duas perspectivas 

foram percebidos (sobretudo na relação dos atores envolvidos e os textos legais, bem como os 

significados que dessa relação suscitam). 

Ainda dentro da organização do subcampo feita por Lima (2012), há autores – 

HOWLETT, RAMESH, 1995; VAN METER, VAN HORN, 1996; SABATIER, RAMESH, 

1996 – que elaboraram grupo de variáveis independentes e trabalharam as análises no processo 

de implementação: a) natureza do problema alvo da política; b) as normativas; c) variáveis 

contextuais em relação à sociedade, economia e política; e d) questões relativas à organização 

administrativa. Analisa-se, assim, o êxito da política na discrepância existente entre os objetivos 

do plano e o que se observa na realidadePois, consoante Lotta (2012), olhar para as ações e a 

interações dos agentes implementadores, a execução de fato, é a compreensão que se busca 

desse processo. O que se destaca, além de trazer à tona fatores organizacionais e relacionais do 

processo de implementação em si, é a correspondência que se pode fazer com a advertência de 

Lima (2012) em relação à crescente abordagem cognitiva das políticas públicas. Tal perspectiva 

pode influir segundo elementos internos aos sujeitos do subcampo da implementação, visando 

abranger a compreensão do processo com elementos particulares, como valores e a visão de 

mundo dos atores nas escolhas perante a execução da política46. No estudo de caso do Capítulo 

4 é caracterizado o grupo implementador também de uma perspectiva cognitiva, a fim de que 

se possa ampliar a compreensão das ações nos processos de implementação. 

Sem realizar uma divisão de perspectivas dentro do subcampo, algumas justificativas 

lançadas por Faria (2012) quanto às pertinências do estudo da implementação remontam a 

considerações das diferentes abordagens: 

                                                 
46 O interessante estudo da autora constatou a relutância de implementadores da área da saúde em instituir 

mecanismos de gestão privada devido a uma visão estatista com relação ao setor. 
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a) pelo fato de esse processo frequentemente acarretar alguma forma de frustração 

para os decisores, muitas vezes eleitos com o propósito de priorizar/solucionar 

determinadas questões percebidas como problemáticas pelo cidadão/eleitor; b) pelo 

reconhecimento que a política não se traduz em prática, e muito menos em resultado 

bem-sucedido, pela simples disposição de autoridade, autorização e mobilização de 

recursos e expertise; c) pela necessidade de se maximizar o gasto público; d) pela 

necessidade de se monitorar o comportamento dos agentes mobilizados para a 

implementação; e) para se produzir informações necessárias para que políticas futuras 

possam ser mais bem-sucedidas; f) para que a máquina estatal, de complexidade 

crescente, seja mais amplamente compreendida. (FARIA, 2012, p. 11). 

 

Conforme dito, as análises da presente dissertação estão na relação entre a organização 

pública e as micro e pequenas empresas. Nessas pertinências trazidas pelo autor, pode-se traçar 

algumas linhas que estão presentes neste trabalho. A precariedade na correspondência do que 

se espera do texto da lei com relação à realidade acarreta desafios para além da possibilidade 

de se trabalhar com capacidades disponíveis (recursos, pessoal, autonomia financeira, entre 

outros). A responsividade citada no início desta seção, para além do seu cumprimento legal, é 

direcionada a uma busca pela maximização dos gastos das organizações públicas. O processo 

da aprendizagem organizacional, em contextos de descontinuidade, baixa adesão, ou ainda 

rompimento de alianças são processos intervenientes. Os processos de implementação de 

políticas públicas carregam os desdobramentos da dicotomia já citada: 

o estudo sobre a implementação só se tornou difundido e sistemático a partir do 

reconhecimento generalizado: (a) de que o processo de implementação pode ser o 

responsável principal pelo baixo impacto das políticas públicas e (b) do caráter 

falacioso da distinção entre política e administração. (FARIA, 2012, p. 8). 

 

Particularmente, o estudo de caso elaborado no Capítulo 4 possui grandes desafios em 

suplantar os efeitos oriundos dessa dicotomia, pois centra-se nos três níveis hierárquicos da 

organização. Nesse sentido, o estudo a respeito dos burocratas de nível médio realizado por 

Pires (2012a) é bastante pertinente. O trabalho traz as questões de gerentes de programas 

federais na implementação de políticas públicas. Na descrição do que era o ofício desses atores, 

como estavam alinhados com as políticas e planos de ação, a maneira que se dava essa execução 

na prática, e a que finalidade se dirigia, o autor identificou três possibilidades de análise. A 

primeira seria a delimitação do mundo dos gerentes, o fato de estar entre o alto escalão e a linha 

de frente simultaneamente. A segunda seria como as questões e fatores que delimitam a função 

desses atores se relacionam com o desempenho dos programas, positiva ou negativamente. E 

por fim, a terceira, os problemas dos processos de implementação aparecem de formas distintas 

em diferentes áreas e atividades, indicando que as ações dos governos precisam ser sensíveis à 

essa constatação. Estar entre o alto escalão e a linha de frente da política significa atender 

diretamente a objetivos estratégicos e se relacionar com atores que tomam decisões em relação 



56 

 

 

 

a esses objetivos, e conviver com atores que seguem procedimentos e ordens dentro da 

hierarquia organizacional. É por isso que o desempenho do programa está diretamente 

relacionado a esse tipo de ator implementador, pois ele deve se apropriar da finalidade da 

política, mas também de como fazê-la acontecer – ter conhecimento, habilidade, e liderar as 

ações no âmbito tático e operacional da implementação. Por fim, a terceira possibilidade 

analítica está no âmbito de conhecer a fundo a organização, a linha de comando político, sua 

estrutura administrativa e hierárquica, e o público alvo das políticas a que se destina 

implementar. Trata-se, portanto, de um ator que, além de maiores detalhes sobre os problemas 

de implementação, oferece potenciais alternativas de aprimoramento, pois pressupõe-se 

entender a maneira que os problemas se manifestam e onde se quer chegar com a execução das 

políticas públicas. No estudo de caso, isso poderá ser visto na estratégia de implementação das 

licitações com o núcleo formado pela gestão que, como já dito, foi o responsável também pela 

política de fomento às MPEs nas compras públicas. 

Arraigado a essas considerações, Faria (2012) provoca com a pergunta: a 

implementação ainda é o “elo perdido” da análise de políticas públicas no Brasil?47 O autor cita 

o trabalho de Melo (1999) a respeito da caracterização do campo de estudo político, sendo 

incipiente e curto no Brasil, com heterogeneidade e “fragmentação organizacional e temática” 

(MELO, 1999 apud FARIA, 2012, p. 123). Embora tais características tenham sido acentuadas 

uma década após o trabalho de Melo (1999)48, pois o panorama no início da década de 2010 já 

era diferente. Guarda, porém, a característica da multidisciplinaridade, evidenciando esta como 

parte constitutiva do campo das políticas públicas (FARIA, 2012): “há estudos sobre as políticas 

públicas e sobre a implementação em todas as grandes áreas do conhecimento” (FARIA, 2012, 

p. 127). É importante frisar que, embora seja heterogêneo e fragmentado, há consolidação do 

campo das políticas públicas no Brasil. 

A seguir, tratar-se-á do recorte específico desta dissertação. 

 

2.3 PRODUÇÃO SOBRE COMPRAS PÚBLICAS NO BRASIL 

 

Como se demonstrou, há inúmeros trabalhos sobre implementação de políticas 

públicas com grande heterogeneidade de temas, cuja predominância é das áreas de educação e 

saúde. Entretanto, não se encontrou um estudo com o foco na análise de implementação do 

                                                 
47O termo “elo perdido” (“missing link”) foi utilizado por Hargrove em 1975. 
48 O trabalho de Melo citado é “Estado, Governo E Políticas Públicas”, presente no livro organizado por Miceli, 

“O Que Ler Na Ciência Social Brasileira (1970 – 1995). 
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recorte de favorecimento das MPEs nas compras públicas após a publicação da Lei 

Complementar n. 147/14. Pesquisou-se com palavras chaves: “compras públicas”, “micro e 

pequena empresa”, e “implementação de políticas” em resumos e palavras-chave, nos bancos 

da Scielo, Spell e Google Acadêmico. Nos dois primeiros, essa combinação não foi encontrada  

em nenhum artigo; no último foram encontrados 84 resultados, que delimitados no período de 

vigor da LC n. 147/14, reduziram-se para 43. Os resultados de busca na base da Scielo e da 

Spell não aparecem com a redução dessas combinações de palavras-chave, aparecendo apenas 

com a opção “compras públicas”, 43 na primeira e 41 na segunda – nas três bases os artigos se 

repetem. 

Conforme explicitado, a maior parte das revistas publica de maneira heterogênea. Não 

há um trabalho que aborde a implementação do recorte de favorecimento às MPEs nas compras 

públicas, com triangulação de documentos como o empreendido nesta dissertação. São muitos 

os temas envoltos nas referidas palavras-chave (“compras públicas” e “micro e pequena 

empresa”). Pode-se citar os recorrentes: corrupção e eficiência (LAURINHO, DIAS, 

MATTOS, 2017; REZENDE, SLOMSKI, CORRAR, 2007); otimização dos recursos, 

desempenho da administração pública, sobretudo devido a modalidade do pregão eletrônico 

(FARIA et al., 2011; NUNES, LUCENA, SILVA, 2007); processos de transparência (OURA 

et al., 2012); custos de operação de órgãos e entidades públicas (DE SOUSA, CAMPANHARO 

TEIXEIRA, 2009); custo-qualidade (FARIA et al., 2010); aquisição de alimentos (BACCARIN 

et al., 2017); compras sustentáveis (COUTO, RIBEIRO, 2016; OLIVEIRA, SANTOS, 2015; 

MENDONÇA et al., 2017); desenvolvimento local (CHAVES, BERTASSI, SILVA, 2019; 

CALDAS, NONATO, 2014). 

Uma característica da área de implementação coincidente nessa busca pelo subcampo 

das compras públicas é a escolha pelo método de estudos de caso (seja na abordagem qualitativa 

ou quantitativa). Na busca, o periódico com mais resultados foi a Revista de Administração 

Pública (RAP), com pelo menos cinco artigos diretamente relacionados com o tema, e pelo 

menos mais nove indiretamente (as revistas vão de Qualis A1 a B3)49. Os periódicos restantes 

obtiveram apenas um ou dois resultados relacionados50. É preciso considerar, ainda, que o termo 

                                                 
49 Dentro da abrangência da pesquisa apareceram as revistas descontinuadas: Revista de Economia e 

Administração (REA), e Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ (Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro). 
50 Além das bases citadas, consultou-se também o mapa de publicações na área de Administração no Brasil 

elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, para que fosse verificado que todos os periódicos pertinentes estavam 

sendo contemplados nas buscas. O mapa pode ser acessado através do link: https://pesquisa-eaesp.fgv.br/mapa-

da-area-de-administracao-no-brasil. 

https://pesquisa-eaesp.fgv.br/mapa-da-area-de-administracao-no-brasil
https://pesquisa-eaesp.fgv.br/mapa-da-area-de-administracao-no-brasil
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chave “compras públicas”, na maioria dos casos, se refere ao pregão eletrônico, modalidade 

mais utilizada de licitação pelos órgãos e entidades públicas. 

Posto os comentários gerais, classificou-se os artigos segundo a pertinência em relação 

ao objeto da presente dissertação, e seus objetivos concebidos. Em outras palavras, se o trabalho 

considerou, desenvolveu, ou articulou compras públicas, micro e pequenas empresas e 

implementação. Assim, da amostra encontrada, separou-se em baixa, média e alta relevância, 

conforme a determinação dos seguintes critérios para cada um dos níveis:  

a) baixa relevância: o artigo considera compras públicas e o trabalho juntos às MPEs como 

sendo importantes para o setor público, mas não os desenvolve, e os aborda em outro 

contexto; 

b) média relevância: o artigo desenvolve um desses elementos, mas não os articula e nem 

realiza a discussão do tratamento diferenciado e favorecido às MPEs;  

c) alta relevância: o artigo trata especificamente da participação das MPEs nas compras 

públicas, e realiza uma discussão específica sobre. 

Abaixo, tem-se o QUADRO 9 com a organização dos trabalhos: 

 

Quadro 9 – Classificação da literatura. 

N. CLASSIFICAÇÃO REVISTA 
NOME DO ARTIGO (ANO DE 

PUBLICAÇÃO) 

1 Baixa 
Revista de Administração 

de Empresas (RAE) 

Gestión de Compras y Contrataciones 

Gubernamentales (2002) 

2 Média 
Revista de Administração 

Pública (RAP) 

O pregão eletrônico e as contratações de serviços 

contínuos (2013) 

3 Média 
Revista de Administração 

Pública (RAP) 

Função compras no setor público: desafios para o 

alcance da celeridade dos pregões eletrônicos (2018) 

4 Média REGEPE 

Compras Públicas e Desenvolvimento Local: Micro 

e Pequenas Empresas Locais nas Licitações de uma 

Universidade Pública Mineira (2019) 

5 Média Gestão.Org 
Compras Estratégicas no Setor Público: Uma 

Revisão Sistemática da Produção Nacional (2018) 

6 Média RACEF 
Compras Públicas Sustentáveis: uma Revisão 

Sistemática da Pesquisa Brasileira (2016) 

7 Alta 
Revista de Administração 

Pública (RAP) 

Determinantes da participação e sucesso das micro e 

pequenas empresas em compras públicas: uma 

análise empírica (2015) 

Fonte: Elaboração própria. 
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Chegou-se, assim, a oito artigos, sendo um de baixa relevância (ou correspondência) 

com o objeto desta dissertação, seis de média, e um de alta. Conforme dito anteriormente, os 

temas são bastante variados e adiante se tecerão pequenas considerações a respeito, utilizando 

da numeração (N.) indicada no quadro. 

O artigo da Revista de Administração de Empresas (RAE), número 1, que aparece nos 

resultados trata das compras públicas dentro de um processo de reforma do Estado, enquanto 

uma política a ser estruturada permanentemente no setor público dado os movimentos de 

terceirização, expansão e globalização junto ao próprio conceito de Estado e das ações públicas. 

Trata-se de um estudo distante do que se procurou observar em termos de implementação, mas 

importante no sentido de entender as compras públicas como área relevante a ganhar atenção, 

sobretudo com a integração via sistemas eletrônicos e de gestão estratégica. Por ser de 2002, e 

não tratar apenas e especificamente do Brasil, não há reflexões sobre os efeitos e impactos da 

implantação do pregão eletrônico51.  

No artigo de número 2, em análise por Freitas e Maldonado (2013), dentro da 

modalidade de contratação do pregão eletrônico, que tem como critério de julgamento o menor 

preço, observou-se os efeitos de contratações de serviços terceirizados, por exemplo. Da 

amostra de oito contratos, três tiveram rescisão unilateral por parte da Administração com a 

sugestão de motivação pelo baixo valor contratado. Apesar de a amostra não considerar o fato 

de haver ou não micro e pequena empresa no rol da análise, os procedimentos adotados durante 

o processo são o ponto de encontro desse trabalho com a presente dissertação. Os autores 

sugerem que o pregão eletrônico, devido ao tipo de licitação ser o menor preço, juntamente com 

um mal dimensionamento de custos na instrução processual, acarretaria nos recorrentes 

problemas de gestão contratual. A preocupação é com os dois lados da contratação: minimizar 

a possibilidade de quebra dos contratos e consequente perda dos serviços para a administração 

pública e os munícipes, bem como a proteção aos direitos dos trabalhadores terceirizados. Dessa 

maneira, os autores consideram que melhorias e aperfeiçoamentos, por exemplo, na avaliação 

da exequibilidade dos preços propostos pelos licitantes é fundamental52 (FREITAS & 

MALDONADO, 2013).  

A amostra utilizada por Almeida e Sano (2018), artigo 3 do quadro, com quase 4 mil 

processos de licitação, e suas análises a respeito das subfases referente a diferentes 

procedimentos internos às compras, mostrou que a implantação do pregão eletrônico aumentou 

                                                 
51 A publicação da Lei do Pregão, n. 10.520, é de 2002, inclusive. 
52 O estudo de caso demonstra algumas ações dos implementadores nesse sentido – seção 4.6 do Capítulo 4. 
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a celeridade apenas na fase externa da licitação (publicação do edital e do certame em si), e que 

toda a preparação e instrução interna não se alterou. Os autores identificam a relevância de se 

considerar o setor como prioritário, merecedor de atenção no planejamento e investimento das 

organizações públicas. Aperfeiçoamento, integração entre as áreas internas, criação de vínculos 

possíveis nos sistemas internos, e alocação de recursos humanos qualificados são algumas das 

considerações a esse respeito53. Outro ponto fundamental desse estudo é demonstrar a 

interdependência entre custo de aquisição e sua qualidade. Com uma associação inversa dessas 

variáveis (organizadas pelos autores em quatro dimensões), haveria interrupções e morosidade 

indesejadas nos processos, incidindo na celeridade (ALMEIDA & SANO, 2018).  

Uma das contradições práticas que ocorre na análise desse recorte específico das 

compras públicas e as micro e pequenas empresas é o fato de, na maioria dos artigos analisados, 

haver o encontro de duas diretrizes opostas. Além de o tipo menor preço influir em alguns 

aspectos, como se viu, há também maior democratização da seleção pública no pregão 

eletrônico, pois cria-se condições de abranger o número de licitantes de qualquer localidade do 

país54. É diretriz da política de favorecimento, porém, a contratação de MPEs locais e regionais, 

fato que pode apresentar complicações, caso não haja uma promoção anterior da política com 

foco no empresariado local. O trabalho de Chaves, Bertassi e Silva (2019), artigo 4 do quadro, 

demonstra isso no período de 2015 a 2017, em que já se encontrava em vigor a LC n. 147/14, 

cuja exclusividade de compra até 80 mil reais e cota de 25% acima desse valor para MPE 

tornou-se um dever da administração pública. A pesquisa exploratória e descritiva indicou um 

aumento de participação e contratação de micro e pequenos empresários, porém esses não eram 

locais – representavam menos de 1% da amostra do estudo. A combinação de legislação levou 

à consideração dos atores de que a política é complexa em sua implementação, indicando uma 

necessidade de melhora nos textos legais, além de apontar para a necessidade de novos estudos 

sobre as potencialidades de desenvolvimento local das compras públicas (CHAVES et al., 

2018). 

O recente artigo de Almeida et al. (2018), número 5 no quadro, apresentou uma seleta 

organização de artigos, segundo critérios de qualidade nas publicações (periódicos Qualis a 

partir de B2 ou superior) e aderência ao tema das compras públicas enquanto elemento 

                                                 
53 Trata-se de um ponto que vai ao encontro do caso estudado no Capítulo 4, pois além da criação de um núcleo 

estratégico para o assunto das licitações, os personagens implementadores participaram do planejamento 

estratégico da organização e desempenhavam funções nos três níveis organizacionais (estratégico, tático e 

operacional), retroalimentando a gestão e avaliando os objetivos planejados. 
54 Repita-se a consideração geral feita acima: compras públicas, de 2002 até o momento, têm sido feitas 

majoritariamente por meio da modalidade pregão e, mais recentemente, pregão eletrônico. 
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estratégico do setor público. O estudo empresta para o presente trabalho a compreensão de que 

a multidisciplinaridade encontrada nos processos de compras é refletida nos trabalhos 

acadêmicos: 

Percebe-se, assim, que os resultados da pesquisa demonstraram que a função de 

compras torna-se mais estratégica numa organização pública quando cultiva 

competências relacionadas, em especial, ao desenvolvimento sustentável em seu tripé 

ambiental, social e econômico (33,3%), e ainda, com menos ênfase nos artigos 

revisados, ao uso otimizado de contratação eletrônica (20%), aos critérios de seleção 

dos fornecedores (20%), à indução da inovação (13,3%) e à parceria 

interorganizacional (6,7%). (ALMEIDA et al., 2018, p. 127). 

 

Essa diversidade nas considerações do que caracteriza as compras como estratégicas, 

entretanto, não especifica a questão do favorecimento às MPEs. Mas pode-se relacioná-la com 

as competências que são mais recorrentes na literatura: desenvolvimento sustentável visto de 

uma perspectiva ampla (para além da ambiental), e otimização das contratações eletrônicas, 

com a frequência de 33,3% e 20%, respectivamente, de presença na seleção da literatura. 

Porém, o que mais se relaciona com a presente dissertação é o olhar estratégico para as compras 

das organizações públicas. No estudo de caso, o núcleo incumbido de cuidar das licitações na 

organização do SFMSP foi percebido como uma estratégia de gestão, para fins de celeridade, 

inovação e economia, utilizando-se essencialmente a modalidade eletrônica de licitação (mais 

de 95% das vezes). Como o recorte do trabalho é a relação das MPEs nas licitações, do ponto 

de vista das organizações públicas e de compras estratégicas, está a se analisar um de seus 

aspectos centrais.  

Deslocando o foco das compras enquanto recurso estratégico das organizações 

públicas, Rosset e Finger (2016) trazem considerações a respeito das compras públicas 

sustentáveis. Assim como Almeida (2018), elaboram um rol de artigos que tratam do tema e 

seus subtemas, tendo aproximação e repetições entre os artigos55. O tipo de compra sustentável 

tem por objetivo valorizar a aquisição levando em consideração critérios com “aspectos 

ambientais valorizando os materiais reciclados, [a] fabricação leve [...] [e] produtos que 

promovem menor consumo de energia” (ROSSET & FINGER, 2016, p. 109). A partir de 2002, 

Argentina, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Japão, México, República da Coreia e União 

Europeia passaram a adotar diretrizes sustentáveis para o desenvolvimento, nas quais estão 

incluídas as orientações nas compras públicas56. 

                                                 
55 Isso torna ainda mais característica a pouca produção a respeito do tema. Trata-se de dois focos distintos (com 

o desta dissertação, três), mas que a produção faz relacioná-los inevitavelmente, abrangendo e aproveitando o que 

pode ser apropriado em ambos. 
56 No Capítulo 3, seção 3.5, tem-se a institucionalização do desenvolvimento nacional sustentável no Brasil. 
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Muito embora a produção sobre o tema das compras públicas esteja crescendo ano a 

ano, ainda assim os 23 artigos encontrados pelos autores denotam certa escassez.  Com a análise 

no executivo federal, as compras sustentáveis se restringem basicamente às estruturas 

administrativas do Ministério da Educação, sendo um indicativo de que a atuação do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão precisaria ser expandida (ROSSET & FINGER, 2016). 

Notou-se que a expressividade da frequência do tema de licitação combinado com micro e 

pequena empresa não aparece como subtema: essa relação, para os autores, aparece na 

publicação da revista RAUSP e na revista da Universidade Vale do Ribeira – classificação 

Qualis/Capes A2 e B4, respectivamente. Ainda assim, trata-se de abordagem sobre a 

participação das MPEs sob a ótica de compras sustentáveis com maior peso ao aspecto 

ambiental, diferente da abordagem abrangente (sócio, econômica e ambientalmente) da 

perspectiva adotada no estudo de caso realizado no Capítulo 4, cujas nuances de implementação 

de uma política pública são realçadas.  

Ainda com o trabalho de Rosset e Finger (2016), na organização da amostra de artigos 

realizada, em seu subtema “entraves nas compras públicas”, verificou-se que aumentou a 

participação das MPEs nas licitações, mas não aumentou o êxito dentro das seleções/certames. 

A eficácia da legislação colocada em xeque pelos autores parece ser muito precipitada, uma vez 

que a LC n. 147/14 passou a vigorar em 2015 (com as condições de exclusividade e cota de 

participação). Denota-se, ainda na amostra levantada pelos autores, o auxílio à sobrevivência 

das MPEs por parte das compras públicas, mas que o desconhecimento para a participação por 

parte dessas organizações do mercado de compras públicas prejudica um possível engajamento 

(MOTTA & OLIVEIRA, 2015 apud ROSSET & FINGER, 2016). 

Na tendência dos trabalhos que buscam maior entendimento dos condicionantes de 

desempenho no setor púbico (WALKER, BOYNE & BREWER, 2010 apud CABRAL, REIS 

& SAMPAIO, 2015), o artigo com maior relevância para este trabalho é o de número 7, uma 

vez que analisa variáveis que influem na relação das MPEs nas compras públicas. Por exemplo, 

o efeito da legislação, o tamanho e o número de lotes licitados, competências acumuladas e 

experiências anteriores, ambiente competitivo, todas variáveis analisadas na confluência para a 

participação e desempenho de MPE em compras públicas. Como já dito, a modalidade do 

pregão eletrônico permite um maior alcance, mas os autores sugerem também uma maior 

divulgação dos órgãos públicos, aumentando também o âmbito da transparência57.  

                                                 
57 Como se verá no estudo de caso, as licitantes cadastradas nos sistemas de compras públicas eletrônicas recebem 

um e-mail com a abertura de licitação relacionada ao tipo de serviço ou produto que vende no mercado. Desse 
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Fica demonstrado no caso estudado pelos autores que a legislação tem cumprido seu 

papel no fomento às regras de inclusão de MPEs nas licitações, mas não garante sucesso na 

participação. Porém, quando não há o controle das variáveis supracitadas, como tamanho e 

número de lotes, o fracasso na licitação se torna altamente provável, devido ao fator capacidade 

dessas empresas ou mesmo, no caso nacional, pela exclusão do recorte de valor financeiro posto 

em lei. Junto a essas variáveis, a variável prazo previsto de duração de contrato influi também 

na redução da probabilidade de participação de MPE nas compras públicas. Esses resultados 

estão em consonância com a literatura europeia das compras do setor público (FEE et al., 2002, 

apud CABRAL, REIS & SAMPAIO, 2015). Ao encontro desses resultados, as evidências do 

estudo de caso analisado nesta dissertação levantam um exemplo a esse respeito, em que houve 

inclusão de micro e pequenas empresas com a divisão em seis lotes do que era anteriormente 

um único grande contrato58. 

Outro aspecto importante do estudo dos autores é o fato de não se mostrar verdadeira 

a hipótese que trabalhavam inicialmente, que quanto maior o número de licitações e vitórias 

nos certames mais participativa e propensa a novos sucessos seria a MPE. Supôs-se que o 

aprendizado prático dessas empresas levaria ao êxito no decorrer do tempo. Entretanto, 

considerou-se a possibilidade de cautela e maior reserva nos lances dos pregões, advindas 

provavelmente de experiências anteriores não satisfatórias, o que, apesar de contrariar a 

hipótese inicial, reforça a questão do aprendizado das empresas nas relações com os governos 

por meio das compras59. 

 

  

                                                 
modo, sugere-se que talvez seria mais interessante uma divulgação geral a respeito do cadastramento, e não apenas 

de licitações individualmente. 
58 O exemplo está na seção 4.3 do Capítulo 4. 
59 Na análise do caso do SFMSP, verificou-se a necessidade de cruzamento de dados de bases distintas dos sistemas 

eletrônicos de compras, a fim de se observar a recorrência de uma mesma empresa em diferentes plataformas e 

organizações públicas, e assim analisar seu desempenho. Porém, dada a delimitação da pesquisa e a dificuldade 

de obtenção dos dados nos sistemas, não se conseguiu inferências a respeito, dentre as quais poderia estar a 

aprendizagem das MPEs.  
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3 DEZ ANOS DA LEI GERAL 

 

3.1 APRESENTAÇÃO DO CAPÍTULO 

 

Este capítulo tem como objetivo analisar a trajetória da Lei Complementar n. 123/06, 

objeto fundamental deste estudo. Consoante aos objetivos do trabalho, as perguntas que 

orientaram a construção do texto foram: quais são as publicações centrais nesse processo e suas 

principais disposições para as aquisições públicas? Também foram colocados alguns dos atores 

que se fazem presentes em torno do tema, dentro do processo de formulação da política. 

Pretende-se demonstrar a consolidação da temática das MPEs em âmbito federal, e passar aos 

seus desafios nos aspectos subnacionais, dando ao contexto da política e ao caso – o SFMSP – 

a importância necessária (STAKE, 1998).60 

Trata-se de dar um passo anterior aos eventos que constituem e estão presentes na 

implementação do recorte da lei no estudo de caso, o que se verá de maneira pormenorizada no 

capítulo seguinte, na análise de sua operação na autarquia do SFMSP. Aqui, irá se estabelecer 

as bases legais (leis, decretos) para as investigações que estão por vir. Para não ser um texto 

meramente descritivo, serão feitos comentários que ligarão a compreensão das leis federais aos 

eventos praticados na implementação da política, bem como se fará a inserção de dados e 

informações relacionáveis ao tema, que caracterizarão a realidade da capital paulista quanto à 

interpretação das leis municipais. 

O começo é a Constituição Federal de 1988, que inaugurou os marcos legais a respeito 

do tema das MPEs no Estado brasileiro como um todo61. A seção passa pelas leis criadas a 

partir da Constituição até a publicação da Lei Geral em 2006, quando esta revoga a maior parte 

das anteriores, tornando-se um texto bastante completo a respeito do assunto. Conforme se 

afirmou na introdução deste trabalho, a Lei Geral tem por finalidade o tratamento diferenciado 

das MPEs, e suas diretrizes a esse grupo estão voltadas para a simplificação de arrecadação de 

impostos e das obrigações trabalhistas, a disposição de acesso ao crédito e ao mercado, à 

tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão. Assim, há uma série de dispositivos 

                                                 
60 Por isso o estudo de caso, na perspectiva de amplificar questões bastante pontuais da política pública, como 

ações inovadoras dentro dos processos licitatórios, com uso de tecnologias até então pouco consolidadas na 

administração pública e repensando práticas tradicionais que impedem o avanço em melhorias. Para se adiantar 

um exemplo: investir na compra de produtores e não de intermediários, algo simples que impactou pequenos 

negócios e deu enorme economia ao erário. 
61 No Portal da Lei Geral, mantido pelo SEBRAE e pela Confederação Nacional da Industria (CNI), quando da 

publicação da Constituição Federal em 1988, afirma-se o atraso de 30 anos em relação às principais economias do 

mundo, a respeito da então inédita regulação a respeito dos micro e pequenos negócios.  
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atrelados a esses temas, mas o contorno do trabalho se encontra no acesso aos mercados, 

especificamente nas aquisições públicas – capítulo V, seção I da LC n. 123/06. 

Na seção sobre a Lei Geral, serão elencados alguns atores importantes quando da 

publicação: pessoas públicas, parlamentares e empresários, instituições, como o SEBRAE e 

algumas Confederações, mas não serão abordados a fundo, dado o foco do trabalho. Optou-se 

por dispor dessas informações como relação com o tema, denotando suas vinculações com as 

instituições públicas, bem como pela abrangência com que os atores se localizam em relação a 

sociedade e a economia, e estão presentes em torno da política. Da mesma maneira, as 

legislações e políticas relacionadas ao Estatuto das MPEs, que visam impactar atores da 

sociedade civil que estão à margem do mercado, são dispostas na seção municipal. Tem-se um 

panorama, ainda que breve, das pertinências sociais a que a política econômica analisada está 

atrelada. Evidenciar duas perspectivas, empresarial e social, como apontado na apresentação do 

trabalho, é o que se procurou fazer neste capítulo com as publicações legais. 

Ainda, pretende-se no capítulo realizar a passagem ligando o contexto das leis e políticas 

relacionadas ao tema dos micro e pequenos negócios, ao estudo de caso em particular. Em suma, 

intenta-se ir do mais abrangente da legislação e das políticas, no seu nível federal, ao recorte 

municipal, contextualizando as fronteiras locais.  

 

3.2 A LEI GERAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 

 

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o texto legal em 5 de setembro de 2006, 

e o Senado retornou com apontamentos em novembro do mesmo ano, e no mesmo mês a 

Câmara fez as alterações necessárias. A Lei Geral foi assinada pelo então Presidente da 

República, Luiz Inácio Lula da Silva, e foi publicada no Diário Oficial da União em 14 de 

dezembro de 2006. O histórico daquele ano no sítio da Lei Geral traz atores genéricos como 

“lideranças empresariais”, e “instituições representativas do segmento”, os quais teriam 

mobilizado um abaixo assinado com mais de 400 mil assinaturas, o que resultou na aceleração 

do trâmite no Congresso. 

A Lei Complementar n. 123/06, ou Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, está 

organizada em 14 capítulos, 89 artigos e diversos incisos e alíneas, abrangendo todos os 

aspectos econômicos e sociais desse segmento. A definição da Lei Geral quanto ao que seja 

empresário acompanha a do direito civil brasileiro, cujo Código Civil, em seu artigo 966 

“considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para 
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a produção ou a circulação de bens ou de serviços” (BRASIL, 2002, não paginado), variando 

os enquadramentos como microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno 

porte, conforme faturamento corrente em um exercício – será detalhado na seção seguinte. 

Acesso aos mercados, simplificação das relações trabalhistas, fiscalização orientadora, 

associativismo, estímulo ao crédito e à capitalização, estímulo à inovação, juizados especiais 

etc. são algumas das matérias transformadas em capítulos no corpo da lei, e que explicitam suas 

peculiaridades quando se pensa na prática da gestão de políticas públicas. Os anexos da lei geral 

tratam dos graus e limites das alíquotas e partilha do Simples Nacional, nos setores do comércio, 

serviços e indústria. 

Já em fevereiro de 2007, fora publicado o Decreto Federal n. 6.038/2007 que dispõe, 

em doze simples artigos, a criação e diretrizes do Comitê Gestor do Simples Nacional 

(CGSN)62, conforme previa a Lei Geral ainda no ano anterior, em seu artigo segundo. Também 

no ano de publicação do decreto desse Comitê, foi criada a Frente Parlamentar Mista das 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte63, com 280 deputados e 22 senadores, sendo 

esse número de parlamentares representativo para a participação total dos partidos e unidades 

federativas da Casa. Naturalmente, com o passar do tempo, novas disposições foram 

acrescentadas à Lei Geral, como mormente acontece com qualquer legislação, sobretudo tão 

dinâmica quanto essa que regula diretamente grande parte da economia e sociedade do país. 

Deram-se, então, inúmeras alterações desde 2006, as quais foram apresentadas em quadro 

sintético na seção seguinte.  

Quase um ano depois da publicação da Lei Geral, a 3 de dezembro de 2007, é publicada 

a Lei que cria a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas 

e Negócios (REDESIM)64. Essa Rede Nacional, juntamente com o CGSN, ganharia novos e 

práticos contornos de atuação em 2008, atingindo uma cadeia de três mil municípios, com 85% 

das pessoas jurídicas ativas no Brasil, tendo como principal impacto a diminuição do tempo de 

abertura de empresas, para a média de cinco dias (SEBRAE, 2018). Outro impacto prático a 

respeito das MPEs foi a alíquota diferencial (interestadual e interna) do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para os optantes do Simples65. As peças legais e 

                                                 
62 A instituição do Comitê viria apenas dois anos mais tarde, com o Decreto Federal n. 6.884 de 25 de junho de 

2009. 
63 Atualmente alguns estados possuem, nas Assembleias Legislativas, suas frentes de apoio às MPEs. 
64 A Rede visa a facilitar os trâmites processuais dos negócios perante a Junta Comercial, a Receita Federal e os 

respectivos órgãos estaduais e municipais. 
65 Foram regulamentadas também opções como o crédito presumido para outros segmentos, que são descontos em 

impostos a partir de cálculo com lucro presumido, vigente na indústria já desde meados da década de noventa (ver 

Lei 9.363/96). 
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tributárias, com seu consequente desencadeamento nos entes federados, passam a ter maior 

conexão, formando uma rede complexa em que a força de atuação se concentra nesses atores 

econômicos e sociais, que são as MPEs. Mas, denota-se principalmente, a estruturação mais 

bem qualificada, e a implantação nesse momento de um regime tributário previsto na 

Constituição. 

A publicação da Lei Complementar n. 128/08, que também altera a Lei Geral, trouxe a 

figura do Microempreendedor Individual e o Agente de Desenvolvimento66. Esses atores são 

novos apenas do ponto de vista da formalização. Mas o legislador manteve características 

essenciais dessas funções, de modo a não bloquear e impedir a continuidade daquilo que já era 

prática em diversas cidades menores, e em comunidades distantes de grandes centros. Pode-se 

trazer à tona o novo texto introduzido na Lei Geral, em seu artigo 85-A, em que os requisitos a 

se tornar um Agente de Desenvolvimento67 não exigem formação específica, mas experiência 

compatível com a função, tais como residir na localidade em que atuar, e por fim fazer o curso 

de qualificação básica de Agente, sendo dever do município ofertá-lo. Embora a figura do 

Agente de Desenvolvimento não tenha sido implementada no caso estudado no Capítulo 4, sua 

função serviu de inspiração para os atores implementadores68. 

Em 2012, a Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa reuniu os atores 

envolvidos para discutir proposituras e alterações na Lei Geral. Todo o debate estava sendo 

condensado no Projeto de Lei e Outras Proposições n. 221/2012 (PLP 221/12) do Congresso 

Nacional. Esse projeto resultou na Lei Complementar n. 147/2014, que nos interessa 

grandemente no presente trabalho, por ser a base legal sobre a qual repousa a implementação 

observada e analisada no estudo de caso desta dissertação. Em 2013, foi criada a Comissão 

Especial na Câmara dos Deputados para discutir esse Projeto de Lei. Naquele momento da 

trajetória da política, foram realizadas duas audiências públicas, com a participação dos então 

ministros da Fazenda e da Micro e Pequena Empresa, respectivamente, Guido Mantega e Afif 

Domingos, convidados pela Comissão. Foram realizados, também a pedido da Comissão 

                                                 
66 Com o dispositivo de regulamentação e amparo legal publicado em julho de 2009, em dezembro daquele ano já 

eram mais de 49.000 microempreendedores cadastrados em todo o país (SEBRAE, 2015a). 
67 § 1º A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de articulação das ações públicas 

para a promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais ou comunitárias, individuais ou 

coletivas, que visem ao cumprimento das disposições e diretrizes contidas nesta Lei Complementar, sob supervisão 

do órgão gestor local responsável pelas políticas de desenvolvimento. (BRASIL, 2008a, não paginado). 
68 Como participante ativo desse processo descrito e analisado no estudo de caso, enquanto coordenador das 

licitações, articulei muitas das reuniões entre equipe e pequenos empresários, sob inspiração dessa figura do 

Agente. 
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Especial, seminários nos estados, tendo sido organizados em Belém, Recife, João Pessoa, 

Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre. 

Não obstante as duras críticas de membros da Comissão Especial, por exemplo os 

pedidos de revisão das alíquotas às novas categorias que então incluiria a Lei Geral, alegando 

prejuízo que seria dado a micro e pequenos empresários, as alterações propostas por meio da 

Lei Complementar n. 147/14 foram aprovadas por unanimidade no dia 11 de dezembro de 2013. 

Vejamos, então, a organização de todos esses – e outros – acontecimentos formais no correr 

desse período, desde 2006 até o final de 2016, momento em que se encerra o estudo de caso 

deste trabalho. Assim, passar-se-á por todas as publicações federais que impactam os entes da 

federação, e veremos, também, a legislação pertinente publicada no município de São Paulo, 

em que se encontra sob influência, a autarquia do serviço funerário. 

 

3.3 LEGALIDADE DA MICRO E PEQUENA EMPRESA NO PERÍODO DEMOCRÁTICO 

 

Nessa seção, importa caracterizarmos diretamente parte da polity que está presente no 

trabalho, organizando nos textos legais os pontos do sistema administrativo-político, de onde 

despontam as colunas que sustentam a Lei Geral. As Micro e Pequenas Empresas adentram a 

Constituição Federal de 1988 a partir do título VII, denominado “Da Ordem Econômica e 

Financeira”, e o tratamento favorecido que o Estado deve dar a elas está presente logo em seu 

Capítulo I, Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica: 

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: 

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). (BRASIL, 1988, não paginado). 

 

Poucos artigos à frente, no mesmo capítulo das atividades econômicas, a Carta previu 

especificações mais abrangentes a respeito do tema, que envolvem, entre outros, desde direitos 

sociais como a previdência até interface simplificada no sistema financeiro nacional69: 

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, não paginado).  

 

                                                 
69 Afif Domingos encabeça o artigo 179 enquanto constituinte pelo Partido Liberal (PL), cujo teor se transformou 

no Sistema de Arrecadação de Impostos Nacional, como colocado, o SIMPLES Nacional. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc06.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc06.htm#art1
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Para a realidade da prática administrativa, a primeira regulamentação desses artigos 

postos na Constituição Federal de 1988 foi a Lei Federal n. 9.317 de 5 de dezembro de 1996, 

que dispunha sobre o regime tributário diferenciado e integrado para as micro e pequenas 

empresas:  o chamado Simples Nacional. Entretanto, à época era o “Simples Federal”, 

reconhecido somente pela União, pois os Estados não aderiram ao sistema e instituíram seus 

próprios regimes de tributação. Eis um tema que se desdobra em muitos debates importantes, o 

Federalismo, tão marcante na área da administração pública e no campo das políticas públicas 

no Brasil. Foram exatos 27 regimes de tributação diferentes em todo o país, cada qual à sua 

maneira de tratar a questão, sem qualquer tipo de unificação que pudesse colocar em prática 

maior celeridade, economicidade e simplificação; numa palavra, a finalidade da lei. E o mesmo 

ocorreu com os municípios. Portanto, os benefícios aos micro e pequenos empresários 

basicamente não saíram do papel70. 

Quase três anos mais tarde houve a publicação da segunda lei a respeito da 

regulamentação dos artigos constitucionais sobre as MPEs, a Lei Federal n. 9.84171 de 5 de 

outubro de 1999. Porém, apesar de tratar de questões trabalhistas, de crédito e benefícios 

administrativos, é próprio da natureza das leis ordinárias apenas generalidades a respeito do 

assunto – a título de comparação, não continha um terço do conteúdo da atual Lei Geral –, sem 

qualquer especificação, por exemplo, quanto aos diferentes tipos de segmento, setores, e graus 

variados de movimentação financeira atrelado às alíquotas. Sem ter poder de legislar, as 

Assembleias Estaduais e as Câmaras Municipais, para que regulassem a implementação perante 

suas respectivas realidades locais, o único ente federativo que a praticava era a União. Note-se 

que nada a respeito das aquisições públicas ganhou regulamentação (regra de prática 

administrativa) até esse momento. 

Factualmente, as condições objetivas para o surgimento da lei com imposição 

administrativa em todo o território nacional foram possíveis apenas a partir de 2003. E um ator 

importante para esse tipo de propositura foi o SEBRAE. Através do Movimento Nacional das 

Micro e Pequenas Empresas (MONAMPE), e da Associação Brasileira dos Sebrae/Estaduais 

(ABASE), fora lançado em junho de 2003 o documento denominado “Justiça Fiscal às Micro e 

Pequenas Empresas – Proposta de Emendas à PEC 42 para Impulsionar os Pequenos Negócios”. 

                                                 
70 De outra maneira, ainda hoje esse tema da coerência na tributação é pertinente quando colocado o conceito da 

“semi-informalidade” (intersecção entre a formalidade e a informalidade): trata-se dos pequenos negócios 

formalizados no nível federal, mas irregulares no nível subnacional. Por exemplo, uma ME pode estar regular com 

o SIMPLES, mas irregular com o estado (unidade federativa) devido à pendencias com a vigilância sanitária (ver 

NOGUEIRA, 2017). 
71 Tanto a lei 9.841/99 quanto a lei 9.317/96 foram revogadas quando da publicação da Lei Geral em 2006. 
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A Emenda Constitucional foi publicada a 19 de dezembro de 2003, e alterou o Sistema 

Tributário Nacional, regulamentando o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para 

as MPEs – previsão introduzida no artigo 146, inciso III, alínea ‘d’ da Constituição Federal de 

1988. Finalmente, se abria a possibilidade de subdividir aos outros entes da federação a 

promoção do direito conquistado constitucionalmente, que visava separar na relação com o 

estado, as amplas diferenças das médias e grandes empresas, e atender as reais necessidades 

das micro e pequenas.  

A atuação do SEBRAE, enquanto ator propositivo no debate e na articulação política, 

foi responsável por um alcance considerável na interlocução com outros atores interessados: 

O Sebrae e suas unidades estaduais promoveram uma mobilização pela Lei Geral, 

realizando, em 26 Estados, seminários para discussão do tema “Reforma Tributária e 

a Microempresa – uma questão de desenvolvimento e justiça social”. Os debates 

envolveram 5.500 empreendedores, autoridades, parlamentares, lideranças de classes 

e formadores de opinião e abordaram a padronização de conceitos de pequena 

empresa, sistemas diferenciados de tributação, acessos a crédito, a novos mercados, à 

tecnologia e à Justiça, exportações, redução da burocracia e formalização. (PORTAL 

LEI GERAL, [2018?]).72 

 

Essa atuação do Sebrae se deu para além dos atores públicos e dos empresários 

individualmente, e encontrou parceria no apoio dado aos empresários organizados 

nacionalmente. Como era de se esperar perante uma lei de caráter econômico, organizações 

privadas com fins lucrativos e com grande atuação em debates de ordem pública também se 

organizaram em uma Frente Empresarial pela Lei Geral, lançada no dia 12 de abril de 2005. 

Trata-se de mais uma evidência de como a política em análise é complexa: setores diversos da 

economia unidos pela aprovação de seu texto73. Eram eles formados pelos seguintes atores 

institucionais, 8 confederações nacionais: 

a) Confederação Nacional da Indústria (CNI); 

b) Confederação Nacional do Comércio (CNC); 

c) Confederação Nacional da Agricultura (CNA); 

d) Confederação Nacional dos Transportes (CNT); 

                                                 
72 Procurou-se por documentos dos seminários a respeito de “novos mercados”, recorte da Lei Geral a que nos 

detemos neste trabalho, mas não houve sucesso. O que nos interessaria em pesquisa futura a respeito desse recorte 

seria: quais as contribuições do tópico vieram da sociedade civil, como estavam inicialmente dispostas, e quais 

atores as realizaram. 
73 Contudo não houve nenhuma representação dos trabalhadores, verdadeiros impactados pela política. É oportuno 

lembrar que Afif teve nota zero na avaliação, feita pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar 

(DIAP), em que os critérios são os votos a favor dos trabalhadores durante o processo constituinte (1987/88). 

Ademais, trata-se de um grupo, cuja atuação na história recente do Brasil se repete: as organizações empresarias 

deram apoio irrestrito à aprovação da reforma trabalhista e à terceirização irrestrita sob o questionado Temer, cuja 

ascensão se deu pela quebra da ordem constitucional – golpe parlamentar que resultou no impeachment da 

Presidente Dilma Rousseff. 
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e) Confederação Nacional dos Lojistas (CNDL); 

f) Confederação das Associações Comerciais do Brasil (CACB); 

g) Confederação Nacional dos Jovens Empresários (CONAJE); 

h) Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas (CONAMPE). 

Participava, ainda, a Federação Nacional das Empresas Contábeis e das Empresas de 

Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (FENACON), uma vez que os 

desdobramentos da lei impactariam também enormemente esses serviços. Essa extensão de 

interesses colocada em perspectiva macro, a um nível de confederações, pode parecer distante 

de nosso recorte. Porém, cada uma delas pode ter um representante particular (ou um rol deles) 

em um processo de licitação pública. Certo é que o poder público precisará dispor de condições 

específicas para as organizações contempladas por essa Confederação em seus editais de 

licitação. Por exemplo, os sindicatos rurais (atores diretamente atuantes nos fóruns que 

organizam as confederações) poderiam dispor das remunerações mínimas nas contratações de 

trabalhadores rurais74. Sem desconsiderar a complexidade dessas relações, os desdobramentos 

da política podem adentrar uma cadeia de relações político-institucionais que, ao final, 

impactarão a sociedade civil.  

 

3.4 TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO FEDERAL 

 

Conforme apresentado na seção anterior, a Constituição Federal de 1988 inaugurou a 

institucionalidade no Estado brasileiro para o tratamento diferenciado dispensado aos micro e 

pequenos empresários75. Em sendo a grande maioria das empresas no país, trata-se de um 

grande ajuste na economia, e seus reflexos sociais intimamente relacionados, tais como a 

geração de renda e acesso a direitos trabalhistas76. Como já se sugeriu, com a quantidade de 

temáticas atreladas à política, a abrangência que alcança a legislação foge aos recortes desse 

trabalho. A seguir, o QUADRO 10, em que se tem a legislação federal publicada desde a Lei 

Geral (2006) relacionada ou tangente ao tema aqui em análise. Foram mantidos mesmo os 

                                                 
74 No estudo de caso apresentado no Capítulo 4, veremos um caso com agricultores beneficiários da Lei Geral em 

um processo de licitação na autarquia do SFMSP. 
75 Na trajetória de Afif, apresentam-se algumas ações elaboradas pelo político de maneira localizada nas 

organizações por que passou, entre os anos de 1979 a 1986, mas nada comparado à institucionalidade do Estado 

brasileiro. Informação obtida em site pessoal, disponível em: http://www.afif.com.br/linha-do-tempo/. Acesso em 

12 fev. 2019. 
76 Embora, no contexto atual os direitos trabalhistas encontrem-se em xeque. 

http://www.afif.com.br/linha-do-tempo/


72 

 

 

 

textos revogados para fins da cronologia (coluna da esquerda), colocando a nova instituição a 

seguir (na coluna da direita): 

 

Quadro 10 – Legislação federal relacionada às Micro e Pequenas Empresas pós Lei  

Complementar 123/06. 

LEI EMENTA E PRINCIPAIS FINALIDADES 

LC n. 127 (14/08/2007) Regular a Seguridade Social e a inscrição no Simples pelas MPEs. 

Lei n. 11.598 (03/12/2007) 

Cria a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 

Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM) e estabelece normas 

gerais para a simplificação e integração do processo de registro e 

legalização de empresários e de pessoas jurídicas. 

Decreto n. 6.204 (05/09/2007) 

(Revogado) 

Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado 

para as microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações 

públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da administração pública 

federal. 

LC n. 128 (19/12/2008) 
Criação do Microempreendedor Individual e do Agente de 

Desenvolvimento.  

Decreto n. 6.884 (25/06/2009) 
Cria o Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do 

Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (CGSIM). 

LC n. 133 (28/12/2009) Enquadramento de atividades culturais. 

LC n. 139 (10/11/2011) Alterações em diversos dispositivos da Lei Complementar 123/2006. 

Lei n. 12.441 (11/07/2011) 
Criação da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 

(EIRELI) 

Lei n. 12.470 (31/08/2011) Plano de custeio da previdência, benefícios e assistência social. 

Lei n. 11.110/2005, alterada por MP 

de 2011. (Revogado dispositivo) 

Sistema de crédito diferenciado autorizado pela União. Ajustou o 

Programa de Microcrédito Crescer. Posteriormente Revogado pela Lei 

13.636 (20/03/2018). 

Lei n. 12.792 (28/03/2013) Criação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. 

Decreto n. 8.019 (27/05/2013) 
Dispõe sobre o Comitê Interministerial de Avaliação do Simples 

Nacional. 

LC n. 147 (07/08/2014) 

Diversas mudanças, entre as quais o acesso aos mercados, analisadas 

mais a fundo na seção deste capítulo e, principalmente, no estudo de 

caso do Capítulo 4. 

Decreto n. 8.217 (28/03/2014) Institui o Comitê Gestor do Simples Nacional. 

(continua) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11598.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6884.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.217-2014?OpenDocument
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Decreto n. 8.364 (17/11/2014) 
Regulamenta o Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte. 

Decreto n. 8473 (22/06/2015) 

Estabelece, no âmbito da Administração Pública federal, o percentual 

mínimo destinado à aquisição de gêneros alimentícios de agricultores 

familiares e suas organizações. 

Decreto n. 8.538 (06/10/2015) 

Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado 

para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores 

familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores 

individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações 

públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública 

federal. 

LC n. 154 (18/04/2016) 
O MEI poderá utilizar sua residência como sede de seu 

estabelecimento, quando não for indispensável local próprio. 

Decreto n. 8.870 (05/10/2016) 

Dispõe sobre a aplicação de procedimentos simplificados nas 

operações de exportação realizadas por microempresas e empresas de 

pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. 

LC n. 155 (27/10/2016) Reorganizar e simplificar a metodologia de apuração do imposto. 

Decreto n. 9.004 (13/03/2017) 

Transfere a Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa da 

Secretaria de Governo da Presidência da República para o Ministério 

da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. 

Fonte: http://www4.planalto.gov.br/legislacao/.  

Notas: Dados relativos à legislação vigente ou revogada, inseridos em texto produzido pelo autor ou descrição da 

ementa da lei. 

 

Do ponto de vista federal, a Lei Complementar n. 123/2006 (Estatuto Nacional das 

MPEs) foi um divisor de águas para o micro e pequeno empreendedor. Possui importância 

quanto ao tratamento diferenciado e favorecido, ou seja, com novas condições de incentivo, e 

padrões “desiguais” daqueles dispensados às médias e grandes empresas. A alteração proposta 

pela Lei Complementar n. 147/2014 aborda novas mudanças em diversos aspectos da Lei Geral. 

Dentro do recorte deste projeto, o tratamento favorecido para as MPEs nas licitações que se 

colocou desde a introdução traduz-se na margem de preferência a produtos e serviços nacionais, 

ao benefício do empate quando a disputa se dá com média ou grande empresa em até 10% do 

valor nas modalidades de licitação da Lei Federal n. 8.666/9377, ou até 5% do valor na 

modalidade do pregão eletrônico instituído pela Lei Federal 10.520/02. Essa lei complementar 

ainda colocou a obrigação da aplicação da legislação federal caso não haja regulamentação 

                                                 
77 As modalidades de licitação desta lei são: concorrência; tomada de preços; carta convite; concurso; e leilão. 

 (conclusão) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.870-2016?OpenDocument
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/
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local, garantindo o direito a ser praticado sem mesmo a necessidade de previsão expressa desses 

benefícios nos editais de licitação – habitualmente chamado de “a lei entre as partes” 

(BOTTESI, 2015, passim). 

Não se deterá aqui nessas novas disposições da Lei Geral, pois se reproduzem também 

no nível municipal, conforme se desenvolverá na seção seguinte, e serão também analisadas em 

“movimento” no estudo do Capítulo 4. Considerando os diferentes aspectos das legislações 

vinculadas e incidentes, é prudente seguirmos a linha cronológica posta no QUADRO 10. Faz-

se também comentários sobre as alterações referentes ao presente estudo, nos dez anos que 

compreendem o recorte dos marcos legais, entre 2006 e 201678. Quer-se, com isso, caracterizar 

melhor as relações entre o que está disposto nas leis e sua implementação enquanto políticas 

públicas voltadas às MPEs de acesso ao mercado das aquisições públicas. Após isso, a análise 

conflui no estudo de caso, com a legislação do município de São Paulo e as peculiaridades da 

autarquia do SFMSP.  

A começar pela LC n. 127 de 14 de agosto de 2007, que regula a Seguridade Social e a 

inscrição no Simples pelas MPEs, denota a necessidade de o Estado brasileiro formular e ofertar 

políticas públicas – e sua consequente implementação – que compreendam a abrangência e a 

complexidade concernentes ao Estatuto das MPEs. Dispõe do desafio de um vasto caminho a 

trilhar. A lei revoga artigo que trata da faculdade de recolhimento de 11% sobre salário mínimo 

e contribuição sindical. Facilita, por via de parcelamento, ingresso no regime diferenciado e 

favorecido pelo Estatuto. Alguns anos mais tarde, a Lei n 12.470, de 31 de agosto de 2011, 

altera o plano de custeio da previdência, benefícios e assistência social. Trata-se de regulação 

na atuação econômica dos atores particulares impactados pela política, via tributação, mas com 

consequências diretas em seus aspectos sociais, via financiamento de direito adquirido pela 

condição da renda. Em sua ementa tem-se as principais mudanças: 

Altera os artigos 21 e 24 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o 

Plano de Custeio da Previdência Social, para estabelecer alíquota diferenciada de 

contribuição para o microempreendedor individual e do segurado facultativo sem 

renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua 

residência, desde que pertencente à família de baixa renda; altera os artigos 16, 72 e 

77 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Plano de Benefícios da 

Previdência Social, para incluir o filho ou o irmão que tenha deficiência intelectual ou 

mental como dependente e determinar o pagamento do salário-maternidade devido à 

empregada do microempreendedor individual diretamente pela Previdência Social; 

acrescenta o art. 21-A à Lei n. 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica de 

Assistência Social, para alterar regras do benefício de prestação continuada da pessoa 

com deficiência; e acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 968 da Lei n. 10.406, de 10 de 

                                                 
78 Como colocado na metodologia deste trabalho, o recorte dos marcos legais compreende 10 anos, entre 2006 e 

2016, e o recorte do estudo de caso 2 anos, entre dezembro de 2014 e dezembro de 2016. 
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janeiro de 2002 - Código Civil, para estabelecer trâmite especial e simplificado para 

o processo de abertura, registro, alteração e baixa do microempreendedor individual. 

(BRASIL, 2011, p. 1). 

 

Como versa o artigo 194 da Constituição, a seguridade social visa assegurar direitos 

relativos à saúde, à previdência e à assistência social, por meio dos poderes públicos e da 

sociedade. Uma vez mais, o aspecto social demonstrando a abrangência e complexidade da 

política pública em tela, muito além de seu mote econômico79. Mas não se quer somente denotar 

essa extensão da política por sua complexidade, revestindo-a de importância pelo tamanho. 

Outrossim, o que se salienta das análises dos textos defronte os dados colocados na 

contextualização desse trabalho, é a real necessidade de promoção dessas políticas envolvendo 

esses atores sociais e econômicos, por meio de uma definição mais especificada de quais 

recortes serão impactados dentro da vasta heterogeneidade do segmento. 

Como já dito na seção anterior, a LC n. 128 de 19 de dezembro de 2008 traz o perfil do 

Microempreendedor Individual (MEI) e o Agente de Desenvolvimento. Tal política foi pensada 

de acordo com uma necessidade veemente de incluir autônomos e microempreendedores 

individuais na economia “registrada”, visando atuar contra a informalidade. A lei estabeleceu 

o faturamento limite anual de R$ 36 mil para os MEIs (valor atualizado para R$ 60 mil pela Lei 

Complementar n. 139, de 10 de novembro de 2011 e, como se verá adiante, para R$ 81 mil em 

2016). Benefícios de teor previdenciário foram aplicados, assim como registro de CNPJ. A MEI 

também adquiriu obrigação de apresentar relatório mensal das receitas brutas, recolher valor 

referente a contribuição previdenciária ao Simples Nacional, e ao ISS ou ICMS, dependendo 

do fato gerador (se serviços ou produtos, respectivamente). Quatro constatações pertinentes a 

respeito dessa política são obtidas por Corseuil, Neri e Ulysses (2014 apud NOGUEIRA, 2017): 

a) aumento do número de formalizados que trabalhavam por conta própria; b) meio de voltar 

ou iniciar atuação no mercado de trabalho; c) diminuição proposital do rendimento para 

enquadramento no perfil MEI; d) o constrangimento de empregados assalariados a migrarem 

para o MEI, passando a autônomo. São dois efeitos positivos, do ponto de vista dos objetivos 

da política (‘a’ e ‘b’), e dois negativos (‘c’ e ‘d’).80  

Isso é bastante revelador quando se pensa que o conceito de implementação de políticas 

públicas está centrado na fase em que a execução se realiza, no momento em que as coisas 

                                                 
79 O comitê interministerial é um exemplo para a complexidade na prática da gestão pública, a começar do fato de 

exigir uma coordenação entre os ministérios, e passar a conteúdos de largo impacto na população, como políticas 

regulatórias em relação à tributação. 
80 Esse tipo de manobra adotada pelos atores impactados pelas políticas descortina situações da realidade difíceis 

de conceber, se não com o olhar para a implementação. Constatou-se movimentos similares à política também com 

as MPEs. 
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acontecem, mas que envolve também a racionalização dos implementadores em seus 

procedimentos, sob uma perspectiva integradora da rotina com a política (FERREIRA; 

MEDEIROS, 2016).  Com essa consideração, pode-se analisar as evidências trazidas de estudos 

como os supracitados, uma vez que o processo de avaliação pode ser entendido como sendo 

parte da própria gestão (DRAIBE, 2001). Isso revestiria a implementação de sentido, uma vez 

que nesse caso, as condições do MEI estariam sendo atendidas dentro de sua prática concreta. 

Em outras palavras, fazer a gestão da política dentro da realidade específica do público alvo 

poderia levar a um grau maior na efetividade dos objetivos (NOGUEIRA, 2017). Como se pode 

ver nos resultados dos estudos (CORSEUIL; NERI; ULYSSES, 2014 apud NOGUEIRA, 

2017), 50% dos resultados da política não são positivos para o desenvolvimento inicialmente 

pretendido. 

Também já citado na seção anterior, o Decreto n. 8.364 de 17 de novembro de 2014 

regulamentou o Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Esse 

Fórum é o responsável pela via de consultoria governamental federal, tratando de assuntos não 

tributários que envolvem o tratamento diferenciado dispensado às MPEs. O objetivo é articular 

propostas que possam garantir o tratamento diferenciado previsto no Estatuto das MPEs, seja 

por via de articulação local, fóruns regionais, ajustes e aperfeiçoamento em projetos, criação e 

alteração de leis, decretos, procedimentos, regulamentos etc. Trata-se de um repositório de 

suma importância, pois traz elementos em relação “à ponta” da política, onde atuam os micro e 

pequenos empresários, e de onde se pode extrair características práticas da política que voltaram 

em forma de texto legislativo. Nesse sentido e em parte, o presente trabalho vai ao encontro das 

finalidades desse Fórum. 

O Decreto Federal n. 8.538 de 6 de outubro de 2015 regulamenta o tratamento 

favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, 

agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e 

sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no 

âmbito da administração pública federal81. O texto desse decreto está principalmente 

interessado em regulamentar as alterações da Lei Complementar n. 147/2014, estendendo, por 

exemplo, o tratamento diferenciado aos agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, 

mas mantendo a previsão expressa em edital de licitação sobre o tratamento favorecido, 

necessidade retirada quando da publicação das alterações complementares de 2014. Regulou as 

                                                 
81 Esse decreto traz elementos da agenda mais social tangente ao tema das MPEs: cooperativas e 

agricultores/produtores rurais trazidos para as relações de mercado com o Estado. 
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contratações diretas, procedimento de conformidade fiscal, licitação técnica e preço, 

subcontratação, aquisição de bens divisíveis, registro de preços, publicidade, entre outros 

aspectos (CARVALHO, 2015). As disposições municipais, como se verá, são muito próximas 

da federal, chamando a atenção o fato de a primeira ter sido publicada um dia antes da segunda. 

O Decreto n. 8.870 de 5 de outubro de 2016 vem dispor sobre a aplicação de 

procedimentos simplificados nas operações de exportação realizadas por microempresas e 

empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. Denominou-se, em seu artigo 1º, 

“Simples Exportação”. Esse procedimento simplificado observou determinados aspectos que 

objetivam o enxugamento de burocracia, norte e princípio das legislações ligadas às MPEs, 

sendo exemplos postos no decreto, entre outros: única entrada de dados; integração de processos 

entre os órgãos envolvidos; acompanhamento facilitado pela exportadora. A Secretaria Especial 

de Micro e Pequena Empresa, já citada neste trabalho, estará encarregada de facilitar o acesso 

das empresas optantes pelo Simples Nacional aos operadores logísticos para exportação, sendo 

uma ação concreta de incentivo. Embora a participação dos portes empresariais do Simples 

Nacional não alcance 2% das exportações (SEBRAE, 2018), assim como fazem os aspectos 

sociais, a questão das relações internacionais alarga ainda mais o tema das micro e pequenas 

empresas, e consequentemente de sua Lei Geral que visa absorver todas essas 

particularidades82. 

A Lei Complementar n. 155 de 27 de outubro de 2016 reorganizou e buscou simplificar 

a metodologia de apuração do imposto no SIMPLES. Esta lei atualizou e subiu o teto da 

empresa de pequeno porte para R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), ou 

seja, aumentando o intervalo anteriormente previsto até R$ 3.600.000,00 (três milhões e 

seiscentos mil reais) de receita bruta anual em mais de um milhão de reais. Já o 

microempreendedor individual, conforme já dito, antes com o teto de R$ 60.000,00 (sessenta 

mil reais), passou para R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), e conta também com a nova 

possibilidade de desenvolver atividade rural. Ainda, entre outras alterações pertinentes quando 

desta publicação, estão as exceções na previsão de micro e pequenas empresas que produzam 

bebidas alcoólicas na opção pelo Simples Nacional, a nova figura do Investidor Anjo, o 

parcelamento de débitos e a reformulação na tabela de alíquota simples83.  

                                                 
82 Embora “exportação” seja tema tido como desafio às MPEs para submissão de artigos à Revista da FACCAMP, 

não se observou no levantamento de 10 anos de publicação (2008 a 2018), a presença de estudos com esse objeto 

como foco principal. 
83 O “Investidor Anjo” visa incentivar a inovação e o investimento produtivo, por meio da possibilidade de auferir 

lucro junto das ME-EPPs com que formar parceria. Podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Não possuem direito a 

voto na gestão da organização, não se ligam às dívidas, e podem ter preferência de compra do negócio. A inspiração 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.870-2016?OpenDocument
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Para o recorte do caso, as alterações trazidas pela LC n. 155/16 não tiveram impacto, 

pois entraram em vigor somente no ano de 2017 – o final do recorte é dezembro de 2016. Não 

trariam, entretanto, grandes diferenças nas condições trabalhadas nos editais de licitação, como 

é o caso da obrigatoriedade, das margens de preferência e da subcontratação colocadas na LC 

n. 147/14, por exemplo, que influenciaram grandemente na implementação analisada no 

Capítulo 4. O primeiro efeito que se intui é o aumento do número de empresas de pequeno porte 

(EPP), dada a elevação do faturamento anual em mais de um milhão para esse enquadramento. 

Com os relatórios de registro, pode-se verificar essa hipótese: a taxa de crescimento anual de 

abertura das EPPs estava na casa dos 5% desde 2015, e passa a 6,5% no ano de 2018, um ano 

após a LC n. 155/16 estar em vigor; para as MEs, nos mesmos quatro anos, a taxa média de 

crescimento se mantém nos 3% (SEBRAE, 2018). 

Na seção seguinte, foram listadas as publicações da legislação pertinentes às MPEs no 

âmbito do município de São Paulo, onde se localiza a entidade a ser estudada no caso, o SFMSP, 

com a implementação do recorte da Lei Geral referente ao acesso aos mercados, 

especificamente às aquisições públicas. Será possível ver as transposições da legislação federal 

complementar, desdobradas localmente, para a posterior relação entre formulação e 

implementação posta na análise do Capítulo 4. De uma perspectiva geral, se mostrará como o 

município de São Paulo absorveu os variados aspectos presentes na legislação alusiva às MPEs, 

e de maneira mais específica, os enfoques nas licitações públicas. 

 

3.5 TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM SÃO PAULO 

 

Assim como realizou-se na seção anterior lista e descrição das publicações legislativas 

no âmbito federal e suas principais alterações e contribuições em correspondência com desenho 

deste trabalho, far-se-á na presente seção com foco no município. Serão dispostas as leis e 

decretos municipais desde 2008, quando o tema passou a ser objeto de apreciação legislativa e 

executiva nas instituições públicas e políticas de São Paulo. O recorte se encerra em 2016, 

quando do fim do recorte do estudo de caso. Apenas a título de atualidade, adicionou-se à lista 

um decreto municipal de 2018, que trata justamente da regulamentação da última lei 

complementar exposta na seção anterior, a LC n. 155/16, cujo impacto atrelado às licitações 

                                                 
na temática de mercado dessa figura é bastante clara. Embora não se esteja fazendo um estudo dos grupos de 

interesse que participaram da formulação, trata-se de características conhecidas do mercado e muito próximas dos 

modelos de negócios de startups. Para citarmos um exemplo da literatura da área: RIES E., The Lean Startup, 

Harvard Business School, 2011, com 3.584 citações no Google Acadêmico. 
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públicas e as MPEs estão enunciados. O decreto não influi nos estudos inseridos no capítulo de 

análise do caso. 

O QUADRO 11, abaixo, mostra a base legal sobre a qual repousam as relações que 

podem ser feitas com a política da micro e pequena empresa, bem como a sua implementação. 

É a partir dessa legislação que as publicações específicas dos órgãos e entidades referentes ao 

tema, dentro do município, ganham seus contornos particulares. Com essa relação, poder-se-á 

realizar as análises de implementação postas no estudo de caso do Capítulo 4, uma vez que ela 

delineia os deveres dos atores envolvidos na política, e localiza o trabalho dentro de um 

contexto que possui suas características próprias. Assim, na leitura do quadro, procurou-se 

trazer dados e informações da realidade municipal para que, junto dos textos legais, projete-se 

o estudo com maior fidedignidade. 

 

Quadro 11 – Legislação municipal (São Paulo) relacionada às Micro e Pequenas Empresas  

pós Lei Complementar 123/06. 

LEI EMENTA E PRINCIPAIS FINALIDADES 

Decreto n. 49.511 (20/05/2008) 
Regulamenta os art. 42 a 45 da LC 123/06, determinando o tratamento 

favorecido nas licitações municipais às MPEs. 

Lei n. 15.031 (13/11/2009) 
Dispensa da licença de funcionamento o exercício das atividades não 

residenciais ao MEI. 

Lei n. 15.032 (13/11/2009) 
Concede isenção da Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE e 

da Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA ao MEI. 

Decreto n. 51.044 (23/11/2009) 
Regulamenta parte da Lei Geral e define quais as atividades que estão 

dispensadas da licença de funcionamento na cidade de São Paulo. 

Lei n. 15.499 (07/12/2011) 
Institui o Auto de Licença de Funcionamento Condicionado, e dá outras 

providências. 

Decreto n. 52.857(20/12/2011) 
Regulamenta Lei 15.499/2011, dispensando o auto de licença de 

funcionamento para MEI. 

Lei n. 15.838 (04/07/2013) 

Autoriza o Poder Executivo a instituir Serviço Social Autônomo 

denominado Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA; 

institui o VAI TEC. 

Decreto n. 54.102 (17/07/2013) 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de licitação na modalidade 

pregão e da dispensa de licitação por pequeno valor, ambos na forma 

eletrônica (alterações dadas pelo Decreto n. 54.829, de 10 de fevereiro 

de 2014). 

Decreto n. 55.427 (21/08/2014) 

Dispõe sobre atuação de Pregoeiro frente às necessidades de adequação 

relacionadas às Micro e pequenas empresas, e dispõe sobre licitações 

eletrônicas nos termos do artigo 19 da Lei n. 13.278, de 7 de janeiro de 

2002, e disciplina o pregão realizado por meios eletrônicos, de que trata 

o parágrafo único do artigo 21 do Decreto n. 41.772, de 8 de março de 

2002. 

(continua) 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-13278-de-07-de-janeiro-de-2002/
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-13278-de-07-de-janeiro-de-2002/
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-41772-de-08-de-marco-de-2002/
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-41772-de-08-de-marco-de-2002/
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Decreto n. 56.144 (01/06/2015) 
Dispõe sobre o Sistema de Registro de Preços, previsto nos artigos 3º a 

14 da Lei n. 13.278/2002. 

Decreto n. 56.475 (05/10/2015) 
Disciplina o tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às 

microempresas e às empresas de pequeno porte nas contrações públicas. 

Decreto n. 56.633 (23/11/2015) Prevê a inclusão da cláusula anticorrupção nos contratos administrativos. 

Lei n. 16.332 (18/12/2015) 

Alterações na legislação tributária municipal relativa ao processo 

administrativo fiscal, ao domicílio eletrônico do cidadão paulistano e a 

isenções e descontos do imposto predial. 

Lei n. 16.335 (30/12/2015) Fica instituído o programa municipal São Paulo afroempreendedor. 

Lei n. 16.445 (31/05/2016) 
Altera art. 1º da Lei n. 13.278/02, incluindo texto relacionado ao 

desenvolvimento sustentável. 

Decreto n. 57.259 (26/08/2016) 
Regulamenta a Lei n. 16.335, de 30 de dezembro de 2015, a respeito do 

afroempreendedor ganha regulamentação. 

Decreto n. 56.818 (17/02/2016) 

Altera os artigos 4º e 5º do Decreto n. 44.279, de 24 de dezembro de 

2003, que dispõem sobre a pesquisa de preços para a aquisição de bens e 

contratação de serviços em geral. 

Decreto n. 57.299 (08/09/2016) 
Regula o procedimento eletrônico e simplificado para abertura, registro e 

alteração de empresas. 

Decreto n. 58.303 (10/07/2018) 

Adequação do Regulamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza – ISSQN ou ISS, para as modificações da Lei Complementar 

Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, promovidas pela Lei 

Complementar Federal nº 155, de 27 de outubro de 2016, 

Fonte: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/.  

Notas: Dados relativos à legislação vigente ou revogada, inseridos em texto produzido pelo autor ou descrição da 

ementa da lei. 

 

Uma das mais importantes publicações da legislação referente às MPEs para este 

trabalho é o Decreto Municipal n. 56.475 de 5 de outubro de 201584. É um marco dessa trajetória 

legal, uma vez que disciplina e regulamenta o tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às micro e pequenas empresas nas contratações públicas no município em que o 

caso é analisado. O decreto traz justamente toda a regulamentação a respeito do Capítulo V, 

denominado “Das Aquisições Públicas”, que compreende os artigos e disposições que vão do 

42 até o artigo 49 da Lei Geral. Eis o recorte exato da política de onde derivam os estudos de 

implementação deste trabalho. Em São Paulo, esse decreto encaminhou a aplicação das 

principais alterações realizadas na política. Conforme visto no âmbito da legislação federal, 

                                                 
84 Como se verá no estudo de caso, mesmo tendo sido publicado em outubro de 2015, os trabalhos com as diretrizes 

de fomento às MPEs nas licitações já estavam sendo implementadas desde o primeiro semestre daquele ano. 

(conclusão) 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-13278-de-07-de-janeiro-de-2002/
https://leismunicipais.com.br/a2/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2015/1633/16335/lei-ordinaria-n-16335-2015-institui-o-programa-municipal-sao-paulo-afroempreendedor-e-da-outras-providencias
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-44279-de-24-de-dezembro-de-2003/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp155.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp155.htm
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/
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também no município se tornou obrigatória a contratação de MPEs nos casos de dispensa de 

licitação (cujos valores à época iam até R$ 8.000,00), a exclusividade para essas empresas nas 

licitações até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e acima desse valor, a previsão de reserva de 

25% quando licitação de bens divisíveis (como móveis, por exemplo). Quanto ao tratamento 

preferencial, há incidência nos casos de empate nas seleções públicas, sendo utilizado o 

seguinte critério: 

Art. 19. É assegurada a preferência de contratação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, como critério de desempate.  

§ 1º Considera-se empate a situação em que a proposta apresentada por microempresa 

e empresa de pequeno porte seja igual ou superior, em até 10% (dez por cento), à 

proposta da pessoa jurídica mais bem classificada, não enquadrada nos termos da Lei 

Complementar Federal nº 123, de 2006. 

§ 2º Para licitações na modalidade pregão, o intervalo previsto no § 1º deste artigo é 

de até 5% (cinco por cento). (SÃO PAULO [município], 2015a, não paginado). 

 

Isso garante o direito de promoção das MPEs por meio das aquisições públicas. Vale 

dizer que não significa que a contratação será realizada com preço superior, e sim que a MPE 

terá o direito de apresentar proposta mais vantajosa a ser contratada, independente da redução 

de valor frente à melhor proposta. Para São Paulo, com o Decreto n. 54.829 de 10 de fevereiro 

de 2014, que traz a obrigatoriedade de realizar as dispensas de licitação e pregões via internet, 

a redução significativa de custos se transforma na própria possibilidade para o micro e pequeno 

empreendedor de participar dos certames85, além de ser um facilitador por si só (em termos de 

deslocamentos, documentos, pessoal etc.). 

Atrelado aos critérios de preferências, outro ponto significativo previsto no decreto é a 

margem de pagamento em até 10% a mais para as MPEs sediadas em regiões de prioridade no 

município. A finalidade era dar concretude ao dispositivo do texto situado na própria LC n. 

1213/06 (§3º, do artigo 48). Para uma cidade como a capital paulista, de extensão fora dos 

padrões no país, esse expediente seria muito útil e conveniente, e certamente favoreceria o 

desenvolvimento local. Para as regiões prioritárias, o Decreto Municipal n. 56.475/15 previa 

uma portaria conjunta entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e 

Empreendedorismo, e a Secretaria Municipal de Gestão (art. 24, § 2º), em que seriam definidos 

os critérios de escolha das localidades. Entretanto, não houve sua publicação86. 

                                                 
85 Uma informação pertinente ao recorte temporal do estudo de caso (2015 e 2016): mesmo com o decreto do 

prefeito dando obrigatoriedade de realização do pregão eletrônico (decreto de n. 54.829, de 10 de fevereiro de 

2014), o próprio órgão de controle, o Tribunal de Contas do Município, juntamente com a Câmara de Vereadores, 

não o implementaram. 
86A Portaria deveria seguir, ainda, para a composição dos critérios, a Política de Desenvolvimento Econômico 

Sustentável descrita nos artigos 175 a 192 da Lei n. 16.050, de 31 de julho de 2014 – Plano Diretor Estratégico do 

Município de São Paulo. 
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São Paulo é um exemplo expressivo de como a facilitação proposta pela legislação de 

favorecimento e simplificação às MPEs pode propiciar a retirada da informalidade de milhares 

de pessoas em um curto espaço de tempo. No primeiro semestre de 2016, por exemplo, o 

número de MEIs na cidade de São Paulo já era de quase meio milhão. Em 2009, ano da primeira 

adaptação de São Paulo à legislação federal para o microempreendedor e as micro e pequenas 

empresas, esse número era de menos de quatro mil inscritos (SÃO PAULO [município], 

[c2017-2019]). Trata-se de milhares de pessoas utilizando o perfil tributário como alternativa, 

independente dos diferentes resultados possíveis como se viu na seção anterior, e contribuindo 

para o fundo previdenciário87. Outras políticas ainda foram criadas na cidade, como a Agência 

São Paulo de Desenvolvimento, conhecida por ADESAMPA, instituída pela Lei n. 15.838, de 

04 de julho de 2013, em vinculação, por cooperação, à Secretaria Municipal do 

Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. A ADESAMPA, uma estrutura 

administrativa pertencente a administração indireta do município, tem por objetivo formular e 

executar projetos que tenham perspectiva bottom-up, conciliando os objetivos das políticas 

públicas de fomento com a satisfação dos atores por elas impactados. Entre os objetivos da 

agência criada no primeiro ano da gestão de Fernando Haddad na cidade de São Paulo, está 

fortalecer o desenvolvimento local com prioridade para regiões mais vulneráveis da cidade. 

Com isso, procura-se dinamizar o pequeno e microempreendedor desenvolvendo redes locais 

de apoio mútuo, potencializando saberes, favorecendo a economia criativa, o desenvolvimento 

sustentável, entre outros aspectos. Esse é um serviço focado em complementar a já existente 

legislação que beneficia as MPEs. 

Ao passo que se organizam as políticas similares e conectadas ao Estatuto das MPEs, 

nota-se a confluência com uma agenda advinda das políticas sociais. Embora o núcleo da Lei 

Geral seja de caráter econômico-fiscal, bem como sua maior cobertura se dê nas relações de 

mercado, essa organização concorrente da legislação e suas virtuais políticas sugere uma 

potencialidade nas variadas interfaces sociais, como às correspondentes de trabalho88. A lei de 

                                                 
87 A lei n. 15.032/2009 concede isenção ao MEI da taxa de fiscalização de estabelecimentos (TFE) e da taxa de 

fiscalização de anúncios (TFA). Aliada a lei 15.031/2009, que retira a necessidade da licença de funcionamento às 

atividades não residenciais ao MEI, sugere-se que essa simplificação contribuiu para que crescesse o número de 

microempreendedores individuais, uma vez que, de um lado, tais procedimentos de fiscalização poderiam ser um 

freio na fluidez dos empreendimentos (atenuado pela isenção da TFE), e de outro, podem potencializar a promoção 

dos produtos e serviços oferecidos por esses perfis (viável pela isenção da TFA). Isso no município de São Paulo. 

Para outras variáveis possíveis de explicar a formalização do MEI, e em escala nacional, ver: 

https://datasebrae.com.br/perfil-do-microempreendedor-individual/#tempoinformalidade. 
88 Na análise de implementação (ou execução) feita no Capítulo 4, existe a dimensão do conjunto de técnicas 

aplicáveis a situações particulares, pois se trata de amplificar ações e resultados que a política das MPEs quis 

prever, nem sempre coincidente com seu texto legal, ou mesmo seu princípio/finalidade que se esperava alcançar. 

Mas é essencial que se explicite e pense os sentidos sobre os quais a política em análise está imersa, e o impacto 

https://datasebrae.com.br/perfil-do-microempreendedor-individual/#tempoinformalidade
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n. 16.335 de 30 de dezembro de 2015, regulamentada pelo Decreto n. 57.259 de 26 de agosto 

de 2016, pode ser posta como um exemplo disso, pois institui o Programa Afroempreendedor. 

Tal programa fortalece as políticas de inclusão para empreendedores negros na cidade de São 

Paulo, pensando no abismo social que ainda existe nesse campo na capital paulista e no Brasil. 

O projeto visa estabelecer uma rede entre afroempreendedores para troca de ideias, 

aprendizagem em grupo, desenvolvimento econômico, economia solidária, entre outros89. 

Quando se observa a série histórica do indicador que compara o rendimento médio entre os 

trabalhadores não negros com os trabalhadores negros na cidade, em que quanto maior o valor 

do indicador maior é a diferença entre os rendimentos, observa-se no período referente a 2008 

a 2012, o valor médio é de 1,74 ao indicador, e para o período 2013 a 2017, o valor médio do 

indicador chega a 1,58. No ano seguinte à publicação da lei e do Programa Afroempreendedor, 

2016, o índice caiu quase um ponto (0,8%)90. Sem lançar conclusão sobre os dados na relação 

com a política, sugere-se apenas que havia um ambiente propício ao campo dos pequenos 

negócios dentro de recorte temporal91.  

Voltado ao aperfeiçoamento da administração pública, além da legislação já citada de 

adequação ao modo eletrônico de todas as dispensas de licitação e pregões no município de São 

Paulo, também foi publicado o Decreto n. 55.427 de 21 de agosto de 2014, que dispõe sobre os 

procedimentos que devem ser adotados pelo pregoeiro na realização das licitações online. O 

decreto regula os procedimentos e atribuições do ofício, dentre os quais, destaca-se: analisar 

todas as fases por que passa o processo administrativo de licitação e, estando de acordo segundo 

os critérios técnicos e jurídicos, sugerir a data do certame, momento no qual se fará a seleção 

entre os particulares interessados. Isso significa verificar a conformidade da descrição do objeto 

a ser adquirido (seja produto ou serviço), a fidedignidade dos preços de referência (quais fontes 

e métodos foram utilizados), e as condições de participação postas no edital de licitação. O 

decreto registrou também as funções atreladas às MPEs: 

Art. 5º-B Na realização de pregão eletrônico, são atribuições do pregoeiro, com 

assessoramento da equipe de apoio: 

IX – promover o exercício do direito de preferência afeto às microempresas, empresas 

de pequeno porte e cooperativas, quando for o caso; 

                                                 
que ela pode ter sobre os valores da sociedade (ou parte dela). Por isso esse levantamento de uma rede tangente de 

leis e políticas é pertinente. Afinal, a administração pública está ligada a contextos social, político e ético mais 

amplos (DENHARDT & CATLAW, 2017). 
89 Para citarmos um exemplo de parte da rede a que essa lei visa agregar, a economia solidária em São Paulo possui 

cerca de 200 empreendimentos, com 4.389 sócios, em um faturamento médio mensal de R$ 338.660,23, segundo 

dados da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES). 
90 Dados disponíveis em:  http://observasampa.prefeitura.sp.gov.br/index.php/indicadores/indicadores-por-tema/. 

Acesso em: 12 fev. 2019. 
91 E neste caso, levando em conta características que são próprias da sociedade brasileira, algo a que Nogueira 

(2017), chama a atenção.  

http://observasampa.prefeitura.sp.gov.br/index.php/indicadores/indicadores-por-tema/
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XV – adjudicar o objeto ao licitante vencedor, se não houver interposição de recurso; 

XVI – elaborar ata da sessão pública, que conterá, sem prejuízo de outros elementos, 

o registro: 

d) do exercício do direito de preferência por parte de microempresas, empresas de 

pequeno porte e cooperativas; 

h) do saneamento de irregularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno 

porte e cooperativas, nos casos em que houver a habilitação com tal irregularidade; 

(SÃO PAULO [município], 2014a, não paginado). 

 

A análise de implementação do Capítulo 4, em grande medida, se concentra em uma 

equipe que, entre outras funções, tinha membros que atuavam como pregoeiros. Será dada 

atenção aos desafios de se valorizar as MPEs na prática da gestão, baseado, conforme dito na 

metodologia, nas entrevistas dos personagens implementadores, nas instruções dos processos 

administrativos, nas atas de sessão, entre outros documentos da pesquisa. Mas, o que se chama 

atenção com esse decreto no momento são dois pontos: primeiro, o fato de a gestão municipal 

(2013 a 2016), conforme se evidencia com todas essas publicações, ter se ocupado do tema dos 

pequenos negócios em sua agenda, investindo inclusive nas possibilidades que a administração 

pública tem de contribuir para a área; segundo, que, embora haja uma regulamentação para os 

atos formais do pregoeiro que atente para as MPEs, será visto na análise das ações no caso que 

a implementação exige mais do que o texto da política, sendo exceções nas atas de sessões 

públicas do município, a condução orientada e ativa junto dos licitantes. 

Todas essas políticas vão ao encontro dos dados que descrevem a realidade. Só o Estado 

de São Paulo possui 1,2 milhão de Microempresas (ME), ou 29% do total existente no Brasil, 

e aproximadamente 355 mil Empresas de Pequeno Porte (EPP), o que representa 31,5% do total 

no país (SEBRAE, 2018)92. Na capital paulista, a proporção é aproximada, sendo 27% de ME 

e 29,5% de EPP93. Como se constata, essa busca por um critério equitativo para intervir nos 

pequenos negócios, do ponto de vista da quantidade desses atores na economia, possui também 

um fundamento inclusivo. Do ponto de vista qualitativo desses atores, o estudo de caso 

procurará demonstrar um parâmetro equitativo necessário na implementação da política das 

MPEs, dentro da execução dos processos de aquisições e contratações públicas.  

Nesse sentido, torna-se importante lembrar mais dois instrumentos legais que visam a 

ações incorporadoras dos pequenos negócios no município. A Lei n. 15.499 de 07 de dezembro 

de 2011, que entre outras providências, veio instituir o auto de licença de funcionamento 

condicionado, que será concedido para que o empreendedor que esteja em prédio não 

residencial em situação irregular possa manter suas atividades enquanto busca a regularização 

                                                 
92 Os dados do estado são pertinentes para o trabalho na medida em que muitas empresas do interior participaram 

de licitações (pregões) eletrônicos com a organização do SFMSP, cuja análise de implementação foi realizada. 
93 Dados disponíveis em: http://sistema.datasebrae.com.br/sites/novo_datasebrae/#. Acesso em: 10 mar. 2019. 

http://sistema.datasebrae.com.br/sites/novo_datasebrae/
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de sua situação94. E o Decreto n. 57.299 de 08 de setembro de 2016 que regulamenta o 

procedimento eletrônico e simplificado para abertura, registro e alteração de empresas, como 

objetivo principal, cuja importância recai justamente no fato serem dadas as condições 

eletrônicas que reduzem os custos e podem tornar a atuação das micro e pequenas empresas 

mais viável e acessível. São outros dois instrumentos legais que alteram as condições de atuação 

dos atores impactados pela Lei Geral. 

Para concluir a presente seção, coloca-se ainda a Lei n. 16.445 de 31 de maio de 2016, 

adequando o texto legal sobre licitação no município à princípios constitucionais e ao 

desenvolvimento sustentável. Isso é interessante e vai ao encontro, uma vez mais, da legislação 

federal, pois a Lei Federal de Licitações e Contratos, n. 8.666 de 21 de junho de 1993, ganhou 

no ano de 2010, em seu artigo terceiro, a seguinte garantia: a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável95 (BRASIL, 1993, não paginado). No estudo de caso do Capítulo 4, foi 

posto um exemplo a essa garantia, demonstrando que ela não possui caráter apenas ambiental, 

mas também social e econômico. 

 

3.6 À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

O presente capítulo tratou de um levantamento a respeito dos marcos legais da política 

da micro e pequena empresa, com a finalidade de compreender a abrangência da legislação a 

que todo o recorte está relacionado. Evidencia-se que se trata de legislação relativamente 

recente, conforme os dados dispostos na introdução deste trabalho. O levantamento mostra que 

o tema das MPEs posto na Constituição de 1988 deu, em um primeiro momento, atenção às 

questões econômico-tributárias e ao estabelecimento do sistema do Simples Nacional. A 

extensão das interfaces foi organizada na Lei Geral em 2006, e passaram a ter mais concretude 

para a administração pública nos três níveis da federação a partir daí. Mas somente em 2014 o 

tratamento diferenciado e favorecido foi realmente disposto, como obrigatoriedade até os 80 

mil reais, na alteração referente ao acesso aos mercados, em particular às aquisições públicas. 

Fato é que o tema das micro e pequenas empresas adentrou definitivamente a agenda dos 

governos. 

                                                 
94 Há, porém, apenas um critério de restrição de área do empreendimento para que seja aplicada esta lei, 1.500,00 

m² (mil e quinhentos metros quadrados), estabelecendo um limite. 
95 As outras duas são garantir a isonomia e a proposta mais vantajosa. Apesar de não recair no foco deste trabalho, 

é um tema afeito ao objeto. É interessante observar nos documentos do caso estudado no Capítulo 4, que as 

questões de sustentabilidade servem para instrução das ações dos gestores. 
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Se esse valor já se mostra interessante para as ações de fomento junto a esses particulares 

em São Paulo, como se verá no caso, trata-se de um grande potencial para a realidade da maior 

parte dos municípios brasileiros. Segundo o SEBRAE ([c2016-2019]), são 58% dos municípios 

que implementaram a Lei Geral, porém a média da nota referente a sua execução, de 0 a 10, é 

de 4,3. No estado de São Paulo, 52% dos entes implementaram-na, com uma nota média de 3,7. 

A cidade de São Paulo possui nota 6,2596. Observa-se que o município, em termos de legislação, 

deu atenção ao tratamento diferenciado às MPEs desde o ano de 2008, mas foi no governo 

referente a 2013-2016, juntamente com a publicação da Lei Complementar n. 147 de agosto de 

2014, que se regulou as diretrizes de obrigatoriedade, gerando o efeito nas licitações, como se 

demonstrará no estudo de caso, em seus números e ações. Trata-se da rede legislativa, política 

e temática em que o caso do serviço funério está inserido, e de onde se estabeleceu contornos 

para as análises.  

Por fim, o levantamento feito nesse capítulo poderá servir como fonte de consulta sobre 

o tema, sobretudo quando vinculada às licitações públicas e políticas públicas relacionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
96 Dados em parceria com o SEBRAE e a Confederação Nacional dos Municípios (CNM). 
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4 O ESTUDO DE CASO DA AUTARQUIA DO SFMSP 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DO CAPÍTULO 

 

A abordagem de implementação que se utiliza para a análise do caso é híbrida, entre 

bottom up e top down. Da perspectiva top down, as contribuições são para a análise a respeito 

da eficácia de alguns procedimentos dispostos no texto legal, com o que de fato é observado na 

execução. Da perspectiva bottom up, apesar de a abordagem considerar a lei e o planejamento 

como referência, não deixa de considerar o âmbito da ação, ou seja, os atores evolvidos e sua a 

interação direta nesse processo de implementação. Ainda com as contribuições dessa 

perspectiva, não são tomados critérios de avaliação da implementação, pois o que importa saber 

são quais são essas interações entre os atores públicos e privados (gestores e micro e pequenos 

empresários), e como devem ser consideradas durante a implementação (SUBIRATS et al., 

2012). Ora o texto é analítico, ora descritivo devido à necessidade de se conhecer a organização 

para entender seu funcionamento, e suas atuações, que são o objeto de análise. 

O presente estudo de caso está localizado na prefeitura da cidade de São Paulo, na 

administração indireta do município, dentro da autarquia do serviço funerário municipal 

(SFMSP). Recortou-se aproximadamente dois anos do governo que teve início em janeiro de 

2013 e término no final de dezembro de 2016, do Partido dos Trabalhadores (PT), com o então 

prefeito Fernando Haddad. O recorte temporal começa em dezembro de 2014 e se encerra em 

dezembro de 201697. O que se pretende observar e analisar é a implementação da lei da micro 

e pequena empresa, especificamente as suas diretrizes em relação às licitações públicas. 

Elencou-se os atores que fazem parte desse processo, as etapas do fluxo processual e sua 

localização dentro da organização, as interfaces com os micro e pequenos empresários, e os 

influxos do ambiente externo. Com isso, procurou-se investigar como a questão equitativa da 

política de micro e pequena empresa, em seu foco nas aquisições públicas, foi abordada – 

artigos 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/06. 

Para responder a essa questão tomou-se como unidade de análise a atuação do núcleo 

de licitações da entidade. Foi necessário entender o que é o Serviço Funerário Municipal de São 

Paulo, e, em se tratando de um monopólio, como ele funciona e a que finalidade se destina. 

Trata-se, em outras palavras, de conhecer a organização em seu organograma, suas funções, 

                                                 
97 Desde já, é importante salientar que a gestão responsável pelo SFMSP no recorte do estudo assumiu um ano 

após a posse do novo governo da cidade em 2013, tendo ido de 14 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2016. 
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seus fluxos processuais, e os serviços que presta aos cidadãos. Com esse conhecimento a 

respeito da Autarquia, poder-se-á compreender algumas das ações empreendidas por sua gestão 

e, especificamente, pelo núcleo de licitações que opera diretamente a política em estudo. Esse 

entendimento da organização não será apenas descritivo, como o foi majoritariamente da 

legislação no capítulo anterior, mas sim, realizar-se-á juntamente da análise envolvendo o 

processo de licitação em que estão dispostas as diretrizes e regras da política estabelecida na 

Lei Geral das MPEs aqui em estudo.  

O contexto organizacional e político a que esse núcleo de licitações estava inserido ia 

do estratégico, por sua ligação direta com o gabinete da superintendência, passava pelo tático 

com a intermediação dos diretores de departamentos, e ia até o operacional, realizando a 

interpretação da lei, elaborando editais e negociando junto às empresas. O trânsito entre esses 

três níveis de gestão – estratégico, tático e operacional – é a característica mais marcante do 

ponto de vista da organização do SFMSP. Trata-se do lugar onde se buscará observar as ações, 

e procurar localizar os conteúdos atrelados a política da micro e pequena empresa. Nesse 

sentido, não se trata de analisar a implementação como sendo de agentes finais (nível de rua, 

por exemplo), mas sim políticas presentes indiretamente nesses processos, como lembra um 

dos personagens: 

Viabilizando o que precisava viabilizar, desde uma dispensa [de licitação] para um 

evento que vai ocorrer no cemitério em relação à Memória e Vida98 até questões que 

passam despercebidas, por exemplo, que é a das [mini] retroescavadeiras99. A questão, 

se você pensar, é a ressignificação do cemitério, humanização das relações. 

(MACHADO, 2018, n.p.). 

 

Para fins da apresentação do estudo, essa fala ilustra, do ponto de vista político, a relação 

do que o SFMSP demandava para o alcance de objetivos planejados. Mostra, também, a função 

do núcleo de licitações em materializar esses objetivos do ponto de vista da gestão pública e 

das políticas públicas a que os processos de licitação estão submetidos: adquirir máquinas que 

melhorarão a qualidade do trabalho dos sepultadores é o exemplo dado. Mas é sobretudo dentro 

dessa aquisição que as análises do trabalho estão centralizadas, e não apenas observando 

“como” ela ocorre, mas entendendo-a também enquanto uma política pública assim como o fim 

a que se destina.  

Não há um ponto central da análise, mas as etapas do fluxo do processo licitatório, onde 

se investiga se há a presença da política da micro e pequena empresa na preparação (fase interna 

                                                 
98 Programa presente no Planejamento Estratégico da gestão (2014-2016), cujo mote era a ressignificação dos 

espaços cemiteriais (já presente no Plano Diretor do município), o tratamento do luto, a valorização da memória, 

entre outros. 
99 Para o uso dos sepultadores. 
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da licitação) e no processo de seleção em si (fase externa), e quais os significados que dela 

reverberam para esse processo e para os atores envolvidos (inclusive os que a política visa 

impactar, os micro e pequenos empresários), contém pormenores da relação Estado-pequenos 

negócios. Retoma-se, aqui, uma questão metodológica: embora as medições quantitativas sejam 

importantes para a compreensão do alcance das ações dos atores envolvidos diretamente com a 

política, bem como para caracterizar o estudo de caso e melhor compreendê-lo, importa saber 

do processo em que se deu a implementação, e quais significados a política suscita. As 

observações e análises feitas nessas fases do processo, que em certa medida pode ser 

considerada como central, só foram possíveis com a caracterização anterior da organização 

(estrutura formal e política), do fluxo do processo licitatório, e do núcleo responsável pela 

implementação.  

O capítulo está dividido em tópicos que, na ordem, vão dando corpo ao estudo. Porém, 

embora os tópicos saiam da dimensão que se poderia chamar “generalista”, e vão se 

concentrando em recortes menores na análise, a construção de cada um deles é feita com 

elementos presentes em quase todos os outros. São dinâmicos, e pretende-se com isso 

demonstrar que não são necessariamente lineares. Por exemplo, no primeiro tópico, delimitando 

questões fundamentais do direito público, cujos princípios foram o ponto de partida para as 

interpretações da legislação pelos responsáveis pela implementação e para o respaldo de suas 

ações na execução da política, utiliza-se de elementos postos nas negociações com as MPEs, 

momento final do processo licitatório. O que possui uma linearidade formal é o processo de 

licitação em si, cuja sucessão de fases depende de atos administrativos, um necessariamente 

após o outro100. 

Feita essa apresentação, é importante ainda chamar a atenção para a consideração da 

complexidade dentro da organização e da implementação da política. Essa consideração está 

posta nas diferentes perspectivas por que se pode olhar o processo, na medida em que diversas 

competências adentram a sua execução (técnica para um objeto específico, orçamento e 

finanças, construção das condições de participação na licitação dentro dos editais, 

conformidade legal, suporte aos micros e pequeno empresários, negociação, exigências 

políticas, entre outras). Trata-se da multidimensionalidade dos problemas envoltos às 

capacidades, dentro da realização das políticas públicas, e a imprevisibilidade dada por planos 

inovadores na implementação (BERMAN, 1978; MAZMANIAN, SABATIER, 1983 apud 

                                                 
100 Por esse motivo, os pareceres jurídicos nesse tipo de processo costumam conter expressões como, “o processo 

se encontra formalmente em ordem”, retirando qualquer juízo sobre seu conteúdo. 
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LIMA, D’ASCENZI, 2013). Cada uma dessas diferentes perspectivas possui seu interesse 

específico no processo e, na maioria das vezes, como se verifica, esses interesses não são 

convergentes, seja pela própria natureza e finalidade com que cada um trabalha, seja pela 

interpretação dos atores que operam.  

 

4.2 A INFLUÊNCIA DO DIREITO PÚBLICO 

 

Os princípios gerais do direito público brasileiro foram utilizados institucionalmente 

pelo núcleo de licitações, e por isso estão muito presentes na implementação do caso em análise, 

não apenas pelo fato de se tratar de uma organização pública. A questão em torno do direito 

público no caso se deu sobretudo na importância da argumentação para o processo de 

implementação. Tanto para cumprir com os princípios que regem a licitação, inicialmente, 

como, com o passar do tempo, com a própria política das MPEs. Trata-se de uma descoberta 

com valores presentes na execução de determinadas políticas com os valores pessoais 

(CAPELLA, 2006). Essa combinação deu sentido para os personagens da implementação e os 

motivou no processo que conta com inúmeros entraves, desafios, imprevisibilidade, entre outras 

coisas que se trabalha no caso:  

O processo de argumentação, a criação de histórias causais e a utilização de números 

e estatísticas são citados como formas de representar problemas e, mais tarde, ligá-los 

a soluções. (CAPELLA, 2006, p. 43). 

 

 A fonte principal para a fundamentação a respeito desse “lado” do direito101 advém do 

professor Carlos Ari Sundfeld102. Trata-se de admitir o pano de fundo normativo e legal, em 

um primeiro momento. A importância de se revelar esse conhecimento remete também a 

operação do direito: ao analisar o caso, ter em mente a ideia-chave de que o direito público 

brasileiro é formado por um conjunto de princípios, e não por um centro único, auxilia sua 

compreensão. E como, afinal, as ações dos gestores públicos são dadas em texto legal (não 

obstante a discricionariedade), os princípios gerais funcionam como uma bússola para elas. 

Conforme Sundfeld (2010): autoridade pública, submissão do Estado à ordem jurídica, função, 

igualdade dos particulares perante o Estado, devido processo, publicidade, responsabilidade 

objetiva; igualdade das pessoas políticas são todos princípios, como se poderá ver, que buscam 

condicionar limites, visando incidir na realidade em termos de igualdade e autonomia. Não se 

                                                 
101 Os autores dividem, grosso modo, o direito em público e privado. 
102 Juntamente com outros dois autores, Marçal Justen Filho e Hely Lopes Meirelles, foram a base de consulta às 

questões jurídicas para os sujeitos implementadores da política, como atesta o caso, mas também para a presente 

descrição. 
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trata, portanto, de ficarmos na constatação de que o agente público só faz aquilo que está na lei, 

na oposição da esfera particular que faz tudo o que a lei não proíbe, mas atentar para as ações 

discricionárias que podem ser regidas pelos princípios103. A fala de um dos membros do núcleo 

de licitações, quando perguntado se o formalismo (preocupação exagerada com as regras) da 

licitação prejudicou a implementação da política das MPEs, diz sobre o trabalho com os 

princípios: 

Eu acredito que sim. Que vai depender muito bem da questão da própria 

implementação mesmo da equipe [...] não é algo tão fechado assim, vamos dizer. Têm 

equipes que podem ser muito mais rigorosas e podem barrar, outras irem pelo fim da 

lei, do objetivo. (SOUZA, 2018, n.p.). 

 

A base desse ramo do direito é o direito constitucional. Os princípios contidos no artigo 

37 da Constituição Federal de 1988, em seu caput – legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência – também aparecem nas entrevistas, nas instruções dos processos, nos 

pareceres e relatórios, e até mesmo nas atas dos certames, quando das negociações – assim 

como aparecem os termos postos no Capítulo 3 deste trabalho, dos artigos 170 e 179 da 

Constituição. Com isso, tem-se a finalidade de diferenciar o direito público do direito privado 

e de, assim, evidenciar o suporte jurídico de atuação da administração pública e, portanto, da 

organização da autarquia do serviço funerário. Por isso, os princípios gerais, abrangentes, 

apareceram para maior embasamento na aplicação prática da política, na compreensão dos 

textos legais (como posto no capítulo anterior, em suas diversas formas: lei, decreto, resolução 

etc.), na construção de interpretações/entendimentos, e foram imperativos para a resoluções de 

problemas próprios da execução por parte dos atores envolvidos. Pode-se afirmar que a atuação 

dos gestores públicos não se resumiu à esfera do direito, mas sem ela e sua instrumentalização, 

a força e o grau de impacto de suas ações parecem não alcançar grandes resultados em relação 

às finalidades da política. Por isso, o estudo de caso quer dar movimento real àquilo que foi 

disposto no capítulo sobre os marcos legais. 

Eu acho que a gente foi se soltando […] foi quando a gente também teve mais 

intimidade com a lei, tanto com a ‘8.666’ quanto com ‘123’, que a gente falava assim 

‘não, eu posso fazer isso? Não tá no sistema, mas eu posso fazer porque eu sei que a 

lei exige’ [...] Que aí já era uma outra briga depois, porque [se] falou assim, ‘não, mas 

o sistema não permite fazer isso’, daí a gente tinha aquela nossa máxima, ‘o sistema 

viabiliza o pregão, ele não determina como tem que ser’. Que foi uma coisa, então a 

gente começou a aplicar a ‘123’ e a ‘147’ meio na raça. (JÁCOMO, 2018, n.p.). 

 

Esse impacto específico das alterações legais no sistema será tratado adiante, no tópico 

sobre o pregão eletrônico. Atenta-se aqui para o fato de o núcleo preceder ao sistema e jogar 

                                                 
103 A discricionariedade na implementação de políticas públicas pode estar além dos limites legais e, muitas vezes, 

encontrar base apenas no operador exclusivo de uma política (ou de parte dela). 



92 

 

 

 

com a lei. Independente das interfaces do software em que se realizava as licitações, a condução 

da sessão pública era conforme se inovava na legislação municipal. Quando o entrevistado se 

refere a fala de alguém, de modo hipotético, de que o sistema não permitia aplicar a lei, está se 

remetendo às partes do processo envolvidas, primeiro, com a própria bolsa eletrônica de 

compras (BEC-SP) e seu suporte e, segundo, com quem visa orientar a aplicação do novo 

regulamento, a assessoria jurídica, ou o próprio órgão de controle externo.  

Na atuação desses atores dentro do caso, vê-se que as questões que envolvem a 

implementação da política das MPEs nos limites do processo licitatório estão, em primeiro 

lugar, envoltas pela questão de autoridade pública, cuja função implica um comando político – 

no presente estudo, trata-se da superintendente – que possui a responsabilidade de aprovar os 

atos administrativos, todos registrados nos processos e publicados no diário oficial do 

município. É por meio dessa figura, por exemplo, que se tem, com força normativa de ação dos 

gestores, o Planejamento Estratégico a ser seguido – publicado em dezembro de 2014. De outra 

perspectiva, isso pode ser entendido também como elemento central de motivação da equipe 

para o processo de implementação – mais informações no tópico adiante sobre o núcleo de 

licitações. Em segundo lugar, também são atinentes aos fundamentos do direito público, o fato 

de serem prevalecentes os interesses públicos sobre os interesses particulares das empresas 

impactadas pela própria legislação em análise – o que leva à consideração instrumental do poder 

estatal, que só se justifica para a realização desse interesse público (SUNDFELD, 2010).  

Nesse quesito, adentra-se à uma espécie de contradição: o ator beneficiário da presente 

política pública – os próprios micro e pequenos empresários – ao mesmo tempo que pretendem 

vencer a licitação, devem fazê-lo não sob os princípios do mercado, mas sob àqueles atinentes 

ao próprio interesse público104. A respeito dessa “contradição”, um comentário interessante de 

um dos integrantes do núcleo vai ao encontro do entendimento: 

Então essas coisas começaram a influenciar e eu acho também que essas empresas 

também começaram a entender que elas iam agora ter que competir assim, nesses 

termos. (JÁCOMO, 2018, n.p.). 

 

Eis um ponto central para passar ao impacto da substituição de uma faculdade por parte 

do gestor público, em dispor do tratamento diferenciado, para então à obrigatoriedade dessa 

diretriz, segundo as novas hipóteses trazidas pela lei complementar n. 147/14 à Lei Geral – 

dispostas na seção 3.5, referente à legislação municipal, no Capítulo 3 do presente estudo. Essa 

                                                 
104 Não há idealismos aqui: a empresa não será mais “cidadã” por isso. Constata-se nas atas de sessão e entrevistas, 

nos relacionamentos dos gestores públicos com os particulares em negociações, que os dispositivos legais das 

políticas são meramente instrumentos para o alcance de seu interesse.  
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obrigatoriedade de tratamento diferenciado nas licitações se tornou central para a 

implementação, justamente por ter o direito público – ou a Constituição Federal de 1988 – como 

um pano de fundo das argumentações entre aqueles a favor e contra o novo texto. Isto por que 

alguns atores envolvidos na implementação da política alegavam um conflito ou uma 

sobreposição de princípios advindos da Carta com o novo texto da lei complementar.  

O debate tem, de um lado, o princípio constitucional da isonomia, ou da igualdade, cuja 

presença na norma constitucional pode ser atestada no artigo 5º, inciso XXXVIII, igualdade 

jurisdicional; artigo 7º, inciso XXXII, igualdade trabalhista; artigo 150, inciso III, igualdade 

tributária; dentre outros, como os mais conhecidos, os artigos 4º, inciso VIII, igualdade racial e 

artigo 5º, inciso VIII, igualdade de credo religioso. De outro lado, levanta-se o disposto na 

Constituição, aqui já evidenciado no capítulo anterior, os artigos 170, inciso IX, que sob a 

justiça social estabelece o princípio do “tratamento favorecido para as empresas de pequeno 

porte”, além do artigo 179 (ambos do título VII, da ordem econômica e financeira, no capítulo 

de princípios gerais da atividade econômica), que institui para todos os entes federados (União, 

Distrito Federal, Estados e Municípios), a obrigação de despender “tratamento jurídico 

diferenciado”, e incentivos pela “simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, 

previdenciárias e creditícias”, ou ainda, a “eliminação ou redução destas por meio de lei” 

(BRASIL, 1988, não paginado). 

Porém, ainda antes das alterações trazidas pela Lei Complementar n. 147/14, a 

conclusão do acórdão de n. 1231/2008 do Tribunal de Contas da União examinou a questão da 

constitucionalidade do tratamento diferenciado dado às microempresas nas licitações públicas, 

posta em debate pelos atores neste recorte – atente-se: dois anos após a publicação da Lei Geral, 

em dezembro de 2006 –, com entendimento pacífico em relação aos objetivos da política. Parte 

do voto transcreveu trecho da obra da professora Maria Sylvia Zanella di Pietro105, em que a 

autora defende a harmonia desses dispositivos na Constituição, a qual também se reproduz aqui: 

As exceções mencionadas [o tratamento diferenciado e favorecido às MPEs nas 

licitações] não conflitam com o princípio da isonomia, uma vez que o art. 5º da 

Constituição somente assegura igualdade entre os brasileiros e estrangeiros em 

matéria de direitos fundamentais. Além disso, no caso das microempresas e empresas 

de pequeno porte, o tratamento diferenciado resulta da própria situação de 

desigualdade dessas empresas em relação a outras que não têm a mesma natureza; por 

outras palavras, trata-se de tratar desigualmente os desiguais. (BRASIL, 2008b, não 

paginado). 

 

                                                 
105 Professora titular aposentada da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ministrando aulas no curso 

de pós-graduação do curso, segundo seu currículo lattes. Disponível em http://lattes.cnpq.br/1516230248759603. 
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O recorte temporal do caso é dezembro de 2014 a dezembro de 2016, tratando-se de 

entendimento lançado seis anos antes pelo Tribunal de Contas da União. Para a autora citada 

não há conflitos ou sobreposição de princípios, e a afirmação de que se trata de tratar 

desigualmente os desiguais vai ao encontro da equidade aqui em análise. Alguns atores do caso, 

porém, trazem essa problematização com a opinião contrária. O entrevistado Luiz, membro do 

núcleo de licitações do SFMSP, lembra desse debate na passagem de seu depoimento em que 

relata as alterações dadas no ano de 2014 na Lei Geral. Especificamente sobre a obrigatoriedade 

de tratamento favorecido, quando do curso de formação de pregoeiro106 na Escola de Contas, 

do Tribunal de Contas do Município, o entrevistado comenta: 

Quando eu cheguei e dei de cara com a [lei complementar] ‘147’, que agora forçava 

a ‘123’ [Lei Geral]. [...] uma forma ainda mais incisiva nas licitações do... municipais, 

por outro lado, a gente ‘tava’ se formando como pregoeiro e também no curso de 

formação de pregoeiros a ‘123’, e a ‘147’, essas alterações [...] eram vistas como ‘ai, 

que absurdo’, assim, ‘não, é um absurdo’. Quer dizer, eu lembro que ela [a advogada 

e professora] usava uns termos assim ‘não, isso aí é inconstitucional, isso vai cair em 

breve porque você não pode fazer isso’ [...] eu lembro que nessa hora recolheram 

todos os editais para fazer as alterações, o jurídico deu uma travada, a gente deu uma 

travada operacional. (JÁCOMO, 2018, n.p.). 

 

O momento em que a organização deu uma “travada” – ou seja, o fluxo do processo 

cessou para que as alterações fossem absorvidas nos editais – a que se refere o entrevistado foi 

janeiro de 2015 em que a Lei Geral alterada pela Lei Complementar n. 147/14 passou a vigorar. 

Era, igualmente, o início da formação de uma nova comissão de licitações, de modo que, como 

se viu no relato, as matérias atinentes à obrigatoriedade do tratamento diferenciado apareceram 

também enquanto conteúdo do curso de pregoeiro, nos debates em sala, com a hipótese de 

inconstitucionalidade, a partir de um ator importante na análise, o Tribunal de Contas do 

Município, na figura de uma de suas professoras. Ora, a expectativa gerada por uma fala dessa 

natureza, em termos de ações na gestão pública, pode gerar certo receio (mesmo que 

momentâneo), uma vez que proferida por uma representante do órgão de controle externo, 

auditor dos atos do processo que se implementava. Um fato pertinente, porém, a respeito desse 

ator ligado ao controle da gestão e políticas públicas do SFMSP, é que não se encontram 

evidências de auditoria em relação ao tratamento favorecido e diferenciado aos micro e 

pequenos empresários no caso em análise107. 

Outro ator importante nesse debate, a que se deve atenção na construção do estudo, e 

característico pelo forte traço jurídico, é a Procuradoria Geral do Município (PGM). Com 

                                                 
106 A principal função do pregoeiro é a de conduzir a sessão pública de licitação (após sua revisão de todo o 

processo), seja em que modalidade for. 
107 Em geral, os relatórios de auditoria no recorte analisavam as formalidades das disposições atinentes apenas à 

licitação enquanto processo e não como uma política pública, como se pretende realizar aqui. 
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impacto sobre a institucionalidade prática e o alcance das finalidades da política pública em 

estudo, também teve sua manifestação considerada para a implementação na autarquia. 

Conforme se depreende do Ofício Circular n. 266/2014 – SNJ.G. de 30 de outubro de 2014108 

(dois meses após a publicação da LC n. 147/14), houve uma consulta da assessoria jurídica do 

SFMSP para orientação de quais as providências necessárias a serem tomadas naquele 

momento. O teor da manifestação da PGM estava no âmbito das alterações que visavam dar 

maior efetividade ao tratamento diferenciado e favorecido, retirando a possibilidade do gestor 

público e da autoridade política de apenas tomá-la enquanto diretriz, e passar a exigir agora sua 

obrigatoriedade. A manifestação lembra que a LC n. 147/14 não impactou apenas a Lei Geral 

e que, dentre outras, trouxe o artigo 5-A à Lei Federal 8.666/93: “as normas de licitações e 

contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e 

empresas de pequeno porte na forma da lei” (BRASIL, 1993, não paginado). Focado na Lei 

Geral, a manifestação ressaltou que: a) as normas introduzidas devem privilegiar todas as 

modalidades de licitação; b) a obrigatoriedade de licitação exclusiva às MPEs, independente se 

bens ou serviços, até oitenta mil reais, bem como reserva de 25% para bens divisíveis em 

licitações acima desse valor; c) a faculdade do subcontrato com os pequenos negócios em 

serviços e obras feitos com médias e grandes empresas (SÃO PAULO [município], 2014c). 

Ponderou, ainda, que as alterações só seriam instituídas em 1º de janeiro de 2015, mas que se 

atentasse desde então para a prática dos novos dispositivos, usando como base o Decreto 

Municipal n. 49.511/08 que, como visto no Capítulo 3, já regulava os artigos 42 a 45 da Lei 

Geral.  

O que se considerou mais expressivo foi o termo “eficácia plena”109 às normas de 

participação das MPEs nas licitações e contratações públicas, quando se retira a necessidade de 

justificativa nos editais de licitação para o tratamento diferenciado (SÃO PAULO [município], 

2014c, p. 7). Em outras palavras, tem-se o direito e deve-se promovê-lo. A Procuradoria Geral 

do Município é um ator importante nesse processo uma vez que está ligada à orientação jurídica 

do executivo municipal, dando direção às secretarias nas mais diversas matérias. E também há 

um elemento político nessa função, já que a mesma pasta trata das revisões dos instrumentos 

legais propostos pelo poder executivo em sua totalidade e, particularmente, do Gabinete do 

Prefeito. O que chama atenção, porém, é que os relatos das entrevistas atestam uma dificuldade 

em relação a diversos atores do processo, perante a matéria de favorecimento e tratamento 

                                                 
108 A sigla se refere a ‘Secretaria de Negócios Jurídicos – Gabinete’. Pasta em que, no período, encontrava-se a 

Procuradoria Geral do Município. 
109 Na literatura do direito, trata-se da aplicabilidade da norma direta, imediata e integral. 
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diferenciado nas licitações, mesmo com essa orientação. Nessa mesma esteira, um paralelo 

importante de condições equitativas nas licitações se dá com a figura do produtor rural ou 

agricultor familiar, cujo caso ilustra essa dificuldade. O estranhamento sugere que o problema 

está em deslocar uma relação entre os particulares, em termos de igualdade, para outra, regida 

pela equidade: 

E isso causou um grande rebuliço lá [no SFMSP], porque de repente tavam 

questionando uma pessoa com CPF, se ela poderia participar e eu lembro que era um 

entendimento super simples, ‘tava’ literalmente ali que poderiam e explicava no caso 

se fosse produtor rural valeria a comprovação dos requisitos a partir da pessoa física 

[...]. O imposto de renda, essas coisas todas [...]. Então assim, dos primeiros [pregões] 

as primeiras impressões que eu tive da ‘123’ e da ‘147’ ali não foram das melhores, 

também me constrangeram um pouco assim, né, não no sentido do que elas se 

propõem como políticas públicas, pensando agora, pensando mais no sentido 

operacional. (JÁCOMO, 2018, n.p.). 

 

O exemplo dos produtores rurais participando das licitações no caso foi um problema 

resolvido, e serve-se dele perfeitamente como exemplo da abordagem argumentativa de 

implementação. Devido às alterações trazidas pela LC n. 147/14 que alterou disposições da Lei 

Geral que também tratavam desta figura, juntamente com outra, a do agricultor familiar110. Do 

ponto de vista da administração pública, trata-se da oportunidade de comprar direto do 

fornecedor e não de intermediários, incidindo benefício diretamente na questão dos custos da 

organização, otimizando o erário. Para as empresas licitantes, e sobretudo para aquelas que já 

estavam acostumadas a fornecer ao SFMSP, seu ponto de vista recai sobre a margem de lucro, 

que se reduz, ou não alcançam os valores apresentados pelos atores impactados com os 

objetivos da política, esses produtores/agricultores111. Ao realizar essa licitação (visando 

comprar flores para as homenagens nos velórios), dando condições reais de competição aos 

produtores rurais e agricultores familiares na seleção pública, conforme previa a Lei Geral, e 

após a vitória de alguns dos itens presentes no edital por parte deles, o núcleo de licitações 

enfrentou uma série de recursos para anulação dessas contratações.  

Mas a elaboração das respostas com elementos valorativos, estatísticas, argumentação, 

e o entendimento geral de que implementar uma política é ter uma ideia sobre sua significação, 

a representação de algum símbolo, e que deve confluir à perspectiva de vários atores 

(CAPELLA, 2006) é a leitura que extemporaneamente se faz daquele quadro. Elemento 

valorativo e simbólico havia: o produtor rural simples, que estava tendo a oportunidade de 

fornecer seus produtos. Os números e estatísticas estavam claros quanto a economia para a 

                                                 
110 Ver artigo 3º-A da LC n. 123/06. 
111 É o que se depreende da comparação entre as contratações formalizadas entre intermediários e os produtores 

com o SFMSP, nos processos administrativos 2012.0.265701-6 e 2014-0.241.950-0. 
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entidade pública. A argumentação teve seu ápice em uma reunião com produtores e empresários 

do ramo112. Em determinado momento houve a confluência das diferentes perspectivas, dos 

diferentes atores. Foram contratados os produtores, e as empresas intermediárias aceitaram 

tranquilamente o resultado113. 

Esses recursos foram apresentados por empresas limitadas (LTDA) e podem ter sua 

argumentação resumida em quatro pontos114: primeiro, os produtores não deveriam ser 

habilitados, pois descumprem a exigência de apresentar balanço patrimonial; segundo, não 

possuem assinatura de dirigente e contador; terceiro, não demonstram sua liquidez; e quarto, o 

procedimento dado a essas empresas fere princípios constitucionais, como a igualdade de 

condições. Ora, se o artigo 3º-A da Lei Geral disciplina que “se aplica ao produtor rural pessoa 

física e ao agricultor familiar” o tratamento diferenciado e favorecido, é por que se trata, como 

constatou, de um “desigual”. Para pessoa física enquanto empresário individual, sua 

comprovação de saúde financeira se dá no conjunto de bens, direitos e obrigações mediante a 

apresentação atualizada da declaração de imposto de renda. Assim como se dispensa contador 

para microempreendedor (MEI) nas contratações públicas, pela equiparação do citado artigo, 

para produtor rural também se dispensa. Por fim, constata-se que mais um ator (ou o conjunto 

das empresas LTDAs, nesse exemplo) levantou o princípio da equidade como inconstitucional, 

furtando-se para isso evocar que a comissão de licitação ia contra o princípio da igualdade de 

condições. Portanto, reafirma-se as palavras da autora e professora Maria Sylvia Zanella di 

Pietro: a igualdade no conteúdo dos direitos fundamentais está posta, a questão aqui é entre 

particulares atuando no mercado, e tratar os desiguais desigualmente. Em outras palavras, 

evocar para a ação pública, de fato, o princípio da equidade. 

Como se viu, os impactos das alterações que visam a aplicabilidade do tratamento 

diferenciado e favorecido, não se limitam ao âmbito jurídico por si só, mas suas implicações, 

ao serem praticadas pelos atores públicos, dialogam com outras matérias da gestão de políticas 

públicas. Surgem dificuldades de ordem prática do próprio funcionamento administrativo dos 

órgãos e entidades do município. Um exemplo concreto disso é o fato de o sistema orçamentário 

e financeiro (SOF), utilizado por toda a Prefeitura de São Paulo, não realizar ordem de 

                                                 
112 O autor, partícipe do caso, se recorda de, durante a argumentação, enfatizar a seguinte fala: “vocês [médios e 

grandes empresários] enquanto cidadãos, devem cobrar isso de nós, comprar mais barato”. 
113 Duas coisas ficaram na memória do autor nesse dia: um produtor que colocava a mão na frente da boca ao falar, 

por não ter os dentes da frente, e um empresário do ramo que ficou atônito durante a reunião e declarou nunca ter 

visto uma situação como aquela em suas relações de contratação com o poder público. 
114 As peças recursais, bem como todas as informações referentes a essa licitação, foram consultadas nos autos do 

processo administrativo n. 2014-0.241.950-0. 



98 

 

 

 

pagamento sem o registro de um CNPJ. A seguir, o comentário da diretora administrativa e 

financeira da autarquia, Ruth, a respeito dessa dificuldade na absorção da lei pela administração 

municipal: 

Mas aí precisaria fazer algumas adaptações. [...]. Por exemplo, ao sistema contábil. 

[...]. Que o sistema contábil não aceita um CPF de fornecedor. É simples assim. Então 

eu acho que isso é um dos problemas recorrentes. A legislação ela tenta criar algumas 

coisas, mas as adaptações necessárias às vezes não acontecem na velocidade que 

precisaria acontecer. E você só descobre isso quando você já está com a licitação 

pronta. Agora tem que emitir o empenho. Cadê o CNPJ do sujeito? Não tem. Só tem 

CPF. (GUASTALLE, 2018, n.p.). 

 

E continua a respeito dos trâmites para a viabilização do disposto na lei e as 

peculiaridades da gestão do município, ainda dentro do exemplo colocado: 

Eu acho que eles participaram como agricultores, mas eles tinham uma documentação 

intermediária. Eu não lembro muito bem. Mas eu sei que apareceu um CNPJ. [...]. Aí 

na hora de receber eles têm que ter conta no banco que a prefeitura indica. Então eles 

têm que se subordinar a legislação municipal que determina como tem que ser o 

pagamento, de que forma, etc. Eles eventualmente em outras prefeituras, numa 

prefeitura menor, eles podem retirar o cheque na boca do caixa lá da tesouraria. Mas 

na Prefeitura de São Paulo isso não existe. É feito o depósito. Ele tem que se adequar. 

E às vezes não é uma coisa tão tranquila assim. (GUASTALLE, 2018, n.p.). 

 

Para que o produtor rural pessoa física possa receber o pagamento enquanto empresa, 

segundo orientação da Receita Federal do Brasil, sua matrícula do cadastro específico (CEI) do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode equivaler a uma inscrição no CNPJ. Em outras 

palavras, o CEI pode ser usado pelo produtor rural para equiparação legal às pessoas jurídicas. 

Assim, essa matrícula permitiu que fosse feito um registro na Prefeitura para a realização do 

pagamento. Apesar de precisar haver a adaptação dos produtores às peculiaridades da gestão 

municipal, verificou-se que não houve nenhuma consideração a esse respeito no levantamento 

feito na legislação do município, posta no capítulo anterior. Trata-se de um impacto que exigiu, 

dos dois lados da licitação, uma postura ativa perante as dificuldades. A operacionalização dos 

objetivos da política das MPEs, seja na criação das condições de participação no edital, seja 

com a adaptação jurídico-tributário para viabilizar o pagamento, parte da norma, mas não se 

finda nela. Verifica-se que o direito, ou a implementação da política, está além do âmbito do 

texto legal.  

Outro impacto que tem como pano de fundo a questão da isonomia versus o tratamento 

diferenciado, porém oriundo do ambiente externo, isto é, do mercado para o poder público, é a 

criação de micro e pequenas empresas como estratégia de participação nas licitações pelas 

médias e grandes. Conforme visto na introdução deste trabalho, trata-se de uma externalidade 

negativa à finalidade que a política visa atingir. Escritórios de contabilidade, assessoria jurídica, 

setor de compras e vendas, entre outros exemplos, são todos instrumentos que dão força às 
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médias e grandes empresas na competição desse mercado peculiar que são as aquisições 

públicas. Pois, como se viu na contextualização deste trabalho, diferente dos estudos que 

mostram que a maior parte das MPEs possuem gestão familiar, sem a profissionalização que 

certas situações como as analisadas neste trabalho, as médias e grandes empresas estão prontas 

para absorverem as alterações das políticas em seus segmentos, e jogar conforme seu poder de 

atuação. 

Note-se que, na realidade, os resultados da política de apoio aos pequenos 

empreendimentos podem reverberar às médias e grandes empresas. Isso pode acontecer se o 

número de empresas abertas com o perfil tributário valorizado pela LC n. 123/06 surja como 

ação estratégica de grandes e médias empresas. Esse movimento pode ser evidenciado em 

alguns setores, como os de produtos de larga escala. Esse tipo de empresa que detêm grande 

parcela dos contratos públicos de determinado segmento, pode vir a inaugurar novas e menores 

empresas como estratégia de continuarem soberanas em seus mercados com o aporte das 

“mães” 115. Tal processo é claramente nocivo à democratização das contratações. E somente 

pode ser evitado por meio da gestão ativa em relação à política pública. Pois, como se busca 

chamar atenção, e será visto no desenvolvimento do trabalho, o tratamento diferenciado e 

favorecido implica aplicar o princípio da equidade para que as condições de competição sejam 

efetivamente democráticas. 

Eu achei que realmente beneficiou as micros e pequenas empresas. No entanto, eu 

comecei a perceber a má-fé durante os certames. A má-fé pelas limitadas. Onde elas 

começaram a criar as EPPs [...] não tinha como impedir. Mas era muito fácil a 

presença – vir a notar – a presença da limitada camuflada de EPP. Logo quando saiu 

o decreto, na verdade, essa lei complementar [147/14] [...] a primeira medida das 

grandes empresas foi criar uma nova empresa com um novo perfil tributário. 

Logicamente com outros sócios. Mas era muito fácil, dava para ver o sobrenome. Mas 

isso foi um momento que nós percebemos lá na licitação – nós enquanto equipe – que 

existiu já, qual foi o primeiro mecanismo de saída. Então, as grandes empresas – eu 

vi isso só nas grandes empresas – estamos falando de empresas gigantescas do ramo. 

Que fizeram, que tinham essas saídas. (SILVA, 2018, n.p.). 

 

Um exemplo do que relata o entrevistado é o que se deu com a empresa Industria de 

Urnas Bignotto LTDA, pessoa jurídica de direito privado, fornecedora de vários modelos de 

caixões. Trata-se de um fornecedor corrente da autarquia. Por exemplo, no levantamento 

histórico de contratos da empresa com o SFMSP, são encontrados, nos últimos dez anos, 

                                                 
115 Isso porque a vantagem em relação ao custo marginal dessas empresas é infinitamente superior aos das MPEs: 

não é preciso lançar mão de números para saber que a relação “baixo custo de produtividade” com “baixos tributos” 

traria enorme rentabilidade e lucros ainda maiores. Embora para os governos seja bom comprar barato, por si só 

tal condição não atenta ao princípio da lei de distribuição de renda e promoção de empresas menores e locais. 
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registros de vínculos firmados nos anos de 2008, 2009, 2011, 2013, 2014 e 2018116. No ano de 

2015, o grupo venceu uma licitação com a empresa Bignotto ME, ou seja, com o perfil tributário 

valorizado pelo tratamento diferenciado da Lei Geral. O pregão que se seguiu teve uma redução 

em relação ao valor referencial de mais de 20% da média de reduções: um contrato estimado 

em R$1.693.800,00, com aproximadamente 52% de redução na reserva orçamentária 

(composta pela média de R$ 3.559.544,04)117. A ligação entre uma empresa e outra parece 

deixar clara uma relação de alta vantagem para a competição. 

A gente sabia que as pessoas não faziam questão de esconder ali, até porque não tavam 

fazendo nada ilegal mesmo, mas também eram pessoas mais preparadas. (JÁCOMO, 

2018, n.p.). 

 

Como se pode constatar nas entrevistas, a própria motivação dos sujeitos que 

compunham o núcleo de licitações estava revestida com os princípios do direito público. Essa 

observação se torna relevante na medida em que, depreende-se nos exemplos, os princípios 

impactam a interpretação da lei enquanto política, e explicam muito das ações presentes no 

caso. Mas é importante destacar que não se resume ao rol de princípios do direito, e sim 

demonstrar que a história dos atores importa para a implementação (LIMA, D’ASCENZI, 

2013). A fala de Marcos, formado em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São 

Paulo (USP), evidencia um vínculo do trabalho com a formação acadêmica e os valores 

individuais: “[eu] conseguia enxergar que iria aplicar todos os elementos que aprendi na 

graduação [...] além da questão de vínculo afetivo e ideológico com as verdades que acredito” 

(MACHADO, 2018, n.p.). Não se trata de verificar se são coincidentes e convergentes com os 

princípios do setor público e, em especial, com a equidade, apenas trazer à tona o perfil dos 

atores para maior compreensão de suas escolhas de ação. Outra passagem que caracteriza esse 

pano de fundo do direito público em sua correspondência com os valores individuais de quem 

atuava no caso, cujo teor impacta as ações em análise, é o que segue: 

eu acho que é um grupo bastante ético. Eu acho que isso foi importante também, não 

só para a condução do trabalho que havia ali, mas uma questão pessoal também. 

Porque havia esse lado mais ético, comprometido com a administração pública, com 

o interesse público. (SOUZA, 2018, n.p.). 

 

No decorrer da construção e análise do caso, deparou-se com diversas ações dos atores 

responsáveis pela implementação das licitações na organização do SFMSP, que 

instrumentalizam os objetivos da política das MPEs. Pontualmente, sobre as ações dos 

integrantes do núcleo sob a perspectiva de abordar as alterações segundo os princípios 

                                                 
116 Portal da transparência do município de São Paulo. Disponível em: 

http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/contas/Paginas/Contratos-v2.aspx. Acesso em: 14 jan. 2019. 
117 Informações levantadas nos autos do processo administrativo n. 2014-0.130.932-8. 

http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/contas/Paginas/Contratos-v2.aspx
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constitucionais constantes nesse tópico, pode-se observar algumas evidências sobre a operação 

direta da Lei Geral, como nas negociações realizadas nas atas das sessões públicas. Tanto nos 

informes e abordagens junto dos licitantes a respeito do tratamento diferenciado e favorecido, 

quanto na argumentação para a redução dos preços e aferição de qualidade, seja dos produtos 

ou dos serviços, constata-se os imperativos e princípios do direito público e os valores 

compartilhados pela equipe de implementação. Levando em conta a característica inovadora da 

política, e antecipando as dificuldades administrativas que pudessem surgir aos atores 

beneficiários, um integrante comenta: 

Logo depois, como a gente foi vendo essa limitação das empresas, então, nos 

primeiros informes a gente já falava [sobre] os documentos que tinham que estar bem 

preparados. Porque a maioria dos nossos pregões eram para ME e EPP. (SILVA, 2018, 

n.p.). 

 

Observe-se um exemplo de condução, no início de um pregão eletrônico, realizado por 

esse núcleo de licitação, conforme ata de sessão pública do pregão eletrônico n. 73, do processo 

administrativo 2014-0.248.161-2: 

Atenção MICROEMPRESA e EMPRESA DE PEQUENO PORTE: A fim de que 

possa ser assegurada a preferência de contratação como critério de desempate em um 

certame, conforme preceituado na LC n. 123/06, com alterações dadas pela LC n. 

147/14, é necessário que o enquadramento da empresa esteja devidamente informado 

no sistema e-CADFOR. Portanto, torna-se imprescindível a atualização do "Porte da 

Empresa" na página "Dados Cadastrais", do sistema e-CADFOR. Cabe ainda ressaltar 

que somente poderá participar do direito de preferência a empresa que já tenha 

registrado o "Porte da Empresa" antes do encerramento da Etapa de Lances. SÃO 

PAULO [município], 2014d, n. p.). 

 

Apesar de se tratar de uma orientação legal e operacional simples – viu-se no Capítulo 

3 o Decreto n. 55.427/2014, que dispõe sobre atuação de pregoeiro frente às necessidades de 

adequação relacionadas às MPEs, entre outras alterações –, o registro em ata da informação 

durante a condução no certame se revela pertinente na medida em que se documenta o direito 

de preferência e o tratamento diferenciado, e estabelece uma direção que vai ao encontro da 

política, não só para as MPEs, mas para todos os licitantes presentes na sessão. As questões 

suscitadas pelas alterações na Lei Geral, e os impactos de ordem interpretativa (seu debate 

jurídico) e de ordem prática (entraves na operacionalização dos sistemas, as condições 

arquitetadas nos editais, entre outros), podem ajudar a explicar a ausência das diretrizes de 

favorecimento às MPEs em sessões públicas de outras organizações da Prefeitura de São Paulo, 

dentro do nosso recorte temporal. A percepção dos entrevistados, baseada em outras atas de 

licitações de diferentes órgãos e entidades, pode ser consubstanciada no seguinte trecho de um 

dos membros do núcleo: 

A gente assistia muitas atas [de licitação de outras organizações] [...] víamos a 

retórica. Na verdade, não é nem retórica, a conversa dos pregoeiros durante o chat [do 
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pregão eletrônico]. Era um pouco assustador. [...] o pregoeiro falava em Deus. Ele não 

dava nenhum informe. Abria, soltava todos os itens, tudo de uma vez para lance, 

quando tivesse um ou mais lotes. Imagina isso, uma ME e EPP trabalhando com isso. 

Imagina isso. Você não tinha nenhuma pausa, você não tinha nenhum informe. Era 

tudo simultâneo. [...] às vezes, até parecia que o pregoeiro, ele só ia soltando. Nem 

sabia, nem quer saber do licitante: é um cara que eu quero comprar. Não está nem aí. 

Me trazia um certo desconforto. [...] O trabalho [do núcleo de licitações] que se 

desenrolou [...] fazíamos totalmente o contrário. Dávamos informes, falávamos 

quando que iríamos soltar para etapa de lance. Quando ia ser a etapa de negociação. 

Quando ia começar. Eu acho que a microempresa, a empresa de pequeno porte, 

quando via, eu acho que conseguiam entender. Pelo menos participar de uma maneira 

mais efetiva [...] orientava, dava... pedia... tinha mais a questão de orientar. (SILVA, 

2018, n.p.). 

 

Trata-se de uma evidência (a condução informativa e orientada) que, para ser colocada 

no caso, foi considerada uma exceção. Após as falas dos sujeitos, realizou-se um levantamento 

de atas dos pregões públicos no recorte temporal do período em análise (2015 e 2016), e 

constatou-se que, de fato, não era corrente a condução feita nessas características, nem mesmo 

em relação às próprias regras do pregão. Excetuando-se o fato de não haver clareza a respeito 

das novas disposições às MPEs nas atas das licitações públicas, uma condução que não assegure 

os passos da seleção pode ferir princípios administrativos do processo, como o da 

competitividade, uma vez que se pode perder um ou mais licitante pela simples falta de 

informação. Como sugere em vários momentos do estudo de caso, trata-se de problemas não só 

relacionáveis à implementação da política de tratamento diferenciado nas aquisições públicas, 

mas também do próprio pregão eletrônico. Outro exemplo em relação à condução orientada do 

certame, pode ser observado nessa passagem da ata de sessão pública do pregão eletrônico n. 

73, do processo administrativo 2014-0.248.161-2: 

Srs. Licitantes, dentro de instantes daremos início à fase de lances. Favor ficarem 

atentos ao relógio colocado no canto superior direito da tela, o qual indicará o início 

e o término desta fase. Preencham suas ofertas em campo próprio, pois não serão 

aceitas ofertas via chat. PEDIMOS ATENÇÃO PARA A DIGITAÇÃO DOS 

LANCES NO SISTEMA, UMA VEZ QUE, SE O LICITANTE GRAVAR UM 

LANCE ERRADO, NÃO PODERÁ CORRIGI-LO. (SÃO PAULO [município], 

2014d, n. p.). 

 

 Outro personagem entrevistado observa que esse tipo de condução auxiliava também 

nas negociações, etapa final da licitação na modalidade pregão eletrônico: 

A gente pega as atas de sessão pública, a gente analisa a postura do pregoeiro, quando 

você tem uma atuação mais firme desde o início, que já era... exemplificando, 

retomando questões do edital, decretos, postura dos participantes, atenção ao 

referencial etc. Que você tem que cumprir que você vai... se você não cumprir, você 

vai perder o direito de licitar. Então, dentro da... eu acho que a postura, desde o início 

dos pregoes, também eram fundamentais para que você chegasse e você tivesse 

credibilidade depois, para negociar com o licitante. (MACHADO, 2018, n.p.). 

 

 Há casos em que a licitação é perdida sem qualquer tipo de negociação por parte do 

pregoeiro. Mas, ao invés de se apontar a contradição da postura desses pregoeiros em relação 
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aos deveres de um servidor público perante os princípios que regem seus atos, da licitação e de 

toda a legislação pertinente que ele deve executar, e sem querer lançar norma de como deve ser 

a condução dos certames, tende-se à compreensão do motivo dessa regra118. Além das 

controvérsias jurídicas que incidem sobre a segurança nos atos dos servidores, há uma 

consideração a respeito da formação do pregoeiro e equipe de apoio, seja na Escola Municipal 

de Administração Pública de São Paulo (EMASP), seja na Escola de Contas (EC) do próprio 

órgão de controle externo do município, o TCM, que foram os espaços presentes no caso que 

proporcionaram as formações para essas atuações. Veja-se a seguinte passagem: 

No próprio [curso do] TCM [na Escola de Contas] não tinha esse desenvolvimento. E 

acredito que quando você tem esse desenvolvimento, você tem uma relação com os 

licitantes que estão na sessão, você também ganha um pouco de respeito, para você 

chegar depois na parte de negociação e ele acreditar no que você está falando. Se você 

desenvolve o raciocínio desde o início, mostrando todos os pormenores daquela 

sessão, dando clareza para eles que estavam falando com um pregoeiro interessado, 

que tinha conhecimento do que estava fazendo. Tudo isso dava mais credibilidade 

quando chegássemos na negociação.  (MACHADO, 2018, n.p.). 

 

 Como já se sugeriu, a formação dos que compunham o núcleo de licitações é 

diretamente relacionada a área pública e será considerada em tópico pertinente. A propensão da 

análise com esse dado é que haja o endosso do elo entre a capacitação técnica e especializada 

dos sujeitos, com uma afinidade de valores pessoais junto dos princípios constitutivos do setor 

público, em particular da equidade, perante a atribuição de se implementar nas licitações do 

SFMSP as diretrizes pertinentes à política da micro e pequena empresa. Neste tópico, intentou-

se passar pelas questões gerais a que o caso se debruça, e caracterizar o tom mais marcante do 

seu pano de fundo, erigido pelos fundamentos do direito público. 

Antes, porém, de analisar o núcleo de licitações e suas ações perante a política das 

MPEs, intenta-se conhecer melhor a organização em que o caso aconteceu. 

 

4.3 AS CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS: DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO 

 

[P]orque é um monopólio, não tem como um monopólio ser deficitário, estava 

deficitário em dezoito milhões, onze milhões oficialmente, mas depois a gente apurou 

que era dezoito milhões. Não tem como isso acontecer, a não ser com uma atitude 

deliberada, visando a privatização. (PINTO, 2018, n.p.). 

 

                                                 
118 Para ilustrar, elaborou-se uma lista de atas públicas que podem ser acessadas por meio das plataformas 

eletrônicas de compra, tanto a BEC-SP, quanto o ComprasNet, e verificar o contraste em relação a condução dos 

certames. Trata-se de uma lista de atas em que os pregoeiros não informam nada a respeito do pregão, nem mesmo 

de suas etapas, o que, facilmente se nota, denota a ausência da promoção da política das MPEs. Foi feita uma 

amostragem de 10 unidades, das 32 possíveis, referentes ao número de secretarias. Vide APÊNDICE D. 
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O presente tópico tem como objetivo estabelecer os parâmetros administrativos e 

financeiros da organização do SFMSP, para que a abrangência do entendimento da 

implementação em análise se dê no âmbito interno da autarquia, mas também externo. 

A administração direta e indireta representa a divisão do conjunto denominado de 

Administração Pública. A administração direta é formada por órgãos sem personalidade 

jurídica, caso esse das secretarias municipais e estaduais, e dos ministérios no nível federal. 

Não se pode dizer, porém, que prefeitos, secretários e ministros não estejam incluídos no 

subconjunto da administração indireta e suas entidades. A dimensão política ultrapassa os 

limites das estruturas de Estado. Uma vez representantes eleitos, prefeito e secretariado estão 

na municipalidade como um todo. Formalmente, os órgãos e entidades estão apenas vinculados: 

há uma ligação de ordem política entre a secretaria da saúde e uma fundação hospitalar, mas a 

alocação administrativa do orçamento interno desta independe daquela. Possui seu 

funcionamento próprio. No caso da autarquia do serviço funerário, no recorte do período que 

vai de dezembro de 2014 a dezembro de 2016, a vinculação se dava com a Secretaria Municipal 

de Serviços. Novamente, havia a ligação política, mas a atuação administrativa se dava de 

maneira independente, com a administração direta acolhendo as ações vindas da entidade e 

tomando ciência, mais do que com qualquer tipo de instrução ou correição119.  

Para o presente estudo é preciso delimitar essa consideração, uma vez que a organização 

em análise faz parte da administração indireta e possui personalidade jurídica autônoma, o que 

significa maior atenção às suas ações pela responsabilidade em termos de abrangência e 

flexibilidade. A administração indireta está dividida em organizações de direito público e de 

direito privado, as primeiras compreendem as autarquias e fundações, e as segundas empresas 

públicas e sociedades mistas120. No município de São Paulo, além do serviço funerário, pode-

se citar o exemplo da Fundação Theatro Municipal (criada pela Lei 15.380 de 27 de maio de 

2011), como uma organização da administração indireta de direito público, vinculada à 

Secretaria Municipal de Cultura. Para um exemplo de organização na administração indireta 

em regime de direito privado, pode-se citar a Companhia de Processamento de Dados do 

Município, a PRODAM (criada pela Lei 7619 de 23 de junho de 1971, com diversas alterações 

                                                 
119 O papel da correição fica com o Conselho Deliberativo e Fiscal atrelado à Superintendência. 
120 São exemplos de autarquias federais o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), e o Banco Central (BACEN); nos estados, são exemplo todas as 

universidades públicas, com regimes autárquicos. 
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posteriores), responsável pela parte tecnológica de toda a administração municipal121. Embora 

a flexibilidade de um regime e outro difira, a licitação, processo em que está presente o recorte 

da política aqui analisada, acompanha o dinheiro público, portanto, aquelas organizações de 

direito privado também possuem o dever de licitar. 

Como vimos, a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei 

específica (não é um ato administrativo pela autoridade do prefeito, ou feita através de um 

contrato), trata-se de uma autorização legislativa, processada pela casa legislativa respectiva 

(câmaras municipais, assembleias estaduais e Congresso Nacional), conforme previsão dada 

pelo artigo 37, inciso XIX da Constituição: 

XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição 

de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei 

complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação (BRASIL, 1988, não 

paginado). 

 

Vale dizer, é uma lei monotemática, específica, trata apenas da instituição da autarquia, 

ou seja, não cabe tratar de nenhum outro tema122. Outrossim, essas peculiaridades legislativas 

são interessantes de serem mencionadas, na medida em que denotam sua importância enquanto 

interesse político de haver um serviço público dessa natureza. Pois, igualmente, sua extinção 

também dependerá de lei específica, o que exige maior tempo, recursos e atores políticos (dos 

três poderes incidentes no município) para ser feita. Novamente, não se trata de mero ato de um 

prefeito. Encontra-se definição no Decreto-Lei n. 200/1967, que disciplina a organização 

pública federal, em seu artigo 5º, inciso I, com o conceito legislativo de autarquia: 

I – Autarquia – o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, 

patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração 

Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e 

financeira descentralizada. (BRASIL, 1967, não paginado). 

 

Embora não se encontre o mesmo texto ligado diretamente aos municípios, combinado 

com o supracitado inciso XIX do artigo 37 da Constituição, entende-se que se trata da mesma 

disposição para todos os entes federados123. O radical grego da palavra ‘autarquia’ é o mesmo 

de autonomia, o que, juntamente com a disposição legislativa posta na organização pública 

federal, sugere um vínculo meramente formal com a administração direta. Autonomia aqui é 

                                                 
121 Responsável, dentre muitos outros, pelo Sistema Orçamentário Financeiro (SOF) utilizado por toda a 

administração pública do município. Podemos citar também os cadastros municipais, para um exemplo além de 

softwares em si. 
122 Celso Antônio Bandeira de Mello é tido como referência na área do direito em matéria de autarquias, com uma 

obra intitulada “Natureza E Regime Jurídico Das Autarquias”. Porém, trazer o conceito dos autores da área do 

direito abriria uma discussão que foge aos propósitos deste trabalho. Por isso, utiliza-se apenas os conceitos legais. 
123 A Lei de Responsabilidade Fiscal trata também das autarquias, mas a respeito de questões contábeis e 

financeiras para União, Estados e Municípios, mas não trata de sua definição. 
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entendida como a capacidade de autogoverno, e na medida em que a autarquia pode intervir na 

ordem social e econômica do município ao executar as atividades que justificam sua criação 

(sob o “relevante interesse coletivo” a que alude o artigo 173 da Constituição), desde a alocação 

de seus recursos próprios, essa característica de conduzir a si mesma pode ser admitida. E, desta 

feita, tem-se também seu elemento político, pois se trata de uma estrutura administrativa 

responsável por executar políticas públicas. Para citarmos um exemplo, há gratuidade do 

serviço (transporte, velório, caixão, homenagens e enterro) aos doadores de órgãos e aos 

munícipes que não possuem condições de arcarem financeiramente com os serviços – leis 

11.479/1994 e 11.083/1991, respectivamente. 

A autarquia do SFMSP foi criada pela Lei n. 5.562, de 13 de novembro de 1958, 

posteriormente alterada pela Lei n. 7.430, de 24 de março de 1970, e à época, estava diretamente 

vinculada à Secretaria de Serviços e Obras. Como dito acima, no período analisado no caso 

(dezembro de 2014 a dezembro de 2016), a vinculação era com a – hoje extinta – Secretaria 

Municipal de Serviços. A organização interna da autarquia está dada pela Lei 8.383 de 19 de 

abril de 1976, e pode-se ilustrar o que se encontra nela instituído com o organograma da 

entidade disponibilizado em seu site: 

 

Figura 5 – Organograma do SFMSP. 

 

 

Fonte: Portal do SFMSP. Disponível em: 

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/servico_funerario. Acesso em 11 mar. 2019. 

 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/servico_funerario
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Em meio ao recorte temporal, em dezembro de 2015, o SFMSP possuía 1.202 

funcionários, e um ano depois, em dezembro de 2016, devido as aposentadorias, eram 1.125 

funcionários124. Como se vê no organograma, a organização estava dividida em três grandes 

departamentos: a) administrativo financeiro; b) produção; e c) cemitérios. O Departamento de 

Cemitério gerenciava os 22 cemitérios municipais mais o crematório, além da fiscalização dos 

cemitérios particulares. O Departamento de Produção compreendia a logística, o estoque de 

caixões, de flores (em câmaras frias), paramentos (objetos para ornamentação dos velórios), e 

o transporte. E, como já se começou a caracterizar, o Administrativo Financeiro era responsável 

por toda gestão da receita e despesa, junto das agências e velórios, e os outros dois 

departamentos. Dessa maneira, os mais de mil servidores estavam divididos em funções que 

iam desde todos os setores administrativos, passando por motoristas, até sepultadores. Uma 

gama de atividades e perfis de funções extremamente diferentes. Certamente, não só o tamanho 

da estrutura administrativa, mas todos os serviços que a autarquia prestava, tornava sua gestão 

extremamente complexa. 

O gabinete, pode-se notar que estava composto de quatro diferentes tipos de assessorias: 

técnica (de onde se derivou o núcleo de licitações), jurídica, informática e imprensa. Havia 

ainda a fiscalização, responsável por diligência interna, e eventuais problemas externos ao 

SFMSP125.  O Conselho Deliberativo e Fiscal, que se reunia uma vez por semana para a análise 

e manifestação a respeito de qualquer assunto afeito à autarquia, ou a pedido da superintendente 

(artigo 7º, Lei 8383/1976), também estava bastante presente no gabinete da Superintendência. 

Completavam o gabinete a própria chefia de gabinete. É certo que, na rotina, cada um dos três 

diretores dos grandes departamentos supracitados da autarquia, estavam presentes em reuniões, 

seja administrativa para despachos internos, seja com parceiros que faziam parte da rede 

atrelada a organização, ou reuniões político-administrativa de equipes, para monitoramento e 

orientação referente ao planejamento. A rotina intensa de um gabinete, naturalmente, conta com 

atores de sua linha de comando político dentro do governo eleito, neste caso, outros dois 

gabinetes, o da Secretaria Municipal de Serviços e do próprio prefeito.  

                                                 
124 Informações presentes no Portal Da Transparência da Prefeitura de São Paulo. Disponível em: 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/folha-de-pagamento-sfmsp.  Acesso em: 14 jan. 2019. 
125 Contatou-se inúmeros problemas na gestão da autarquia, em uma gama variada de assuntos. Seria fugir ao tema 

nomear e remontar todos eles. Um exemplo pertinente de se fazer menção, porém, é o dos desaparecidos. 

Juntamente com o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), o SFMSP participava do Programa de 

Localização e Identificação de Desaparecidos (PLID). O objetivo da parceria com o programa foi dar publicidade 

a desaparecidos no diário oficial do município, vítimas de crimes ou não, com a descrição e características dos 

corpos que seriam sepultados. Além da interface com o MP, a relação com Secretaria dos Diretos Humanos 

também esteve presente, enquanto temática dessa pasta. Trata-se de mais um elemento de rica análise, e que 

complexifica a gestão da autarquia. Para maiores detalhes, ver: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/plid.  

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/folha-de-pagamento-sfmsp
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/plid
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Além da dimensão de seu tamanho, essa estrutura político-administrativa posta no 

organograma do SFMSP é importante de ser colocada para que se entenda as demandas, sua 

variedade, e os próprios serviços a que a autarquia possui o dever de prestar. No primeiro ano 

do recorte deste estudo, 2015, morreram e foram atendidas pelo SFMSP 77.053 (setenta e sete 

mil e cinquenta e três) pessoas em São Paulo, em uma média de 6.421 (seis mil, quatrocentos e 

vinte um) atendimentos por mês, e 214 (duzentos e quatorze) atendimentos por dia126. Trata-se 

de um volume extremamente alto, sem paralelo no Brasil. Isso importa para o tema deste 

trabalho nos seguintes pontos: a demanda de aquisições públicas da organização é alta e, se não 

há paralelo no país de um serviço funerário público dessa magnitude, algumas de suas 

contratações serão praticamente exclusivas. Esse fato se torna importante para entender o caso, 

pois influi na qualidade da implementação, devido a relação de prioridade frente ao volume de 

processos, e às especificidades dos objetos. Entre os processos inovativos, ou as tentativas que 

podem ser vistas como capacidades político-relacionais (GOMIDE, PIRES, AMARAL, 2014), 

para contornar essas peculiaridades da autarquia, nota-se que uma perspectiva top down se faz 

presente como condição de funcionamento da própria organização: adiante, para caracterizar a 

prática administrativa e política na rotina da autarquia, pode-se tomar o seguinte trecho da 

entrevista com a diretora do departamento de administração e finanças, na confluência da 

perspectiva de eficácia em relação às normas: 

ao contrário das secretarias, a contabilidade da autarquia faz a sua própria 

contabilidade. Então isso é uma coisa muito normatizada, muito investigada, muito 

auditada. Então é um elemento importante. Então você pode carregar nos tons [em 

relação às políticas públicas, aos objetivos do planejamento estratégico], mas você 

tem que cumprir aquilo porque é legislação pura. Você não tem muito como sair fora. 

A minha função era adequar os objetivos da superintendência àquilo que eu conhecia 

da lei e aquilo que a gente tinha como capital humano para poder fazer acontecer as 

coisas. [...]. [A superintendente] sempre deixava claro o que era prioridade e o que 

estava alinhado com o Planejamento Estratégico. Além disso a gente tem a Lei 

Orçamentária Anual [LOA] que também é uma régua para a gente... para balizar as 

ações. Então tinha que ficar mais ou menos dentro disso. (GUASTALLE, 2018, n.p.). 

 

Como se nota, esse trecho deixa claro também a diferença de gestão orçamentário-

financeira que ocorre entre administração direta e indireta. O controle, interno e externo, 

também possui um reforço por conta da característica de autonomia da entidade: 

Em primeiro lugar são as visitas e os relatórios do Tribunal de Contas. Como é uma 

autarquia, então eles fazem uma visita anual detalhada. [...]. São pelo menos dois 

meses revisando as ações e depois você vai gastar três, quatro meses dando resposta 

para as coisas que eles levantam. [...]. A gente tem eventualmente as visitas da 

Secretaria de Finanças porque dentro da Secretaria de Finanças há assuntos 

específicos. [...]. E então o que estava de acordo, o que não estava de acordo. Então 

eles fazem esse levantamento. A qualquer tempo, a qualquer momento eles podem vir 

                                                 
126 Dados do Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade (PRO-AIM) da Secretaria de Saúde 

do município de São Paulo. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/epidemiologia_e_informacao/mortalidade/
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fazer uma verificação e aí você tem que dar atenção e responder. (GUASTALLE, 

2018, n.p.). 

 

Para a dimensão financeira, observa-se a seguir a receita e despesa do SFMSP durante 

os quatro anos do mandato em que se localiza a gestão em análise: 

Tabela 5 – Receita prevista e realizada do Serviço Funerário de 2013 a 2016. 
EXERCÍCIO RECEITA VARIAÇÃO (%) (B - A) 

Previsto (a) Realizado (b) 

2013 R$ 125.960.000,00 R$ 107.337.961,73 -14,8 

2014 R$ 186.525.000,00 R$ 121.943.026,70 -34,6 

2015 R$ 166.000.000,00 R$ 142.557.036,89 -14,1 

2016 R$ 175.000.000,00 R$ 138.909.400,23 -20,6 

Fonte: Secretaria da Fazenda – Prefeitura de São Paulo, 2018. Elaboração Própria. 

 

A TAB. 5 reúne informações acerca da evolução da receita prevista e realizada durante 

o período de 2013 a 2016, permitindo avaliar a variação percentual para cada ano. É preciso 

destacar que o comando da gestão do SFMSP nesse estudo de caso, foi assumido em janeiro de 

2014, um ano após o início do novo governo municipal, em janeiro de 2013. E o recorte 

temporal da atuação e implementação se inicia em dezembro de 2014. Como se observa na 

tabela, após a entrada da nova gestão, houve um aumento das receitas da organização, composta 

majoritariamente de venda de homenagens e concessões tumulares. Mesmo a variação do 

último ano (2016) tendo sido a maior, pode-se notar que se trata do segundo maior montante 

realizado. 

A seguir, a TAB. 6 das despesas da organização no mesmo período das receitas: 

Tabela 6 – Despesas do Serviço Funerário de 2013 a 2016. 
EXERCÍCIO DESPESA VARIAÇÃO (R$) (a - b) 

 Empenhado (R$) (a) Liquidado (R$) (b)  

2013 125.626.933,22 111.556.100,22 14.070.833,00 

2014 140.962.807,37 121.853.708,33 19.109.099,04 

2015 155.793.696,80 147.537.047,49 8.256.649,31 

2016 133.623.791,13 128.169.893,84 5.453.897,29 

Fonte: Secretaria da Fazenda – Prefeitura de São Paulo, 2018. Elaboração Própria. 

 

A tabela de despesa apresenta o empenhamento e o quanto de fato foi liquidado. O 

empenho, para os particulares contratados, representa o direito de receber o ativo, ou, em termos 

mais simples, a confirmação de que há dinheiro por parte da organização pública programado 

para seu pagamento. O liquidado é o que efetivamente será pago, ressalvada situações em que 

não há cumprimento satisfatório da contratação (o que se demonstra na TAB. 7, abaixo). É 

interessante observar a variação do quanto é liquidado, uma vez que isso reflete, entre outras 

variáveis, a gestão dos contratos: pagar o que foi de fato entregue e o serviço que foi 
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efetivamente prestado. Essa variação representa uma espécie de sobra que, com alguma gestão 

orçamentário-financeira, será aproveitada para outros fins. Trazer esse funcionamento às claras 

permite entender, entre outras coisas, por que a organização alcançou tantas contratações no 

curto recorte temporal analisado. Essa otimização orçamentária e financeira é bem explicada 

pela diretora do departamento responsável: 

Você tem um saldo de empenho que você sabe que não vai ser usado. Mas não existe 

um documento formalizando que esse saldo de empenho não vai mais ser usado. O 

contrato já terminou. Tudo já foi pago. Agora precisa de um despacho para autorizar 

o cancelamento. Bom. Você conseguir do gestor uma manifestação, depois meter isso 

para o jurídico, depois pedir uma autorização para superintendente para cancelar o 

empenho. [...]. Nós não estamos fazendo nada ilegal. Só que nós precisamos desse 

saldo de empenho agora porque tem que empenhar. [...]. O elemento de despesa está 

correto. A atividade não é a mais correta, mas o elemento de despesa está correto. 

Então coisas assim. Entendeu? Que se ela [a contadora] não comprasse essa ideia 

dificultaria muito a execução. A gente não conseguiria chegar nos resultados que nós 

chegamos.  (GUASTALLE, 2018, n.p.). 

 

A TAB. 7 apresenta um resumo orçamentário-financeiro da organização nos exercícios 

de 2015 e 2016, especificamente, onde se visualiza essa movimentação no recorte que o caso 

em análise gerou. A disposição dos números possibilita observar o valor da receita e das 

consequentes fases da execução da despesa. Permite a observação do valor liquidado em relação 

a despesa, bem como o valor efetivamente pago sobre o montante liquidado (demonstrando o 

supracitado). Note-se que em dois anos houve uma movimentação financeira (o que 

efetivamente foi pago) de mais de R$ 265.000.000,00 (duzentos e sessenta e cinco milhões de 

reais): 

Tabela 7 – Execução orçamentária SFMSP entre 2015 e 2016. 
ANO RECEITA (R$) DESPESA (R$) EMPENHADO (R$) LIQUIDADO (R$) PAGO (R$)  

2015 142.557.036,89 172.621.416,98 155.793.696,80 147.537.047,49 140.789.988,61 

2016 138.909.400,23 182.680.000,00 133.623.791,13 128.169.893,84 125.261.613,75 

Fonte: Secretaria da Fazenda – Prefeitura de São Paulo, 2018. Elaboração Própria. 

 

A seguir, a TAB. 8 apresenta a receita prevista e realizada da autarquia do serviço 

funerário, em relação ao total da receita prevista e realizada no município de São Paulo, para 

os anos de 2015 e 2016, referentes ao contorno temporal do caso. Nessa tabela, pode-se observar 

que a proporção da receita do SFMSP em relação ao município caiu dos 0,35% previsto em 

2015 para os 0,32% no ano de 2016, havendo queda de arrecadação no próprio município. É 

interessante observar essa proporção ao lado do fato de que, à época, haviam 99 (noventa e 

nove) destinos à arrecadação da capital, tanto em 2015 quanto em 2016. No orçamento do 

SFMSP, entretanto, são ao todo 33 fontes para a composição de sua receita, a maioria formada 

por produtos e serviços da própria entidade, sendo repasses do tesouro municipal menos de 5% 
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do total. O órgão que possui a maior destinação é a Secretaria Municipal de Educação, com 

22% do total, no ano de 2016, por exemplo.  

Tabela 8 – Receita prevista e receita realizada 2015 e 2016. 
Descrição 2015 2016 

Previsto Realizado 

Serviço Funerário R$ 175.000.000,00 0,35% R$ 138.909.400,23 0,32% 

Município  R$ 50.377.103.572,00 R$ 43.885.135.003,83 

Fonte: Secretaria da Fazenda – Prefeitura de São Paulo, 2018. Elaboração Própria. 

 

A partir disso, importa saber a movimentação desse montante para as licitações da 

organização, onde se encontra a análise da política das MPEs em estudo. Abaixo, a TAB. 9 

permite a análise comparativa dos valores licitados por tipo de contratação pública, nos dois 

anos, entre 2015 e 2016. São três os tipos: aquisição de materiais e produtos; ata de registro de 

preços; e contratação de serviços prestados. Como se pode observar na tabela, os tipos de 

contratação ‘aquisições’, e contratação de ‘serviços’, possuem comportamento inverso no 

período, medido em termos de valores totais. Em 2015, tem-se cerca de 21,9 milhões de reais 

destinados a aquisição de materiais e produtos, e em contrapartida, para o ano de 2016, o 

montante total é de aproximadamente 588 mil. Como dito, o inverso acontece com os serviços: 

Tabela 9 – Resumo valor pregoado por tipo de contratação (comparação 2015 – 2016). 
ANO AQUISIÇÃO ATA SERVIÇO 

2015 R$ 21.971.878,46 R$ 19.524.074,16 R$ 484.186,30 

2016 R$ 588.301,63 R$ 2.038.474,56 R$ 14.398.715,24 

Fonte: Comissão Permanente de Licitações (CPL), 2018.  

 

Em termos de produtividade e impacto financeiro nas licitações juntos das MPEs, será 

disposto em tópico adiante. Do ponto de vista amplo do processo, essa inversão entre aquisições 

e serviços pode ser atribuída ao fato de as contratações de materiais e produtos serem realizadas 

de maneira mais célere do que aqueles objetos referentes aos serviços (é o que se evidencia no 

rol de processos analisados). E, uma vez tendo quantidade satisfatória em estoque, ou a 

possibilidade de requisição em ata de registro de preços, não se repetiu o desempenho no 

segundo ano dentro do período por se tratar de necessidade já superada. De outro modo, com 

implicações diretas nas contratações como um todo, envolvendo micro e pequena empresa ou 

não, as instruções e auditorias realizadas nos processos de licitação cujo objeto é algum tipo de 

serviço, implicam, factualmente, em maior tempo.  

Afora as consequências políticas evidentes do “fator tempo” (morosidade nas políticas 

públicas, interrupção do planejamento, entre outros), a mais sobressalente para nosso estudo é 

a queda no impacto financeiro entre potenciais MPEs com direito – exclusivo ou não – a licitar.  
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A TAB. 10 apresenta o número médio de dias úteis, mediante consulta ao diário oficial do 

município, no ato de autorização, e no ato de homologação do processo, para a conclusão do 

pregão pela equipe da comissão permanente de licitações do serviço funerário: 

Tabela 10 – Média de dias úteis entre data de autorização e homologação (2015 e 2016). 
Ano Referência 2015 2016 

Média em dias úteis para autorização 82 51 

Média em dias úteis para homologação 75 37 

Fonte: Elaboração própria do autor a partir de informações do APÊNDICE C. 

 

Nesses dois anos, foram mais de 100 licitações realizadas, das quais os processos 

formam a principal fonte documental para essas análises (ver APÊNDICE C). Para o ano de 

2015, foram retirados do cálculo da média de dias os pregões de limpeza predial (PA127 n. 2014-

0.248.161-2), urnas funerárias (PA n. 2014-0.267.916-1), veículos de fiscalização (PA n. 2014-

0.120.722-3) e veículos traslado (PA n. 2015-0.070.688-0). Para o ano de 2016, foram retirados 

da média os pregões áreas verdes (PA n. 2014-0.248.183-3), revestimento de urnas (PA n. 2015-

0.135.675-1), carros elétricos (PA n. 2015-0.238.954-8) e velas brancas (PA n. 2015-0.335.944-

8). A média de dias desses processos, cujos objetos são serviços de elaboração e/ou instrução 

complexa, além de serem origem de ampla auditoria, destoa sobremaneira dos demais, como se 

representa nos gráficos a seguir:  

 

GRÁFICO 4 – Licitações complexas: média de dias entre autorização e homologação, 2015. 

 
Fonte: Diário Oficial da Cidade de São Paulo. Elaboração própria. 

 

                                                 
127 Sigla para ‘Processo Administrativo’. 
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Para o ano de 2016: 

 

GRÁFICO 5 – Licitações complexas: média de dias entre autorização e homologação, 2016. 

 
Fonte: Diário Oficial da Cidade de São Paulo. Elaboração própria. 
 

Como se afirmou, existem problemas próprios dos processos licitatórios que impactam 

na implementação da política das MPEs neles presente. Nesse caso, pela alta complexidade dos 

objetos e pelo alto volume financeiro dessas contratações, a necessidade de uma instrução 

processual, ou seja, estudos, dados e informações – técnicos e jurídicos – para comprovar sua 

pertinência (exigências advindas da própria lei de licitações e contratos, e dos decretos 

municipais que regulam a matéria), e os longos relatórios de auditoria do controle externo 

(TCM) e interno (CGM), explicam esse número de dias distantes da média. Com a finalidade 

de demonstrar como as grandes licitações podem impactar as diretrizes da Lei Geral, será 

utilizado o exemplo extremado do GRÁF. 5, o processo de áreas verdes (PA n. 2014-0.248.183-

3). 

Quando o Plano Diretor do Município de São Paulo (Lei 16.050 de 31 de julho de 2014) 

foi publicado, de acordo com seus artigos 265, 266 e 283, passou-se a conceber os cemitérios 

como áreas verdes, devendo ser tratadas enquanto tal (SÃO PAULO [município], 2014b)128. 

Providenciou-se, assim, um processo de licitação para limpeza predial e outro para limpeza 

externa, das áreas verdes – uma grande gestão de resíduos sólidos orgânicos, na realidade. 

Como se pode observar nos autos desse processo, trata-se de um edital trabalhado com a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), juntamente com o Plano de Gestão Integrada 

                                                 
128 Para ilustrar essa dimensão, o cemitério Vila Formosa possui uma área verde de 763.175 m² (REZENDE, 2000).  
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de Resíduos Sólidos da Cidade de São Paulo (PGIRS, Decreto Municipal n. 54.991, de 2 de 

abril de 2014), e arquitetado sob o princípio da sustentabilidade (artigo 3º da Lei de Licitações 

e Contratos, n. 8.666/93, alterado pela Lei Federal n. 12.349/2010). Assim, na influência dessa 

legislação, encontra-se nas obrigações das empresas contratadas a destinação de 0,5% para 

educação ambiental, tratamento dos resíduos por compostagem, orientações diversas de 

manejo, de como evitar ao máximo o envio dos resíduos aos aterros, entre outras disposições 

sustentáveis129. 

Feita essa breve caracterização desse processo de licitação, pergunta-se: como se pode 

influir junto das diretrizes da política da micro e pequena empresa? Como o valor referencial 

para a disputa na seleção pública era de R$ 11.002.148,16 (onze milhões, dois mil, cento e 

quarenta e oito reais, e dezesseis centavos), em um primeiro momento depreende-se que a única 

interface possível com a Lei Geral se daria com a forma preferencial de subcontratação de uma 

MPE (inciso II, do artigo 48, da LC nº 123/06), em que uma empresa de porte médio ou grande, 

vencedora do certame, poderia ou não optar na execução contratual. Algo que dificilmente 

ocorreria sem um incentivo ou obrigatoriedade, opções não dispostas para esses casos no recorte 

da Lei Geral que ora se analisa. São 11 milhões distribuídos em seis empresas, e não mais 

concentrado em apenas uma. 

O que se fez, entretanto, foi dividir um único contrato (limpeza predial e das áreas 

externas estavam juntas, repita-se130) em seis: recortou-se três regiões da cidade, para cada uma 

delas foram feitos lotes compostos pelas necrópoles correspondentes, em cada um desses lotes 

um contrato de limpeza predial e um de limpeza externa (áreas verdes)131. Isso possibilitou uma 

nova condição de seleção e deu entrada às MPEs nas disputas pelos serviços, uma vez que cada 

lote, estaria próximo – ou, pouco acima – do limite de faturamento anual das pequenas 

empresas, cujo valor, como vimos, é de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). 

Com essa estratégia, e a disputa corrente que se observa no pregão, reduziram-se os valores. 

Assim, todos os lotes foram vencidos por empresas de porte ME ou EPP.  As variações de 

valores dos lotes se dá devido ao número de cemitérios e suas respectivas metragem quadrada 

                                                 
129 O objeto da licitação: “contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção 

e conservação a serem executados nas áreas externas (intramuros), sob o princípio da sustentabilidade, dos 

cemitérios e crematório do município de São Paulo, com fornecimento de mão de obra, insumos e equipamentos, 

com contrato previsto para 12 meses, de acordo com as especificações técnicas constantes do anexo I deste edital”. 

Conforme se lê no edital de pregão n. 69/SFMSP/2014, dos autos do PA n. 2014-0.248.183-3. (SÃO PAULO 

[município], 2014e). 
130 Como lembrou a superintendente em entrevista, trata-se de uma das empresas que estava há muitos anos no 

SFMSP, assim como se apontou anteriormente. Esta, que fazia a limpeza, estava há 27 anos. 
131 Ver ANEXO A, contendo o mapa da cidade com as localidades dos cemitérios. 
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a que cada um deles possui: lote 01 – R$1.463.841.24 (um milhão, quatrocentos e sessenta e 

três mil, oitocentos e quarenta e um reais), lote 02 – R$2.760.005.89 (dois milhões, setecentos 

e sessenta mil, cinco reais e oitenta e nove centavos), e lote 03 – R$ 2.585.988,00 (dois milhões, 

quinhentos e oitenta e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais); valores esses referentes aos 

12 meses de contratação132 (SÃO PAULO [município], 2014e).   

Abaixo, reproduz-se parte de instrução do processo a respeito dessa divisão por lotes: 

em termos administrativos, a divisão em lotes permite o melhor planejamento, 

execução, logística, acompanhamento e controle do contrato, portanto, aumentando a 

correlação de qualidade com a prestação dos serviços [e] otimização do erário; (b) em 

termos socioeconômicos, a divisão regional dos lotes acarretaria em contratações 

locais (como o caso do Dom Bosco, Vila Formosa, Campo Limpo, etc.), [...]. A 

necessidade de se colocar em prática a sustentabilidade, pois para além do princípio 

ambiental, trata-se de uma questão econômica e social presente em nossa 

Constituição. Esse princípio busca colocar em prática a ideia do Desenvolvimento 

Nacional Sustentável (dado pela redação da Lei n. 12.349/2010, que alterou o artigo 

3º da Lei n. 8.666/93). (SÃO PAULO [município], 2014e, p. 338) 

 

 Note-se que não há menção a qualquer dispositivo da LC n. 123/06, objeto de nosso 

estudo. O interessante é observar a confluência de princípios constitucionais com o disposto em 

nosso recorte de análise. O processo poderia ganhar ainda mais em termos de instrução, 

conformidade legal, e potencialidade de condições equitativas se fosse colocada também em 

sua instrução a política para as MPEs; contudo, a influência que resultou na contratação de 

micro e pequenas empresas não se perdeu. Como se nota no documento do planejamento 

estratégico, a política de micro e pequenos empresários não estava presente como estratégias 

de economia ao erário, ou posta enquanto política pública de fomento ao desenvolvimento local 

e regional. Mas, dentro da interpretação dos atores que se está observando, é possível notar um 

entendimento defronte problemas públicos presentes nos processos licitatórios, cujas soluções 

são inspiradas pela leitura equitativa das políticas públicas, o que acaba por incutir, mesmo que 

indiretamente, na implementação da política das MPEs133. Se não houve execução consciente 

da política, nesse momento, o aprendizado influenciou ações futuras. Em nosso recorte, o texto 

do artigo 47 da Lei Geral demonstra essa confluência:  

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. (BRASIL, 2006, não paginado, grifo nosso). 

 

                                                 
132 Todos os dados e informações foram colhidos nos autos do PA n. 2014-0.248.183-3. 
133 Algo interessante de ser colocado a esse respeito foi uma espécie de satisfação que a equipe passou a buscar ao 

procurar trazer MPEs para as licitações, com certo senso de “distribuição de riquezas”, como se verá no tópico a 

seguir. 
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Além da importância de se trazer à tona a questão de como se pode inserir MPEs nos 

processos de licitação mais vultuosos, ressalta-se a questão da capacidade técnica da equipe de 

implementação, para que isso seja viabilizado (será colocada na seção 4.4). Dentro de uma 

organização que, como se levantou, possuía diversas dificuldades de gestão, a questão com os 

recursos humanos era bastante difícil. Essa dificuldade se desdobrava em muitas variáveis. O 

ponto importante para a análise é o fato de as licitações – logo, a execução referente à LC n. 

123/06 – no SFMSP terem sido feitas quase exclusivamente pela equipe comissionada, e não 

por servidores efetivos. Seja pela falta de capacitação, seja pela falta de interesse; dois motivos 

levantados nas entrevistas. Trata-se de uma informação importante para se analisar as ações do 

núcleo de licitações.  

A esse respeito, faz-se uma pequena consideração antes de se levantar a influência do 

perfil dos membros do núcleo de licitações na implementação da política. Do ponto de vista da 

diretora do Departamento Administrativo-Financeiro, o que mais se destacou negativamente, 

foram os servidores efetivos da organização. E isso se torna mais importante pelo fato de a 

diretora ser ela mesma funcionária de carreira. Eis um trecho pertinente a esse respeito: 

A nossa dificuldade era mais... nós pegamos o Serviço Funerário um pouco... um 

pouco não, bem desmantelado, com falta de pessoal. [...]. Eu sou funcionária, fui 

funcionária de carreira durante mais de vinte anos. E eu muitas vezes me coloquei na 

pele do grupo [dos servidores efetivos] porque em algum momento, e isto é verdade, 

em algum momento muito no passado, o Serviço Funerário funcionou muito bem. Ele 

tinha rotinas, ele tinha... as pessoas sabiam o que se esperava. Em algum momento 

isso aconteceu. Mas conforme esse grupo foi se aposentando não houve reposição, as 

reposições não aconteceram à altura. [...]. E eram todos funcionários antigos […]. Ali 

não tinha ninguém com menos de quinze anos de casa. (GUASTALLE, 2018, n.p.). 

 

Fato é que o ritmo que se quis dar às licitações, tanto pelo suporte ao serviço a ser 

prestado, quanto pelos objetivos do planejamento estratégico, não se conseguia imprimir 

contando com a ajuda, salvo poucas exceções, da maioria desses servidores134. 

A questão do déficit não me assustou tanto não. O que me assustou mais foi o visível 

engessamento assim. As pessoas, o pessoal da casa, o corpo de funcionários. Eles me 

pareceram muito perdidos ou distantes. Eles não estavam jogando. [...]. Eles estavam 

de espectadores talvez. Isso foi uma coisa que chamou mais a minha atenção. […] 

Muito burocráticos. Muito burocráticos. Excessivamente burocráticos. Então, isso é 

uma coisa ruim, no sentido de que é uma burocracia que engessa. Não é uma 

burocracia que dá elementos para você superar. [...] a burocracia, no sentido pior. No 

sentido negativo. (GUASTALLE, 2018, n.p.). 

 

Como se viu na justificativa deste trabalho, a autarquia do SFMSP foi a única entidade 

da administração indireta a ter suas contas superavitárias em aprovação pelo TCM no ano de 

2016, último da gestão – publicação no Diário Oficial do município, a 25 de julho de 2017. E 

                                                 
134 Uma exceção importante para o processo de implementação foi a contadora que realizava a gestão orçamentária 

e financeira junto com a diretora (ver página 111). 
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embora o déficit encontrado estava estimado em 18 milhões de reais, na opinião da diretora o 

mais assustador foi a postura dos funcionários135. Essa postura é uma variável que influi 

diretamente na implementação, uma vez que dificulta a cooperação, e é resistente a qualquer 

tipo de inovação. Interessante observar o termo utilizado: “não estavam jogando”. Muito 

próximo da ideia de nossas referências, a dinâmica da implementação que se buscava não se 

podia realizar com esse tipo de funcionário.  Não se trata de ser conclusivo a esse respeito, mas 

a questão da defasagem de pessoal, para os propósitos deste trabalho, pode ser resumidamente 

representada pela seguinte fala do chefe de gabinete, Fúlvio: 

Assim, tem aquele servidor que às vezes, primeiro, por vários motivos. Às vezes, não 

gosta do projeto que você está querendo implantar. […] Até porque o projeto pode 

dar até mais trabalho para ele, do que ele gostaria de ter. […] Então é uma questão. 

Aquele que já está acomodado, de muitos anos e está próximo de uma aposentadoria, 

tal, não está muito interessado. Ele pode estar interessado no DA136, mas não está 

interessado muito em, vamos dizer, se aprimorar e querer também participar 

efetivamente de alguma coisa, fazer algum tipo de sacrifício. Então, tem um pouco 

essa questão. Mas ele quer o DA, visão dele, porque ele está próximo da 

aposentadoria, aquele DA para ele vai representar um ganho que ele vai levar para a 

vida inteira como aposentado. (GIANNELLA JUNIOR, 2018, n.p.). 

 

Trata-se de um panorama geral dado pela chefia de gabinete, que falava a respeito da 

autarquia como um todo, e que pode, assim, ser aplicado àqueles envolvidos no fluxo do 

processo licitatório. 

Se no tópico anterior do estudo buscou-se demonstrar a importância das relações e 

influência do direito público – sobretudo com o tom constitucional das interpretações e ações 

dos sujeitos implementadores –, no presente, remeteu-se às questões administrativas e 

financeiras, revelando as condições organizacionais a que a política, e sua implementação, 

estava submetida.  

 

4.4 O NÚCLEO DE LICITAÇÕES137 

 

É oportuno iniciar o presente tópico recordando o fato de que a gestão do SFMSP sobre 

a qual se encontra nosso recorte foi empossada em janeiro de 2014, um ano após o novo governo 

                                                 
135 É preciso compor o entendimento da postura dos funcionários com diversas perspectivas. Existem estudos que 

mostram questões envolvendo a temática do preconceito no SFMSP, entre outras como o contato direto com o luto 

de várias famílias durante longo período de tempo (ver KOVÁCS, VAICIUNAS, ALVES, 2014). 
136 Forma abreviada para as nomenclaturas para os cargos de servidores: Direção e Assessoramento Intermediário 

(DAI), e Direção e Assessoramento Superior (DAS). 
137 O núcleo de licitações idealizado pela superintendente teve em sua liderança o autor deste trabalho. A epígrafe 

transcrita no início deste trabalho não é sem motivo, pois assim como aquele personagem, também foi a primeira 

experiência do autor em função de comando, muito embora, na opinião do autor, a cooperação marcante da equipe 

transforme os processos decisórios o mais democrático possível. 
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eleito da cidade, devido ao fato de a controladoria, e a própria assessoria do prefeito que 

acompanhava a autarquia nas reuniões do conselho deliberativo e fiscal, encontrar 

irregularidades na gestão do grupo empossado no primeiro ano de mandato. Não só houve 

problemas com a gestão, como esses problemas estavam relacionados à licitação138. Portanto, 

o núcleo de licitações que foi formado enfrentou um problema prévio, de imagem do setor em 

que iriam atuar139:  

Desconfiado. Ainda mais na autarquia […] tiveram pregões de 25 milhões de reais. 

Então, esse olhar sobre quem era da CPL para o outro servidor era sempre esse olhar 

desconfiado. Então eu não sei se essa ‘não cooperação’ que deixava, sabe? Má 

vontade de ajudar, entrava nessa desconfiança. (SILVA, 2018, n.p.). 

 

Logo em seguida, no mesmo momento da entrevista, Gustavo atrela essa questão da 

desconfiança com a comparação de como eram feitas as licitações anteriormente à nova gestão, 

em pregões presenciais: 

Em 2014 que entrou um decreto que exigia a necessidade de utilizar plataformas 

eletrônicas para compras. Antigamente era tudo presencial. Então, qualquer 

possibilidade de má-fé do servidor público junto com o licitante teoricamente não era 

muito difícil. […]. Poderia acontecer um acordo, onde acontece, a gente vê por aí nas 

mídias. E então, essa desconfiança com quem faz a licitação. (SILVA, 2018, n.p.). 

  

Junto a essa fala e às ultimas considerações do tópico anterior, quanto as inovações 

trazidas na nova gestão frente a uma cultura organizacional antiga e imóvel, os contrastes que 

o núcleo vivificava em alguns espaços da autarquia parecem reforçar a imagem de algo não 

apenas inusitado para a organização, mas também estranho140: 

[O funcionário efetivo] vê uma garotada chegando querendo licitar, fazer 100 

licitações em dois anos. É. Realmente não passa pela cabeça do sujeito. É um choque 

cultural muito grande. (GUASTALLE, 2018, n.p.). 

 

A diretora do departamento administrativo e financeiro possui uma importância muito 

significativa no trabalho do núcleo de licitações, uma vez que a maior parte desse tipo de 

processo, o fluxo do processo licitatório, acontece nesse departamento. Como dito, o núcleo 

estava atrelado à Superintendência e possuía um trânsito em toda a autarquia. Mas, o fato de os 

atos administrativos correrem, em grande parte, nas divisões e chefias desse departamento, 

requeria um papel tático por parte da diretora muito importante, uma vez que eram servidores 

sob sua direção. As reuniões, conversas, conhecimento técnico, e a busca compartilhada por 

                                                 
138 Isso é comentado pela superintendente na contextualização de sua posse. Não se encontrou o relatório da 

controladoria a respeito online. A exoneração do primeiro superintendente foi publicada em 11 de janeiro de 2014. 
139 Como membro do núcleo, o autor se recorda dessa “marca” ser uma espécie de atrativo extra em outros 

ambientes da Prefeitura: não se estava somente representando a estrutura administrativa com mais preconceitos da 

municipalidade, como se era responsável por seu setor de licitação. 
140 Segundo o olhar do autor enquanto participante, pode-se dizer que quase estrangeiro. 
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soluções foram elementos constante nessa relação. Ela “jogava junto” ao entender os desafios 

do núcleo enquanto estratégia da gestão da superintendência: 

Uma das dificuldades que talvez, eu não sei se vocês mencionaram isso, é encaixar 

essa equipe [o núcleo] dentro da máquina. Porque dentro da questão de cultura 

organizacional e tudo, essa equipe de licitação era uma equipe diferenciada do restante 

do pessoal que estava lá. […] Primeiro é na formação. Começa por aí. Todos vocês 

tinham uma formação superior que os demais não tinham. Os funcionários eles tinham 

pelo menos a memória de como funcionava uma licitação. […] Isso não estava 

registrado em lugar nenhum. Mas na memória deles eles tinham um modelo de como 

deveria funcionar a licitação, que era diferente do modelo que estava sendo trazido de 

uma coisa mais dinâmica, de uma coisa mais especificada, de uma coisa de 

ferramentas novas. Então eu acho que essa também foi uma dificuldade que vocês 

tiveram de lidar. (GUASTALLE, 2018, n.p.). 

 

O contexto de onde se extrai essa fala da diretora estava marcado por mudanças de 

ordem estrutural, com a implantação do pregão eletrônico, e organizacional, com a designação 

de parte da assessoria técnica do gabinete, com o intuito da formação do núcleo de licitações 

vinculado ao à superintendência. Aí estava o modelo a que Ruth se refere. O aspecto estrutural 

em que se encontrava o fluxo processual de licitações, após a posse da gestão em análise (janeiro 

de 2014), é o de transição da modalidade de licitação “pregão presencial” para o pregão em sua 

forma eletrônica, e consequentes desafios de implantação e aperfeiçoamento. Transparência e 

eficiência são pilares possíveis de serem alcançados na modalidade (FILARDI et al., 2014); 

acrescente-se como complemento: celeridade e economicidade, princípios atrelados àqueles 

pilares141. Do aspecto organizacional, em meados de novembro do ano de 2014, foi dado início 

à formação desse núcleo de licitações vinculado ao gabinete da superintendência142. Os estudos 

de diagnóstico feitos apontaram, inicialmente, para a necessidade de pensar o mérito dos 

pedidos realizados pelas unidades requisitantes, trabalhar os descritivos e as condições nos 

editais para aumentar a competitividade dos certames, diminuir o tempo de realização de 

pesquisa de preços e, reduzir significativamente os valores dos contratos. A atuação do núcleo 

de licitações foi ao encontro do que previa a lei que organiza o SFMSP, Lei 8.383/76, em seu 

artigo 5º, inciso II, cujo texto versa sobre a atuação da assessoria técnica: 

Programar, organizar, orientar e coordenar as atividades de natureza técnica da 

Autarquia, com o objetivo de melhor estruturar sua organização técnico-

administrativa e a dinamização de prestação de seus serviços. (SÃO PAULO 

[município], 1976, não paginado). 

 

                                                 
141 Veremos no tópico a seguir como a plataforma de parceria adotada para o processamento das licitações, a Bolsa 

Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo (BEC-SP), é uma interface importante para as MPEs participarem 

das aquisições públicas. 
142 A superintendente relata que tentou constituir uma equipe com funcionários efetivos, mas após resistência em 

inovar a respeito da nova licitação de limpeza (exemplo da página 115), houve perda de confiança. Por isso, a 

posse da gestão se deu em janeiro de 2014, e somente em dezembro daquele ano começou a constituição do núcleo. 
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Quando se observa as ações e as produções do núcleo, nota-se que esse inciso sempre 

foi um norte para esse grupo. Além da designação política feita pela superintendente, havia esse 

respaldo normativo para a preservação da autonomia da equipe. O retorno da estratégia para o 

gabinete acontecia muito próximo do que relata Gustavo: 

Mas eu acho que a gente tinha essa particularidade de chegar para o gabinete mostrar 

a real necessidade […] o gabinete não tem tempo de miudezas. Tinha que ser claro e 

objetivo […] realmente conseguíamos trazer a real necessidade para executar aquela 

compra. Eu acho que como era... a gente até conversou: tinha esse papel que fazíamos, 

de consultoria, entrava aí a consultoria do termo de referência e entrava também com 

essa consultoria, com essa viabilidade [para a gestão]. (SILVA, 2018, n.p.). 

 

Nesse sentido, havia atuação nos três níveis organizacionais: estratégico, tático e 

operacional, com uma intermediação entre eles143. Estratégico se dava com a ligação junto ao 

gabinete e a viabilização do planejamento estratégico, bem como as interpretações legais, 

direcionamento e orientação das políticas envolvidas no processo, como a Lei Geral aqui em 

análise144. A atuação tática ocorria com as intermediações envolvendo as três diretorias dos 

grandes departamentos da autarquia, seja na ordem de comando para as unidades 

hierarquicamente abaixo de suas responsabilidades, seja alinhando e conciliando a direção da 

gestão com os problemas e dificuldades atrelados ao dia a dia. No nível operacional, estavam 

as funções envolvendo as Comissões Permanentes de Licitações (CPL)145, das quais os 

membros do núcleo participavam e presidiam, bem como o suporte às unidades requisitantes 

(na descrição dos objetos a serem licitados), pesquisas (de preço, dos segmentos empresariais, 

entre outras), a elaboração do edital (onde as condições da Lei Geral eram dispostas), e a 

negociação direta com as empresas durante as sessões públicas. 

Evidentemente, os três níveis se retroalimentavam, de modo que se enriqueciam as 

análises pelo fato de o núcleo estar envolvido em cada um deles. Assim, os membros 

participavam de reuniões estratégicas contribuindo com elementos pontuais da execução para 

as tomadas de decisões, e de reuniões táticas e operacionais nas diferentes áreas, buscando 

aprumar a prática cotidiana com o planejamento e os pedidos da superintendência. Essa 

assessoria técnica do núcleo acabou por gestar os conteúdos ligados à licitação e contratos para 

responder impugnações, recursos, esclarecimentos aos órgãos de controle, TCM, CGM e MP, 

sobre esses assuntos. Todos os problemas de licitação estavam ligados a esse grupo, e como a 

                                                 
143 Todos os objetivos do planejamento estratégico que precisam de licitação estão atrelados ao núcleo. São 

exemplos, entre outros, os mais complexos que vimos no tópico anterior: processos de limpeza, carros com 

motoristas, entre outros. Ou seja, a todas as necessidades de funcionamento da autarquia e os objetivos do 

planejamento, o núcleo está diretamente ligado na execução de boa parte do orçamento.  
144 Havia conversas a respeito da implementação com a superintendente, o chefe de gabinete, outros membros da 

assessoria técnica, e os conselheiros. 
145 As comissões estão publicadas no Diário Oficial nos dias 15 de maio de 2015, 06 e 16 de junho de 2016. 



121 

 

 

 

maioria das licitações se deu com MPEs, os problemas também estavam ligados a essas. Essa 

atuação só foi possível pela autonomia dada ao núcleo por parte da superintendência que o 

concebeu como uma política deliberada de gestão: 

No meu atual trabalho. Eu trabalho na licitação de um órgão aqui na prefeitura do 

município. O gabinete não tem nenhum interesse em contato com a licitação. Não é 

de interesse. Ninguém da assessoria técnica. […] é apenas a chefia de gabinete, que 

ele pode conversar, é o meu coordenador geral que tem acesso. […] Por outro lado, 

eu conversava diretamente com a superintendente [no SFMSP]. Tinha acesso com ela, 

onde ela também tinha acesso a mim. Conversávamos, ela vinha, debatia alguns 

assuntos e questionamentos. A superintendente era uma pessoa com muitos 

questionamentos, de diversos assuntos. Então, eu tinha que estar sempre preparado. 

Eu era muito exigido. Mas, por outro lado, eu tinha muito a outra contrapartida. Eu 

tinha acesso. (SILVA, 2018, n.p.).  

 

A perspectiva de comparação de Gustavo deixa clara a opção da superintendente em ter 

um núcleo de licitações como uma das frentes prioritárias de gestão. Ao mesmo tempo em que 

isso demandava muita dedicação da equipe a todos os processos, e tudo o que neles estava 

implicado (como a instrução, auditoria, negociação, “fazer o processo andar” dentro de uma 

estrutura administrativa que, como se mostrou, a cultura organizacional não colaborava), havia 

uma autonomia dada pela superintendência para a atuação dos membros sem a qual não seria 

possível a implementação com algum grau de eficiência das licitações, e consequentemente da 

Lei Complementar 123/06. A tabela a seguir mostra a produtividade do núcleo em sua atuação, 

e ajuda no dimensionamento do caso nos dois anos de seu contorno: 

Tabela 11 – Resumo dos exercícios de 2015 e 2016. 
TOTAL DOS EXERCÍCIOS 2015 E 2016 

Total de Pregões Total Orçado (R$) Total Pregoado (R$) Redução (R$) Redução (%) 

101 118.844.530,40 70.502.952,36 48.341.578,04 40,68 

Fonte: Relatórios do Núcleo de Licitações. Elaboração Própria. 

 

A TAB. 11 apresenta um resumo dos exercícios de 2015 e 2016, reunindo dados sobre 

o tipo de contratação com os valores consolidados das licitações, e o alcance de sua redução em 

relação ao valor referencial instruído nos processos. Vale registrar, trata-se da consolidação das 

licitações feitas na modalidade pregão eletrônico que lograram êxito, ou, o montante circulado 

dentro desse tipo de seleção pública146.  

Com relação a todas as modalidades de licitação que foram executadas durante os dois 

anos em estudo, bem como àquelas que não se concluíram, pode-se observar nas tabelas a 

seguir: 

 

 

                                                 
146 A título de comparação, o período de um ano da outra comissão (fevereiro de 2014 a fevereiro de 2015), contou 

com 19 pregões. 
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Tabela 12 – Total de licitações em 2015. 

NÚMERO DE PROCESSOS HOMOLOGADOS FRACASSADOS DESERTOS 

56 52 02 02 

Fonte: Relatórios do Núcleo de Licitações. Elaboração Própria. 

 

E para o exercício de 2016: 

Tabela 13 – Total de licitações em 2016. 

NÚMERO DE PROCESSOS HOMOLOGADOS FRACASSADOS DESERTOS SUSPENSO 

47 39 05 01 02 

Fonte: Relatórios do Núcleo de Licitações. Elaboração Própria. 

 

Os pregões ‘homologados’ são aqueles que ao final do processo, após realizadas todas 

as fases da licitação, são avaliados e aprovados pela autoridade competente. As licitações 

‘fracassadas’ são aquelas em que há interessados na contratação, entretanto, nenhum dos 

licitantes presentes cumpre com as exigências previstas no edital referente aos requisitos para 

habilitação (técnica ou jurídica); ou, ainda, quando a proposta vencedora não possui condições 

de ser classificada. Nestes dois casos, os licitantes são declarados inabilitados, não restando 

mais possibilidade a não ser encerrar a sessão pública. Por sua vez, as licitações ‘desertas’ são 

as sessões públicas das quais não há licitantes interessados na contratação; não existem, nessa 

situação, nem mesmo propostas cadastradas. 

A seguir, tem-se as tabelas com os valores demonstrados de acordo com o porte das 

empresas: 

Tabela 14 – Valor pregoado por enquadramento em 2015. 

Enquadramento Valor pregoado (R$) % do Valor Pregoado N. Pregões 

Empresa Pequeno Porte – EPP  11.915.567,88 28,4 32 

Microempresa – ME  23.930.108,32 56,9 22 

Outros  6.184.290,72 14,7 4 

Total Geral 42.029.966,92 100,0 58 

Fonte: Comissão Permanente de Licitações (CPL), 2018. 

 

A TAB. 14 apresenta o valor pregoado e o total de empresas vencedoras do exercício de 

2015, segundo seu enquadramento tributário, nos certames realizados pelo serviço funerário. 

Os dados foram reunidos com base nos relatórios de licitações, do qual foi verificado o nome, 

o número do CNPJ, e respectivo enquadramento das empresas. Os dados apontam, por exemplo, 

que do total de R$ 42.029.966,92 (quarenta e dois milhões, vinte e nove mil, novecentos e 

sessenta e seis reais, e noventa e dois centavos) pregoados em 2015, cerca de 85,3% foram de 
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empresas vencedoras enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte – 

confirmando o fato de se trabalhar majoritariamente com esses tipos de empresas no SFMSP. 

O exercício seguinte, de 2016, na mesma disposição é: 

Tabela 15 – Valor pregoado por enquadramento em 2016. 

Enquadramento Valor pregoado (R$) % do Valor Pregoado N. Pregões 

Empresa Pequeno Porte – EPP  18.998.595,16 66,7 30 

Microempresa – ME   8.240.135,47 28,9 25 

Outros  1.234.254,81 4,3 12 

Total Geral 28.472.985,44 100,0 67147 

Fonte: Comissão Permanente de Licitações (CPL), 2018. 

 

A tabela de 2016, igualmente, apresenta o valor pregoado total do exercício segundo o 

enquadramento tributário das empresas vencedoras dos certames realizados na autarquia, com 

a mesma fonte e método, da tabela referente a 2015. Pode-se observar o aumento da proporção 

constatada no exercício anterior entre os valores e os enquadramentos. Mesmo que em valores 

inferiores, em um total pregoado de R$ 28.472.985,44 (vinte e oito milhões, quatrocentos e 

setenta e dois, novecentos e oitenta e cinco reais, e quarenta e quatro centavos), cerca de 95% 

foram vencidos por empresas enquadradas como micro e pequena. Trata-se de um número 

relevante, suficiente para se pensar o tratamento diferenciado e favorecido não apenas no 

âmbito de suas regras, mas enquanto uma política pública.  

Nesse sentido, é perceptível como, em algum momento, o núcleo tomou para si a Lei 

Geral das MPEs como uma política não só a ser promovida, mas também a ser esclarecida a 

todos aqueles que estavam adstritos aos processos. Em outras passagens do estudo isso já está 

claro, mas há um exemplo que se acredita, mereça ser colocado, com relação a um ator externo 

ao SFMSP importante na implementação de políticas públicas do município, o TCM. Em 

resposta a um relatório de fiscalização de licitação148, a auditoria, no item orçamento/estimativa 

e pesquisa de preços, aponta como um problema a microempresa consultada não possuir papel 

timbrado quando da apresentação de sua informação, ao que o núcleo responde: 

Não há qualquer normativa que verse sobre haver papel timbrado da empresa durante 

a cotação. De praxe, é pedido por e-mail por parte dos servidores, para que o 

procedimento fique mais característico no processo, mas exigir que a empresa que 

está colaborando com a pesquisa tenha necessariamente papel timbrado, seria bastante 

desarrazoado. Será que com o comprovante de inscrição na Receita Federal 

encaminhado juntamente com a cotação, não daria conta da fidedignidade da 

                                                 
147 Note-se que, para as duas tabelas sobre valores em relação ao enquadramento, o número de processos é menor 

que o número de licitações. Isto porque, a rigor, cada lote é uma licitação, o que pode implicar em uma empresa 

vencedora para cada lote, tornando o número de empresas também maior que o número de processos licitatórios. 
148 PA n. 2015-0.279.347-0, intimação n. 1523, do processo no Tribunal de Contas n. 72.000.466.16-19, letra ‘a’ 

do relatório de fiscalização. 
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consulta? O papel timbrado faria alguma diferença a ponto de estar indicado no 

relatório da fiscalização? Até mesmo esse pequeno fato está inserido em um contexto, 

Superintendente. Explicamo-nos: como por força da Lei Complementar n. 123/2006, 

com as alterações da Lei Complementar n. 147/2014, a Administração Pública deve 

valorizar as empresas com perfis tributários de Microempresa (ME) e Empresa de 

Pequeno Porte (EPP). Com isso, fazemos muitas licitações com exclusividade a estes 

perfis, uma vez que seleções públicas até R$ 80.000,00 são destinadas apenas a elas. 

Acima desse valor, temos uma reserva de cota de até 25% a serem para elas também 

preservadas. Temos empresas que não tem nem logo, como em alguns casos ocorreu. 

Ou seja, são novas relações que o estado tem travado com empresas (e pessoas) mais 

simples. Além disso, se a pesquisa pode ser feita até mesmo verbalmente, por telefone, 

dado a fé pública do funcionário público (conforme o manual de pesquisa de preços, 

do Superior Tribunal de Justiça), por que haveria sido encartado um documento 

destituído dos deveres essenciais da Administração Pública? (SÃO PAULO 

[município], 2015d, n.p.). 

 

As respostas ao órgão de controle se tornaram relatórios em que a execução da gestão 

das políticas públicas é apresentada da maneira mais fiel à realidade. Haveria muito a que se 

considerar se o foco do trabalho fosse a pertinência da fiscalização do TCM, mais acusador de 

formalismos do que preocupado com a efetividade – ou impacto – das políticas públicas na 

administração pública149. Embora isso esteja claro nesse pequeno trecho, o que se busca 

destacar neste momento é o âmbito da inovação a que organização estava se expondo com as 

alterações na Lei Geral pela LC n. 147/14, e como a equipe de implementação passou a se 

portar. O direcionamento da resposta à uma compreensão contextual da situação em que se 

encontravam atuando naquele momento, e não uma explicação restrita à comprovação apenas 

da fidedignidade dos documentos juntados no processo, evidencia o passo além que o princípio 

da equidade presente na política parece exigir dos gestores públicos. 

Como se tem destacado, isto se insere em um contexto, sob uma percepção mais geral 

de todos esses processos: 

E tem esse lado mais... um lado negativo que nós vemos nas licitações, muito 

vinculado a questões de corrupção, de desvio de dinheiro público. [...] E nós vimos 

que é muito diferente a prática. E que muitas vezes a prática, ela barra [os vícios do 

processo] [...] justamente por ter princípios, de garantir a isonomia, competitividade 

entre as empresas. Então, por mais que algumas vezes a gente possa achar que não 

funciona. Que funciona mal. Ela é muito importante, o Núcleo de Licitações eu acho 

que é um... e nós vemos que é um setor estratégico para a administração pública, para 

execução do orçamento, que é importante. (SOUZA, 2018, n.p.).  

 

Outra variável que influenciou a motivação da equipe do núcleo, nesse caso, em sentido 

oposto ao que se espera, nesse caso, foi o baixo salário. Os salários dos cargos em comissão na 

Prefeitura são baixos para a qualificação que exigem – excetuando-se os cargos de chefe de 

                                                 
149 Não se retira, porém, a importância do Tribunal para as auditorias, e o próprio processo de aprendizado que os 

relatórios de fiscalização e os elaborados em respostas passaram à equipe na implementação. 
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gabinete e superintendente que dão um salto considerável150. Na autarquia, em particular, havia 

poucos cargos em comissão acima dos três mil reais151. Isso influenciou na composição da 

equipe de gestão como um todo no SFMSP, e uniu profissionais em momentos bastante 

distintos de suas carreiras: recém-formados, cujo ganho salarial se encontra mais ou menos 

compatível152, e aposentados, que se juntaram à equipe com os salários que se agregavam já à 

aposentadoria. Outras formas de atrair bons quadros para compor a equipe foram utilizadas, 

como o empréstimo de funcionários de outras organizações públicas (que migram sem prejuízo 

dos vencimentos durante o período), mas não estão ligados ao núcleo diretamente153.  

Sobre a formação dos membros do núcleo, Gustavo e Rony estavam cursando Gestão 

de Políticas Públicas na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 

(EACH – USP Leste), Marcos e Pedro (autor desta dissertação) eram recém-formados nesse 

mesmo curso e universidade; Luiz era graduado em Ciências Sociais pela Universidade 

Estadual Paulista (UNESP – campus de Marília) e mestrando em Sociologia da Religião pelo 

Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo (FFLCH-USP). Havia, ainda, outros membros que tiveram 

passagem pelo núcleo com a função concentrada em editais, pesquisas e relatórios, e estagiários 

que auxiliavam no expediente administrativo, como entrada e saída de processo, coleta de dados 

e pesquisas, basicamente. Mas o núcleo, em sua maior parte do tempo, e de atuação direta nos 

processos mais substantivos para a gestão, era formado pelos cinco nomes supracitados. 

Neste tópico, o objetivo foi demonstrar que os personagens responsáveis pela 

implementação possuem influência particular na política. Pode-se notar qual o grau de alcance 

do texto legal em relação à prática, e se encontrar meios de medir o sucesso da execução. Mas 

o que se procurou é qual, ou quais, são os significados que a política suscita nos sujeitos como 

personagens, e a partir deles buscar maior compreensão sobre suas ações. Em comparação com 

os outros tópicos do estudo, as funções e a posição do núcleo dentro da organização também 

estão postas mais diretamente. Ainda que breve, o que se quer é trazer elementos da 

                                                 
150 Para todos os cargos, em série histórica, ver: http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/folha-de-pagamento-

sfmsp.  
151 A média salarial do núcleo era de R$ 2.200,00. O autor se recorda do humor gerado nos momentos de 

desconfiança em torno da licitação, quando os funcionários respondiam às auditorias, e se dizia para mandarem 

junto o extrato bancário.  
152 Embora na cidade de São Paulo, segundo o IBGE, a média salarial seja de 4,2 salários mínimos, alto para a 

média brasileira.  
153 O arranjo entre a experiência e a novidade, entre a diretora administrativa financeira, a superintende, com o 

núcleo (média de 27 anos), foi muito importante para todo o trabalho que ora se analisa. 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/folha-de-pagamento-sfmsp
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/folha-de-pagamento-sfmsp
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individualidade dos sujeitos que compõem o núcleo de licitações, e demonstrar que há 

substâncias para além de suas posições dentro da autarquia, e da normatividade de seus cargos. 

 

4.5 PREGÕES ELETRÔNICOS E AS MPES 

 

A Bolsa Eletrônica de Compras (BEC) da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, 

foi a plataforma de compras online utilizada pela equipe do caso em análise. Existem outras 

plataformas eletrônicas próprias de outros estados. Isso não significa que empresas de fora dos 

estados não possam se cadastrar. Pelo contrário, como será visto neste tópico, trata-se do caráter 

abrangente que possui a modalidade154. Há a plataforma disponibilizada pelo Governo Federal 

a qualquer organização pública, chamada ComprasNet, como se viu na seção 4.3. Há também 

a plataforma “e-licitações”, disponibilizada pelo Banco do Brasil. Embora o ComprasNet seja 

o mais utilizado, as duas são disponíveis para todo o país. Em São Paulo, da administração 

estadual, a predominância é da BEC devido à vinculação com o sistema orçamentário. Na 

capital, as plataformas podem variar de uma secretaria para outra. 

 Abaixo, tem-se a tabela em que se somam todas as empresas nacionais no sistema de 

Cadastro Único de Fornecedores do Estado de São Paulo (CAUFESP), cuja base de dados é 

atrelada a BEC. Ao mesmo tempo em que se pode trazer o aspecto democratizante da 

modalidade do pregão eletrônico, agregando empresas de todas as regiões do país para as 

seleções públicas, pode-se lembrar da diretriz trazida pela política das MPEs, no §3º do artigo 

48 da Lei Geral, de que a contratação local e regional deve ser tratada como prioridade. Embora, 

como se verifica nos autos do processo administrativo trazido no exemplo da nota de rodapé n. 

115, trate-se de empresa com sede fora da capital, foi também uma EPP a vencedora. É certo 

que, conforme a diretriz da política, se essa vencedora fosse média ou grande empresa, e a 

segunda colocada ME ou EPP, o correto seria a condução do pregoeiro ir ao encontro do 

favorecimento. 

A TAB. 16 foi elaborada para demonstrar essa abrangência da plataforma de compras: 

 

 

 

 

                                                 
154 Podemos citar como exemplos de empresas vencedoras de outra cidade e estado, respectivamente: o pregão 

eletrônico do processo n. 6410.2016/0000244-2, cuja pequena empresa era da cidade de Santos; e o pregão 

eletrônico do processo n. 2014-0.240.462-6, cuja empresa era da Bahia. 
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Tabela 16 – Total de empresas nacionais por unidade federativa em 2016. 

UNIDADE FEDERATIVA TOTAL DE EMPRESAS NACIONAIS 

Acre 8 

Alagoas 15 

Amapá 1 

Amazonas 65 

Bahia 240 

Ceará 127 

Distrito Federal 700 

Espírito Santo 304 

Goiás 457 

Maranhão 19 

Mato Grosso 58 

Mato Grosso Do Sul 133 

Minas Gerais 2.036 

Pará 28 

Paraíba 50 

Paraná 2.464 

Pernambuco 199 

Piauí 4 

Rio De Janeiro 1.377 

Rio Grande Do Norte 38 

Rio Grande Do Sul 953 

Rondônia 15 

Roraima 1 

Santa Catarina 931 

São Paulo 65.627 

Sergipe 19 

Tocantins 28 

Não Informado 128 

Total Geral 76.025 

Fonte: Secretaria da Fazenda e Planejamento. Governo do Estado de São Paulo, 2019. 

 

A tabela apresenta o número total de empresas nacionais cadastradas no CAUFESP por 

unidade federativa. Depois do próprio estado de São Paulo, os estados próximos, fronteiriços, 

são os que mais possuem inscrições, na casa dos milhares: Minas Gerais com 2.036; Paraná 

com 2.464; e Rio de Janeiro com 1.377. Já todos os estados da região Norte não passam de cem 

inscrições. Como era de se esperar, o estado com o maior número de cadastro é mesmo São 

Paulo, detentor da plataforma com 65.627 empresas. São seis vezes mais registros do que a 

soma de todos os outros estados da federação. 

Do universo de empresas que estão cadastradas, quando observados os números em 

relação aos enquadramentos tributários, pode-se dimensionar a disparidade em relação às MPEs 

na comparação com ‘outros’ (adiante se esclarece quem compõe esse grupo): 
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Tabela 17 – Empresas cadastradas por enquadramento em 2016. 

ENQUADRAMENTO TOTAL DE EMPRESAS TOTAL DE EMPRESAS (%) 

Cooperativa 178 0,2 

Cooperativa Direito de Pref.155 8 0,0 

EPP 3.060 4,0 

ME 3.473 4,6 

Outros 69.304 91,2 

Não informado 2 0,0 

Total Geral 76.025 100,0 

Fonte: Secretaria da Fazenda e Planejamento. Governo do Estado de São Paulo, 2019. 

 

A TAB. 17 apresenta a relação segundo o perfil tributário das empresas, porém, segundo 

informações do CAUFESP, as empresas cadastradas que não tiveram a situação do 

enquadramento regularizada até a realização do cadastro, foram automaticamente alteradas para 

opção “outros” 156. Essa categoria se divide em ativos e em processo de atualização cadastral, 

conforme se pode observar abaixo: 

Tabela 18 – Situação cadastral enquadramento “outros” em 2016. 

ENQUADRAMENTO TOTAL DE EMPRESAS TOTAL DE EMPRESAS (%) 

Ativo 48.457 69,9 

Atualização Cadastral  20.847 30,1 

Outros 69.304 100,0 

Fonte: Secretaria da Fazenda e Planejamento. Governo do Estado de São Paulo, 2019. 

 

Do total de 20.847 empresas com situação cadastral em atualização, pode-se encontrar 

número de empresas que sejam ME e EPP, ou ainda, Cooperativas, mas que tiveram seu perfil 

alterado (mesmo que seja mudança de enquadramento para os próprios perfis com tratamento 

diferenciado, ou ainda para média ou grande). De todo modo, o número de ativos, ou médias e 

grandes empresas, já é maior o suficiente para se demarcar a preponderância dessas em 

detrimento das MPEs. Comparativamente, isso mostra a presença ainda tímida das empresas 

valorizadas pela lei nos processos de licitação. Esse ponto a respeito da situação cadastral nos 

remete ao comentário do integrante Luiz, sobre o impacto da política na plataforma eletrônica: 

Que ela [a BEC] demorou, inclusive, para se adaptar às [alterações da LC n.] “147” 

[...]. Era uma política pública [a LC n. 123/06] que meio que jogava para uma certa 

discricionariedade [...] do órgão, da entidade que estava fazendo a licitação ali. Mas 

com a “147” já não tinha mais isso, algumas questões continuaram a ser opcionais 

como, por exemplo, subcontratação de determinado percentual do serviço a ser 

contratado com de micro e pequena empresa. [...] Mas as outras passaram a ser 

obrigatórias, então demorou também para o sistema BEC se adaptar. [O empate 

                                                 
155 As cooperativas com direito de preferência também estão contempladas na Lei Geral (ver art. 3º, inc. VI, § 5º 

do mesmo artigo; art. 56, § 5º, inc. II e art. 63). As licitações para esse enquadramento, porém, não são a regra. 
156 Nas consultas à plataforma não se conseguiu esses dados abertos, para que fossem levantados os números de 

quanto cada um dos enquadramentos representa na categoria ‘outros’. 
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preferencial] passou a ser automático [...] Só que aí para ele ser automático ele 

precisava atualizar também o enquadramento das empresas, então também não é 

muito intuitivo para as empresas. (JÁCOMO, 2018, n.p.). 

 

Essa passagem mostra a adaptação pela BEC, em que o próprio sistema calculava o 

direito de preferência pelo empate da proposta de MPE até 5% mais alta, caso a primeira 

colocada fosse média ou grande empresa – conforme § 2º do artigo 44 da Lei Geral. Ao mesmo 

tempo, mostra a dificuldade das favorecidas em estarem de acordo com o sistema, uma vez que 

o favorecimento só seria possível se todo o cadastramento estivesse de acordo. Abaixo, tem-se 

a proporção de quantos particulares para cada enquadramento estavam realmente ativos e, 

assim, aptos para participar das licitações: 

 

GRÁFICO 6 – Enquadramento por situação cadastral em 2016. 

 
Fonte: Secretaria da Fazenda e Planejamento. Governo do Estado de São Paulo, 2019. 

 

O GRÁF. 6 apresenta o número total de empresas segundo enquadramento e situação 

cadastral. Note-se que a proporção de microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP) 

com a situação do cadastro não regularizado é bastante alta em relação ao número ativo, sendo 

aproximadamente 41,6% para as MEs, e 53% para as EPPs. A incidência na participação das 

licitações é direta. Nesse sentido, a passagem da entrevista com Marcos, em que ele relata as 

alterações trazidas pela LC n. 147 à Lei Geral, impactando o pregão eletrônico é pertinente: 

Eu acho que não é bem um problema. Mas eu acho que a gente teve que se adequar 

que era com as novas regras de licitação nos pregões [eletrônicos]. E o que era novo 

para a gente era novo também para os micro e pequenos. Então, algum problema, por 

exemplo, a questão das cotas reservadas, era difícil também trabalhar. Muitos deles 

também não entendiam. [...]. A questão da redução da margem de aceitação que você 

tem, a margem de preferência que você tem entre o pequeno empreendedor e o 
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empreendedor já ou médio ou grande. Que era essa margem de preferência, os 5% que 

você tinha dentro dos pregões. (MACHADO, 2018, n.p.). 

 

Mais uma vez a lembrança da margem dos 5%, ou do direito de preferência às MPEs, 

agora da constatação de que os licitantes favorecidos desconheciam as regras do tratamento 

diferenciado disposto pela legislação. Torna-se interessante essa constatação, pois mesmo 

alguns daqueles micro e pequenos empresários que estavam presentes nas sessões públicas não 

sabiam de seus direitos nos processos de aquisições públicas. Sugere-se que, mesmo entre 

aqueles que estavam cadastrados na plataforma da BEC, o conhecimento a respeito dessa 

política era escasso. Nem mesmo a introdução da exclusividade à MPE nas licitações até R$ 

80.000,00 pareceu, à época, ser algo a induzir a presença dessas empresas – a política parece 

exigir um fomento para além do texto da lei. Isso é significativo na amostra do caso, uma vez 

que as licitações exclusivas representaram 72% do total de processos realizados apenas na 

organização do SFMSP, circulando aproximadamente 1,8 milhão de reais no período de 20 

meses157.  

Esses números são interessantes de se trazer à tona, assim como os colocados na seção 

4.3 na relação orçamentária e financeira da autarquia com o município, para se estabelecer uma 

proporção comparativa, e a dimensão do caso ganhar contornos de diferentes óticas. No GRAF. 

7, será demonstrada a produtividade do núcleo de licitações em perspectiva com os números 

médios do Estado de São Paulo, registrados na Bolsa Eletrônica de Compras.  

Abaixo, o gráfico apresenta a média anual de economia durante o período de 2011 a 

2018, considerando o conjunto de licitações realizadas pela plataforma158:  

  

                                                 
157 Apesar de o recorte temporal do caso se iniciar em dezembro de 2014, os pregões exclusivos começaram em 

abril de 2015. Cálculos feitos com suporte da tabela do APÊNDICE C. 
158 A evolução da economia orçamentária registrada pela BEC-SP, pode ser consultada no link: 

https://www.bec.sp.gov.br/becsp/Aspx/Resultado_Ano.aspx?chave. 

https://www.bec.sp.gov.br/becsp/Aspx/Resultado_Ano.aspx?chave
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GRÁFICO 7 – Média anual de redução de reserva orçamentária da BEC, de 2011 a 2018. 

 
Fonte: Bolsa Eletrônica de Compras – BEC, 2018. 

 

A média de reduções se mantém na casa dos 20% praticamente durante toda a década. 

Trata-se de mais uma evidência em relação à eficiência do pregão quanto à redução dos custos 

para a administração pública (FILARDI, SILVEIRA, DE FREITAS, IRIGARAY, 2014; 

ALMEIDA, SANO, 2018; NUNES, LUCENA, SILVA, 2007). 

O GRAF. 8 apresenta, de maneira consolidada, os valores referenciais, pregoados e de 

economia da reserva orçamentária para os exercícios de 2015 e 2016, referentes ao caso do 

SFMSP. Foram somados todos os valores referenciais elaborados pelas pesquisas de mercado 

que instruem os processos159, e os valores pregoados, após as negociações de cada licitação. 

Assim, a redução da reserva orçamentária representa a economia média anual verificada durante 

os dois exercícios: 

GRÁFICO 8 – Valor referencial, pregoado e redução, em comparação entre 2015 e 2016. 

 
Fonte: Comissão Permanente de Licitações (CPL), 2018. 

                                                 
159 A respeito da pesquisa de preços, trata-se em maiores detalhes na seção 4.6. 
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O fato de haver maior reserva orçamentária a ser executada para o exercício de 2015 

pode ser explicado por ser o segundo ano da gestão empossada, conforme já dito, em janeiro de 

2014. Trata-se da implementação daquilo que foi organizado e planejado no primeiro ano da 

posse. Na composição da reserva orçamentária está o processo derivado do objetivo número 

um do planejamento estratégico: a contratação de carros com motoristas para solucionar o 

problema de morosidade dos serviços prestados pela autarquia. Nos dois anos, as porcentagens 

de redução se mantêm aproximadas, e a execução da reserva fica em torno dos 70%. Não se 

pode afirmar que apenas as estratégias adotadas pela gestão no setor de licitações foram 

responsáveis pela saída do déficit do SFMSP, mas elas comparecem para esse resultado. 

Adiante, o GRÁF. 9 permite a comparação da média anual de economia orçamentária 

da comissão permanente de licitações do serviço funerário com a média de economia estimada 

pela BEC, novamente, para os dois anos referentes ao caso, 2015 e 2016. Pode-se observar que 

a média de economia do SFMSP é aproximadamente 13,7 pontos percentuais acima da média 

registrada pela BEC em 2015, e de 15,9 no exercício de 2016: 

 

GRÁFICO 9 – Comparação do percentual médio de economia entre 2015 e 2016. 

 
Fonte: Bolsa Eletrônica de Compras (BEC), 2018; Comissão Permanente de Licitações (CPL), 2018. 

 

Trata-se de uma diferença significativa, que se explica em parte pela exclusividade às 

MPEs, uma vez que dos pregões com redução de mais de 50% da reserva orçamentária, 

aproximadamente 63% foram vencidos por algum desses enquadramentos favorecidos. 

Agregue-se a estratégia de condução ativa dos certames pelo núcleo de licitações, como já 

referenciado na seção 4.4. Juntamente com a base do direito público, dos dados financeiros, o 
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dever enquanto servidor público, as negociações eram feitas inclusive com base no argumento 

do próprio benefício fiscal a que a licitante enquadrada como ME e EPP estava submetida. 

Dentre algumas sessões160 em que isso ocorria, pode-se verificar como um exemplo o excerto 

de negociação a seguir161: 

 

Figura 6 – Excerto de ata de sessão pública. 

 

Como se pode atestar pelos autos desse processo, a reserva orçamentária estava estimada 

em R$ 229.320,00 e o valor pregoado após a negociação ora em exemplo ficou em R$ 

75.600,00. Uma redução de 67%, ou de R$ 153.720,00. São pontos a serem considerados 

quando se olha em perspectiva comparada com o total do Estado de São Paulo. 

                                                 
160 A relação dos códigos com os quais se pode acessar as atas dos pregões está posta no APÊNDICE C. 
161 Trata-se da ata de sessão pública do processo administrativo n. 2014-0.240.462-6, cuja ata pode ser acessada 

pelo site da BEC-SP com a Ordem de Compra do pregão n. 801080801002015OC00048, conforme dados 

disponíveis no APÊNDICE C. 

Fonte: SÃO PAULO [município], 2014g. 
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Ainda, tem-se algumas situações muito improváveis, que causam surpresa quando se 

analisa a amostra, como no caso relatado:  

Como eu destaquei, teve empresas que... uma empresa, se não me engano de 

dedetização. Ela ofereceu um preço que era muito abaixo das outras, as suas 

concorrentes. E ela disse que esse preço só era possível, então, considerando esse 

julgamento mais amplo da empresa: ela falou que só conseguiria oferecer esse preço, 

justamente porque ela tinha outros contratos e que ela poderia fazer o remanejamento 

de pessoal. Então, o preço dela ficou muito abaixo das outras. (SOUZA, 2018, n.p.). 

 

Esse caso a que Rony se refere é do processo administrativo n. 2015-0.111.937-7, cujo 

objeto era mesmo a dedetização objetivando o controle de pragas nas áreas edificadas da 

autarquia, das agências, cemitérios e crematório, cuja redução no pregão alcançou os 90% do 

preço referencial. Trata-se de um caso claramente justificável. Portanto, algumas relações não 

previstas do ponto de vista do planejamento do núcleo e sua implementação, surgem e 

comparecem à análise. 

O trabalho neste tópico procurou evidenciar quais foram alguns dos impactos das 

alterações que ocorriam na Lei Geral trazidas pela LC n. 147/14, que se relacionavam 

diretamente com a plataforma de compras utilizada pelo núcleo de licitações. 

 

4.6 O FLUXO DO PROCESSO LICITATÓRIO 

 

Todas as etapas no fluxo do processo licitatório possuem pontos passíveis de conter 

vícios, de modo que uma ação que vise o controle pontual de apenas uma dessas etapas poderá 

resultar nulo para seu conjunto. Dessa maneira, percebeu-se que a execução deve ter o 

entendimento profundo das partes no fluxo, mas estar sobretudo preocupada com o todo e seu 

resultado. Assim, o estudo da implementação poderá alcançar uma análise mais plausível e 

fidedigna da realidade. 

Adiante, tem-se a divisão do processo de licitação em que a análise ocorre em duas 

fases: a interna e a externa, a fim de focar como a relação junto da Lei Geral acontece. Cada 

uma das fases possui suas etapas específicas e serão caracterizadas. Está-se olhando para o 

processo com o ponto de vista de seus vícios, dificuldades e desafios, que sejam próprios da 

gestão pública ou das empresas, segundo critérios técnicos e legais (que, como vimos, influem 

no grau de efetividade da política). Reafirma-se que os problemas próprios do processo 

licitatório incidem sobre alguns referentes à promoção da política das MPEs, mas não são 

determinantes para sua execução. A análise fica mais rica em relação ao estudo proposto nas 

etapas em que há a atuação direta do núcleo de licitações, e não quando assiste às áreas 
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integrantes do fluxo. Mas, chama atenção o fato de que, embora se tenha dividido aqui esse 

processo – e de fato, o processo de licitação pode ser dividido formalmente em fases e etapas – 

a implementação da política da LC n. 123/06 requer um trânsito do tema em toda a divisão, de 

modo que a atuação do núcleo para esse propósito é se fazer presente desde o início: 

Eu acho que foi quando começaram os primeiros [pregões] [...] que eu comecei a ver 

que havia uma complexidade, no sentido de que envolvia outros setores. [...] dessa 

rede de relações que se formava e acabava culminando num processo de licitação. 

Então para, foi quando eu inverti, em vez de eu achar que era isolado, eu passei a ver 

a licitação como uma coisa que na verdade só culmina tudo num ato de pregão, mas 

ela é muito anterior e muito posterior. (JÁCOMO, 2018, n.p.). 

 

Duas pequenas constatações, antes de partir para cada uma das etapas, são importantes 

de serem colocadas. Existem empresas que entendem mais de licitação do que alguns 

funcionários públicos que atuam no próprio processo licitatório, e são capazes de influenciar o 

processo a seu favor. As análises sugerem que os movimentos por parte de alguns dos atores 

envolvidos, relatados nas entrevistas, podem ter algum tipo de vantagem envolvida. A segunda 

consideração também relevante a ser feita aqui é o fato de ser um processo em si. Admite-se 

todos os princípios administrativos presentes nas organizações, como a separação das funções, 

as várias especialidades nesse fluxo, a comunicação, diferentes tipos de servidores, a burocracia 

operando no seu sentido mais corrente, os dias de duração (médias postas nas tabelas da seção 

4.6), entre outras peculiaridades. Disso, depreende-se que algumas contratações eram feitas 

com as mesmas empresas há muitos anos – é o que se constata com o Portal Da Transparência 

do município – com os mesmos procedimentos, sem atualização ou inovação: 

É, eram os pregões que mais feriam interesses ali, né? De fornecedores e pessoas ali 

de dentro, mas, e eram os mais difíceis de sair, inclusive por causa disso, porque eram 

pessoas que sabiam embargar o negócio tanto do ponto de vista legal, tanto do ponto 

de vista administrativo. [...] E das relações interpessoais. Mas eu lembro que esses 

davam muita gana, assim, e davam uma sensação muito boa, de dever cumprido, 

quando acontecia [...] depois você tinha o rebote ali, o efeito rebote, a ressaca desses 

pregões era que você tinha que lidar com o fato de que você ia ter um período de 

adaptação com novos fornecedores, o produto não ia ser mais o mesmo, você tinha 

uma má vontade com novos fornecedores, talvez os produtos ofertados não fossem da 

mesma qualidade que eram ofertados. Mas não era, nunca pegamos lixo. (JÁCOMO, 

2018, n.p.). 

 

Com essa consideração colocada, vê-se que um dos desafios em promover a equidade 

nos processos de licitação na organização foi, em parte, uma dificuldade administrativa de 

procedimentos (como o processo de licitação era realizado), com ênfase nas relações 

interpessoais entre servidores e empresas, de alguma maneira sedimentada ao longo dos anos. 

Sejam ou não essas empresas micro e pequenas, o que se verifica nessa dificuldade é a própria 

inatividade em promover a entrada de outros particulares no rol de postulantes às contratações. 

Pode-se constatar, não obstantes as dificuldades próprias da modalidade, que o pregão 
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eletrônico diversificou e trouxe maior número de competidores para as licitações da entidade. 

Mas, como se observa, no caso do SFMSP, as estratégias para ampliar a competição e atender 

aos princípios da lei de licitações, e as finalidades da política das MPEs, estão além de apenas 

tornar online o processo na organização. Um exemplo nesse sentido é o fato de haver novos 

fornecedores competindo, porém, com fornecedores conhecedores dos editais, das condições 

de participação, que continuarão sendo as mesmas. 

Inicialmente, a fase interna da licitação compreende basicamente cinco etapas162. Cada 

uma dessas etapas está setorializada dentro da organização, e possui sua respectiva função. A 

seguir, esquematizado no quadro abaixo, tem-se as etapas presentes na primeira fase. A etapa 

de número 4 é de atuação direta do núcleo de licitações (elaborando a minuta com as condições 

de participação das empresas). As outras etapas são assistidas pelo núcleo em seu papel de 

assessoria vinculada ao gabinete.  

 

Quadro 12 – Fase interna da licitação. 
  FASE INTERNA – PROCESSO DE LICITAÇÃO 

Etapa 
Unidade 

Requisitante 

Setor de 

Compras 

Setor de 

Contabilidade 

Comissão 

Permanente de 

Licitação 

Assessoria 

Jurídica 

Função 
Descrição do 

Objeto 

Pesquisa de 

Preços 

Reserva 

Orçamentária 

Elaboração da 

Minuta do Edital 

Aprovação da 

Minuta 

Passo 1º 2º 3º 4º 5º 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A etapa do pedido de compra ou serviço, incidente na unidade requisitante, que 

conforme se viu no tópico a respeito da organização do SFMSP, pode ser qualquer unidade de 

serviço prestado aos munícipes ou mesmo ao próprio ambiente interno administrativo da 

organização. Nessa etapa, importa saber quais são as demandas – ou, do ponto de vista do 

processo de licitação, logo, da política advinda da Lei Geral – qual o objeto a ser descrito, 

porque é o grau de detalhamento do objeto que determinará sua qualidade, quantidade, valor, 

tipo de segmento no mercado, e as condições de participação da seleção pública dispostas no 

edital. As demandas tinham origem conjugada entre aquelas costumeiras para a prestação dos 

                                                 
162 A lei de licitações estabelece alguns parâmetros a serem seguidos nos processos licitatórios (ver seção V – das 

compras, da LF n. 8.666/93), mas os procedimentos são adaptados pelos órgãos e entidades da administração direta 

e indireta, e as variações mais acentuadas se dão devido ao regime jurídico. Fato é que os atos internos aos 

processos de licitação estão representados nas etapas aqui dispostas, e se está detalhado ou resumido dependerá 

desse ponto de vista. O que se procurou estabelecer são as fases mínimas que todas as organizações com o regime 

jurídico de direito público, como o SFMSP, possuem.  
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serviços e aquelas admitidas no planejamento estratégico da gestão. A esse respeito, têm-se a 

importante passagem na entrevista de Gustavo: 

Que nem eu falei, que eram dois pontos: a demanda política e a demanda da máquina 

pública. Só falando rapidamente da demanda da máquina pública. Era uma autarquia 

que precisava de recursos como... muito únicos. EPI [equipamento de proteção 

individual], pás, velas, caixões. Então, diferente de onde eu estou trabalhando 

[atualmente] [...] um órgão que é bem simples, comum, eu compro material de 

escritório, material de computador e serviços comuns. [...]. Já o serviço funerário, já 

exigia muito da máquina pública. E a gente tinha que comprar muita coisa. Junto, 

atrelado a isso, com a demanda da gestão. (SILVA, 2018, n.p.).  

 

Apesar de a autarquia do SFMSP também comprar muitos objetos comuns, como 

material de escritório, por exemplo, por “recursos muito únicos” o entrevistado quer dizer, na 

ilustração do que se segue à sua fala (pás, velas, caixões, e, pode-se acrescentar ainda: 

paramentos, véus, flores, carro adaptado para translado, urnas cinerárias, teste de queima para 

o forno crematório, entre muitos outros) que os produtos e serviços requeridos pela autarquia 

não são tão corriqueiros dentro da administração pública, em relação ao que se pode constatar 

no mercado163. Isso tem três implicações para este estudo: os desafios de se fazer uma boa 

descrição dos objetos necessários, o possível número reduzido de micro e pequenas empresas 

que participam desse mercado, e, com essas duas primeiras implicações conjugadas, uma 

terceira: a dificuldade de cumprir com a legislação e o rigor da administração pública, sobretudo 

se há o interesse de olhar para ela como possibilidade concreta de impacto social e econômico. 

A importância desse ponto da análise empresta para o entendimento do processo de 

licitação a sua potencialidade enquanto política pública. Investir nessa etapa do termo de 

referência, ou no memorial descritivo, cujo teor é justamente a descrição técnica, detalhada, 

justificada e mais precisa possível do objeto necessário à administração pública, carrega 

consigo essa espécie de responsabilidade tácita por parte do gestor164. No recorte deste trabalho, 

constatou-se que a descrição do objeto é o primeiro passo para determinar o grau de importância 

que se dará à política das MPEs, pois incidirá nas condições de participação destas.    

A complexidade do objeto. Os grandes pregões que realizamos foram de demanda 

política. Foi a contratação dos carros [...] que veio do planejamento. Que era 

contratação de traslados de carros para traslados de corpos. A contratação das urnas 

funerárias [...] [separar a limpeza] predial da externa [de vegetação]. Então foram três 

grandes processos [...] da demanda da gestão. Mas esses foram três processos muito 

exaustivos, por conta do termo de referência. Os três objetos visavam grandes 

empresas de fornecedores. [...]. Mas imagina a definição do termo de referência para 

esses três objetos! (SILVA, 2018, n.p.). 

                                                 
163 Estatística do Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil (SINCEP), aponta para uma 

movimentação nacional de R$ 1,2 bilhões, e uma geração de 7,8 mil empregos em 2018 do setor. O sindicato conta 

com o apoio da FECOMERCIO-SP, SESC e SENAC. Como um monopólio pode apresentar prejuízo em um 

segmento como esse volume de circulação? Isso é revelador em relação aos projetos políticos que assumem o 

município com o argumento de que se trata de uma estrutura administrativa que deva ser privatizada. 
164 O primeiro está atrelado a produtos e serviços comuns, o segundo aos serviços de arquitetura e engenharia. 
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Como se viu no tópico a respeito do núcleo, com a designação da superintendência para 

acompanhar todo o processo de licitação, o trabalho nas unidades requisitantes foi justamente 

o de aprimorar os descritivos dos objetos. Juntamente com o que se considerou a respeito da 

qualidade da equipe que desenvolve o processo, a dificuldade dessa fase, ou, o problema que 

se pode enfrentar aqui – o que pode acontecer principalmente com as grandes licitações – é o 

fato de empresas “plantarem” descrições de objetos nas organizações públicas. Como 

considerado, os funcionários possuem formação simples, e em sua maioria com salário baixo165, 

e o que se pode inferir das entrevistas (não afirmar), é que as empresas podem muitas vezes 

ganhar a simpatia deles com pouquíssimos recursos (entende-se aqui por recurso qualquer 

vantagem, mesmo que subjetiva); ou o funcionário responsável – sua equipe – não tem 

capacidade para elaborar um documento de tal complexidade, e não quer assinar algo que possa 

vir a ser responsabilizado. 

Eu lembro até uma situação, até uma situação ruim que ocorreu. Que foi uma empresa, 

que era um outro processo grande. Se eu não me engano, era de área verde ou limpeza 

predial. Em que a própria empresa ela disponibilizou, quis colocar para a equipe, para 

utilizar o termo de referência que foi elaborado por eles próprios. Então era uma 

situação bem difícil, que ele veio com um termo de referência com as especificações 

técnicas que a empresa dele no caso, oferecia. E no caso, eles sugeriam para a gente, 

que a gente conduzisse o nosso pregão a partir dos termos de referência [deles], 

instruísse o processo partir dos termos de referência que foram eles que criaram. Então 

a gente lidava com esse tipo de situação, que, de certa forma, mexia com os interesses. 

(SOUZA, 2018, n.p.). 

 

Trata-se, como colocado na seção 4.5, de comentário a respeito dos processos 

milionários de limpeza dos cemitérios e crematório, os quais, dentro da estratégia de realizá-los 

por lote e separados (predial e área verde), tiveram seus valores muito abaixo dos praticados 

até então166. Mas há comentários nas entrevistas também em relação aos produtos mais simples, 

não necessariamente com descrição de objetos complexos, o que reforça as hipóteses da falta 

de capacidade e de um completo exílio da atuação dos recursos humanos efetivos perante as 

responsabilidades de suas funções públicas167: 

eu lembrei de um caso específico também que a gente trabalhou lá, para tentar também 

transformar a licitação em algo mais abrangente. Se eu me recordo bem era a questão 

das velas também. Então, a gente tinha um descritivo que ia ao encontro com um 

                                                 
165 Segundo o Portal da Transparência do município de São Paulo, a média salarial dos funcionários efetivos do 

SFMSP para o ano de 2016 é de aproximadamente R$ 2.510,31. 
166 Já se comentou uma vez da riqueza de análise desses processos: a pressão da antiga prestadora de serviços 

(durante quase 30 anos) com seu aporte financeiro é um dos elementos que dificultam a inovação. Na entrevista 

com a superintendente, há o relato de que funcionários informavam a ela que a empresa pagava o que se chamava 

de “ressalário”, sendo um “segundo salário”. 
167 Apesar de estarmos dividindo os objetos em simples e complexos, o exemplo de se conseguir comprar canetas 

de qualidade no setor público (normalmente se usa como exemplo a marca BIC), é o exemplo sempre utilizado 

nos cursos de formação para pregão eletrônico, uma vez que o tipo menor preço da modalidade acaba incidindo 

na qualidade dos produtos quando a descrição é pobre. 
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produto muito específico, que parecia que só aquilo poderia atender o objeto do 

serviço funerário. Então, a gente pegou então, vamos lá, precisa ser esse descritivo 

mesmo, essa vela? Vamos pesquisar. [...] O diâmetro. Então, precisa ser realmente 

isso? Porque era exatamente isso: você pegaria esse diâmetro de vela, você vai ter 

pouquíssimos fornecedores que vão conseguir chegar nisso. Então você fala: atende? 

Se a gente mudar esse diâmetro aqui, atende o anseio do serviço funerário? Atende. 

Então, vamos mudar. Então vamos abranger essa licitação. (MACHADO, 2018, n.p.). 

 

“Abranger a licitação” nesse momento do processo é estudar a descrição do objeto e 

saber o que de fato é necessário para as empresas produzirem ou prestarem um serviço, para 

que não haja restrições de participação, e atraia o maior número de interessados, aumentado a 

competição do certame, e abaixando os preços conforme a realidade do segmento. No caso da 

vela citada por Marcos, tratou-se de retirar um diâmetro que não era corrente no mercado para 

um que a maior parte dos particulares produzia. Mas isso pode ser feito também em termos de 

simplificação de documentos que não tinham necessariamente relação com os objetos licitados, 

mas que, com o passar dos anos, se mantiveram desnecessariamente nas exigências168. Na 

medida em que abranger a licitação traz novas empresas para a seleção pública, dá-se maior 

abertura para a entrada de MPEs nos processos de contratação. É um passo importante para a 

formatação das condições de participação dadas pela política.  

E daí durante esse fluxo para definir o termo de referência, a gente viu que começou... 

começamos a estabelecer um padrão de objeto. Daí isso começou a dar sequência. 

Porque quando o objeto era errado, a gente dizia: quando o objeto vem torto, ele acaba 

torto. Então nunca dava... daí a gente começou: se o objeto vem redondo, ele acaba 

redondo. (SILVA, 2018, n.p.). 

 

Essa observação feita pelo Gustavo ilustra bem um elemento que costuma ser um 

problema nos processos de licitação – a boa descrição do objeto – se transformar em valorização 

da Lei Geral. Atrelado a essa importância, está a elaboração do valor referencial do processo. 

A pesquisa de preço é a fase em que o poder público irá precificar o descritivo do objeto. 

Mormente em consulta a empresas, embora a própria legislação municipal exija que se 

diversifique as fontes dessas consultas para sites especializados, bancos de preços, outros 

contratos administrativos correlatos ao que se pretende etc. (SÃO PAULO [município], 2003, 

não paginado). Dessa pesquisa resultará uma média, cujo valor irá balizar o processo de 

licitação como um todo, e as negociações durante o certame em particular. Os problemas podem 

estar subordinados à etapa anterior: se uma empresa plantou o descritivo do objeto na 

                                                 
168 É o caso da compra de revestimento de papelão (Processo Administrativo 2015-0.135.675-1), em que há anos 

era licitado com cláusula da vigilância sanitária, direcionando a licitação e restringindo a competição. O caso de 

favorecimento foi tão explícito que as duas empresas que eram contratadas ao longo de mais de vinte anos entraram 

com mandado de segurança contra o edital realizado pelo núcleo durante o período do recorte em análise. Perderam 

em duas instâncias. No primeiro despacho de indeferimento, o juiz de direito cita a seguinte frase: “Licitações e 

concursos públicos não são torneios de cumprimento de formalidades”, quando se referiu ao desnecessário 

documento. O processo judicial é o de n. 1002664-66.8.26.0053. 
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organização (como se mostrou admissível nas entrevistas), ela terá muita vantagem em relação 

às outras, o que prejudicará enormemente a competição. Outro problema eventual é que se o 

segmento do objeto tiver poucas empresas, a chance de elas combinarem os preços é muito 

grande. Isso significa que no momento da licitação, elas provavelmente dividirão o objeto entre 

elas169. Muitas organizações públicas não possuem qualquer tipo de desenvolvimento de 

fornecedor, e não tem suas listas de fornecedores atualizados, de modo que um mesmo 

fornecedor, ou um pequeno grupo deles, pode ser convidado a participar durante anos, 

prejudicando enormemente a competição, ou seja, viciando os preços, e dando prejuízos 

contínuos ao erário:  

Eu posso – dentro dessa perspectiva – eu posso imaginar que eles, alguns produtos 

que poderiam ser mais restritos, mais difíceis, que tenham poucos fornecedores, que 

eles poderiam também, tentar majorar os próprios preços deles, dentro das pesquisas 

de preços. (MACHADO, 2018, n.p.). 

 

Ainda na fala de Marcos, vê-se o quanto uma etapa está conjugada com a outra. Ele 

ainda lembra que as micro e pequenas empresas deveriam ser os particulares consultados nas 

pesquisas, uma vez que procurava-se regulamentar no município a obrigatoriedade dada pela 

alteração da LC n. 147/14 na Lei Geral. Com sua análise de experiência em outra estrutura da 

administração pública municipal, ele identifica essas dificuldades da pesquisa de preços como 

sendo um problema da implementação comum nos processos, para além da organização do 

SFMSP:  

E aí quando eu cheguei era justamente também aí, para alimentação desse banco de 

preços. Eu vejo assim, quando eu cheguei, esse era o principal foco. A gente tinha 

dentro da burocracia dentro do serviço público, a gente tinha os cargos, algumas 

pessoas que estavam atuando na parte de pesquisa de preço, que é uma parte 

fundamental do processo. Mas que não estava realizando a pesquisa a contento e num 

tempo muito superior ao que a gente estava planejando para conseguir fazer o tanto 

de pregão que o núcleo de licitação fez. [...] Eu acredito que algumas... nada a gente 

pode afirmar, mas algumas pesquisas, elas estavam fora da realidade do mercado, 

acredito. Quando a gente faz as novas pesquisas, seja qual for o motivo, elas estavam 

fora das pesquisas de mercado atuais. Então, eu acho que não tinha – isso com certeza 

– não tinha o desenvolvimento de fornecedores. Não tinha uma pesquisa com diversos 

fornecedores, uma busca mais ativa, desenvolvendo mesmo o termo de referência, 

buscar mesmo os fornecedores. E acredito que isso, quando eu cheguei lá e a gente 

começou a aplicar algumas ideias para a parte de pesquisa de preços, eu acho que teve 

uma adequação melhor ali na questão de mercado mesmo, questão de tempo, em 

questão de redução de tempo de processo. Quando eu entrei, o decreto municipal que 

regulamenta a ‘123’, a ‘147’, ele estava sendo – era aquele ano – então, estava tendo 

também essa adequação. As pesquisas precisavam também ser dentro da esfera da 

micro e pequena empresa. Então eu acho que a gente conseguiu criar ali um banco de 

fornecedores, desenvolver esses fornecedores para fazer pesquisas melhores. 

Inclusive depois, dentro de outra empresa que eu atuei posteriormente, a gente via que 

esse não era... acredito que não seja um problema somente do serviço funerário. 

                                                 
169 Para um exemplo já citado que vai ao encontro da inovação: o revestimento de papelão que, durante quase 30 

anos, foi fornecido por apenas duas empresas. A estratégia do núcleo à época foi de convidar a Associação 

Nacional de Produtores de Papelão para participar das pesquisas e da licitação. 
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Porque você acabava vendo também os mesmos problemas que estavam acontecendo 

com esses funcionários, também estava acontecendo nessa outra empresa pública que 

eu atuei. E alguns problemas, por exemplo, que para mim é o mais grave. Quando 

você não tem um desenvolvimento de fornecedores adequado, quando você não tem 

uma descrição melhor, um trabalho em conjunto com quem elabora os termos de 

referência – que foi fundamental – você não consegue ter uma pesquisa de preço 

adequada. Então para mim, esse era um problema não só do serviço funerário, eu pude 

verificar também nesses outros lugares. (MACHADO, 2018, n.p.). 

 

A adesão ao banco de preços a que se refere foi uma das inovações implementadas pelo 

núcleo de licitações que, não apenas deu celeridade e eficiência aos processos licitatórios (não 

obstante as resistências organizacionais na substituição de procedimentos)170, como ajudou na 

organização de dados e informações sobre as MPEs requisitado. Esse instrumento contratado 

incide diretamente nas capacidades técnico-administrativas. Nota-se que se trata de uma 

mobilização de recursos baixa, uma vez que a contratação se deu por inexigibilidade de licitação 

(ou seja, menos que oito mil reais à época). Interessante constatar que, mesmo instruindo o 

processo com a relação de inúmeros órgãos executivos e tribunais judiciários do Estado de São 

Paulo, todos em adesão ao sistema, a burocracia foi resistente em sua implementação. Prova 

disso é que membros do núcleo tiveram que assinar o pedido de contratação, pois a funcionária 

responsável pela abertura do processo se recusou171 (SÃO PAULO [município], 2015b). Pode-

se pensar em punição por ingerência, mas o entendimento era que isso desgastaria ainda mais a 

relação, e o processo de aprendizagem da burocracia junto desse grupo implementador poderia 

a qualquer momento acontecer. 

Sobre o mesmo fornecedor há anos, ganhando licitação e dando preço para a formação 

de média: 

um exemplo de caso mesmo que eu posso dar era a placa de identificação para sacos 

de exumação. É uma placa de polietileno, que era amarrada num saco de exumação. 

Essa placa de plástico, ela sempre foi comprada pelo mesmo fornecedor há 30 anos. 

E vou fazer um preço bem simbólico, assim, ela sempre foi adquirida pelo mesmo 

fornecedor por um preço, vamos supor, de 3,50. E a gente olhava as pesquisas dos 

processos anteriores – porque para consultar como era feito – vamos ver os processos 

anteriores, desse mesmo objeto. Sempre as mesmas empresas consultadas para fazer 

a pesquisa e sempre o mesmo vencedor. Quando entramos, a primeira coisa foi: ele 

não ia mais estar no presencial. A pesquisa foi feita pela BEC, nem tínhamos... porque 

também tem um processo, um Banco de Preços lá. E conseguimos fechar esse pregão 

por 34 centavos. De 3,50 a unidade de placa, por 34 centavos. O mesmo objeto com 

a mesma qualidade. (SILVA, 2018, n.p.).  

 

                                                 

170 O trecho da entrevista com Gustavo sobre essa contratação é esclarecedor: “A pesquisa geralmente era feita 

com os mesmos participantes do pregão. [...] Ele já sabia o preço que ele ia dar no pregão. [...] foi um pouco depois 

do nosso início lá na CPL, foi colocar o Banco de Preços. O Banco de Preços é uma plataforma particular, que os 

órgãos públicos podem aderir via inexigibilidade [...] ele trabalha com [...] quase todas plataformas eletrônicas. 

Então, a capacidade que a gente tinha de estabelecer um preço de referência era muito rápida, em questão de horas 

ou um dia, no máximo, dependendo da complexidade do objeto. (SILVA, 2018, n.p.).  
171 As informações estão disponíveis nos autos do PA n. 2015-0.113.702-2. 
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Esse caso citado por Gustavo possui uma particularidade própria das licitações no 

SFMSP. Trata-se de um produto comum que era comprado como um produto exclusivo do 

mercado funerário172. Outra característica é o fato de o fornecedor já de muitos anos, perdendo 

seu contrato perante os novos procedimentos, utilizar-se dos órgãos de controle para tentar 

barrar a licitação173. A perda da representação por intimação através do TCM, por invalidação 

legal e técnica das alegações, pode ser ilustrada com o caso em que o objeto passou de R$ 

2.800,00 para R$ 1.800,00174. O padrão dos procedimentos se repete, assim como relatado pelo 

membro do núcleo: mesmo descritivo, mesmas empresas consultadas, mesmos valores no 

pregão. Refeitos os procedimentos, o resultado, na aquisição do mesmo produto, com a mesma 

qualidade, foi atestado ao Tribunal de Contas com um valor de mil reais a menos. Trata-se de 

trazer inovações simples, com relativamente baixa tecnologia, mas com alto impacto em 

transparência, agilidade, e resguardo do interesse público perante os particulares. 

Para a relação desse exemplo com a Lei Geral, é preciso empregar à análise as 

consequências da variável modalidade de licitação, já conhecidas neste trabalho, que são a 

abrangência e diversificação de fornecedores, aumento da competitividade e transparência, que 

o pregão eletrônico agrega ao processo. Essa foi a condição que propiciou o surgimento de uma 

microempresa que passou a fornecer o mesmo produto com maior economia ao erário175 (SÃO 

PAULO [município], 2014f). Foi também a condição que permitiu avaliar como algumas MPEs 

– caso desta que moveu a intimação n. 2.041/2015 contra o SFMSP – atuam nas licitações como 

as médias e grandes, que possuem setores profissionalizados nas aquisições públicas. Fato é 

que se trata de apenas um exemplo na amostra de cem unidades do presente caso, mas uma 

possibilidade possível na disputa por fornecer ou prestar os serviços ao poder público. O que 

parece ser determinante para isso, neste exemplo, é o fato de a MPE até então fornecer há muitos 

anos para a autarquia, o que parece lhe conferir aprendizagem do jogo institucional na 

administração pública176. Portanto, a respeito da utilização das regras do processo licitatório, 

sugere-se que o porte da empresa não necessariamente representa maior ou menor 

conhecimento. 

                                                 
172 A vela e o revestimento de papelão, já citados no trabalho, são outros entre alguns exemplos: produtos que 

tiveram seus preços diminuídos significativamente por serem tratados pelo núcleo como comuns e não exclusivos 

do ramo funerário. Trata-se de mais uma estratégica para a abrangência das licitações. 
173 No exemplo do revestimento, como se observou, após as impugnações administrativas, a empresa judicializou 

a questão. Um desvirtuamento completo da relação com o Estado, a nosso ver.   
174 Trata-se da Intimação n. 2.041/2015, contida nos autos do PA n. 2014-0.264.170-9. 
175 PA n. 2014-0.264.170-9. 
176 O que se observa na intimação é a contratação de um escritório de advocacia para a “denúncia”, o que 

normalmente não ocorre com médias e grandes empresas, que possuem departamento jurídico próprio. 
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A seguir, o esquema da fase externa da licitação. Igualmente, comenta-se os momentos 

de maior pertinência na atuação do núcleo em relação à implementação da Lei Geral: 

 

Quadro 13 – Fase externa da licitação. 

FASE EXTERNA – PROCESSO DE LICITAÇÃO 

Etapa 
Autoridade 

Competente 

Publicação do 

Edital 

Comissão 

Permanente de 

Licitação 

Adjudicação e 

Homologação do 

Processo 

Entrega do 

Objeto 

Função 

Despacho de 

Publicação da 

Licitação 

Esclarecimentos 

e Impugnações 

Realização do 

Certame 

Declaração da 

Vencedora e Emprenho 

Financeiro 

Início do 

Processo de 

Contratação 

Passo 6º 7º 8º 9º 10º 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na fase externa da licitação, o edital se torna público. Todas as empresas, órgãos de 

controle e cidadãos podem ficar sabendo o que o poder público quer comprar exatamente e 

como se dará a seleção da melhor proposta. Muitas empresas podem entrar com pedidos de 

esclarecimentos até 24 horas antes de a sessão pública ocorrer – na modalidade pregão, o 

número mínimo de publicidade do edital é de oito dias úteis. Como se demonstrou, não apenas 

esclarecimentos, mas também impugnações representadas no TCM podem exigir explicações, 

e mesmo a suspensão da licitação177. Chegada a sessão pública, pode-se observar os problemas 

trazidos pelos exemplos nos tópicos anteriores.  

Entretanto, cumpre trazer algumas impressões dessa fronteira do serviço público com 

as MPEs, do contato direto com esses particulares, que ilustram ainda alguns problemas a serem 

enfrentados.  

E assim, a gente tinha que se adequar também no relacionamento com os 

microempreendedores. [...] O lucro desses fornecedores também não é grande. Às 

vezes, muitos deles são pessoas simples, que não tem a noção do processo licitatório. 

Para eles, essas novas regras também, é tudo novo. Muitos não tinham nem 

conhecimento. E quando muitos deles falavam com a gente, a relação que eles 

queriam ter com a gente era muito personalista. Então, eles não enxergavam a 

administração como administração. Eles enxergavam a gente como uma pessoa que 

está querendo comprar. Uma pessoa física querendo comprar o produto deles. [...] 

Então, essa relação, a gente tinha que manter essa distância da relação. A gente tinha 

que tentar ajudar para a licitação sair, muitas vezes. Porque era um nível – em alguns 

objetos – era um nível de amadorismo, que não conseguiam. (MACHADO, 2018, 

n.p.). 

 

                                                 
177 O Tribunal pode suspender a licitação ad cautelam até que se manifestem partes e se julgue o mérito (ver por 

exemplo, Diário Oficial do dia 21 de março de 2015). Apesar de não ser objeto da investigação, representações 

infundadas podem prejudicar o andamento das políticas públicas, e mesmo a responsabilidade da execução do 

orçamento (a superintendente chama a atenção para isso em sua entrevista). Trata-se de mais uma interface 

delicada de implementação em licitações. 
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A fala de Marcos não pode ser generalizada, mas aponta a premência de a perspectiva 

de a administração pública conhecer bem seu público alvo, e empreender algum tipo de esforço 

que inclua esse micro e pequeno que seja mais simples, como nas palavras usadas. Essa 

percepção de simplicidade dos atores a que as compras públicas têm dado maior atenção nas 

diretrizes da Lei Geral traz à tona também a questão da prevenção da má qualidade. Isto porque, 

conforme se constatou na vivência do caso, a associação MPE, baixo custo e má qualidade 

estava sendo realizada por diferentes atores de dentro da organização como uma correlação 

direta. 

Observe-se um trecho em que o personagem Gustavo fala da percepção de trabalhar 

com MPE em relação as médias e grandes: 

Eu achei que realmente beneficia. Eu lembro de tratativas com licitantes de ME e PP, 

totalmente... muito cru, assim. Não tinha ideia o que era licitação e ele estava 

participando pela primeira vez. Então ele foi... ele é jogado para um mar de tubarões. 

E ao mesmo tempo, ele está lá, porque ele é obrigado... não é que ele é obrigado. Ele 

tem o seu espaço lá. Tem um favorecimento. [...] E dá para ver quando você trabalha 

com uma empresa limitada [média ou grande], a qualidade dos documentos, a 

qualidade do... a rapidez da fala na sessão pública. São... é muito diferente. Quando é 

decretado vencedor na sessão pública e é solicitado os documentos, geralmente a 

limitada envia quase simultaneamente, assim. Na verdade, é instantâneo. […] Já está 

tudo pronto. Diferente de uma ME e EPP, que ele vai ainda elaborar todos os 

documentos de apresentação. [...] As dificuldades eram elaboração de propostas, ter 

todos os documentos digitalizados e prontos para envio. Eles não tinham nada disso. 

Eles iam, assim que ganhava a licitação – que eles, talvez, não acreditavam que iam 

ganhar – eles iam preparando. Algo que eles podiam dedicar, sei lá, duas horas no dia 

anterior, para se preparar. Eles fazem no dia, na hora ali. (SILVA, 2018, n.p.). 

 

 A relação com o contador representa bem a diferença da gestão profissionalizada que se 

destacou em relação às grandes empresas: 

Nossa. Isso era... eu acho que esse é o caso que é mais emblemático [a assinatura do 

contador]. Porque um [...] uns documentos tinham que ter a assinatura do contador, 

junto com a dele [o micro ou pequeno empresário], num documento escrito pela 

própria empresa. Não era uma certidão. Então, quase nenhum licitante trazia 

documento com assinatura do contador. Era um parto esse documento. Porque eles 

não se atentavam com simples detalhes. E enfim, a gente percebe a dificuldade da 

empresa. Até a elaboração de um simples documento. (SILVA, 2018, n.p.). 

 

Um ator particularmente importante no processo licitatório, a assessoria jurídica, é 

importante de ser colocada junto dessa associação a imagens que depreciavam as MPEs, pois 

causavam estranheza, como os casos simples e de alto formalismo, tal qual a falta de um papel 

timbrado, de um cartório conhecido. A assessoria jurídica não estava acostumada. Como isso 

não pode ser encontrado formalmente nos processos, um dos sujeitos chamou essa estranheza 

da assessoria jurídica com as MPEs de “extraoficial”, pois era o que se ouvia no telefone ou em 

reuniões: muito parecido com a postura dos funcionários efetivos, aliás: 

Eles questionavam nossa conversa muito aberta e franca no pregão. Eles 

questionavam, talvez, uma pergunta simples, algo simples durante o certame, seria 
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mais eficaz. Eles questionavam. [...] nós perguntávamos para o licitante, fornecedor 

se ele estava ciente do seu preço ofertado. Indagávamos se ele tinha certeza absoluta, 

se todo o objeto dele estava de acordo com o termo de referência. Antes de identificar 

o licitante. Eu lembro de uma assessora jurídica questionar isso. “Não, mas eu não 

entendo” - Você não entende o que, senhora advogada. Ela: “não, mas por que você 

fica insistindo?”. [...] aí falávamos para ela que era para assegurar realmente a 

qualidade. E caso desse errado, tinha tudo documentado. Eu acho que isso era um 

ponto. Eu lembro que eles questionavam valores. A assessoria jurídica para mim, não 

tem que questionar valores. [...] Um objeto, compramos muito barato, assim. E eu 

lembro que durante o certame, a licitação, o chat, que é aberto ali. Já onde todo mundo 

pode ver, falamos para o licitante: senhor licitante, o seu preço está muito barato. Qual 

que é o motivo? Ele falou assim: “eu tenho ele muito barato, porque eu comprei em 

larga escala e eu fiquei com ele em estoque”. (SILVA, 2018, n.p.). 

 

Na realidade, parece muito um passo além da discricionariedade admitida dentro dos 

princípios: 

Ah, nesse ponto de vista, que eu considero até extraoficial, digamos assim. [...] Do 

andamento do processo. Já teve argumento para não homologar o pregão porque eles 

entraram do Google Street View e viram que a fachada da loja era feia [...] Mas existia 

essa coisa, assim, que eu acho que é um efeito, assim, do mesmo desconforto que a 

‘123’ trouxe para a moça que nos ensinou [a professor da Escola de Contas], que deu 

o curso ‘ai, é inconstitucional’, e a máquina achava também ‘ai, vai comprar de 

empresa pequena vai vir coisa ruim’, o que não era verdade. (JÁCOMO, 2018, n.p.). 

 

Fecha-se esse capítulo de considerações do fluxo em si. O momento do pregão, em que 

as negociações e relações com as MPEs aconteciam, encontra-se distribuído pelo capítulo, 

remontando a narrativa não linear: muitos processos eram implementados enquanto novos ainda 

estavam sendo gestados. Espera-se que essa dinâmica da interação da gestão tenha sido 

esclarecida. 

 

4.7 AS CONDIÇÕES NO RECORTE DA LEI GERAL 

 

Buscar-se-á nesta seção fazer a análise do recorte com o qual se trabalhou na 

implementação do Estatuto das MPEs nas licitações do serviço funerário. Como vimos, trata-

se do capítulo de acesso aos mercados da Lei Complementar n. 123/06, em sua seção de 

aquisições públicas, os artigos 42 a 49. Trata-se de uma análise mais formal, porém que contém 

as situações ilustradas pelo caso, e também situações hipotéticas sugeridas a partir de outros 

reais correlatos, ou muito próximas. 

Os artigos 42 e 43 trazem uma condição de equidade bastante concreta. O fato de a 

questão fiscal e trabalhista não precisar ser tratada quando da licitação e, sim, em fase posterior 

(e para aquele que vencer o certame), apenas no momento de ser lavrado o contrato com o poder 

público. Em que termos isso pode ser lido como uma condição concreta de equidade na 

participação das MPEs nas seleções públicas? Mormente, como se observou nas entrevistas do 
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caso em análise, não se noticia a respeito do assunto, evidenciando que a amostra não 

apresentou problemas dessa ordem. Trata-se do direito protegido, a ser utilizado na ocasião 

necessária. É, portanto, uma garantia de equidade, pois demonstra, em primeiro lugar, ganhos 

em termos burocráticos não só para as MPEs que licitarão, mas também para as organizações 

públicas, deixando para o momento que realmente é necessária tal comprovação, a lavratura do 

contrato. Em segundo lugar – e essa é a situação hipotética com a qual o espírito desta política 

parece querer alcançar – a empresa detentora da melhor proposta sendo micro ou pequena 

possui o direito de efetuar qualquer ajuste necessário, sob esses aspectos fiscais e trabalhistas, 

até o momento da contratação, se necessário for. Disso não se infere que esses particulares 

podem abrir mão de sua regularidade com o Estado, que não possuem o dever de estar em dia 

com suas obrigações, diferenciando-se das médias e grandes empresas pela responsabilidade 

junto ao Estado. Pelo contrário, essa pode mesmo ser a oportunidade de colocar em dia esses 

deveres, uma vez que o ganho de uma licitação pode significar crédito – seja do ponto de vista 

do micro e pequeno empresário que o realiza com segurança, seja do ponto de vista do próprio 

mercado de crédito que o concede com tal garantia. 

Aqui é necessário um breve parêntesis. Embora a LC n. 155/16 tenha alterado a política 

em análise a partir de 2017, ou seja, após o caso estudado, a comprovação da regularidade fiscal 

já estava em vigor no período analisado (2015-2016), tendo sido acrescida após esse período a 

regularidade trabalhista – como posto nos marcos federais, esse é o conteúdo objeto da 

atualização da lei complementar de 2016 nesses dois artigos, 42 e 43, afora o acréscimo 

‘trabalhista’ o texto é exatamente o mesmo. Trata-se de uma exigência jurídica, fiscal e 

trabalhista, aparentemente simples, que qualquer empresa parece possuir por sua própria 

constituição. Entretanto, o relato de um dos membros do núcleo de licitações mostra que 

algumas vezes a própria comprovação técnica, que relaciona o que a empresa fazia e com qual 

capacidade, não era alcançado pelos participantes. O comentário sugere ainda que se tratava de 

uma novidade para esses particulares:  

Então tem essa questão de empresas que estavam entrando no segmento agora e que 

viram a oportunidade de expandir seus negócios através de contratos com a 

administração pública. Então, esse eu acho que é um dos primeiros aspectos, de 

empresas sem experiência, não tinham documentação. Tinha empresas até que não 

tinham, pelo nosso próprio... pelo conjunto de documentos de habilitação, não tinha 

habilitação técnica, no caso. Tinha empresas que não conseguiam os requisitos 

mínimos. [...] De demonstração dos trabalhos feitos anteriormente e que poderia, 

justamente, ela comprovar para a administração pública de que ela é capaz de fornecer 

o que prometeu, o serviço, da contratação do serviço, da aquisição de bens. Se ela tem 

volume para entregar uma determinada quantidade de bens. (SOUZA, 2018, n.p.). 
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O parágrafo primeiro do artigo 43, fala ainda do prazo de cinco dias úteis para a 

realização desse procedimento de regularizar as certidões fiscais e trabalhistas (não se entra no 

mérito das comprovações técnicas), podendo ser prorrogáveis, a critério da administração 

pública, por mais cinco dias, totalizando-se a possibilidade de haver até dez dias úteis de 

tratamento diferenciado. Observe-se que isso vai ao encontro da análise feita no parágrafo 

anterior, em que se entrega uma condição favorecida para o fechamento da contratação. A 

faculdade do gestor público de se prorrogar por mais cinco dias úteis, caso seja necessário, tem 

algumas implicações políticas para além do entendimento da finalidade da policy aqui em 

estudo. Pode ser que o tempo de cinco ou dez dias úteis conflite com agendas políticas, pressão 

social, exposição midiática ou qualquer evento (ou um fluxo deles) que interfira na 

credibilidade, ou mesmo na legitimidade, da autoridade política responsável. Desta feita, a 

faculdade legal de chamar o segundo colocado na licitação para fornecimento regular imediato 

do objeto necessário certamente seria acionada. As finalidades da política pública 

(favorecimento do micro e pequeno empresário) estariam em xeque em detrimento do grau de 

impacto político em jogo. Isso é um dado da realidade política enfrentada pelas equipes de 

governo.  

Há uma consideração, ainda, de que os micro e pequenos empresários poderiam não 

saber dessa legislação de favorecimento e, ainda mais, saber dos benefícios práticos que ela 

dispõe nas preferências da contratação. O trecho a seguir sugere que esse foi um recurso pouco 

utilizado devido a hipótese de pouco conhecimento a esse respeito por parte das MPEs: 

Mas assim, aquele que também estava inabilitado ou... eu acho que aquele que estava 

inabilitado ou estava com pendência fiscal, ele nem participava. Eu acho que ele não 

sabia desse benefício. E aquele que sabia, tanto é que a gente usou duas vezes, ele já 

falava: desejo utilizar o benefício da 123, alterado pela 147. Ele já falava. O cara já 

sabia. Então, ele já participava da licitação sabendo do benefício. A gente utilizou esse 

benefício duas vezes. (SILVA, 2018, n.p.). 

 

Embora tenham sido feitas apenas duas vezes, registra-se, na prática, como é feito o 

comunicado do benefício para se compreender as motivações envolvidas: 
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Figura 7 – Exemplo de concessão de prazo. 

 

Fonte: SÃO PAULO [município] (2014h). 

 

Note-se que o primeiro pedido é feito no dia 06 de julho de 2015, e após cinco dias úteis 

é feita uma nova concessão de adiamento da entrega. Trata de uma ata de pregão eletrônico 

para aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI)178. Note-se também que, na sua 

forma eletrônica, há um sistema no pregão que realiza o registro dos atos do pregoeiro em ata 

(em mais detalhes nos tópicos seguintes), e faz a própria contagem das regras postas na lei (no 

caso, os cinco dias úteis). No informe da prorrogação, o pregoeiro registra que as motivações 

estão devidamente justificadas nos autos do processo, ou seja, o pedido de dilação do prazo pela 

pequena empresa junto de sua justificativa está encartado. Adiante no processo, há um relatório 

de recusa dos produtos EPIs por parte da autarquia, por não alcançarem a qualidade exigida em 

edital. Esse é apenas um caso dentre as mais de cem licitações realizadas pelo núcleo, e um dos 

dois casos de pedido de prorrogação.  

Como vimos, a política orienta a licitação exclusiva até oitenta mil reais às MPEs 

indiscriminadamente, e acima desse valor, para aqueles objetos divisíveis, uma cota de um 

quarto como exclusivo para esses perfis tributários. Há de se considerar que em alguns casos o 

segundo colocado seria também um favorecido, e assim sucessivamente. Nesses casos, não 

utilizar a prorrogação de prazo para a regularização só faria sentido após a comprovação de que 

o segundo colocado atenderia prontamente aos requisitos legais de regularidade fiscal e 

trabalhista. Caso contrário, conceder mais cinco dias úteis ao primeiro parece ser o mais sensato 

                                                 
178 As informações foram levantadas nos autos do processo administrativo n. 2014-0.062.455-0, da Ordem de 

compra n. 801080801002015OC00049, cuja numeração possibilita o acesso à ata no site da BEC-SP. 
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a se fazer. Nesses casos, a autoridade política responsável, ou o próprio gestor público 

diretamente encarregado das licitações, poderá utilizar das finalidades da lei como conteúdo de 

argumentação (e conter danos políticos). Afinal, além do objeto que será entregue, está se 

implementando uma política por meio das licitações que atende ao desenvolvimento de micro 

e pequenos empresários, e é natural que esses, diferente de médias e grandes empresas, 

precisem de um prazo a mais para cumprir com o rigor da administração pública. Adiciona-se, 

ainda, na maioria dos casos, o fato de as empresas serem sediadas local ou regionalmente, de 

onde se pode derivar o apontamento do desenvolvimento local e regional, uma vez que uma 

cadeia produtiva é acionada – diretrizes apresentadas especialmente no § 3º do artigo 48, em 

seu inciso III, do nosso recorte no Estatuto. Como se vê, a política pública presente na 

administração pública reverbera também na dinâmica política quando tomada em sua 

finalidade.  

A segunda questão de condições concretas de favorecimento entregue às MPEs neste 

recorte diz respeito ao empate envolvendo uma média ou grande empresa. Nas modalidades de 

licitação previstas na Lei Federal 8.666/93, o empate é considerado em um valor até 10% maior 

do que a proposta vencedora. Se a empresa média ou grande for vencedora, e houver uma MPE 

com valor até 10% maior do valor daquela, esta será convidada a abaixar sua proposta, embora 

não seja obrigatório para ser declarada vencedora. Na modalidade do pregão eletrônico (como 

vimos, Lei Federal 10.520/02179), esse valor é considerado um pouco menor, indo até 5%. O 

que se infere do menor intervalo para essa modalidade é o fato de o pregão eletrônico trabalhar, 

majoritariamente, com o que a lei versa “produtos comuns”. Como se viu nas entrevistas, o 

problema preço versus qualidade é bastante pertinente nas licitações públicas realizadas por 

meio de pregão, de modo que não admitir um desconto ainda maior após findada a etapa de 

lances parece querer proteger a administração da baixa qualidade.  

Isso nos remete a uma constatação importante encontrada na pesquisa: os problemas de 

qualidade na modalidade pregão eletrônico independem da micro e pequena empresa. O que os 

documentos do caso sugerem é que se trata de um problema a ser resolvido dentro da 

modalidade. As evidências não apontam para uma relação necessária entre má qualidade e o 

fornecimento de produto ou a prestação de serviços devido a advirem de MPEs. Além dos 

relatos nas entrevistas, a evidência mais significativa é a prevenção em relação a má qualidade 

nas cláusulas dos editais. O membro Luiz fala a respeito disso quando cita o exemplo da compra 

de tintas: 

                                                 
179 O já citado Projeto de Lei n. 6814/2017, em sua revisão visa unir a lei do pregão e a lei de licitações e contratos. 
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Que a qualquer momento em caso houvesse dúvida sobre a procedência ou sobre a 

qualidade do produto, poderia ser mandado para um laboratório, para um órgão que 

testasse [...] às custas do fornecedor. [...] Então essas coisas que ficassem mais claras, 

se acontecessem com alguma frequência, eu acho que iriam inibir, por exemplo, a 

questão do menor preço em detrimento da qualidade. (JÁCOMO, 2018, n.p.). 

 

O laboratório a que se refere é justamente para atestar a qualidade das tintas. Mas isso 

é adaptado conforme o objeto, a fim de que não haja proposta por parte de licitantes que não 

possa ser aprovada por testes com critérios de qualidade. A respeito desse assunto, há mais 

detalhes no decorrer do caso, e especificamente na seção 4.6, sobre o fluxo do processo 

licitatório. Aqui, a fala da diretora do departamento administrativo e financeiro se torna 

importante pela confirmação dessa estratégia que desvincula atrelar má qualidade às MPEs: 

Agora eu acho que, continuo achando isso, eu já achava isso na secretaria [na qual 

trabalhava] e vi isso no Serviço Funerário. Eu acho que a unidade requisitante tem 

muita dificuldade de deixar claro o que ela quer. [...] Eu acho que a coisa nasce aí. E 

vocês [o núcleo de licitações], na medida que vocês podiam, em muito vocês 

superavam essa deficiência. Porque a qualidade ela está muito relacionada com a 

especificação. Se a especificação é vaga, então vale qualquer coisa. Então eu acho que 

é isso daí. Mas nos contratos que eu gerenciei, por exemplo, eu não tenho o que me 

queixar. (GUASTALLE, 2018, n.p.). 

 

Trata-se, como se vê, mais de um trabalho a ser feito na etapa inicial dos processos de 

licitação, do que propriamente um desafio a ser inserido por causa do favorecimento aos micro 

e pequenos empresários. É um problema que está inserido nos processos licitatórios como um 

todo, em particular nos pregões eletrônicos, dada ser a modalidade cujo critério de classificação 

das propostas é o menor preço. Como dito, esse assunto é abordado com mais detalhes na seção 

4.6 da análise do caso. 

Adiante no recorte legal, tem-se que o artigo 46 trata da emissão de cédula de crédito 

micro empresarial. Apesar de, quando da publicação do Estatuto das MPEs em 2006, haver a 

exigência de regulamentação do presente artigo em até 180 dias, até o presente momento não 

houve publicação nesse sentido. Mas esse seria mais um instrumento de proteção aos micro e 

pequenos empresários frente a organizações públicas que eventualmente não conseguiriam 

honrar seus pagamentos. O tramite da despesa pública, regulada na Lei Federal 4.320/64, possui 

três etapas: empenhamento, liquidação e pagamento – o assunto é tratado entre os artigos 58 a 

70 da lei. O artigo 46 do Estatuto das MPEs visa dar a possibilidade de entrar em juízo e solicitar 

o crédito quando não há o cumprimento da última etapa desse tramite da despesa pública, o 

pagamento. Entretanto, como se disse, não houve ainda regulamentação, de modo que apenas 

com uma combinação de leis e jurisprudência poderia haver um entendimento nesse sentido180. 

                                                 
180 Podemos citar aqui a Lei n. 12.153/09 que institui os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios como interface estatal de direito para as MPEs. 
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No caso em tela, não houve nenhum exemplo de inadimplemento da organização, tanto nos 

documentos analisados, quanto lembrados nas entrevistas.  

A alteração trazida pela Lei Complementar n. 147/14 ao artigo 47 do Estatuto é bastante 

perceptível para o gestor público na prática de seu ofício, uma vez que o texto legal altera a 

palavra “poderá” pela “deverá”. Isso tem uma implicação substantiva na gestão pública, uma 

vez que é esse o artigo que traz a obrigatoriedade de que a administração direta e indireta, 

federal, estadual e municipal tem por dever promover o tratamento diferenciado e simplificado 

às micro e pequenas empresas. Mas o artigo é mais completo do que isso. Há a extensão de que 

a promoção deve ter por finalidade o desenvolvimento econômico e social no âmbito local (no 

município ou região), e a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à 

inovação181 (BRASIL, 2006, não paginado). É importante destacar, ainda, o parágrafo único do 

artigo 47. Ele trata da previsão de que as diretrizes postas na Lei Geral devem ser seguidas pelos 

órgãos e entidades até que se admita legislação estadual, municipal ou regulamento específico 

mais favorável de cada uma dessas organizações. Trata-se de um dispositivo particularmente 

interessante, pois admite e visa garantir um mínimo de tratamento diferenciado a ser cumprido 

com a legislação federal, e a possibilidade de se firmar as peculiaridades de cada contexto com 

as leis mais locais.   

O artigo 48 vem dar novas vias concretas de realização do tratamento diferenciado e, 

especificamente, para o que se orienta no artigo anterior, indicando que as contratações públicas 

de até oitenta mil reais devam ser realizadas exclusivamente com micro e pequenas empresas. 

Isso significa que os próprios editais trarão logo em sua chamada pública a indicação de que se 

trata de certame em que apenas micro e pequenas empresas poderão competir entre si. No inciso 

segundo desse artigo é posta a possibilidade de, em contratações de obras e serviços, mormente 

de valores mais elevados dada a natureza e extensão temporal do objeto, exigir-se da licitante 

vencedora a subcontratação de MPE. Caso ocorra, a subcontratação ganha uma espécie de 

cogestão, pois embora a obra ou serviço seja encabeçado pela empresa vencedora da licitação, 

o próprio pagamento do micro ou pequeno empresário subcontrato é feito diretamente com a 

organização pública contratante. Resguarda-se, assim, qualquer eventual descompasso na 

relação entre os particulares, e visa garantir a entrega do objeto contratado dentro do mesmo 

cronograma de pagamento.  

                                                 
181 Isso reforça o entendimento de que o tratamento diferenciado posto na constituição para as MPEs está 

consubstanciado com diversos aspectos de interesse da maior parte do mercado. 
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Outro ponto trazido pelo artigo 48 com grande pertinência é a cota reservada em 

aquisições públicas de bens de natureza divisível de até 25% de seu total pretendido (compra 

de material de escritório, ferramentas, equipamentos de proteção individual, entre outros 

exemplos). Ou seja, faz-se necessário nos editais cuja contratação supera os oitenta mil reais, a 

separação de um lote com a quantidade de até um quarto do total a ser adquirido, para a 

competição exclusivamente entre as MPEs. Isso não restringe a participação dessas empresas 

na ampla concorrência (nos outros três quartos do edital). Na seção 3.4 deste trabalho referente 

à legislação federal, em que os aspectos legais do recorte estão descritos, essas regras de divisão 

parecem estar suficientemente claras. Importa, como se propõe na presente seção, adentrarmos 

os aspectos implicados na operação e execução dessas regras. No caso dessa condição de 

favorecimento dada pela política, ela deverá ser trabalhada nos editais das licitações. Nem 

sempre essa divisão é exata, mas a divisão continua valendo até a proporção explicada. Abaixo, 

segue um exemplo de como era disposto no texto: 

Figura 8 – Excerto de edital com cota de participação das MPEs. 

 

Fonte: SÃO PAULO [município], (2015c). 
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Note-se que há a divisão em dois itens e toda a sua motivação nos pontos “2.2”, “2.3”, 

e “2.3.1.” do excerto extraído do edital feito pela equipe de licitações do SFMSP. Trata-se 

exatamente de artigos do recorte legal aqui em análise182. A respeito da cota de 25%, pode-se 

tecer mais alguns comentários pertinentes ao processo de implementação da política. Pode 

acontecer de a vencedora da ampla concorrência (75% do objeto) ser também a vencedora da 

reserva exclusiva. Essa é uma hipótese com a qual se deve trabalhar, e apesar de não haver uma 

distribuição do contrato, ainda tratar-se-ia de micro e pequena empresa e não há conflito com a 

lei. Mas o relevante para a consecução da finalidade que visa alcançar essa normativa da política 

está naquelas situações em que a vencedora da ampla concorrência não possui o enquadramento 

de MPE. Ora, nesses casos, o pregoeiro poderá finalizar a licitação com preços diferentes (um 

para o lote de ampla concorrência, outro para o exclusivo), se estiverem de acordo ou abaixo 

da pesquisa de preços de referência que instrui o processo. Entretanto, apesar da legalidade dos 

atos, deve-se chamar atenção para o fato de que pode ocorrer de os preços unitários da 

vencedora em ampla concorrência (sendo média ou grande, repita-se) estarem maiores do que 

o preço unitário da MPE vencedora da parte exclusiva. Sob o princípio da equidade nas 

condições de contratação junto do poder público, seria incongruente aceitar tal situação. 

Assim, a condução da negociação no certame que interessaria à política é aquela que 

orientasse esse vencedor à equiparação dos preços em sua proposta, reduzindo o valor total 

proporcionalmente àquele da MPE. O médio e grande empresário já ambientado das licitações 

públicas, e preparado para tal, utiliza-se da relação de favorecimento às micro e pequenas 

empresas para a negociação. Por exemplo, nessa situação pode-se lançar mão da argumentação 

de que o tratamento fiscal diferenciado traz uma vantagem competitiva em relação a formação 

de preços com a qual ele não pode se equiparar. Acontece que a produção ou o fornecimento 

em maior escala, não só dado pela parte de ampla concorrência em uma licitação específica, 

mas própria do funcionamento da média e grande empresa, evidencia essa possibilidade de 

ajuste nos preços por meio de seu custo marginal. Ou seja, a política quer ajustar as condições 

de participação entre os particulares, e o gestor levando isso às últimas consequências acaba 

por enrijecer os critérios para a aceitabilidade dos preços que a administração irá contratar, 

resultando não apenas na finalidade da política, mas também em maior cuidado com os recursos 

públicos183. 

                                                 
182 Sobre o “código BEC” posto no excerto, sua importância é explicitada na seção 4.6. 
183 Temos diversas abordagens em perspectiva, sendo mais um exemplo da complexidade da política pública.  



154 

 

 

 

O último artigo de nosso recorte no Estatuto trata das situações em que o tratamento 

diferenciado nas aquisições públicas pode não ser aplicado. Trata-se do artigo 49 que traz três 

incisos com tais situações, dentre os quais há grandes diferenças. O entendimento do tratamento 

favorecido como um direito a ser promovido pela administração pública não estava, desde a 

publicação da Lei Complementar n. 147/14 e suas alterações, sendo colocado em termos de 

validade prática. Até então se exigia critérios do motivo de lançar mão do tratamento 

diferenciado e simplificado nos editais de licitação, o que diverge de uma orientação geral de 

favorecimento própria da legislação federal, e era o que ocorria com o inciso I do artigo 49, ora 

revogado. Esse inciso, diferente da promoção de um direito, exigia que a administração pública 

lançasse mão de justificativas para realizar os dispositivos da lei. Nesse sentido, o primeiro 

inciso não estabelecia uma situação em que o tratamento diferenciado não poderia ser utilizado, 

e sim trazia a peculiaridade local que o órgão ou entidade a licitar tinha que resolver – critérios 

para a participação daqueles que já são favorecidos pela lei. Isso, a nosso ver, afastava o 

incentivo184. Ademais, essa questão de critérios parece estar contemplada no inciso III do 

mesmo artigo. Em todo o caso, o inciso I é revogado pela LC n. 147/14 de maneira coerente 

com a finalidade a que a seção do Estatuto se destina: promover o acesso das MPEs ao mercado 

específico das aquisições públicas. Na mesma esteira de promover o direito de tratamento 

diferenciado e favorecido, o inciso IV desse artigo 49 traz as situações nas quais a administração 

pública não precisa utilizar do processamento licitatório, casos de licitação dispensável ou 

inexigível – previstas nos artigos 24 e 25 Lei Federal 8.666/93, sob diferentes hipóteses. Até a 

publicação da LC n. 147/14, não havia a preferência de que as dispensas de licitações fossem 

feitas com as MPEs185; quanto à inexigibilidade, não se faz necessariamente exclusivo às MPEs, 

devendo a variável ‘valor da contratação’ ser considerada. 

As situações que trazem os incisos II e III do artigo 49 exigem certa proatividade do 

gestor público, e mesmo da autoridade política responsável. Eis o texto da lei: 

A administração pública não precisa conceder preferência quando] II - não houver um 

mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou 

empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as 

exigências estabelecidas no instrumento convocatório. 

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 

pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo 

ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; a questão da disputa dos 

princípios constitucionais. (BRASIL, 2006, não paginado). 

 

                                                 
184 Na mesma esteira, o parecer da Procuradoria Geral do Município abordado na seção 4.2 deste estudo, fala em 

“eficácia plena” quando da revogação desse inciso. 
185 Apesar de o procedimento da dispensa de licitação não conter todas as etapas do processo comum, há 

formalidades a serem observadas, como a regularidade das empresas e a melhor proposta, por exemplo. 
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Esses incisos influem em muitos aspectos de ordem prática. Deve-se remontar ao dado 

apresentado na primeira parte deste trabalho: se as MPEs representam mais de 98% das 

empresas no Brasil (SEBRAE, 2018a), por que se estaria preocupado nessa participação em 

número de pelo menos três micro e pequenas empresas sediadas local ou regionalmente, 

capazes ainda de cumprir com o edital? Tem-se algumas considerações a serem postas. A 

primeira é uma questão de ordem tecnológica, com duas facetas: a adesão por a maior parte dos 

municípios a ofertar suas licitações nessa modalidade eletrônica, e o acesso e o domínio dessa 

tecnologia por parte dessas empresas. Quanto à adesão às plataformas de compra, dos 645 

municípios que compõem o Estado de São Paulo, apenas 57 possuem cadastro na BEC-SP. No 

sistema do governo federal, o ComprasNet, para o ano de 2018, há o registro de 47 adesões no 

estado, dos quais 16 também utilizam a plataforma da BEC. Ou seja, do total de 645 municípios 

no estado de São Paulo, apenas 88 deles, ou 13,6% utilizam essas plataformas de licitações 

online. O que se conclui é que a grande maioria no estado ainda realiza as licitações de maneira 

presencial186. Em todo o Brasil no ano de 2018 foram licitados pelo sistema do Governo Federal 

(ComprasNet) o total de 103.007 processos em pelo menos 512 municípios nas 27 unidades 

federativas – as capitais dos estados elevam sobremaneira o número de processos187 –, 

revelando que o pregão eletrônico, ainda que obrigatório em muitos lugares, não se trata de uma 

realidade possível a todo o Brasil. A segunda consideração se refere à relação no país entre 

Estado e empresas, cuja tônica, corriqueiramente, está atrelada à corrupção e a todo tipo de 

relação personalista entre governo e sociedade188. Devido ao fato de as MPEs serem ampla 

maioria no mercado e as licitações de menor valor serem as mais requeridas pelos governos, a 

obrigatoriedade da Lei Geral tem um desafio a enfrentar: a "profissionalização" desse mercado. 

E, como se viu, uma profissionalização tanto da perspectiva dos governos, em termos de 

capacidade e inovação, e dessas empresas, em termos de cumprir com requisitos de formalidade 

e critérios de qualidade. 

Pode-se observar que não se trata apenas de justiça social, ou uma questão para ficar no 

nível do debate entre isonomia e tratamento diferenciado (embate de princípios constitucionais). 

Tratam-se de questões de ordem prática, condições ainda iniciais precisam ser tomadas como 

                                                 
186 Existe ainda a plataforma de compra do Banco do Brasil, mas não foram encontrados os dados. Na prática, 

sabe-se que é a plataforma menos utilizada. 
187 Dados consultados e disponíveis em: http://paineldecompras.planejamento.gov.br. Acesso em: 28 jan. 2019. 
188 No período do caso estudado, houve diversas experiências em que as empresas licitantes se diziam surpresas 

com o profissionalismo no trato, o que era bastante revelador naquelas que já contratavam com o poder público, 

pois sugeria uma experiência pregressa ruim, e das novatas em licitações indicava a constatação de que há de fato 

uma isonomia respeitada pelas instituições públicas da qual ela, cumpridas as exigências legais, poderia ser 

contemplada. 

http://paineldecompras.planejamento.gov.br/
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problemas públicos a serem resolvidos, como a implantação de setores de licitações enquanto 

instrumentos de viabilização de políticas públicas subnacionais, e a abertura orientada para 

micro e pequenos negócios locais se inserirem nesse mercado. 

 

4.8 À GUISA DE CONCLUSÃO DO ESTUDO DE CASO 

 

Conforme se havia anunciado no início deste estudo, não se tratou de realizar uma 

análise de eficiência ou de assimetria entre o texto da política e sua implementação. Antes, 

procurou-se caracterizar uma organização pública em que a política pública se materializa, 

através de diferentes agentes, com funções, valores, práticas e visão de mundo bastante 

divergente em relação à execução. Inclui-se, além das interações internas à organização, o 

ambiente externo e seus atores, como órgãos de controle e os próprios micro e pequenos 

empresários, público alvo da política. Os efeitos da política pública, tanto na gestão pública 

quanto nas finalidades pretendidas, estão envoltos em dificuldades e desafios de alinhamento 

entre os atores, de revisão e aperfeiçoamento de procedimentos das organizações públicas, e de 

incentivos orientados aos micro e pequenos empresários. 

Quanto à organização do SFMSP, as dificuldades com a equipe e cultura organizacional 

defasada são significativas, com evidências em relação a: sistemas informatizados utilizados 

pela Prefeitura; motivação devido à formação; baixo salário; autonomia da equipe; 

planejamento estratégico; princípios da política das MPEs correspondente aos valores dos 

personagens, entre outros. Constatou-se a influência do direito público, no sentido de que a 

implementação da política pública conta com alto teor argumentativo. Diálogos externos, com 

o TCM, a PGM, e os convencimentos internos com outras áreas da autarquia, bem como nas 

sessões públicas, denotaram o tratamento equitativo – “tratar desigualmente os desiguais” – a 

fim de se criar condições concretas de incentivo. Ademais, as práticas e interações do núcleo 

implementador possuem potencialidade para um possível processo de aprendizagem da 

burocracia da entidade.  

O relevante número de participação das MPEs vencedoras de licitação na amostra do 

caso, sendo 85% no ano de 2015, e 93% em 2016, sugere ser significativo o suficiente para não 

se pensar a política em recorte apenas em termos de adequação às regras procedimentais 

administrativas, ou a própria gestão pública. Mas, pensar e agir principalmente nas 

potencialidades dos efeitos e possíveis impactos a serem medidos enquanto verdadeira política 

pública. Nos pregões com reduções acima dos 50%, aproximadamente 63% foram vencidos por 

MPEs. A estatística do sistema da BEC-SP aponta uma participação acima dos 65% de médias 



157 

 

 

 

e grandes cadastradas, não obstante o fato de as MPEs serem mais de 98% do mercado e haver 

o favorecimento ou mesmo a exclusividade. Conforme se buscou ressaltar, trata-se de uma 

potencialidade a ser melhor explorada.  

Os dados e informações a respeito do recorte analisado da implementação do tratamento 

diferenciado e favorecido às MPEs, como se constatou, não acompanham a linearidade do 

processo de licitação. Há uma necessidade de trânsito em todo o fluxo processual, condizente 

com a estratégia do núcleo responsável de atuar nos diferentes momentos e níveis desses 

processos dentro da organização. Algo central para essas atuações, dentro da compreensão 

contextual, está na orientação que visa criar diferenças concretas entre a igualdade e a equidade. 

Pode-se resumir os principais problemas e desafios que o estudo de caso nos permitiu conhecer 

na intersecção entre problemas próprios dos procedimentos licitatórios com o recorte de 

promoção das MPEs: 

a)  a condução da licitação sem as informações básicas, e consequentemente sem a 

promoção do incentivo às MPEs de maneira clara; 

b)  o volume de necessidade da organização pública; objetos muito específicos, sem 

paralelo, podem dificultar o andamento dos processos, e comprometer aumentando a 

complexidade da promoção de MPEs; 

c)  a alta complexidade do descritivo e o alto volume financeiro dos objetos demandam um 

maior detalhamento na instrução dos processos, além de mais trabalho junto aos 

relatórios do TCM e, possivelmente, também da CGM; 

d)  o desafio de fazer a boa descrição do objeto, em que se garanta qualidade e não se perca 

a abrangência da licitação, sem diminuir sua competição, restringir ou direcionar os 

objetos; 

e)  a má formulação das pesquisas de preço, mormente com a mesma fonte, ou sem a 

diversificação exigida na legislação; 

f)  o pregão eletrônico possibilita empresas de todo o país participarem de licitação ao 

mesmo tempo em que há a diretriz de contratação preferencial local de MPEs; 

g)  as investidas de grandes empresas plantando descritivos a serem licitados em seu favor; 

h)  as dificuldades por parte das MPEs com o sistema eletrônico, ou não atualização de seu 

cadastro, inviabilizando a participação; 

i)  a possibilidade de as empresas, MPEs ou não, usarem órgãos de controle para barrar os 

processos; 
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j)  as possíveis relações que servidores criam de proximidade com os fornecedores 

dificultam os procedimentos de inovação e o chamamento para a entrada de novas 

empresas; 

k)  a superação da suposta correlação entre má qualidade e MPEs, separando-se de maneira 

precisa a descrição dos editais e a posterior gestão contratual e seu grau de qualidade; 

l)  o fato de o setor de licitação das organizações públicas ser comumente malvisto; 

m)  as melhorias nos procedimentos de controle externo e interno precisam ser pensadas 

especificamente para o recorte das MPEs nas licitações públicas; 

n)  O desafio de se constituírem equipes capazes, para além da qualificação técnica 

referente às licitações, mas com valores pessoais correspondentes com os do interesse 

público; 

o)  por fim, a atuação na compreensão fundamental da orientação que desloca as ações do 

âmbito apenas da igualdade para, também, o da equidade. 

Afora os problemas próprios dos procedimentos licitatórios com intersecção na 

promoção das MPEs no acesso às compras públicas, o estudo sugere que outros problemas 

identificados podem incidir na implementação da política das MPEs, mas não são determinantes 

para sua execução ou seu sucesso. Na realidade, o caso sugere que esses problemas independem 

das MPEs. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Pretendeu-se neste trabalho demonstrar a abrangência de atuação das micro e pequenas 

empresas e as diversas interfaces vinculadas a Lei Geral, em particular a vinculada às compras 

governamentais, por meio dos processos de licitação na administração pública. O estudo de 

caso sobre a implementação desse tema no processo licitatório teve, inevitavelmente, de lidar 

com os problemas próprios também das licitações, assim como analisar o impacto desses 

processos para além dos chamados “vícios formais”, examinados pelos controles e auditorias.  

Como se pode observar, o alto número de licitações que estão dentro do recorte de 80 

mil reais colocado em lei para ser tratado como aquisições exclusivas, e mesmo aquelas acima 

desse valor com cotas de participação, demonstra a necessidade de se pensar a Lei Geral das 

MPEs como uma política pública focada, e transformar a gestão em um instrumento 

democrático de equidade, uma vez que o número dessas empresas é bastante significativo. O 

fato de ser o pregão eletrônico a modalidade mais utilizada pela administração pública aumenta 

a quantidade de MEs e EPPs competindo nas contratações, pois os custos de participação 

diminuem, e os benefícios colocados em lei referentes à documentação favorecem a seleção em 

relação ao preço e deixam a burocracia mais extensa para após o certame.  

Em relação à economia financeira, viu-se que a otimização do orçamento está ligada a 

esse grande número de participantes propiciado pela tecnologia do pregão eletrônico, pois, 

devido à alta competitividade, os preços tendem a ficar o mais próximo possível da realidade 

do mercado. Mas não apenas por isso. O fato de o núcleo de licitações ter abrangido as 

descrições (como no caso relatado sobre a vela utilizada nas homenagens, entre outros), fez 

com que produtos considerados de um mercado “particular” funerário passassem a ser 

entendidos como produtos comuns. Viu-se que se tratou da substituição de procedimentos 

tradicionais à organização e que engessavam as melhorias de sua gestão. Nesse quesito, o 

argumento da técnica advinda da capacidade técnico-administrativa dos personagens 

implementadores sempre prevaleceu sobre uma cultura organizacional defasada em termos 

inovativos, caso do SFMSP, e os resultados positivos – em várias dimensões – em favor da 

autarquia, historicamente investigada pelo TCM, são evidências fortes dessa reversão.  

Quanto à questão da qualidade versus preços, a pesquisa não sugere relação direta com 

as MPEs pelo fato de haver exclusividade nas compras. Na verdade, essa parece ser uma questão 

que diz mais respeito à modalidade da licitação – pregão eletrônico – do que propriamente de 

problemas advindos desses enquadramentos de empresa. Como se viu, o foco em um bom 
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descritivo dos objetos no começo dos processos de licitação pretendeu excluir “aventureiros” 

da disputa e superar a questão da baixa qualidade, mas ainda assim não impede que aconteça. 

Contra isso, a condução nas sessões publicas buscando a prevenção da má qualidade é outro 

aspecto que se poderia remeter à capacidade político relacional, uma vez que, entre essa 

proteção no descritivo, está também o limite muito próximo de restringir a licitação para uma 

ampla maioria de pequenos negócios. O equacionamento entre o descritivo e a não restrição de 

competição compõe um dos dilemas das compras públicas com foco nas micro e pequenas 

empresas como política pública. 

Viu-se que as diferentes perspectivas dos atores envolvidos no processo, que caracteriza 

a complexidade da implementação da política, mesmo que por vezes divergentes, não 

compromete a finalidade equitativa da lei, desde que a implementação leve em consideração o 

conhecimento a respeito dos micro e pequenos empresários. Um dos pontos mais importantes 

para se analisar a política de micro e pequena empresa em seu recorte nas licitações públicas 

está no entendimento do deslocamento do princípio da igualdade para o da equidade. Há um 

estranhamento por parte dos atores que formam o processo e um embate jurídico nos recursos 

e impugnações, próprios dos procedimentos licitatórios, que argumentam pela isonomia (como 

se micro e pequenos estivessem no mesmo patamar de condições de competirem com médios 

e grandes). Como se viu, a realidade da execução não é uma correspondência direta da lei. A 

análise avança no entendimento de relações complexas que as margens das normas nem sempre 

conseguem incluir. O fator imprevisibilidade está sempre à espreita. Isso demonstra a 

necessidade de muitas vezes na implementação se recorrer aos princípios da lei, como o da 

equidade, e não apenas seguir estritamente as regras. Para a gestão de políticas públicas isso 

pode se traduzir em impacto – ou efetividade – dos objetivos pretendidos, como alguns dos 

exemplos trazidos no caso do SFMSP. 

Outro impacto que envolve as capacidades que exigem maior sensibilidade 

empresarial/social se traduz no caso do processo de limpeza da autarquia. As manobras 

empreendidas não dizem respeito apenas à melhoria do ponto de vista da gestão, 

descentralizando e baixando os custos para o SFMSP. Esse processo significou, igualmente, a 

busca ativa por MPEs, por meio da substituição de uma grande empresa por seis empresas 

daquele segmento. Não se trata de falar exatamente em cadeia produtiva, mas pode-se dizer que 

o edital visou um arranjo aos micro e pequenos empresários locais. Uma estratégia que se 

escorou no princípio da sustentabilidade não só para realizar a gestão dos resíduos sólidos 

orgânicos apartada dos outros resíduos, e incentivou a compostagem, mas pensando também 
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aspectos sociais e econômicos que a divisão da gestão regionalizada traria. Por fim, evidenciou-

se ainda a possibilidade que se tem de romper com vícios em grandes contratos, ao se usar como 

estratégia as diretrizes do Estatuto das MPEs para dissolver grandes contratos, com tradicionais 

grandes empresários. 

Viu-se que a autonomia conferida ao núcleo de licitações facilitou a implementação dos 

processos de licitação, mas não necessariamente facilitou a implementação da Lei Geral neste 

recorte, pois os processos eram necessários, não importando se teriam as MPEs como 

vencedoras. No trânsito do núcleo pelos diferentes momentos do fluxo licitatório, pelas 

pesquisas com fornecedores e, na condução dos certames, percebe-se atuação voltada a essas 

contratações. O exemplo da pesquisa com a associação nacional de papelão, para a compra de 

revestimento que era tido como produto do ramo funerário, demonstrou ser uma potencialidade 

de atuação do núcleo que só seria possível pela autonomia dada através da superintendente aos 

atores implementadores. Sem essa determinação político administrativa, ancorada na Lei Geral, 

isso seria tomado de forma bastante burocrática, sendo bem provável a sua não execução. Está 

claro que a variável política foi determinante para o dinamismo e consequente potencialidade 

da implementação. 

As dificuldades com a pesquisa em si merecem alguns apontamentos para que se possa 

conhecer a complexidade desse tema. Os dados, por exemplo, em escala municipal, estadual e 

nacional não permitem dimensionar a relação Estado-MPEs no processo licitatório. O número 

de subcontratações feitas dentro dos contratos com médias e grandes empresas é de difícil 

conhecimento: por exemplo, quantas são e o volume financeiro que representam. Também o 

cruzamento de informações dos contratados: quantas MPEs contratadas pelo sistema BEC 

também são contratadas pelo sistema ComprasNet? Isso nos permitiria, por exemplo, 

caracterizar a maturidade das empresas em relação à participação na política de compras 

públicas. Em tese, tratar-se-ia de cruzamento simples de base de dados que é disponibilizado 

em forma de produto no mercado, mas não é disponibilizado para a administração pública 

enquanto instrumento de trabalho – caso do citado banco de preços. 

Sobre as cotas de 25% em processos acima de 80 mil reais, um ponto a ser considerado 

é a disponibilização dos dados do sistema BEC. Comparativamente ao sistema ComprasNet do 

Governo Federal, o sistema BEC é inferior, pois não possui discriminação dos dados em seu 

site. O Portal da Transparência atende algumas necessidades de informação, como foi o caso 

das tabelas feitas com o número de cadastros no sistema, no cruzamento com o perfil tributário. 

Mas, uma solicitação não atendida da pesquisa foi o conjunto de empresas vencedoras de 
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pregões eletrônicos e seus respectivos enquadramentos tributários, algo bastante simples de se 

conseguir no sistema do Governo Federal, apenas pelo site, sem a necessidade de enviar a 

solicitação por e-mail. 

Espera-se com este trabalho elucidar em parte algumas questões envolvendo as relações 

entre o Estado e as micro e pequenas empresas no Brasil, em seu recorte das compras públicas. 

Com isso, o público diretamente relacionado ao trabalho são gestores públicos, tanto aqueles 

que já trabalham com MPEs a partir do governo, como aqueles que pretendem colher algum 

tipo de insumo para planejamento no que tange aos pequenos negócios. Também, 

potencialmente interessados no produto final deste trabalho, são as próprias micro e pequenas 

empresas, que poderão se reconhecer do ponto de vista de seus direitos, bem como de suas 

dificuldades e desafios nas relações com os governos, tanto em aspectos de conflitos quanto de 

cooperação.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA AOS MEMBROS DO NÚCLEO DE 

LICITAÇÕES 

 

As entrevistas deste estudo tiveram como base o roteiro semiestruturado, em que o 

entrevistado fica livre para se expressar, e o entrevistador possui perguntas para guiar a coleta 

de informações necessárias à análise. 

Entrevistados: Luís Gustavo Demétrio, Luiz Vicente Justino Jácomo, Marcos Fabrício 

Machado, Rony Cardoso de Souza. 

a) Qual sua formação? Como você entrou para o núcleo de licitação? Você já tinha 

experiência com a área pública? 

b) Em quais etapas do processo de licitação você estava? 

c) Quais os elementos técnicos essenciais para o dia a dia do seu trabalho? Você considera 

que são elementos conhecidos pela administração pública? Você os considera 

complexo? Por quê? 

d) Você via uma linha de comando no trabalho? Como você a via? Você se sentia seguro? 

Por quê? Como era a sua relação? 

e) Quais eram as principais dificuldades que você enfrentava no exercício de sua função? 

f) Você via alguma interferência política no núcleo? Ela era de que ordem? (Aqui estamos 

nos referindo tanto dos influxos internos quanto externos).  

g) Você considera que seu trabalho teve bons resultados? E o trabalho da equipe? 

h) Veja se é possível realizarmos o seguinte exercício: Antes de exercer essa função, você 

tinha que imagem das licitações públicas? 

i) Como se deram na prática as alterações da política que incluía os micro e pequenos 

empresários nos processos de licitação? Havia dificuldades com a profissionalização 

desses empresários? Quais as características que os diferenciavam dos demais 

licitantes? 

j) A respeito das novas regras às MPEs, quais as dificuldades de gestão, com sistemas, 

com procedimentos, com instrução processual etc.? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DA ENTREVISTA AOS ASSESSORES DE GABINETE, 

DIRETORES E AUTORIDADES 

 

As entrevistas deste estudo tiveram como base o roteiro semiestruturado, em que o 

entrevistado fica livre para se expressar, e o entrevistador possui perguntas para guiar a coleta 

de informações necessárias à análise. 

Entrevistados: Fúlvio Giannella Junior, Lucia Salles França Pinto, Og Doria, Ruth Cândida 

Guastalle 

a) Qual sua formação? Já havia trabalhado com o setor público? 

b) Em qual local do organograma você estava? Você fazia parte da linha de comando do 

núcleo de licitações? 

c) Como você via o núcleo de licitações? Você teve algum problema por conta desse 

núcleo? 

d) Você via como uma política deliberada da gestão? 

e) Quais foram as relações com o núcleo de licitações? 

f) Você via alguma interferência política no núcleo? Ela era de que ordem? (Aqui estamos 

nos referindo tanto dos influxos internos quanto externos).  

g) Veja se é possível realizarmos o seguinte exercício: Antes de exercer essa função, você 

tinha que imagem das licitações públicas? 

h) Como as Micro e Pequenas Empresas apareceram para você durante o curso da gestão? 

Quais eram os problemas a elas relacionados? Quais os aspectos positivos? 

i) Você se lembra de reuniões com os micro e pequenos empresários? Quais as 

características peculiares que os diferenciam dos demais? Há padrões na relação com o 

Estado? 
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48/SFM

SP/2014
M

anutenção preventiva e corretiva 
do ar condicionado

08/07/2015
R

$ 7.290,00
R

$ 8.000,00
-R

$ 710,00
9,74%

Serviço
13/08/2015

04.10.15.122.3024.2100.3.3.90.39.00.06
04.10.15

122
3024

2100

2015
25

2015-0.077.911-0
15/SFM

SP/2015
R

P Laje
08/07/2015

R
$ 1.772.820,00

R
$ 1.365.583,20

R
$ 407.236,80

-22,97%
A

ta
09/09/2015

04.10.15.452.3011.8857.3.3.90.30.00.06
04.10.15

452
3011

8857
2015

26
2015-0.071.972-9

26/SFM
SP/2015

Luva de Látex
13/07/2015

R
$ 45.144,00

R
$ 30.096,00

R
$ 15.048,00

-33,33%
A

quisição
30/07/2015

04.10.15.452.3011.8853.3.3.90.30.00.06
04.10.15

452
3011

8853

2015
27

2015-0.130.426-3
25/SFM

SP/2015
Luva de B

orracha N
itrílica,Luva de 

V
aqueta Lisa tipo,Petroleira

13/07/2015
R

$ 54.576,12
R

$ 36.297,12
R

$ 18.279,00
-33,49%

A
quisição

25/08/2015
04.10.15.452.3011.8857.3.3.90.30.00.06

04.10.15
452

3011
8857

2015
28

2015-0.141.739-4
21/SFM

SP/2015
Painel/ sistem

a autom
atizado de 

senhas
14/07/2015

R
$ 9.087,11

R
$ 11.800,00

-R
$ 2.712,89

29,85%
A

quisição
11/08/2015

04.10.15.122.3024.2100.3.3.90.39.00.06
04.10.15

122
3024

2100

2015
29

2015-0.130.375-5
22/SFM

SP/2015
Papel térm

ico em
 bobina p/ Fax

14/07/2015
R

$ 12.672,00
R

$ 9.600,00
R

$ 3.072,00
-24,24%

A
quisição

11/08/2015
 04.10.15.12 2.3024.2.100.3.3.90.30.00.06

04.10.15
122

3024
2100

2015
30

2015-0.126.673-6
24/SFM

SP/15
M

ateriais de Construção II
20/07/2015

R
$ 12.928,80

R
$ 12.750,00

R
$ 178,80

-1,38%
A

quisição
19/08/2015

04.10.15.122.3011.8857.3.3.90.30.00.06
04.10.15

122
3011

8857

2015
31

2015-0.184.496-9
28/SFM

SP/2015
Contratação de em

presa 
especializada transp. de valores

31/07/2015
R

$ 119.583,36
R

$ 70.631,76
R

$ 48.951,60
-40,94%

Serviço
07/08/2015

04.10.15.122.3024.2100.3.3.90.39.00.06
04.10.15

122
3024

2100

2015
32

2014-0.298.713-3
27/SFM

SP/2015
D

esinstalação, instalação e 
forneciem

tno de Concertina
21/08/2015

R
$ 4.095,00

R
$ 4.080,00

R
$ 15,00

-0,37%
Serviço

10/10/2015
04.10.15.452.3011.8857.3.3.90.39.00.06

04.10.15
452

3011
8857

2015
33

2015-0.159.901-8
32/SFM

SP/2015
M

anutenção preventiva e corretiva 
de câm

aras frias
04/09/2015

R
$ 302.640,00

R
$ 28.560,00

R
$ 274.080,00

-90,56%
Serviço

06/10/2015

4.10.15.452.3011.8.856.3 .3.90.39.00.06, 
04.10.15.452.3011.8.856.3.3.90.30.00.06, 
04.10. 15.452.3011.8.852.3.3.90.39.00.06 e 
04.10.15.452.3011.8.852.3 .3.90.30.00.06

04.10.15
452

3011
8856

2015
34

2014-0-0.306.640-6
29/SFM

SP/2015
A

quisição de K
it M

anta
04/09/2015

R
$ 952.735,97

R
$ 643.200,00

R
$ 309.535,97

-32,49%
A

ta
22/09/2015

04.10.15.452.3011.8852.4.5.90.62.00.00
04.10.15

452
3011

8852
2015

35
2015-0.120.148-0

37/SFM
SP/2015

A
quisição de alcool em

 gel
08/09/2015

R
$ 9.630,00

R
$ 3.450,00

R
$ 6.180,00

-64,17%
A

quisição
08/10/2015

04.10.15.452.3011.8853.3.3.90.30.00.06
04.10.15

452
3011

8853
2015

36
2015-0.070.688-0

14/SFM
SP/2015

V
eículos T

raslado
11/09/2015

R
$ 27.458.291,40

R
$ 20.640.000,00

R
$ 6.818.291,40

-24,83%
Serviço

12/11/2015
04.10.15.452.3011.8853.3.3.90.39.00.06

04.10.15
452

3011
8853

2015
37

2014-0.267.916-1
47/SFM

SP/2015
U

rnas
R

$ 22.431.057,12
R

$ 9.207.636,00
R

$ 13.223.421,12
-58,95%

A
ta

07/09/2015
04.10.15.452.2140.8852.4.5.90.62.00.06

04.10.15
452

3011
8852

2015
38

2015-0.165.186-9
35/SFM

SP/2015
A

quisição de equipam
entos de 

proteção individual: m
áscara, 

avental e pro-pé descartáveis
16/09/2015

R
$ 11.472,00

R
$ 11.334,00

R
$ 138,00

-1,20%
A

quisição
30/10/2015

04.10.15.452.3011.8853.3.3.90.30.00.06
04.10.15

452
3011

8853

2015
39

2015-0.173.039-4
36/SFM

SP/2015
A

quisição de conjuntos de 
param

entos com
 06 peças

16/09/2015
R

$ 197.120,07
R

$ 198.230,00
-R

$ 1.109,93
0,56%

A
quisição

08/10/2015
04.10.15.452.3011.8853.4.4.90.52.00.06

04.10.15
452

3011
8853

2015
40

2015-0.141.681-9
33/SFM

SP/2015
Contratação de em

presa 
especializada na realização de 
reparos nos cam

inhões ford
28/09/2015

R
$ 7.822,00

R
$ 4.100,00

R
$ 3.722,00

-47,58%
Serviço

16/10/2015
04.10.15.452.3011.8853.3.3.90.39.00.06

04.10.15
452

3011
8853

2015
41

2014-0.139.335-3
38/SFM

SP/2015
M

odernização de Cãm
aras Frias

30/09/2015
R

$ 59.048,33
R

$ 46.915,54
R

$ 12.132,79
-20,55%

Serviço
17/10/2015

04.10.15.452.3011.8856.3.3.90.39.00.00
04.10.15

452
3011

8856
2015

42
2015-0.232.739-9

45/SFM
SP/2015

M
ateriais de Pintura III

02/10/2015
R

$ 106.341,80
R

$ 68.060,00
R

$ 38.281,80
-36,00%

A
quisição

14/10/2015
04.10.15.452.3011.8857.3.3.90.30.00.06

04.10.15
452

3011
8857

2015
43

2014-0.267.907-2
65/SFM

SP/2014
M

icroondas
20/10/2015

R
$ 9.302,80

R
$ 9.100,00

R
$ 202,80

-2,18%
A

quisição
05/11/2015

04.10.15.452.3011.8857.4.4.90.52.00.06
04.10.15

452
3011

8857
2015

44
2014-0.120.722-3

33/SFM
SP/2015

V
eículos Fiscalização

20/10/2015
R

$ 214.260,00
R

$ 93.600,00
R

$ 120.660,00
-56,31%

Serviço
29/10/2015

04.1 0.15.122.3024.2100.3.3.90.39.00.06
04.10.15

122
3024

2100
2015

45
2014-0.079.279-3

61/SFM
SP/2014

Peneira V
ibratória

05/11/2015
R

$ 23.192,00
R

$ 5.002,50
R

$ 18.189,50
-78,43%

A
quisição

14/11/2015
04.10.15.452.3011.8856.4.4.90.52.00.00

04.10.15
452

3011
8856

2015
46

2015-0.144.172-4
46/SFM

SP/2015
G

rupo G
erador

05/11/2015
R

$ 8.107,25
R

$ 8.100,00
R

$ 7,25
-0,09%

Serviço
13/11/2015

04.10.15.122.3024.2100.3.3.90.39.00.06
04.10.15

122
3024

2100
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(conclusão)

Exercício
N

º
P

rocesso
N

ú
m

ero d
a Licitação

O
b

jeto
D

ata
V

alor referen
cial

V
alor P

regoad
o

R
ed

u
ção d

a 
R

eserva (R
$)

R
ed

u
ção 

R
eserva

T
ip

o d
e 

Con
trato

D
ata P

u
b

li. 
D

iário O
ficial

D
otação O

rçam
en

tária
Cód

igo 
Ó

rgão
Cód

igo 
Su

b
fu

n
ção

Cód
igo 

P
rogram

a
Cód

 P
rojeto 

A
tivid

ad
e

2015
47

2015-0.264.604-4
51/SFM

SP/2015
M

ini escavadeira
18/11/2015

R
$ 328.337,01

R
$ 113.820,00

R
$ 214.517,01

-65,33%
A

quisição
09/12/2015

04.10.15.452.3011.1397.4.4.90.52.00.00
04.10.15

452
3011

1397
2015

48
2015-0.273.931-0

52/SFM
SP/2015

Escadas
18/11/2015

R
$ 24.089,00

R
$ 17.600,00

R
$ 6.489,00

-26,94%
A

quisição
28/11/2015

04.10.15.452.3011.1397.4.4.90.52.00.00
04.10.15

452
3011

1397
2015

49
2015-0.262.057-6

50/SFM
SP/2015

Envelopam
ento

19/11/2015
R

$ 32.460,40
R

$ 31.500,00
R

$ 960,40
-2,96%

Serviço
01/12/2015

04.10.15.452.3011.8853.3.3.90.39.00.06
04.10.15

452
3011

8853
2015

50
2014-0.298.719-2

42/SFM
SP/2015

EPI FM
1

01/12/2015
R

$ 12.602,67
R

$ 10.307,95
R

$ 2.294,72
-18,21%

A
quisição

24/03/2015
04.10.15.452.3011.8852.3.3.90.30.00.06

04.10.15
452

3011
8852

2015
51

2014-0.283.916-1
74/SFM

SP/2014
U

niform
e FM

1
02/12/2015

R
$ 151.070,40

R
$ 97.152,00

R
$ 53.918,40

-35,69%
A

quisição
04.10.15

2015
52

2014-0.088.403-5
27/SFM

SP/2014
U

niform
es FM

3
03/12/2015

R
$ 87.563,58

R
$ 47.710,25

R
$ 39.853,33

-45,51%
A

quisição
13/02/2015

04.10.15.452.3011.8857.3.3.90.30.00.06
04.10.15

452
3011

8857
2016

53
2015-0.135.675-1

40/SFM
SP/2015 

R
evestim

ento de U
rnas

29/01/2016
R

$ 2.204.134,56
R

$ 1.416.766,56
R

$ 787.368,00
-35,72%

A
ta

05/03/2016
04.10.15.452.3011.8852.4.5.90.62.00.06

04.10.15
452

3011
8852

2016
54

2014-0.150.458-9
49/SFM

SP/2015 
Câm

ara de A
r e Pneus

01/02/2016
R

$ 127.326,17
R

$ 86.744,00
R

$ 40.582,17
-31,87%

A
quisição

04.10.15
2016

55
2015-0.116.807-6

02/15/SFM
SP

Centro de Custos
25/02/2016

R
$ 72.381,24

R
$ 69.000,00

R
$ 3.381,24

-4,67%
Serviço

23/03/2016
04.10.15.452.3011.8856.3.3.90.39.00.06

04.10.15
452

3011
8856

2016
56

2015-0.238.954-8
54/SFM

SP/2015 
Carros Elétricos

04/02/2016
R

$ 1.851.600,00
R

$ 1.851.600,00
R

$ 0,00
0,00%

Serviço
31/05/2016

04.10.15.452.3011.8857.3.3.90.39.00.06
04.10.15

452
3011

8857
2016

57
2015-0.282.609-3

60/SFM
SP/2015 

Livro de Ó
bitos

08/03/2016
R

$ 10.047,84
R

$ 5.520,00
R

$ 4.527,84
-45,06%

A
ta

17/03/2016
04.10.15.452.3011.8857.3.3.90.39.00.06

04.10.15
452

3011
8857

2016
58

2015-0.135.780-4
55/SFM

SP/2015 
U

rna Plástica
10/03/2016

R
$ 144.366,00

R
$ 94.500,00

R
$ 49.866,00

-34,54%
A

ta
18/03/2016

04.10.15.452.3011.8852.4.5.90.62.00.06
04.10.15

452
3011

8852
2016

59
2015-0.223.635-0

09/SFM
SP/2016 

Cartão Com
bustível

04/04/2016
R

$ 3.079.881,12
R

$ 2.844.930,00
R

$ 234.951,12
-7,63%

Serviço
06/05/2016

04.10.15.452.3011.8853.3.3.90.39.00.06
04.10.15

452
3011

8853
2016

60
2015-0.111.937-7

07/SFM
SP/2016 

D
edetização

12/04/2016
R

$ 475.123,56
R

$ 35.400,00
R

$ 439.723,56
-92,55%

Serviço
06/05/2016

04.10.15.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00
04.10.15

122
3024

2100
2016

61
2015-0.235.113-3

01/SFM
SP/2016 

Eventos
13/04/2016

R
$ 518.170,32

R
$ 282.000,00

R
$ 236.170,32

-45,58%
Serviço

21/04/2016
04.10.15.452.3024.2100.3.3.90.39.00.06

04.10.15
452

3011
2100

2016
62

2014-0.248.183-3
69/SFM

SP/2014 
Á

reas V
erdes

27/04/2016
R

$ 11.002.148,16
R

$ 6.811.185,24
R

$ 4.190.962,92
-38,09%

Serviço
25/08/2016

04.10.15.452.3011.8. 856.3.3.90.39.00.06 e 
04.10.15.452.3011.8.857.3.3.90.39.00.0 6

04.10.15
452

3011
8856

2016
63

6410.2016/0000042-3
15/SFM

SP/2016 
Luvas

12/05/2016
R

$ 82.036,80
R

$ 24.786,00
R

$ 57.250,80
-69,79%

A
quisição

25/05/2016
04.10.15.452.3011.8853.3.3.90.30.00.06

04.10.15
452

3011
8853

2016
64

6410.2016/0000076-8
09/SFM

SP/2016 
Cartão M

agnético
18/05/2016

R
$ 3.627.190,80

R
$ 1.892.100,00

R
$ 1.735.090,80

-47,84%
Serviço

06/06/2016
04.10.15.122.3024.2100.3.3.90.39.00.06

04.10.15
122

3024
2100

2016
65

2015-0.304.640-7
11/SFM

SP/2016 
M

an. Elevador do A
raçá

19/05/2016
R

$ 13.754,90
R

$ 9.000,00
R

$ 4.754,90
-34,57%

Serviço
31/05/2016

04.10.15.452.3011.8857.3.3.90.39.00.06
04.10.15

452
3011

8857
2016

66
2015-0.264.494-7

01/SFM
SP/2016

Sistem
a Inform

ática 
23/05/2016

R
$ 675.675,00

R
$ 513.500,00

R
$ 162.175,00

-24,00%
Serviço

07/07/2016
04.10.15.126.3024.2171.3.3.90.39.00.06

04.10.15
126

3024
2171

2016
67

6410.2016/0000022-9
12/SFM

SP/2016 
Copos Plásticos

05/05/2016
R

$ 10.793,40
R

$ 6.387,50
R

$ 4.405,90
-40,82%

A
quisição

18/07/2016
04.10.15.122.3024.2100.3.3.90.39.00.06

04.10.15
122

3024
2100

2016
68

6410.2016/0000115-2
14/SFM

SP/2016 
Capas de Processos

02/06/2016
R

$ 26.280,00
R

$ 10.850,00
R

$ 15.430,00
-58,71%

A
quisição

28/07/2016
04.10.15.122.3024.2100.3.3.90.30.00.06

04.10.15
122

3024
2100

2016
69

2015-0.339.120-1
14/SFM

SP/2016 
M

aterial de Escritório
03/06/2016

R
$ 85.051,40

R
$ 65.799,00

R
$ 19.252,40

-22,64%
A

quisição
24/07/2016

04.10.15.122.3024.2100.3.3.90.30.00.06
04.10.15

122
3024

2100
2016

70
6410.2016/0000108-0

19/SFM
SP/2016 

Form
ulário Contínuo 1 e 2 vias

03/06/2016
R

$ 56.358,00
R

$ 26.598,00
R

$ 29.760,00
-52,81%

A
quisição

21/07/2016
04.10.15.122.3024.2100.3.3.90.30.00.06

04.10.15
122

3024
2100

2016
71

6410.2016/0000079-2
03/SFM

SP/2016 
Container agência

14/06/2016
R

$ 107.340,00
R

$ 84.000,00
R

$ 23.340,00
-21,74%

Serviço
02/07/2016

04.10.15.122.3024.2100.3.3.90.39.00.06
04.10.15

122
3024

2100
2016

72
6410.2016/0000095-4

20/SFM
SP/2016 

Fita para Im
pressora FX 2190

14/06/2016
R

$ 17.574,00
R

$ 4.998,00
R

$ 12.576,00
-71,56%

A
quisição

02/07/2016
04.10.15.122.3024.2100.3.3.90.30.00.06

04.10.15
122

3024
2100

2016
73

2015-0.256.992-9
58/SFM

SP/2016 
Produtos de lim

peza viaturas
15/06/2016

R
$ 36.917,40

R
$ 20.199,00

R
$ 16.718,40

-45,29%
A

quisição
24/06/2016

04.10.15.452.3011.8853.3.3.90.30.00.06
04.10.15

452
3011

8853
2016

74
6410.2016/0000094-6

24/SFM
SP/2016 

Seguro de 03 m
iniescavadeira

27/06/2016
R

$ 6.672,54
R

$ 6.000,00
R

$ 672,54
-10,08%

Serviço
07/07/2016

04.10.15.452.3011.8857.3.3.90.39.00.06
04.10.15

452
3011

8857
2016

75
6410.2016/0000102-0

18/SFM
SP/2016 

Estaca de M
adeira

27/06/2016
R

$ 9.360,00
R

$ 6.300,00
R

$ 3.060,00
-32,69%

A
quisição

01/07/2016
04.10.15.452.3011.8857.3.3.90.30.00.06

04.10.15
452

3011
8857

2016
76

2015-0.335.944-8
V

elas B
rancas

29/06/2016
R

$ 677.880,00
R

$ 386.400,00
R

$ 291.480,00
-43,00%

A
quisição

12/07/2016
04.10.15.452.3011.8852.4.5.90.62.00.06

04.10.15
452

3011
8852

2016
77

6410.2016/0000096-2
21/SFM

SP/2016 
B

loco de Concreto
04/07/2016

R
$ 18.864,00

R
$ 12.384,00

R
$ 6.480,00

-34,35%
A

quisição
15/07/2016

04.10.15.452.3011.8857.3.3.90.30.00.06
04.10.15

452
3011

8857
2016

78
6410.2016/0000117-9

25/SFM
SP/2016 

U
rnas de M

adeira
14/07/2016

R
$ 182.400,00

R
$ 135.288,00

R
$ 47.112,00

-25,83%
A

ta
17/08/2016

04.10.15.452.3011.8852.4.5.90.62.00.06
04.10.15

452
3011

8852
2016

79
2015-0.257.918-5

13/SFM
SP/16

Lâm
padas e R

eatores
05/07/2016

R
$ 12.361,26

R
$ 10.000,00

R
$ 2.361,26

-19,10%
A

quisição
22/07/2016

04.10.15.452.3011.8857.3.3.90.30.00.06
04.10.15

452
3011

8857
2016

80
6410.2016/0000114-4

26/SFM
SP/2016 

Ferram
entas p/ Cem

itérios
05/07/2016

R
$ 105.559,20

R
$ 84.619,60

R
$ 20.939,60

-19,84%
A

quisição
28/07/2016

04.10.15.452.3011.8857.3.3.90.30.00.06
04.10.15

452
3011

8857
2016

81
6410.2016/0000113-6

31/SFM
SP/2016 

Cx de Cobre e Frasqueira
13/07/2016

R
$ 203.377,56

R
$ 174.660,00

R
$ 28.717,56

-14,12%
A

ta
14/07/2016

04.10.15.452.3011.8852.4.5.90.62.00.06
04.10.15

452
3011

8852
2016

82
6410.2016/0000117-9

25/SFM
SP/2016 

U
rnas Funerárias

14/07/2016
R

$ 18.634.651,20
R

$ 7.807.254,72
R

$ 10.827.396,48
-58,10%

A
ta

17/08/2016
04.10.15.452.3011.8852.4.5.90.62.00.06

04.10.15
452

3011
8852

2016
83

6410.2016/0000083-0
22/SFM

SP/2016
M

antas Funerárias
15/07/2016

R
$ 11.452,80

R
$ 14.880,00

-R
$ 3.427,20

29,92%
A

ta
05/08/2016

04.10.15.452.3011.8852.3.3.90.30.00.06
04.10.15

452
3011

8852
2016

84
6410.2016/0000106-3

23/SFM
SP/2016 

Papel A
4

26/07/2016
R

$ 16.057,80
R

$ 12.998,70
R

$ 3.059,10
-19,05%

A
quisição

24/08/2016
04.10.15.122.3024.2100.3.3.90.30.00.06

04.10.15
122

3024
2100

2016
85

6410.2016/0000097-0
34/SFM

SP/2016 
Extintores

04/08/2016
R

$ 13.169,79
R

$ 9.500,00
R

$ 3.669,79
-27,87%

Serviço
04.10.15

2016
86

6410.2016/0000146 – 2
29/SFM

SP/2016 
Pequenos R

eparos
10/08/2016

R
$ 4.628.775,12

R
$ 2.858.082,96

R
$ 1.770.692,16

-38,25%
Serviço

31/08/2016
04.10.15.452.3011.8857.3.3.90.39.00.06

04.10.15
452

3011
8857

2016
87

2015-0.304.635-0
10/SFM

SP/2016 
M

anutenção Elevadores
10/08/2016

R
$ 114.137,89

R
$ 110.000,00

R
$ 4.137,89

-3,63%
Serviço

25/08/2016
04.10.15.452.3011.8.857.3.3.90.39.00.06
04.10.15.452.3011.8852 .4.5.90.62.00.06

04.10.15
452

3011
8857

2016
88

6410.2016/0000149-7
40/SFM

SP/2016 
Etiquetas

31/08/2016
R

$ 30.056,40
R

$ 22.000,00
R

$ 8.056,40
-26,80%

A
quisição

14/09/2016
04.10.15.452.3011.8857.3.3.90.30.00.06

04.10.15
452

3011
8857

2016
89

6410.2016/0000160-8
39/SFM

SP/2016 
EPI

14/09/2016
R

$ 318.149,30
R

$ 209.735,43
R

$ 108.413,87
-34,08%

A
quisição

26/11/2016

04.10.15.452.3011.8.852.3.3.90.30.00.06, 
04.10.15.452.301 1.8.853.3.3.90.30.00.06, 
04.10.15.452.3011.8.857.3.3.90.30.00 .06 e 
04.10.15.452.3011.8.856.3.3.90.30.00.06

04.10.15
452

3011
8852

2016
90

6410.2016/0000165-9
44/SFM

SP/2016 
T

enda
04/10/2016

R
$ 66.666,56

R
$ 26.816,00

R
$ 39.850,56

-59,78%
A

quisição
12/10/2016

04.10.15.452.3011.8857.4.4.90.52.00.00
04.10.15

452
3011

8857
2016

91
6410.2016/0000162-4

47/SFM
SP/2016

R
olos, T

rinchas e B
rochas

04/10/2016
R

$ 13.331,40
R

$ 7.986,90
R

$ 5.344,50
-40,09%

A
quisição

19/10/2016
04.10.15.452.3011.8857.3.3.90.30.00.06

04.10.15
452

3011
8857

2016
92

2015-0.299.760-2
41/SFM

SP/2016 
Fechadura B

iom
étrica

06/10/2016
R

$ 2.693,52
R

$ 2.693,00
R

$ 0,52
-0,02%

Serviço
20/10/2016

04.10.15.122.3024.2100.3.3.90.39.00.06
04.10.15

122
3024

2100
2016

93
6410.2016/0000151-9

48/SFM
SP/2016 

Saco de Lixo Infectante 50 e 15 L
06/10/2016

R
$ 3.192,20

R
$ 3.190,00

R
$ 2,20

-0,07%
A

quisição
19/10/2016

04.10.15.452.3011.8853.3.3.90.30.00.06
04.10.15

452
3011

8853
2016

94
6410.2016/0000163-2

45/SFM
SP/2016 

Crachá 
13/10/2016

R
$ 14.260,00

R
$ 8.200,00

R
$ 6.060,00

-42,50%
Serviço

21/10/2016
04.10.15.122.3024.2100.3.3.90.39.00.06

04.10.15
122

3024
2100

2016
95

6410.2016/0000161-6
50/SFM

SP/2016 
T

intas
13/10/2016

R
$ 57.121,00

R
$ 35.000,00

R
$ 22.121,00

-38,73%
A

quisição
22/10/2016

04.10.15.452.3011.8857.3.3.90.30.00.06
04.10.15

452
3011

8857
2016

96
6410.2016/0000148-9

43/SFM
SP/2016 

Concertina
20/10/2016

R
$ 10.203,60

R
$ 14.999,60

-R
$ 4.796,00

47,00%
Serviço

16/12/2016
04.10.15.452.3011.8857.3.3.90.39.00.06

04.10.15
452

3011
8857

2016
97

6410.2016/0000209-4
51/SFM

SP/2016 
Papel B

ranco A
4

25/10/2016
R

$ 45.280,00
R

$ 51.000,00
-R

$ 5.720,00
12,63%

A
quisição

11/11/2016
04.10.15.122.3024.2100.3.3.90.30.00.06

04.10.15
122

3024
2100

2016
98

6410.2016/0000068-7
52/SFM

SP/2016 
M

esa de R
efeitório

01/11/2016
R

$ 19.258,59
R

$ 19.258,59
R

$ 0,00
0,00%

A
quisição

19/11/2016
04.10.15.452.3011.8857.4.4.90.52.00.00

04.10.15
452

3011
8857

2016
99

6410.2016/0000069-5
53/SFM

SP/2016
D

escensor
01/11/2016

R
$ 54.666,68

R
$ 54.600,00

R
$ 66,68

-0,12%
A

quisição
26/11/2016

04.10.15.452.3011.8857.4.4.90.52.00.00
04.10.15

452
3011

8857
2016

100
6410.2016/0000192-6

54/SFM
SP/2015 

M
iniescavadeira

16/11/2016
R

$ 121.666,66
R

$ 110.000,00
R

$ 11.666,66
-9,59%

A
quisição

01/12/2016
04.10.15.452.3011.8857.4.4.90.52.00.00

04.10.15
452

3011
8857

2016
101

6410.2016/0000205-1 
56/SFM

SP/2016 
T

ule e véu
05/12/2016

R
$ 204.130,80

R
$ 143.500,00

R
$ 60.630,80

-29,70%
A

ta
03/01/2017

04.10.15.452.3011.8852.4.5.90.62.00.06
04.10.15

452
3011

8852
2016

102
6410.2016/0000244 – 2 

57/SFM
SP/2016 

T
ransporte de valores

19/12/2016
R

$ 47.087,64
R

$ 66.518,64
-R

$ 19.431,00
41,27%

Serviço
28/12/2016

04.10.15.122.3024.2100.3.3.90.39.00.06
04.10.15

122
3024

2100
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APÊNDICE D – AMOSTRA DE ATAS DE PREGÃO ELETRÔNICO. 

 

 Este anexo é uma amostra de 10 atas oriundas de 10 organizações públicas diferentes 

ligadas às 32 secretarias da Prefeitura de São Paulo, do período de 2014 a 2016, e exemplificam 

a condução de certames sem orientação das regras da licitação, bem como da valorização das 

MPEs. 

 As atas referenciadas por ordens de compra podem ser acessadas no portal da Bolsa 

Eletrônica de Compras: https://www.bec.sp.gov.br. 

 As atas referenciadas por número de pregão podem ser acessadas no portal do Compras 

Net: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/comprasnet-siasg. 

Ordem de Compra: 801010801002015OC00011   

Ordem de Compra: 801003801002014OC00414 

Ordem de Compra: 801013801002014OC00092 

Ordem de Compra: 801018801002015OC00080 

Ordem de Compra: 801020801002014OC00036 

Ordem de Compra: 801050801002015OC00001 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00004/2015 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00010/2014 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00046/2014  

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00025/2015  

 

 

  

https://www.bec.sp.gov.br/
https://www.bec.sp.gov.br/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/comprasnet-siasg
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/comprasnet-siasg
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APÊNDICE E – MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO PARA AS 

ENTREVISTAS. 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), do estudo/pesquisa 
intitulado(a) A POLÍTICA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA: POTENCIALIDADES PARA A PRÁTICA DE 
EQUIDADE NA GESTÃO PÚBLICA, conduzida por Pedro Henrique Bianchi. Este estudo tem por objetivo 
observar e analisar o processo de implementação da política da micro e pequena empresa (lei 
complementar nº 123/06) em seu escopo das compras públicas, da perspectiva dos agentes públicos 
que a operam no dia a dia da administração.  

Você foi selecionado(a) pelo critério de seleção participante (direto ou indireto) da 
implementação da política em tela. Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, você 
poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de 
consentimento não acarretará prejuízo. 

A participação não implicará em gastos para os participantes. E os riscos foram apresentados 
pelo pesquisador. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em contribuir para caracterizar as evidências que 
constitui um estudo de caso, em que o pesquisador precisa constituir o máximo de documentos para 
a elaboração de sua investigação. As entrevistas são feitas na casa dos entrevistados, com duração 
máxima de até uma hora, a ser feita pelo próprio pesquisador. O conteúdo das entrevistas, e seu 
registro em áudio, dizem respeito apenas ao tema do trabalho. A transcrição será feita e passada ao 
entrevistado, para qualquer adequação ou exclusão dos registros, antes de ser posta no trabalho. 

 Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão divulgados em nível 
individual, visando assegurar o sigilo de sua participação.  

Caso seja de interesse do entrevistado, o pesquisador responsável se compromete a tornar 
públicos nos meios acadêmicos e científicos os resultados obtidos de forma consolidada sem qualquer 
identificação de indivíduos participantes. 

 Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que possui 
duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador responsável / coordenador da pesquisa. 
Seguem os telefones e o endereço institucional do pesquisador responsável e do CCE/FGV, onde você 
poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação nele, agora ou a qualquer momento. 

 Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getulio 
Vargas – CCE/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 536, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-900, 
telefone (21) 3799-6216. E-mail: etica.pesquisa@fgv.br. 

  Contatos do pesquisador responsável: Pedro Henrique Bianchi, pesquisador do 
Programa de Mestrado da EAESP-FGV/SP. Endereço Rua Aureliano Coutinho, nº 18, apto 33, 
Consolação, São Paulo – SP. Telefone: (11) 974949467. E-mail: bianchipedroh@gmail.com  

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa, e que 
concordo em participar. 

 

Cidade e Estado, ____ de _________________ de _____. 

 

Assinatura do(a) participante: ________________________________ 

 
Assinatura do(a) pesquisador(a): ________________________________ 

mailto:etica.pesquisa@fgv.br
mailto:etica.pesquisa@fgv.br
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ANEXO A – MAPA DA CIDADE COM LOCALIZAÇÃO DAS NECRÓPOLES. 

 

Abaixo, em verde, os pontos onde se localizam os cemitérios municipais: 

 

 


