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RESUMO 

 
Este estudo busca analisar o processo de compras de uma instituição pública federal de ensino com objetivo de 

avaliar o potencial de suas iniciativas para o acesso de pequenos fornecedores locais às compras públicas e 

identificar os fatores que influenciam esta participação. As respostas do estudo foram obtidas por meio de 

pesquisa aplicada, caracterizada como estudo de caso integrado, de abordagem quali-quantitativa e tipologia 

descritiva. Os dados foram coletados de documentos e analisados com técnicas de estatística descritiva de 

frequências relativas das variáveis estudadas e análise documental. Os resultados das análises permitiram 

perceber que o modus operandi do processo de compras estudado alcança 20,71 pontos (em uma escala que varia 

de 0 a 100) e a preferência de contratar fornecedores locais eleva a nota aferida, enquanto que a aglutinação das 

demandas de várias unidades em um mesmo item a ser adquirido, reduz. Para melhorar este indicador, sugere-se 

um conjunto de ações focadas na sensibilização, informação e capacitação de agentes públicos e de pequenos 

empreendedores, além de adequações no processo de compras da instituição analisada. Os pressupostos teóricos 

que defendem a priorização de agentes internos como propulsores do desenvolvimento local sustentam os 

argumentos deste estudo e endossam sua notoriedade. Compras públicas realizadas de pequenos fornecedores de 

regiões próximas à instituição contratante favorece a geração de oportunidades de trabalho e renda para as 

comunidades locais e possibilita eliminar fontes de desperdícios de materiais. Por consequência, vislumbra-se 

maior eficiência no gasto público e viabilização empírica de um modelo sustentável de desenvolvimento.  

Palavras Chaves: IFRO, Compras Públicas, Desenvolvimento Local, Micro e Pequenas Empresas. 
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ABSTRACT 

 

This study seeks to analyze the purchasing process of a federal public education institution with the objective of 

evaluating the potential of its initiatives for the access of small local suppliers to the public purchases and to 

identify the factors that influence this participation. The study's answers were obtained through an applied 

research, characterized as an integrated case study, with a qualitative-quantitative approach and a descriptive 

typology. Data were collected from documents and analyzed using descriptive statistical techniques of relative 

frequencies of the studied variables and documentary analysis. The analysis results showed that the modus 

operandi of the studied process reaches 20.71 points (on a scale ranging from 0 to 100) and the preference to hire 

local suppliers raises the note checked, while the agglutination of the demands of several units in a same item to 

be acquired, reduces. To improve this indicator, we suggest a set of actions focused on awareness raising, 

information and training of public agents and small entrepreneurs, as well as adjustments in the purchasing 

process of the analyzed institution. The theoretical assumptions that defend the prioritization of internal agents as 

propellants of local development support the arguments of this study and endorse its notoriety. Public purchases 

of small suppliers from regions close to the contracting institution favors the generation of work and income 

opportunities for local communities and makes it possible to eliminate sources of material waste. To 

consequence, it is expected greater efficiency in public spending and empirical viabilization of a sustainable 

development model can be seen. 

 

Key Words: IFRO, Public Procurement, Local Development, Micro and Small Enterprises. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Utilizar adequadamente os recursos arrecadados pelo Estado em ações que 

possibilitem melhores condições de vida para as pessoas é o que se espera de instituições 

públicas comprometidas com a eficiência dos gastos públicos. Fazem parte da atuação destas 

organizações, a efetividade dos resultados alcançados em termos de benefícios para a 

população e a realização de maior quantidade e qualidade de serviços com os recursos 

disponíveis.  

Ações estatais cujos resultados propiciem geração de oportunidades de trabalho e 

renda para as pessoas amplificam a eficiência dos gastos públicos tornando-os potencialmente 

mais efetivos. Com renda adequada, o cidadão conseguirá diminuir a busca de tutela na 

atuação do Estado para ter suas necessidades atendidas e, por consequência, os gastos 

públicos poderão ser reduzidos (SACHS, 2008).  

Fortemente conectado a este assunto, tem-se o debate sobre estratégias que poderiam 

engendrar paradigmas de desenvolvimento sustentável, cujos parâmetros de produção e 

consumo sejam ambientalmente suportados e possam favorecer um modelo de progresso que 

não almeje tão somente a geração de riquezas, mas também melhorar as condições de 

sobrevivência das pessoas (SACHS, 2008; BETIOL et al., 2012). 

Um dos caminhos percebidos é a utilização do poder de compra do Estado para 

incentivar o desenvolvimento local. Drumond et al. (2012), Jacoby Fernandes (2013), Caldas 

e Nonato (2014), defendem a validade de ações governamentais que, direcionadas por 

princípios de sustentabilidade, visam desenvolver economicamente uma região utilizando o 

poder de compra dos órgãos públicos como estratégia para alinhar o consumo governamental 

com o comércio e produção local, o que as leis brasileiras não apenas possibilitam, mas 

inspiram. 

O Decreto n
o
 7.746/2012 que regulamenta o art. 3

o
 da Lei n

o
 8.666/93 e estabelece 

normativas para impulsionar o desenvolvimento nacional sustentável nas contratações da 

administração pública brasileira, informa que são diretrizes de sustentabilidade, dentre outras, 

ampliação de possibilidades de geração de empregos, preferencialmente com mão de obra 

local (BRASIL, 2012).  

A Constituição Federal de 1988, na condição de regramento soberano, cuja garantia do 

cumprimento de suas normas impõe sempre a interpretação que possibilite extrair-lhes o 

máximo proveito, estabelece, em seu art. 170, a valorização do trabalho humano e da livre 

iniciativa, em conformidade com os imperativos da justiça social, como sustentáculos da 
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ordem econômica brasileira. Também enfatiza que são princípios desta ordem econômica, 

além de outros, a redução das desigualdades sociais e regionais, a busca do pleno emprego e o 

tratamento favorecido para empresas de pequeno porte (BRASIL, 1988). 

Com a aprovação da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, além de 

regulamentar as prescrições constitucionais, o Brasil buscou avançar nas políticas públicas de 

aperfeiçoamento da estrutura socioeconômica do País, ao possibilitar a expansão da 

disponibilidade de oportunidades de emprego e renda para a população. Esta lei formalizou o 

estatuto nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, estabelecendo que tais 

organizações tenham tratamento diferenciado e favorecido no âmbito dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL, 2006).  

Corolário a isto, outras leis e normas, principalmente tributárias e de acesso aos 

mercados, foram flexionadas para adequar-se às necessidades específicas do pequeno e 

microempreendedor brasileiro. 

Nos procedimentos de compras públicas, a Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto 

de 2014, ampliando os benefícios inicialmente previstos pela Lei Complementar nº 123/2006, 

obriga a administração pública a realizar processo licitatório destinado exclusivamente à 

participação de microempresas e assemelhados, quando o valor total dos produtos ou serviços 

a serem adquiridos não ultrapassar R$ 80 mil (BRASIL, 2006; 2014).  

O Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, regulamentou o tratamento favorecido, 

previsto na Lei Complementar nº 123/2006, nos procedimentos licitatórios realizados na 

esfera do governo federal. Tal Decreto informa que esta política pública tem como objetivo 

promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional, além de ampliar 

a eficiência das políticas públicas e incentivar a inovação tecnológica (BRASIL, 2015). 

As motivações dos legisladores para aprovação de normativas e leis que apoiam a 

atividade microempreendedora no Brasil decorrem da relevância destas organizações para 

ampliação das políticas socioeconômicas, principalmente para aquelas voltadas à oferta de 

trabalho. No ano de 2016, essas empresas contrataram 60% a mais do que as demais 

organizações, de acordo com levantamento realizado pelo SEBRAE [s.d.]. 

Há forte relação entre o potencial de empreendedorismo de uma região e a capacidade 

de superação de quadros de crescimento econômico limitado (SCHUMPETER, 1982) que 

dificultam o desenvolvimento local impingindo graves consequências sociais (SACHS, 2008). 

Do ponto de vista de geração de emprego e renda, os pequenos negócios representam a 

base da economia mundial. A prosperidade desta atividade impacta em mais oportunidades 

para a população, proporcionando redução das desigualdades sociais (ROCHA et al., 2013). 
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Micro e Pequenas Empresas fortalecem as economias locais, podendo empregar mais pessoas 

e criando oportunidades para os cidadãos alcançarem a prosperidade (PATIL, 2017). Isto 

possibilita a transferência de renda, transformando o entorno social com crescimento 

econômico sustentado e alargamento das possibilidades para a realização da dignidade 

humana por meio do ingresso das pessoas no mercado formal de trabalho, tornando viável, 

inclusive, a ascensão ao pleno emprego (FERREIRA, 2012).  

Sendo assim, recursos públicos utilizados no fomento de pequenas e microempresas 

não representam meros atos de benevolência em favor do pequeno empresário.  Privilegiar os 

pequenos negócios corresponde a priorizar todas as pessoas que dele sobrevivem (CABRAL 

et al., 2015). As estratégias de investimentos em pequenas empresas locais potencializam o 

desenvolvimento da localidade em que estas organizações estão estabelecidas, gerando 

empregos que promovem a inclusão social e fortalecem a economia local (JACOBY 

FERNANDES, 2013).  

Comprar de fornecedores locais, ou próximos, de acordo com Vanalle e Salles ( 2011), 

pode também reprimir problemas decorrentes de logística de transporte, o que possibilita 

realizar compras menores e mais frequentes de produtos (MAGALHÃES, 2014). Isto permite 

reduzir as necessidades de armazenamento preventivo de materiais, minando uma das 

principais fontes de desperdícios, os estoques (CORRÊA, 2013).  

É evidente que entre desperdícios de recursos e ineficiência na condução de 

instituições públicas há uma relação proporcional e direta. Porém, os danos causados pelos 

desperdícios não alcançam somente os cofres públicos. Eles também são apontados como um 

dos propulsores dos moldes atuais de consumir produtos, que promovem o desgaste 

exagerado dos recursos naturais e propõe reflexões a respeito de como agir para reverter os 

níveis do que se consome a um padrão no qual a sobrevivência das gerações atuais e futuras 

possa ser assegurada (BETIOL et al., 2012). 

Em nível mundial, a realização de compras públicas focadas no desenvolvimento 

sustentável tem aquecido as discussões sobre alternativas para viabilizar as políticas 

envolvidas com a temática e alguns avanços podem ser observados.   

McCrudden (2004) frisa que a maioria dos países utiliza os contratos públicos como 

ferramentas de políticas focadas no desenvolvimento da indústria nacional, na redução de 

desemprego e na melhoria das condições de emprego, apoio às pequenas empresas e 

desenvolvimento local, oferta de emprego para trabalhadores com deficiência e igualdade 

salarial entre homens e mulheres. 
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O Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia adotaram novas diretivas para 

os Estados Membros, impelindo-os a atualizar as legislações que sustentam suas regras de 

contratações públicas. Tais alterações têm por incumbência reduzir a carga burocrática dos 

contratos públicos com objetivo de criar mais oportunidades para micro e pequenas empresas, 

visando expandir as possibilidades de utilização das compras como instrumentos de política 

pública (GRANDIA; MEEHAN, 2017). 

Europa, Estados Unidos da América, Brasil, China, Austrália, Canadá, Malásia, Índia, 

e África do Sul, são alguns dos países que, de acordo com Albano et al. (2006), Bovis (2016), 

Patil (2017), Grandia e Meehan (2017), fazem uso de políticas que beneficiam as micro e 

pequenas empresas nas contratações públicas, utilizando seus contratos como instrumento 

para estimular a inovação e o desenvolvimento socioeconômico. 

De acordo com Betiol et al. (2012), na África do Sul busca-se o atendimento das 

demandas sociais com direcionamento de compras para empresas pertencentes a negros. Na 

Austrália, as empresas locais são beneficiadas. O Parlamento Europeu dedica-se à elaboração 

de legislação para direcionamento das compras de produtos do comércio justo. Ásia, Japão e 

Coréia do Sul também já iniciaram seus processos de adoção de critérios de sustentabilidade 

na condução de suas atividades e a China aprovou uma lei que confere às licitações o papel de 

promover o desenvolvimento social e a proteção ambiental.  

Uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) realizada no ano de 2012, revelou que mais de 30% de seus países membros 

adotaram disposições ou políticas legislativas específicas para incentivar a participação das 

micro e pequenas empresas nos contratos públicos (PATIL, 2017).  

De acordo com McCrudden (2004), Nijaki e Worrel (2012) e Patil (2017), a prática de 

utilizar as compras públicas para fomentar políticas sociais não é recente. Ainda no século 19, 

Estados Unidos, Inglaterra e França já buscavam vincular questões de justiça social com as 

contratações das entidades públicas, focados na redução do desemprego. Em 1977, por 

exemplo, uma lei de obras públicas dos Estados Unidos da América (EUA) destinava parte 

dos contratos para empresas de proprietários negros. Em 1978, também nos EUA, foi 

concebido pela primeira vez um programa de benefícios para pequenas empresas, 

denominado set-asides. 

A partir de então, a prática de agregação de valores e objetivos às compras públicas, 

para além da aquisição de produtos e serviços, focalizando maior equidade e justiça social, 

tem sido adotada com frequência. A cidade de San Jose na Califórnia e a cidade de Seattle em 

Washington são exemplos de tal abordagem (NIJAKI; WORREL, 2012). 
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Compras públicas também foram usadas para cuidar de questões tais como a 

desigualdade racional nos Estados Unidos, a problemática envolvendo povos indígenas na 

Malásia e no Canadá, as controvérsias entre comunidades religiosas na Irlanda do Norte, além 

do Apartheid e do desenvolvimento de um governo democrático na África do Sul. Na 

Holanda é comum a utilização de contratos públicos para fins sociais e para aumentar a 

participação de desempregados em trabalhos de longa duração (McCRUDDEN, 2004). 

Para Walker e Preuss (2008), incentivar pequenas empresas a se tornar fornecedores 

do setor público propulsiona o atendimento dos aspectos econômicos da sustentabilidade. Isto 

foi confirmado em mais de uma pesquisa realizada no Reino Unido. O abastecimento de 

órgãos públicos por meio de pequenas empresas locais contribui para o desenvolvimento 

econômico sustentável a nível regional e local. Comprar de fornecedores próximos do órgão 

público contratante pode impactar positivamente a situação econômica local, proporcionando 

melhores condições de vida para a população, especialmente quando órgãos públicos realizam 

muitas compras. 

Estudos realizados por Walker e Brammer (2009, 2011 e 2012) indicam que os 

compradores públicos do Reino Unido, seguindo regulamentações da União Europeia, 

buscam ampliar o foco de suas ações em prol da sustentabilidade, direcionando suas compras 

para pequenas empresas locais no intuito de promover coesão social e combater o 

desemprego. A nível internacional, de acordo com os autores, tais resultados foram ratificados 

e demonstram que os governos de vários países estão usando seu poder de compra para 

alcançar metas de políticas sociais de desenvolvimento. Os critérios mais utilizados para 

promover a sustentabilidade por meio das compras públicas, também para esses países, são os 

benefícios concedidos para facilitar o acesso de médias e pequenas empresas e as aquisições 

direcionadas aos fornecedores locais. 

São estas, portanto, as bases de sustentação dos argumentos defendidos neste trabalho. 

Ao comprar de pequenos fornecedores locais, as entidades públicas contribuem para o 

desenvolvimento local gerando emprego e renda para a população. Fazendo isto, também 

poderão eliminar fontes de desperdícios geradas com o armazenamento de materiais e 

contribuir para o reequilíbrio entre o consumo e a capacidade da natureza recompor-se, além 

de ampliar a eficiência de seus gastos com redução de custos. 
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1.1 Descrição da Situação Problema ou Oportunidade 

 

Utilizar o poder de compras para apoiar os micro e pequenos negócios não é fato novo, 

menos ainda restrito à realidade brasileira. Ainda que focado na busca de alternativas 

sustentáveis para ação do Estado e com variações quanto à forma de realizar tal apoio, há 

indicativos de que uma parte dos países contempla em leis ou normativas próprias, alguma 

política voltada a esta finalidade. 

No caso do Brasil, a Constituição Federal de 1988 propiciou a elaboração da Lei 

Complementar n
o
 123/2006 que compele as instituições públicas a preferir as ME/EPP em 

suas contratações. Para fomentar o desenvolvimento local e normatizar a forma de aplicação 

das cominações dessa Lei e suas alterações, o Decreto n
o
 8.538/2015 permite que esta 

preferência seja direcionada aos fornecedores locais (BRASIL, 1988; 2006; 2015). 

 A partir da aprovação da Lei Complementar n
o
 123/2006, de acordo com Zanin e 

Barreto (2009), os órgãos públicos deixam de ter que se preocupar apenas em comprar bem, 

precisam também gerar desenvolvimento, buscando não somente a economicidade, mas a 

melhoria das condições de vida para as pessoas. Isto propôs mudanças de paradigmas com 

alteração dos processos de gestão, suscitando novas sistemáticas de controles, 

regulamentações operacionais, adaptação de mecanismos de compras, criação de nova cultura 

de relacionamento entre entes públicos e seus fornecedores, além da harmonização de 

interpretações jurídicas para aplicação da Lei.  

As aquisições realizadas por meio de fornecedores locais têm ainda potencial para 

beneficiar a própria gestão dos órgãos públicos. Com elas é possível restringir problemas 

decorrentes de logísticas de transporte de produtos adquiridos de fornecedores distantes e 

ampliar as possibilidades de comprar apenas o necessário para realizar as atividades que 

estejam sendo desenvolvidas no momento atual, o que reduz a carência de armazenamento 

preventivo de materiais e, consequentemente, os custos decorrentes de estocagem.  

Para os especialistas em compras do Instituto Federal de Minas Gerais, de acordo com 

Magalhães (2014), a distância entre fornecedor e órgão público é importante. Quanto mais 

próximo o fornecedor, melhores são as possibilidades de que a entrega dos produtos 

adquiridos seja realizada em um prazo curto de tempo. 

Estudo realizado por Vanalle e Salles (2011) indica que na iniciativa privada, 

montadoras de veículos, por exemplo, preferem parcelar seus pedidos de compras e  aumentar 

a frequência das entregas para reduzir a necessidade de estocar insumos. Para que essa 

sistemática de compras funcione adequadamente, a proximidade dos respectivos fornecedores 
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é critério de grande relevância no processo de seleção de provedores dos materiais e 

equipamentos de que a organização necessita.  

Para Dawson Júnior et al. (1995), a curta distância entre fornecedores e o cliente 

comprador é fator preponderante para viabilização de metodologias de compras focadas na 

redução das necessidades de estocar materiais, uma vez que tal redução é alcançada por meio 

de compras frequentes que requerem agilidade na entrega. 

O adequado gerenciamento de níveis de estoque é crucial para as organizações, pois a 

manutenção de insumos ou equipamentos em armazéns, visando atender demandas futuras, 

potencializa os riscos de ocorrerem desperdícios (CORRÊA, 2013). Pondera-se ainda não ser 

apenas para a ineficiência da utilização dos recursos financeiros que o desperdício é apontado 

como grande provedor. O consumo excessivo, para além da capacidade repositiva da natureza, 

é decorrente dos altos graus de desperdícios que caracterizam as economias e os modelos de 

consumo modernos (BETIOL et al., 2012). 

Em pesquisa realizada por Souza et al. (2015), observou-se que, apesar de não haver 

comprovação científica, é comum a percepção de que fornecedores locais são mais indicados 

para atender as demandas dos órgãos públicos. De acordo com um dos entrevistados da 

pesquisa “[...] quando você faz uma compra para ser entregue no interior você privilegia os 

fornecedores locais porque eles têm uma logística melhor naquele lugar” (SOUZA et al., 

2015, p. 23) e desta forma reduzem-se os riscos de problemas relacionados ao transportes e 

entrega dos produtos adquiridos.  

Tais fatores, aliados à possibilidade de incentivo ao desenvolvimento local, mostram 

quão relevante é a orientação das compras públicas à preferência de contratação com 

pequenos empreendedores locais. 

Contudo, ser relevante não parece ser o bastante para que se chegue aos resultados 

esperados. Esta foi a percepção de Nicholas e Fruhmann (2014), quando analisaram a eficácia 

das políticas de apoio às ME/EPP voltadas ao desenvolvimento local e observaram que os 

resultados obtidos não possibilitam o alcance dos objetivos propostos. Os autores enfatizam 

que há muito mais conteúdo subjetivo do que possibilidade de aplicabilidade empírica na 

orientação e formulação dessas políticas. Juízo muito próximo fazem Zanin e Barreto (2009), 

Prado et al. (2011), Cabral et al. (2015), Almeida (2017) e Patil (2017).  

Esses entendimentos, somados a informações prévias relacionadas à utilização das 

compras públicas para o desenvolvimento local e a experiência concreta vivenciada pelo 

pesquisador, que também atua como coordenador de compras e licitações de uma instituição 

pública, permitiram inferir que apesar de leis e normativas disciplinarem as instituições 
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públicas a buscar alternativas para conseguir contratar os pequenos fornecedores locais, na 

prática os avanços percebidos são tímidos.    

Tal constatação incita o interesse acerca de uma compreensão mais aprofundada dos 

fatores que alimentam o desânimo percebido, afinal não parece haver razoabilidade na 

aparente ineficaz aplicação desta política pública. Não bastassem os estímulos para o 

desenvolvimento local, o que atenderia as expectativas de mercado, vislumbra-se a existência 

de oportunidade para o setor público tornar mais eficiente seus gastos, além de contribuir para 

a preservação dos recursos naturais que sofrem as consequências dos padrões inadequados de 

consumo e, principalmente, do desperdício. 

Sem qualquer pretensão quanto a justificativas para a situação, há um aspecto 

importante das contratações públicas cujas características podem, parcialmente, explicar o que 

está acontecendo. O advento da modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, facilitou 

o surgimento de empresas especializadas em vendas para entidades públicas. Referidas 

empresas, normalmente sediadas nos grandes centros comerciais das regiões sul e sudeste, 

costumam atuar em todo o território nacional e, uma vez caracterizadas como ME/EPP, são as 

principais beneficiadas da Lei Complementar n
o
 123/2006.  

Todavia, desse modo, coloca-se em perspectiva a real utilidade da Lei, afinal o 

desenvolvimento e os respectivos empregos e renda gerados não estão atingindo as 

comunidades locais, mas favorecendo empresas das regiões cujos níveis de prosperidade 

econômica e volume de consumidores, tornam dispensáveis a participação em contratações 

públicas. Ademais, a longa distância entre os fornecedores e as instituições públicas 

contratantes enfraquece as possibilidades de realização de compras mais frequentes e de 

menor quantidade de produtos por pedido, elevando a necessidade de estocar materiais.  

O que está em xeque então é o resultado efetivo, e mesmo a própria manutenção, de 

uma política pública ideologicamente bem concebida e, a princípio, plenamente justificável. 

Aparentemente, os benefícios da Lei Complementar n
o
 123/2006 podem contribuir para a 

melhoria dos indicadores gerais da participação de micro e pequenas empresas nas 

contratações públicas, porém não para o desenvolvimento local e, menos ainda, para 

possibilitar que sejam reduzidas as necessidades de estocar materiais. Parece não ser 

suficiente o que a Lei possibilita, para que pequenos negócios locais consigam acessar as 

compras realizadas pelas instituições públicas de suas regiões.  

Este estudo pretende chegar a uma resposta para esta questão analisando as ações da 

atividade meio, mais precisamente do processo de compras, do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO). Integrante de uma rede federal em atividade no 
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Brasil, esta entidade autárquica é composta por Campi e Reitoria para atuar em todo o Estado 

de Rondônia e tem por atividade fim o ensino técnico, em nível médio, integrado ou 

concomitante ao convencional, além de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. 

Enquanto instituição de ensino, que tem a responsabilidade de formar cidadãos 

preparados para os desafios da era contemporânea, certamente que utilizar suas compras para 

fomentar o desenvolvimento local e aperfeiçoar seus padrões de aquisições, visando eliminar 

as possibilidades de ocorrerem desperdícios, é algo implícito à própria natureza do IFRO. No 

entanto, falar e ensinar sobre sustentabilidade não produzirá os efeitos esperados sem que as 

oportunidades de transformar o discurso ensinado em prática sejam aproveitadas. 

Seguramente que realizar as compras por meio de fornecedores locais para propiciar os 

benefícios sociais, além de promover as consequências ambientais positivas, defendidas neste 

estudo, é uma forma de fazer isto. 

Além de deixar de contribuir com o desenvolvimento local e não reduzir as 

necessidades de estocar materiais, a ausência de fornecedores locais atinge o IFRO de outras 

duas formas: (a) quando os produtos ou serviços licitados não interessam aos fornecedores 

distantes, normalmente em razão de quantitativos ou valores pequenos, os itens 

correspondentes não recebem proposta e o procedimento licitatório tem que ser repetido para 

evitar que tais itens sejam adquiridos sem licitação, o que apesar de aconselhável, não é 

sempre possível; (b) quando os fornecedores dos itens não são locais ou próximos, faz-se 

necessário adequar as quantidades pedidas para que os custos de transporte não inviabilizem o 

fornecimento dos produtos, o que implica em estocar materiais que muitas vezes acabam se 

deteriorando, além das despesas próprias do armazenamento.       

Com a intenção de ampliar a participação dos fornecedores locais nas compras que 

realiza, o IFRO já incorporou ao seu processo de compras algumas medidas.  Alguns de seus 

Campi fazem constar nos editais de licitações, com fulcro no inciso II, do art. 9º, do Decreto 

n
o
 8.538/2015 (BRASIL, 2015), que micro e pequenas empresas locais, cuja proposta não 

ultrapassar dez por cento do menor preço válido ofertado no certame licitatório, têm 

preferência de contratação. Porém, em levantamento prévio realizado, constatou-se que quase 

80% dos fornecedores contratados em 2017 não eram de Rondônia, o que retoma o 

questionamento quanto ao alcance das atividades empreendidas. 

Por tais motivos, ancorando-se na perspectiva da teoria do desenvolvimento endógeno 

e tendo por premissa que ao comprar de pequenos empreendedores regionais as entidades 

públicas favorecem o desenvolvimento local e podem reduzir suas necessidades de estocar 

materiais, serão analisados documentos que contêm os resultados dos processos de compras 
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realizados pelo IFRO em 2017, para buscar respostas à seguinte questão: Em que medida as 

iniciativas desenvolvidas pelo IFRO contribuem para que pequenos fornecedores locais 

participem das suas compras e que fatores influenciam esta participação?  

Esta questão define o problema norteador da pesquisa que será realizada neste trabalho 

e sua resolução implica estudar fatores e possibilidades envolvidos ou decorrentes da política 

de compras públicas focadas no desenvolvimento local. Contudo, por ser determinante ao 

alcance dos resultados almejados, previamente à realização de tais estudos, foram 

estabelecidos os objetivos da pesquisa.   

  

1.2 Objetivos 

 

Há duas categorias de objetivos para uma pesquisa: geral e específicos. De acordo com 

Arruda Filho e Farias Filho (2015), os específicos são menos abrangentes e mais diretos. Eles 

permitem seccionar o objetivo geral e informar as metas medianas do estudo a serem 

alcançadas em cada etapa da pesquisa. Já o objetivo geral é constituído a partir de uma 

perspectiva holística do tema a ser pesquisado, explicitando melhor o problema. Evidencia a 

finalidade da pesquisa, o que será feito e onde se pretende chegar.  

Neste trabalho delineou-se um objetivo geral e quatro específicos, que conjuntamente 

permitirão responder ao problema que instiga a pesquisa. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar o efeito do modus operandi do processo de compras do IFRO para a 

participação de ME/EPP locais e identificar os elementos capazes de potencializar ou de 

reprimir o acesso desses fornecedores às aquisições de produtos e serviços realizadas pela 

instituição. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Analisar a participação das ME/EPP locais nos processos licitatórios realizados 

pelo IFRO para determinar o grau de efetividade das ações realizadas pela 

instituição, em decorrência da Lei Complementar n
o
 123/2006 e suas alterações ou 

normatizações; 
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b) Detectar os fatores que contribuem ou que restringem a participação de pequenos 

negócios locais nas compras realizadas pelo IFRO;  

c) Apresentar um panorama da atividade micro e pequena empreendedora do Estado 

de Rondônia, enfatizando os aspectos relevantes para as compras públicas;  

d) Em consonância com o que a legislação brasileira possibilita e submetido aos 

princípios que uniformizam o agir de instituições socialmente responsáveis, propor 

ações para facilitar a participação de ME/EPP fornecedores locais nas compras 

realizadas pelo IFRO. 

 

1.3 Justificativa e Contribuições do Trabalho  

 

Parece pacificado, em nível nacional e internacional, o entendimento de que os 

pequenos empreendedores desempenham função de considerável realce social às localidades 

em que atuam. Não por menos, a Constituição Federal de 1988 recomenda expressamente o 

tratamento diferenciado e favorecido ao segmento das ME/EPP, provocando a elaboração de 

uma Lei específica para regulamentar seus benefícios, dentre os quais se destaca o acesso aos 

mercados, principalmente às contratações públicas. 

Reduzir as necessidades de estocar materiais é uma forma de eliminar desperdícios e 

consequentemente aumentar a eficiência dos gastos públicos, além de possibilitar a 

concatenação dos padrões atuais de consumo à capacidade da natureza reconstituir-se. 

Também para tanto, indica-se a proximidade entre compradores e fornecedores como 

primordial. 

A princípio, a Lei que regulamenta as recomendações da Constituição Federal de 1988 

é suficiente para ampliar a participação de ME/EPP nas contratações públicas, haja vista a 

obrigação imposta aos entes públicos de realizar processos de compras em que somente elas 

podem participar. Observou-se, porém, que nas compras realizadas pelo IFRO, diversamente 

do recomendado para ocorrência do desenvolvimento local e da redução das necessidades de 

estocar materiais, os fornecedores mais beneficiados são empresas de regiões distantes dos 

Campi ou da Reitoria da instituição. 

Ao buscar entender os fatores constituintes desse quadro e avaliar o alcance das ações 

do IFRO para a participação de ME/EPP locais em suas compras, justifica-se a realização 

deste trabalho que pretende demonstrar, ainda que adstrito a uma instituição pública 

específica, os resultados empíricos da aplicação das normativas legais e, no que couber, dos 
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pressupostos teóricos que sustentam as políticas públicas focadas em utilizar o poder de 

compras do Estado como motriz à geração de empregos e renda.   

Quanto às suas contribuições, certamente este trabalho não se propõe a apresentar um 

melhor modelo que possa ser aplicado indistintamente em qualquer circunstância. Mesmo 

porque tais modelos, as ditas melhores práticas, não raro, apresentam-se na forma de 

modismos, cuja eficácia no campo da Administração não é constatada. Projeta-se muito mais 

aclarar dúvidas a despeito de uma política de Estado, que pretende potencializar o resultado 

dos gastos públicos favorecendo um modelo de desenvolvimento regionalizado, mais 

próximo, portanto, da realidade vivenciada pelas pessoas. 

Informações relevantes a respeito da dinâmica que envolve o processo de compras 

governamentais serão colocadas à disposição do mercado, principalmente para pequenas 

empresas. Será possível indicar às entidades envolvidas com fomento ao empreendedorismo e 

demais representantes dos respectivos mercados locais, quais são as principais dificuldades a 

serem superadas para incrementar as vendas de seus favorecidos, a partir das oportunidades 

que as contratações estatais oferecem. 

Aos gestores públicos, que buscam alternativas para melhorar a eficiência de seus 

gastos sem prejudicar os indicadores sociais de seu governo, aponta-se uma possibilidade, 

cuja eficácia pode ser constatada a partir dos esforços empreendidos por diversos outros 

países (Estados Unidos da América, Inglaterra, Índia, China e outros). 

Além de contribuir para que sejam melhorados os mecanismos de incentivo à 

participação de pequenos empreendedores nas contratações públicas, este trabalho também 

proverá conhecimentos valiosos ao meio acadêmico, principalmente para interessados na 

literatura que trata da convergência entre empreendedorismo e políticas públicas. Com a 

síntese das contribuições de outros pesquisadores do assunto, mostra-se a abrangência deste 

campo de estudos. Ao estabelecer seus delimitadores e pontos centrais, propicia-se o 

desenvolvimento de novos trabalhos acadêmicos, tais como publicação de artigos e 

participação em eventos técnico-científicos.      

Para o IFRO, será oferecida uma coletânea de sugestões que possibilitam ampliar a 

participação de ME/EPP locais nas contratações que ele realiza, além dos aperfeiçoamentos 

propostos ao seu processo de compras. As análises dos dados coletados permitirão aferir o 

nível de efetividade das ações desenvolvidas pela instituição e identificar os principais fatores 

que contribuem ou que obstaculizam o acesso de pequenos fornecedores locais às suas 

compras, o que facilitará o enfrentamento das dificuldades identificadas e o aproveitamento 

dos bons resultados observados. 
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Por meio da proposta de intervenção que integra o presente trabalho serão estimuladas 

práticas sustentáveis, capazes de estabelecer uma relação mais construtiva entre o IFRO e as 

comunidades onde ele atua. Além de aprimorar suas ações enquanto instituição que se propõe 

a contribuir para o desenvolvimento dessas comunidades e subsidiá-las com o incentivo à 

geração de novas oportunidades de emprego e renda, potencializa-se a possibilidade de 

eliminar desperdícios decorrentes de acúmulo de materiais.  

Como resultado final destas práticas, espera-se maior eficiência na realização dos 

gastos públicos, redução da pressão sobre os recursos naturais que sofrem as consequências 

dos desperdícios e estimulação do crescimento econômico necessário ao desenvolvimento 

local.  

 

1.4 Estrutura e Organização do Trabalho 

 

Neste trabalho, os assuntos abordados foram sequencialmente organizados para 

possibilitar compreensão adequada de como o estudo foi processado. Após esta Introdução é 

apresentada a base de fundamentação teórica e empírica que dá sustentação às proposições e 

postulados do estudo. Discutir-se-ão as caraterísticas do desenvolvimento local e da teoria do 

desenvolvimento endógeno, que suscitam as políticas públicas de apoio ao pequeno 

empreendedor. Além disto, também serão mostrados os principais condicionantes legais do 

processo de compras da administração pública, pontos de vista de autores e conclusões 

alcançadas por outras pesquisas realizadas a respeito do assunto.  

Em seguida, expõe-se a metodologia usada na coleta e análise dos dados pesquisados, 

para depois tratar dos resultados do diagnóstico e exames realizados com a intensão de 

descrever a amplitude do modus operandi do processo de compras do IFRO para a 

participação de pequenos fornecedores locais e sugerir um conjunto de ações à melhoria dos 

indicadores observados.  

Arrematando o trabalho, suas contribuições tecnológica/social foram expostas no 

penúltimo capítulo e os aspectos mais relevantes, as principais conclusões que possibilitam 

responder ao problema motivador do estudo, as dificuldades encontradas, além das 

recomendações para novas pesquisas são apresentados nas considerações finais.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E EMPÍRICO  

 

A realização de estudos científicos visando construir conhecimento carece de uma 

base que possa sustentá-lo, ao mesmo tempo em que explica ou valida suas argumentações. 

Para tanto, existem duas principais fontes de fundamentação: as teóricas, normalmente 

derivadas de saberes e conhecimentos produzidos por outros autores e as resultantes ou 

relacionadas com a prática do desempenho de atividades. São as leis, as normativas, as 

técnicas que determinam ou condicionam o agir dos atores envolvidos com as compras 

públicas. 

A partir dos pressupostos da Teoria do Desenvolvimento Endógeno este estudo 

pretende apontar alternativas que possibilitem melhor proveito dos recursos que custeiam as 

atividades do Poder Público, promovendo o desenvolvimento local ao mesmo tempo em que 

são reduzidas as necessidades de estocar insumos utilizados na execução das atividades. 

Para tanto, serão correlacionados o problema da pesquisa e suas possíveis soluções 

com os pressupostos teóricos e os determinantes empíricos, principalmente os decorrentes de 

leis, visando ampliar a compreensão necessária à realização de diagnósticos e análises mais 

aprofundadas da situação. Então há que se exporem os conceitos, as técnicas, as teorias, as 

leis e normativas relacionadas às contratações públicas, ao desenvolvimento local e seus 

principais atores.  

Diante disso, procurar-se-á caracterizar e definir desenvolvimento local, demonstrando 

quais elementos são necessários para que ele ocorra. As teorias relacionadas ao 

desenvolvimento, o que dizem e o que propõem, serão também examinadas. O estudo de 

políticas públicas direcionadas aos principais promotores do crescimento econômico constitui 

importante assunto da fundamentação teórica do trabalho. Consumando a base de sustentação 

da pesquisa, são apresentadas as principais Leis que regem as contratações públicas no Brasil 

e que possibilitam utilizá-las como ferramentas de desenvolvimento local, além de um 

compendio das principais publicações cientificas que tratam ou estão relacionadas à temática 

aqui estudada. 

 

2.1 Desenvolvimento Local e suas Especificidades 

 

Antes de tratar de desenvolvimento local, propriamente dito, parece certo que os 

conceitos e características que o compõe sejam expostos para facilitar o entendimento do 

assunto em discussão. A esse respeito, Bellingieri (2017, p. 9) propõe algumas intrigantes 
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reflexões: ”O que é o desenvolvimento? Conceito, ideia, paradigma, visão, ilusão, utopia, 

mito, ideologia? Sinônimo de progresso, prosperidade, crescimento, industrialização, 

modernização, avanço tecnológico?” Resta evidente que a definição de desenvolvimento 

propõe tarefa árdua, cuja orientação redunda na busca de respostas para múltiplas indagações. 

Várias são as possibilidades e todas, simultaneamente, coerentes para o contexto em que estão 

sendo abordas, porém insuficientes para determinar um modelo, um padrão que possa ser 

seguido. 

De acordo com o dicionário Aurélio, versão eletrônica, desenvolvimento é o ato de 

fazer crescer, dar incremento e tem relação com aumento, com progresso. Admitindo-se isto 

como definição apropriada, ter-se-ia por correto afirmar, ainda que grosso modo, que o 

desenvolvimento local pode ser verificado a partir do progresso e crescimento observados em 

dada localidade. Mas para que os argumentos que compõe a definição do dicionário possam 

atestar sua validade, as dúvidas teriam que ser esclarecidas. Há que se responder, por 

exemplo, como o desenvolvimento pode ser verificado? Quais elementos o constituem?         

O desenvolvimento local, visto da perspectiva do crescimento econômico, basta para que as 

pessoas possam alcançar melhores condições de vida, progredir e também crescer? Aliás, será 

que este crescimento, produz, necessariamente, desenvolvimento?  

São estas algumas das espécies de questionamentos que se inclui em pauta quando a 

discussão envolvendo o desenvolvimento local é proposta. As possibilidades de respostas 

serão abordas na sequência. 

De acordo com Amaro (2003), o desenvolvimento tem sim o condão de mobilizar a 

transformação de sociedades e indivíduos, servindo para classificar seus níveis de progresso e 

bem-estar. Contudo, não é simples perceber quais são os limites entres suas teorias, doutrinas, 

práticas sociais ou a mera utopia.  

Oliveira e Moreira (2016) veem o desenvolvimento como um direito, ultrapassando o 

aspecto econômico que o integra. Para eles, o desenvolvimento é um direito humano que 

acolhe em seu conceito todos os demais direitos, de tal forma que sua materialização infere a 

realização dos demais direitos fundamentais.  

O conceito de desenvolvimento propriamente dito surgiu na era da industrialização, 

quando o PIB per capita indicava o crescimento econômico, sendo considerado sinônimo de 

desenvolvimento (LATOUCHE, 2000; citado por BELLINGIERI, 2017). 

Porém, ao constatar-se que o crescimento econômico, medido pelo PIB, não era 

suficiente para indicar nível de desenvolvimento, em 1980 foi criado, pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), um relatório de desenvolvimento que afere, 
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não apenas o crescimento da riqueza econômica, mas principalmente os indicadores de 

ampliação da capacidade dos indivíduos de ter vida decente, longa e saudável. Uma das 

novidades do citado relatório, que instituiu o conceito de desenvolvimento humano, foi o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que indica os níveis de renda, saúde e educação 

da localidade avaliada (UNITED NATIONS em DEVELOPMENT PROGRAMME, 1990; 

citado por BELLINGIERI, 2017). 

Schumpeter (1982) apresentou como um dos fundamentos para o desenvolvimento a 

inovação produzida a partir da destruição criativa do empresário empreendedor, cuja “tarefa 

característica – teórica e historicamente – consiste precisamente em demolir a velha tradição e 

criar uma nova” (SCHUMPETER, 1982, p. 64).  Para ele, o desenvolvimento provoca ruptura 

do equilíbrio observado no fluxo circular da atividade econômica. Por esta razão, meras 

adaptações da economia às mudanças do ambiente não são suficientes para a ocorrência de 

desenvolvimento, que é compreendido como “uma mudança espontânea e descontínua nos 

canais do fluxo, perturbação do equilíbrio, que altera e desloca para sempre o estado de 

equilíbrio previamente existente” (SCHUMPETER, 1982, p. 47). Dessa forma, os elementos 

novos que produzem o desenvolvimento estão intimamente relacionados à capacidade de 

inovação e criação dos empreendedores, que seriam, portanto, seus principais agentes e 

promotores.  

Entretanto, para que o desenvolvimento seja possível e legítimo, no entendimento de 

Sachs (2008), dois aspectos, a priori, concorrentes, precisam ser harmonizados: diversificação 

e amplificação de estruturas produtivas para promover o desenvolvimento econômico; 

redução das desigualdades sociais visando homogeneizar a sociedade. Para ele, em termos de 

desenvolvimento, considerando as profundas desigualdades sociais que são verificadas, não é 

coerente considerar unicamente a proposta defendida pelos fundamentalistas de mercado, na 

qual se teria que aumentar a riqueza dos riscos, para que somente então os desguarnecidos 

pudessem tornar-se um pouco menos pobres. 

As desigualdades praticadas no acesso às oportunidades de trabalho e de sua 

remuneração, a assimetria de distribuição de renda e de riqueza e a escassez de guarida social, 

são os elementos de maior relevância para o desenvolvimento econômico estéril percebido. A 

superação desta situação importa na necessidade de reconciliar os objetivos do progresso 

econômico com a ampliação de oportunidades de trabalho digno para todos (SACHS, 2008). 

De acordo com Kinoshita (2005), citado por Oliveira e Moreira (2016), apesar de não 

haver unanimidade na definição de conceitos para o desenvolvimento, as principais acepções 

atribuíveis são: desenvolvimento econômico; desenvolvimento sustentável; desenvolvimento 
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social e desenvolvimento humano. O desenvolvimento econômico, puramente dito, carece ser 

desconsiderado dado sua ênfase em resultados no curto prazo, a qualquer custo, desprezando a 

capacidade recompositiva da natureza. O desenvolvimento social, funda-se na concepção de 

que os aspectos econômicos não podem ser apartados dos direitos culturais, do direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, e dos direitos civis e políticos próprios do regime 

democrático.   

O desenvolvimento sustentável surgiu da preocupação com o problema da acelerada 

degradação do meio ambiente, provocada pela falta de consciência da escassez e do provável 

esgotamento dos recursos naturais, principalmente da água. O desenvolvimento humano 

decorre da possibilidade de que as pessoas desenvolvam todo seu potencial por meio de uma 

vida produtiva capaz de atender suas necessidades. A partir desse conceito que foi 

desenvolvido o Índice de Desenvolvimento Humano com o objetivo de ser um contraponto ao 

PIB, que busca justificar o conceito exclusivo de desenvolvimento econômico (KINOSHITA, 

2005, citado por OLIVEIRA; MOREIRA, 2016). 

Isto permite inferir que uma das dúvidas relatadas no início desta discussão está 

superada. É possível afirmar que apenas o crescimento econômico não basta para que o 

desenvolvimento ocorra. Com crescimento econômico alcança-se a multiplicação de riquezas, 

não sua distribuição equitativa e solidária. Mesmo o crescimento acelerado da economia não 

poderá ser considerado desenvolvimento, se vagas de empregos também não forem 

ampliadas, se a pobreza não for reduzida e se as desigualdades não forem atenuadas. O 

processo de desenvolvimento possibilita um círculo contínuo de avanços econômico, social, 

cultural e político em que todos são beneficiados, melhorando as condições de vida das 

pessoas por meio de uma distribuição justa nos benefícios sociais produzidos pelo 

desenvolvimento, que também não pode impingir danos à natureza (SACHS, 2008; 

ULTRAMARI; DUARTE, 2011; OLIVEIRA; MOREIRA, 2016; BELLINGIERI, 2017). 

Crescimento rápido, impulsionado por empresas modernas que exigem alta 

produtividade do trabalho, não é capaz de reduzir as desigualdades sociais, apenas concentra, 

ainda mais, riqueza e renda naqueles poucos felizardos que controlam o conglomerado destas 

empresas, relegando, a segundo plano, os demais.  Do mesmo modo, soluções que não sejam 

capazes de promover o crescimento econômico que possa impactar positivamente os aspectos 

sociais e ambientais de uma dada localidade, não merecem a denominação de 

desenvolvimento, segundo critérios de validação fundados nos preceitos dos três principais 

sustentáculos da sustentabilidade (SACHS, 2008). 
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Avançando em suas análises, Sachs (2008) afirma que o progresso acelerado, 

proporcionado por avanços tecnológicos que substituem o trabalho, constitui-se em uma 

necessidade para organizações grandes que competem nos mercados. Por essa razão, a perda 

de empregos em um dado setor precisa ser compensada pela ampliação de empregos em 

outros setores. Esta é a estratégia adequada para conciliar os objetivos opostos, da rapidez 

para o progresso técnico e da busca pelo pleno emprego.  

Para tanto, há atividades que, dadas suas localizações geográficas, como produção e 

comercialização de alimentos in natura, ou serviços como mercearias, padarias, manufaturas 

de móveis domésticos, artesanatos, produções culturais e artísticas, jardinagem e construção 

civil, por exemplo, são pouco afetadas pela competividade em que operam as grandes 

empresas. Tais atividades precisam ser incentivadas para absorverem as vagas de emprego 

que os avanços tecnológicos suprimiram (SACHS, 2008). “Isto requer uma participação maior 

nos padrões de consumo de serviços e alimentos produzidos localmente” (SACHS, 2008, p. 

45).  As compras públicas podem contribuir para tanto, priorizando as aquisições por meio de 

fornecedores sediados na região do órgão público comprador.  

Por tais razões, ainda de acordo com este mesmo autor, no contexto do 

desenvolvimento são três as principais funções do Estado: articular o desenvolvimento desde 

o nível local, que precisa ser fortalecido, até o transnacional; promover parcerias visando 

ampliar a contribuição para com o desenvolvimento sustentável; harmonizar objetivos sociais, 

ambientais e econômicos, buscando equilíbrio entre sustentabilidade, em todas suas formas, e 

as eficiências de alocação, de inovação, a keynesiana, a social e a ecoeficiência.  

Tratando especificamente do desenvolvimento local no Brasil, as primeiras 

experiências relacionadas ao assunto remontam aos anos 70, quando algumas prefeituras 

brasileiras iniciaram projetos visando segurança alimentar, geração e distribuição de renda e 

reformas administrativas. Foram implementadas iniciativas como hortas comunitárias, 

programas de redução das diferenças entre os menores e maiores salários dos servidores, 

pavimentação de ruas por meio de lajotas produzidas localmente. Apesar de que tais projetos, 

à época, não tivessem a pretensão explícita de promover o desenvolvimento local, são 

exemplos de ações que impactaram positivamente a economia local (MARTINS; CALDAS, 

2009). 

Se na década de 70 e 80 as políticas públicas estavam voltadas aos grandes planos de 

desenvolvimento econômico nacional, de 1990 em diante as atenções alteraram seu foco para 

o desenvolvimento local a partir de pequenos empresários. Modelos que priorizam a produção 

industrial em grande escala, cada vez mais cedem espaço para valores como cultura, relações 
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sociais, conhecimento, justiça e equidade, propiciando novos caminhos para o 

desenvolvimento (ULTRAMARI; DUARTE, 2011). 

De acordo com Nigro (2007), o desenvolvimento local precisa ser integrado e conter 

os preceitos da sustentabilidade, conforme descrito no Quadro 1, a seguir. 

 

Quadro 1- Características do desenvolvimento local integrado e sustentável 

Ponto Características 

Pressupõe (a) Nova dinâmica econômica integrada de base local, na qual sejam estimuladas a 

diversidade econômica e a complementariedade de empreendimentos, de sorte a gerar 

uma cadeia sustentável de iniciativas, maximizando as potencialidades de produção, 

comércio, serviços e consumos locais (NIGRO, 2007, p. 60). 

Requer (a) Parceria entre Estado, Mercado e Sociedade Civil. A participação da sociedade estimula a 

cidadania e cria novos espaços éticos-políticos nas localidades. 

(b) A presença de agentes de desenvolvimento governamentais, empresariais e da sociedade 

civil, voluntários e remunerados, colocando, por um lado, as questões da mobilização e 

da contratação, e por outro, a questão da capacitação desses agentes. 

(c) Transferência de recursos exógenos e a mobilização de recursos endógenos, públicos e 

privados. 

(d) Uma boa base de informação desagregada que permita uma análise mais apurada da 

economia social local, bem como novos indicadores locais de desenvolvimento, que 

incorporem índices capazes de aferir os níveis de qualidade de vida e de sustentabilidade 

alcançados nos diversos momentos do processo (NIGRO, 2007, p. 60 - 61). 

Resultados 

Esperados 

(a) Possibilita o surgimento de comunidades mais sustentáveis e capazes de: suprir suas 

necessidades imediatas; descobrir ou despertar suas vocações locais e desenvolver suas 

potencialidades específicas; fomentar o intercâmbio externo aproveitando-se de suas 

vantagens locais. Esse modelo abrange o desenvolvimento econômico, social, cultural, 

político e institucional, a organização física-territorial e a gestão ambiental. 

(b) Pode melhorar a qualidade de vida (resultante de um conjunto de fatores com trabalho, 

renda, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, mobilidade, meio ambiente 

natural, ambiente social, segurança pública, governo e política, lazer e ócio) das 

populações, propiciando modos de vida mais sustentáveis (NIGRO, 2007, p. 59 - 60). 

Fonte: Elaborado pelo autor com informações de Nigro (2007). 

 

Assim surgiu a proposta de desenvolvimento local, aceitando a premissa de que 

existem áreas e fatores que podem contribuir para o desenvolvimento econômico, em regiões 

isoladas dentro de Estados nacionais que apresentam elevada pobreza. Diante disso, as ações 

governamentais, principalmente as municipais, passam a redirecionar seu foco para a 

implantação e o sucesso de empreendimentos locais (ULTRAMARI; DUARTE, 2011). 

Em um panorama de atividade produtiva com menor necessidade de centralização, 

firmando-se em ações cooperativistas de interdependência produtiva, pequenas e médias 

empresas locais podem valer-se de mecanismos de relações sociais baseados na 

complementariedade, para desenvolver seus potenciais.  Isto reduz seus custos de produção e 

propicia o crescimento econômico local, gerando emprego e renda, além de permitir-lhes mais 

competitividade, podendo alcançar vantagens de mercado até então exclusivas das grandes 

empresas (CAMPOS et al., 2005). 
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Entretanto, quando a ação empreendedora produz impactos sobre o desenvolvimento 

local aquém do esperado, é fundamental que o poder público apoie a iniciativa privada, 

incentivando a participação em mercados e fomentado a cooperação interempresarial e 

institucional. A sinergia entre os agentes econômicos, fundada em relações sociais menos 

conflituosas, ampliam as possibilidades de desenvolvimento local (SANTOS; LIMA, 2015). 

Os modelos de desenvolvimento, propostos a partir da década de 1990, buscam 

agrupar agentes públicos e privados em torno do interesse de manter as interações produtivas, 

focalizando a sustentabilidade do sistema produtivo local e aproveitando os processos de 

descentralização observados, tanto em organizações privadas quanto públicas. O bom 

desempenho dos modelos é dependente do nível de interação entre os atores locais e 

fundamenta-se nas relações de confiança, em redes de comunicação e na proximidade 

organizacional (AMARAL FILHO, 2001). 

Além disto, de acordo com Vitte (2006), citado por Santos e Lima (2015), as 

transformações decorrentes da atuação dos atores locais aumentam a visibilidade das 

potencialidades que o local possui, tornando-o mais atrativo para recursos externos e internos, 

o que facilita a implantação de novas atividades econômicas. 

Em várias circunstâncias, produção agrícola e indústrias manufatureiras locais tem 

potencial para ajustar a oferta de empregos “até a demanda incrementada que advém dos 

empregos adicionais gerados pelas obras públicas” (SACHS, 2008, p. 46). O condicionante 

principal para alcançar tais propósitos é a efetividade das políticas públicas que se propõem 

aumentar ofertas de empregos a partir do desenvolvimento local. 

Para Queiroz (2011, p. 97) “em síntese, as políticas públicas são, no estado 

democrático de direito, os meios que a administração pública dispõe para a defesa e 

concretização dos direitos de liberdade e dos direitos sociais dos cidadãos”. Elas contêm os 

programas e atividades governamentais e podem ser classificar como: estabilizadoras, quando 

visam melhorar os níveis de empregos, equalizar preços, promover o desenvolvimento 

econômico e outros; reguladoras, que normalmente buscam controlar a atividade econômica; 

alocativas, que buscam descrever os serviços a serem prestados pelo Estado; distributivas, 

cujo principal propósito é partilhar rendas; compensatórias, que se destinam ao fornecimento 

de auxílio financeiro à parcela mais pobre da população (QUEIROZ, 2011). 

Tanto as políticas compensatórias que representam gastos para o erário público, como 

as políticas de emprego que podem alterar os mecanismos de distribuição da renda primária, 

são importantes. Porém, as políticas compensatórias têm caráter exclusivamente social e não 

modificam a realidade das pessoas beneficiadas. Já as políticas que visam criar oportunidades 
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de trabalho descente podem gerar renda, propiciando a solução definitiva do problema social. 

Ademais, pelo potencial e  capacidade de proporcionar a dignidade às pessoas, as políticas de 

geração de emprego são mais promissoras do que as assistenciais (SACHS, 2008).  

Então, em resposta, ao menos na medida daquilo que é possível responder, às 

indagações elaboradas no início desta discussão, parece razoável o entendimento de que o 

desenvolvimento deva ser ambientalmente sustentável, economicamente sustentado e 

socialmente includente, conforme proposto por Sachs (2008), cuja concepção sintetiza-se da 

seguinte forma: 

 

O desenvolvimento é um conceito multidimensional: os seus objetivos são sempre 

sociais e éticos (solidariedade sincrônica). Ele contém uma condicionalidade 

ambiental explicita (solidariedade diacrônica com as gerações futuras); o 

crescimento econômico, embora necessário tem um valor apenas instrumental; o 

desenvolvimento não pode ocorrer sem crescimento, no entanto o crescimento não 

garante por si só o desenvolvimento; o crescimento pode, da mesma forma, 

estimular o mau desenvolvimento, processo no qual o crescimento do PIB é 

acompanhado de desigualdades sociais, desemprego e pobreza crescente (SACHS, 

2008, p. 71). 

 

Tal percepção é ratificada por Oliveira e Moreira (2016), para quem o 

desenvolvimento de dada comunidade é constatado quando ela tenha conseguido, durante a 

construção de seu processo histórico, evoluir na prática de algumas atividades intrínsecas a tal 

processo: desenvolvimento econômico, tecnológico, social e outros. Em havendo 

desenvolvimento, é possível observar crescimento e progresso na realização das capacidades 

que caracterizam essa comunidade.  

Arrematando o assunto e tomando emprestado o que pensam Martins e Caldas (2009), 

sublinha-se que o desenvolvimento local impõe alguns desafios para quem quiser dele se 

ocupar. A contextualização do local precisa considerar as relações com as demais instâncias, 

regional e nacional para fugir da armadilha do localismo ingênuo e pouco efetivo. As 

experiências empíricas, provenientes de atividades produtivas ou não, precisam ser 

cuidadosamente avaliadas para que sejam bem aproveitadas as potencialidades locais. 

Considerando tratar-se de possibilidades e experiências que podem não se mostrar 

proveitosas, as expectativas quanto a resultados econômicos carecem de moderação.  

A despeito do desenvolvimento local, especificamente, têm-se teorias que buscam 

explicá-lo e definir algumas bases para que ele ocorra. O próximo tópico foi elaborado com o 

objetivo de sintetizar o conteúdo de uma das teses que defendem o desenvolvimento local 

como solução para os problemas relacionados à escassez de trabalho e renda para a 

população.   
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2.2 Teoria do Desenvolvimento Endógeno 

 

A priori, todo desenvolvimento utiliza alguma forma de impulso para ocorrer. Tal 

impulso pode ser produzido por mecanismos externos à realidade desenvolvida ou partindo 

desta própria realidade, interno, portanto.  

Neste trabalho será dada ênfase às especificidades da teoria que se ocupa do 

desenvolvimento a partir de fatores internos, não raro, como diz Campos et al. (2005), com 

foco na inovação de abordagem neo-shumpeteriana, em um modelo que acolhe a 

flexibilização e descentralização da produção para torná-la melhor adaptada à demanda, 

favorável ao crescimento de pequenas e médias empresas, menos dependente de economias de 

escala.    

Como visto no tópico anterior, o desenvolvimento requer a promoção de transmutação 

da qualidade de vida das pessoas e, para tanto, ele pode ser exógeno ou endógeno.  

Na primeira hipótese, tem-se a utilização de forças extras regionais como propulsores, 

normalmente ligados aos grandes planos de desenvolvimento com abrangência nacional. Já o 

desenvolvimento endógeno, ocorre a partir do protagonismo de atores internos à região 

(empresas, organizações, sindicatos, instituições), partindo das potencialidades da própria 

região para atender às necessidades locais (CAMPOS et al., 2005; BASSAN, 2014; 

SANTOS; LIMA, 2015). 

O entendimento de uma teoria, por vezes requer a compreensão das teorias e conceitos 

que lhes são opostos. Sendo assim, para melhor apreender a respeito do desenvolvimento 

endógeno, inicialmente tratar-se-á, ainda que sucintamente, dos pressupostos correlacionados 

ao desenvolvimento exógeno, que não é necessariamente despreocupado com o 

desenvolvimento local, apenas propõe formas alternativas à sua promoção. 

De acordo com Bellingieri (2017), algumas teorias do desenvolvimento regional 

partem de pressupostos Keynesianos para defender o paradigma das forças externas, os quais 

uma vez instalados em uma região proporcionarão seu desenvolvimento a partir do progresso 

econômico que poderão gerar.  

Isto sintetiza a definição do que é defendido pela teoria de desenvolvimento exógeno, 

cujos principais modelos de desenvolvimento e seus condicionantes são os descritos no 

Quadro 2, que também permite ampliar o entendimento de como os autores e defensores do 

paradigma da teoria do desenvolvimento exógeno promoveriam o desenvolvimento e como 

ele levaria emprego, renda e progresso às pessoas. 
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Quadro 2– Modelos de desenvolvimento exógeno 

Modelo Descrição 

Teoria da Base de 

Exportação 

Afirma que os níveis de produção e de emprego de uma região dependem de suas 

atividades exportadoras, as quais dependem, por sua vez, da procura externa e das 

vantagens comparativas da região, variáveis que o modelo considera exógenas, isto é, 

que a região não pode influenciar (POLÈSE, 1998; citado por BELLINGIERI, 2017, 

p. 12). 

Existem as indústrias de base que permitem à região “ganhar a vida”, e as atividades 

de suporte, que derivam da presença das atividades de base. Assim, uma região vive 

da procura externa e a ela deve adaptar-se para sobreviver (POLÈSE, 1998; citado por 

BELLINGIERI, 2017, p. 13). 

Modelo de Causação 

Circular 

Cumulativa 

Tendo em Gunnar Myrdal seu principal autor, o modelo recorre à ideia de ciclo 

vicioso (ou virtuoso) para explicar como um processo se torna circular e cumulativo, 

no qual um fator negativo (ou positivo) é, ao mesmo tempo, causa e efeito de outros 

fatores negativos (ou positivos). Por exemplo, a instalação de uma nova indústria em 

determinada região causará aumento da renda e da demanda local que, por sua vez, 

provocará aumento da renda e da demanda nas demais atividades, configurando-se 

um processo de causação circular cumulativa. São os fatores exógenos que movem o 

sistema continuadamente, o que justifica a intervenção pública, que poderia 

contrabalançar ou neutralizar a lei de funcionamento do sistema de causação circular, 

minimizando as disparidades entre as regiões (LIMA; SIMÕES, 2010; citados por 

BELLINGIERI, 2017, p. 13).  

Modelo de 

Desenvolvimento 

Desigual 

De autoria de Albert Hirschman, neste modelo desenvolvimento dá-se pela 

capacidade de investir (the ability to invest), que depende dos setores mais modernos 

da economia e do empreendedorismo local. Quanto mais baixo o nível de 

desenvolvimento do país, menor será esta capacidade. Dessa forma, as decisões de 

investimento tornam-se a principal questão da teoria sobre o desenvolvimento e o 

principal objeto de política econômica (LIMA; SIMÕES, 2010; citados por 

BELLINGIERI, 2017, p. 14). 

Modelo dos Polos de 

Crescimento 

Com base em François Perroux e Jacques R. Boudeville, este modelo defende que um 

polo surge a partir do aparecimento de uma indústria motriz (uma unidade econômica 

ou um conjunto formado por várias dessas unidades), que se desenvolve mais cedo do 

que as outras, cuja taxa de crescimento é mais elevada do que a taxa média de 

crescimento da economia como um todo (LIMA; SIMÕES, 2010; citados por 

BELLINGIERI, 2017, p. 14).  

Esta indústria motriz funciona como agente de dinamização da vida regional, atraindo 

outras indústrias, criando aglomeração populacional e estimulando a criação de 

atividades primárias, fornecedoras de alimentos e matérias-primas, e terciárias, 

proporcionais às necessidades da população que se instala em seu entorno (SILVA, 

2004; citado por BELLINGIERI, 2017, p. 14). 

Fonte: Elaborado pelo autor com informações de Bellingieri (2017). 

 

Nota-se que o desenvolvimento para esses modelos é sempre dependente de algo não 

pertencente ao ambiente que sofrerá a ação do desenvolvimento: a procura externa que a 

região não pode influenciar, a instalação de uma nova indústria na região, a capacidade de 

investimento dos setores modernos da economia, o aparecimento de uma indústria motriz. 

Antagonicamente, na teoria do desenvolvimento endógeno as forças capazes de 

impulsioná-lo fazem parte do próprio ambiente a ser desenvolvido. Visando aclarar um pouco 

mais este assunto, na sequência serão discutidos seus principais conceitos e modelos. 

Preliminarmente, é importante esclarecer que, de acordo com Bellingieri (2017), 

desenvolvimento local não tem uma relação proporcional direta com desenvolvimento de 
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dado município. Para o desenvolvimento endógeno, o local é um território socialmente 

constituído, podendo ser uma cidade ou mesmo um grupo de cidades, uma região ou um 

grupo de regiões.  

As teorias relacionadas ao desenvolvimento regional mudaram bastante, de acordo 

com Amaral Filho (2001), e as mudanças ocorreram em razão da flexibilização produtiva e da 

descentralização organizacional que provocaram o declínio de muitas regiões industriais 

importantes. Disso emergiram novos paradigmas industriais de impactos consideráveis para 

os custos e preços a que as empresas estão submetidas, fazendo crescer a relevância de fatores 

tais como proximidade territorial, em suas estratégias.  

Tanto a vertente teórica da economia imperfeita quanto a dos evolucionistas e 

institucionalistas, propõem um novo paradigma de desenvolvimento regional endógeno. 

Refutando o indeterminismo do processo de desenvolvimento regional ou local, ratificam o 

entendimento de que o desenvolvimento é gerado a partir dos próprios atores locais e não por 

meio de planos de ação centralizadores ou em razão das forças puras de mercado (AMARAL 

FILHO, 2001). 

Em uma tentativa de caracterizar mais adequadamente o desenvolvimento endógeno, 

pode-se dizer que ele é um processo de estimulação do crescimento econômico por meio da 

ampliação continuada da capacidade produtiva de uma região e de seu potencial para absorver 

aquilo que é produzido. Buscando reter o excedente econômico gerado na economia local e 

atraindo excedentes de outras regiões, tem-se como resultado a ampliação do emprego, da 

produção e da renda local (AMARAL FILHO, 2001; CAMPOS et al., 2005).  

Tal abordagem, de acordo com Benko e Lipietz (1994), citados por Campos et al. 

(2005), substitui gradualmente o modelo fordista de produção, fundado em grandes 

corporações que operam em sistemas produtivos centralizados, pelo modelo toyotista, que 

propõe um sistema produtivo que possibilita a acumulação flexibilizada e condicionada às 

reais demandas de consumo, com produção horizontalizada e menos dependente de 

economias de escala, favorecendo o crescimento de pequenas e médias empresas.  

Nas décadas de 70 e 80 foram intensificados os processos de transmutação do modelo 

de desenvolvimento econômico, fundamentados em premissas fordistas que defendiam a 

grande indústria e as economias de escala, para os modelos que promoveram uma grande 

reestruturação social, política e econômica por meio de conceitos de desenvolvimento 

fundados na acumulação flexível e estruturados a partir da eletrônica e da informática. Esses 

modelos são tipificados pela redução do tamanho das empresas, que se tornaram menos 

verticalizadas em seus modos de produção, passando a dividir, entre várias pequenas, o que 
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antes estava sob o domínio de uma grande, formando redes corporativas que visam aproximar 

produtores e fornecedores. Se o fordismo visava o mercado nacional, a acumulação flexível 

pulveriza as atenções na articulação entre as escalas de mercado global e as locais (BASTOS, 

2005; citado por BELLINGIERI, 2017).  

As discussões a respeito do desenvolvimento endógeno focalizam, de um lado, as 

particularidades determinantes de cada caso de desenvolvimento local e, do outro, os axiomas 

mais abrangentes da dinâmica da descentralização da produção, defendo a tese de que os 

sistemas de produção em grande escala decaíram e, por consequência, renasceu a importância 

da pequena produção, flexível, ajustada às demandas  (AMARAL FILHO, 2001).  

De acordo com Barquero (2001) e Vale (2007), citados por Bellingieri (2017), em 

razão da globalização que promove transformações econômicas, organizacionais e 

tecnológicas, transferindo do Estado para as empresas inovadoras o protagonismo na 

condução das atividades promotoras de desenvolvimento, a endogeneização é defendida por 

bem caracterizar os sistemas de produção dos países que passam a progredir utilizando-se do 

potencial de desenvolvimento local. À vista disso, a região ou a própria cidade emergem 

como novos protagonistas do desenvolvimento regional e local, passando a ter papel mais 

significante nas estruturas de poder. 

Na ótica da teoria do desenvolvimento endógeno, de acordo com Amaral Filho (2001), 

as ações que desencadeiam o desenvolvimento partem das potencialidades sociais e 

econômicas do próprio local desenvolvido, ‘de baixo para cima’, normalmente constituídos 

por pequenos negócios limitados a um espaço territorial específico, determinando intensas 

aglomerações de empresas ocupadas da fabricação ou fornecimento de um mesmo produto ou 

serviço.   

Planejamento ou intervenção ‘de cima para baixo’ deixam de concentrar a função de 

promotor do desenvolvimento.  A intervenção do Estado ocorre de modo mais objetivo, 

prático, afastando-se da crença, fundada em princípios neoliberais, de que o mercado e o 

preço ditam o agir dos atores na sociedade. Também são afastadas as concepções de que a 

ação estatal deva ser fundada na burocracia extremada, com hierarquia rígida (AMARAL 

FILHO, 2001). 

Há vários conceitos e referenciais teóricos que podem ser tidos como representantes 

do paradigma de desenvolvimento regional endógeno, porém os que mais se destacam foram, 

de modo adensado, descritos no Quadro 3 e evidenciam a proposta defendida pelos teóricos 

do desenvolvimento endógeno para o melhor aproveitamento das estruturas produtivas locais 

visando melhorias em termos de oportunidades de emprego, renda e progresso econômico. 
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Quadro 3 – Principais conceitos e teorias de desenvolvimento regional endógeno 

Conceito/Teoria Características 

Nova Teoria do 

Crescimento 

Formulada por Paul Krugman, principal autor da Nova Geografia Econômica, esta teoria 

defende que uma concentração geográfica surge da interação entre os rendimentos 

crescentes, os custos de transporte e a demanda (KRUGMAN, 1991), e está fortemente 

relacionada à história, ou, mais especificamente, a acidentes históricos, ideia semelhante 

ao fato histórico fortuito de Myrdal (BELLINGIERI, 2017, p. 18). 

Conceito do 

Distrito 

Industrial 

Sistema produtivo local, caracterizado por um grande número de firmas envolvidas em 

vários estágios, e em várias vias, na produção de um produto homogêneo. Um forte traço 

desse sistema é que uma grande parcela das empresas envolvidas é de pequeno ou de 

muito pequeno porte. [...] É concebido como um conjunto econômico e social. [...] Há 

nele uma estreita relação entre as diferentes esferas social, política e econômica, com o 

funcionamento de uma dessas esferas moldado pelo funcionamento e pela organização de 

outras. [...] O sucesso dos “distritos” repousa não exatamente no econômico, mas 

sobretudo no social e no institucional.  [...] No lugar de estruturas verticais tem-se um 

tecido de relações horizontais, no qual se processam a aprendizagem coletiva e o 

desenvolvimento de novos conhecimentos mediante a combinação entre concorrência e 

cooperação (PYKE; BECATTINI; SENGENBERGER, 1990; citados por AMARAL 

FILHO, 2001, p. 272 - 273). 

Trata-se de uma estratégia que representa os principais rivais dos modelos tradicionais 

baseados no modo de organização fordista, porque supõe um aglomerado de pequenas e 

de médias empresas funcionando de maneira flexível e estreitamente integrada entre si e o 

ambiente social e cultural, alimentando-se de intensas “economias externas” formais e 

informais (PIORE; SABEL, 1984; citados por AMARAL FILHO, 2001, p. 273). 

Conceito do 

Ambiente 

Inovador  

Estratégia elaborada como parte de uma preocupação cujo objetivo foi fornecer elementos 

para contribuir para a sobrevivência dos distritos industriais, e para que outras regiões e 

locais concebessem seus próprios projetos de desenvolvimento de maneira sólida 

(AMARAL FILHO, 2001, p. 273). 

Confere papel determinante e certa autonomia às inovações tecnológicas. Uma região 

pode estar orientada tanto para as vantagens adquiridas quanto para a renovação ou para a 

criação de recursos, e as que optam pelas vantagens adquiridas, ou dadas, estarão 

candidatando-se ao declínio econômico, enquanto as que optam pelas conquistas de novas 

vantagens estarão mais próximas do sucesso ou da sobrevivência (BELLINGIERI, 2017, 

p. 18) 

Conceito de 

Cluster 

Concentração sobre um território geográfico delimitado de empresas interdependentes, 

ligadas entre si por meios ativos de transações comerciais, de diálogo e de comunicações 

que se beneficiam das mesmas oportunidades e enfrentam os mesmos problemas. 

(ROSENFELD, 1996; citado por AMARAL FILHO, 2001, p. 275). 

Mais próximo da grande produção flexível do que propriamente da pequena produção 

flexível, sem demonstrar, no entanto, qualquer tipo de discriminação pela pequena e pela 

média empresa (AMARAL FILHO, 2001, p. 276). 

Abordagem do 

Capital Social 

Preconiza como fatores de desenvolvimento os valores éticos, a capacidade de associação, 

o grau de confiança e a consciência cívica dos indivíduos de uma sociedade, constituindo-

se num recurso (ou via de acesso a recursos) que, em combinação com outros fatores, 

permite lograr benefícios para os que o possuem, sendo que esta forma específica de 

capital se fundamenta nas relações sociais (DURSTON, 2000; citado por BELLINGIERI, 

2017, p. 20). 

Paradigma da 

Cidade Criativa 

Os termos Indústria Criativa (setores econômicos que têm como base a criatividade 

humana, tais como arte, cultura, moda, arquitetura, propaganda, softwares) e Economia 

Criativa (que abrange não só aqueles setores, mas também seus impactos nos demais 

setores), criados durante a década de 1990, evoluíram, nos anos 2000, para o paradigma 

da Cidade Criativa, definida por Reis (2017, p. 3), citado por  “como uma cidade capaz de 

transformar continuamente sua estrutura socioeconômica, com base na criatividade de 

seus habitantes e em uma aliança entre suas singularidades culturais e suas vocações 

econômicas” (BELLINGIERI, 2017, p. 21). 

Fonte: Elaborado pelo autor com informações de Amaral Filho (2001) e Bellingieri (2017). 
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A influência do desenvolvimento endógeno para a realidade brasileira possibilitou o 

surgimento de uma série de políticas e experiências de desenvolvimento para regiões e 

municípios. Muito próximo dos conceitos de Distrito Industrial e de Cluster, por exemplo, o 

Arranjo Produtivo Local (APL) é operacionalizado por meio da aglomeração de atores 

sociais, econômicos e políticos em torno de um objetivo comum, normalmente, o 

desenvolvimento de dada localidade. Selos de origem para produtos agrícolas ou alimentícios 

produzidos localmente agregam valor à produção local, tornando mais competitiva a região 

geográfica (BELLINGIERI, 2017). 

Apesar de o desenvolvimento endógeno ser viabilizado a partir de um consenso em 

torno das potencialidades regionais, não convém admiti-lo como um sistema autossuficiente, 

capaz de sobrepor o local em detrimento do regional ou do nacional. É recomendado que    

“se combine o desenvolvimento regional endógeno com o comportamento do tipo cooperativo 

da região/indivíduo em relação ao todo nacional, exatamente para evitar que o bem-estar, para 

algumas regiões, signifique o mal-estar para outras regiões” (AMARAL FILHO, 2001, p. 

282). Não é objetivo fomentar disputas entre as regiões, mas encontrar os meios de melhor 

aproveitar as potencialidades locais, sem afastar-se da busca pela cooperação inter-regional 

como mecanismo útil ao desenvolvimento. 

Portanto, a partir do que foi apresentado nos parágrafos anteriores, evidencia-se que o 

desenvolvimento local tem como fonte primária e, não raro, principal, os fatores e atores 

locais ou regionais, conforme defendido pelos teóricos da teoria do desenvolvimento 

endógeno. A tese de que grandes indústrias nacionais seriam suficientes para garantir o 

desenvolvimento de todas as regiões e localidades mostrou-se equivocada, além de contribuir 

para a ampliação dos problemas decorrentes da distribuição inadequada das riquezas e rendas 

produzidas (BASTOS, 2005; CAMPOS et al., 2005; SACHS, 2008; BELLINGIERI, 2017).  

O declínio do modo centralizado de produção de riquezas, fundado no fomento e 

incentivo prioritário a grandes empresas, permitiu renascer a relevância de uma produção 

melhor ajustada às demandas localizadas de cada região, redirecionando o foco das políticas 

públicas ao apoio dos pequenos empreendedores que se tornam, cada vez mais, protagonistas 

do desenvolvimento local e necessários a este novo sistema de produção flexível.  

Dessa forma, sendo o desenvolvimento substancialmente ocupação do Estado, também 

não há que se afastar dele a responsabilidade pela elaboração e manutenção de políticas 

públicas focadas no estímulo do empreendedorismo, conforme exposto a seguir, onde se faz 

uma discussão mais aprofundada a respeito das políticas públicas que buscam apoiar 
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organizações privadas na realização de atividades impactantes ao processo produtivo das 

riquezas e rendas que são necessárias ao desenvolvimento local. 

 

2.3 Políticas Públicas de Apoio ao Empreendedorismo 

  

O afloramento do paradigma do desenvolvimento endógeno, principalmente a partir 

do ano de 2000, retoma a relevância da temática do desenvolvimento regional/local, acirrando 

o debate no meio acadêmico e propulsionando políticas e estratégias governamentais para 

promover o desenvolvimento de cidades e regiões (BELLINGIERI, 2017).  

É fato que o desenvolvimento não é composto exclusivamente pelo crescimento 

econômico. Há que se partilhar adequadamente as riquezas produzidas, possibilitando que 

todos sejam beneficiados dos resultados econômicos, para que o processo de desenvolvimento 

possa ser considerado pleno. Entretanto, para que riquezas sejam partilhadas, elas precisam 

existir. Neste aspecto particular do desenvolvimento entra em cena, como protagonista, o 

empreendedorismo, que carece de incentivos para desempenhar seu papel.   

Como o empreendedorismo contribui para o desenvolvimento local e como o Estado, 

por meio de suas políticas públicas, pode atuar para apoiá-lo, serão os assuntos discutidos 

neste tópico. 

Para Dolabela (1999), citado por Gomes (2005), a pessoa que se ocupa da inovação, 

transformando conhecimentos em produtos ou serviços para gerar riqueza, é conhecida por 

empreendedor. Já empreendedorismo é um termo moderno, oriundo da palavra 

entrepreneurship, que é usado para designar os estudos da atividade empreendedora. Quanto à 

sua origem, entre aqueles que se dedicam a pesquisar sobre o assunto, há unanimidade de que 

ela é encontrada nas obras de Richard Cantillon (1680-1734). Banqueiro e economista do 

século XVIII, de acordo com Cerqueira et al. (2000), citado por Gomes (2005), Richard 

considerava empreendedores os indivíduos que compravam e pagavam produtos por um preço 

certo para depois revendê-los por preço, condições e prazos, incertos, assumindo os riscos que 

as oportunidades de negócios lhes proporcionavam.  

A partir do conceito de destruição criadora, o economista Joseph Schumpeter credita 

ao empresário inovador o papel de agente que produz mudanças no processo de 

desenvolvimento, quebrando paradigmas nas economias de mercado com a introdução de 

novos processos ou produtos que suprimem os existentes. Para esse economista, o ponto de 

partida dos ciclos de desenvolvimento econômicos é proposto a partir das inovações 

tecnológicas que a atividade dos empresários é capaz de produzir (GOMES, 2005). 
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A atividade de empreendedorismo pode ser exercida como forma de subsistência ou 

como ofício, neste caso, normalmente exercido por pessoas altamente profissionalizadas e 

tecnicamente bem preparadas para apresentar desempenhos excelentes. Em qualquer das 

hipóteses, ainda que em graus diferenciados, expandindo ou criando atividades econômicas 

por meio de novos, ou melhorados, produtos, processos e até mesmo mercados, o 

empreendedor desenvolve um papel de grande relevância para o desenvolvimento (GRIN et 

al., 2012). 

As empresas de alto impacto para o avanço econômico apresentam crescimento 

superior a 20% ao ano, porém não há muitas. A maior parte da atividade empreendedora é 

desenvolvida por pessoas que constituem empresas para atender suas necessidades de geração 

de renda, muitas vezes em substituição ao emprego. Este é o empreendedorismo estilo de 

vida, representado nas micro e pequenas empresas que, apesar de seu crescimento lento - se 

comparado às empresas de alto impacto para economia - representam a maior fonte de 

empregos tanto no Brasil, como no mundo (GRIN et al., 2012). 

Para Schumpeter (1982), também citado por Gomes (2005), o principal limitador do 

progresso econômico de uma região é a fraca atuação de empreendedores. A fartura de 

pessoas inovadoras, aliado às condições adequadas para o investimento, é fator determinante 

para o processo de desenvolvimento da economia. Quando tais condicionantes não são 

observados, o desenvolvimento econômico fica limitado, na melhor das hipóteses, à expansão 

demográfica. 

Certamente que o crescimento econômico, necessário ao desenvolvimento de uma 

localidade, pode ser alcançado pelo estímulo da atividade empreendedora. A partir de 

Schumpeter, o empreendedor torna-se o principal propulsor da economia e promotor de 

mudanças decorrentes de seu potencial de inovação. A estagnação econômica e social pode 

ser afastada por meio da inovação empreendedora focada na evolução econômica dirigida ao 

alcance de objetivos sociais (DOLABELA, 1999; citado por GOMES, 2005). Isto justifica a 

necessidade das políticas públicas de fomento ao empreendedorismo. 

Para fomentar o progresso de empresas maiores, que geram alto impacto para a 

economia, normalmente são desenvolvidas políticas de empreendedorismo fundadas na 

premissa de que quanto maior o número de empreendedores de alto impacto atuando em uma 

região, melhores são as perspectivas de desenvolvimento econômico desta região. Já as 

políticas de apoio às micro e pequenas empresas têm por premissa a ampliação de vagas de 

emprego e a melhoria da renda para a população e para os próprios micros empreendedores 

(GRIN et al., 2012). 
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Empiricamente, estas políticas são classificadas em regulatórias e de estímulo. As 

regulatórias propiciam o progresso dos empreendedores – pequenos ou grandes - gerando 

efeitos positivos, tanto sociais quanto de desenvolvimento econômico. As políticas de 

estímulo favorecem o desenvolvimento econômico da região e têm a função de promover o 

empreendedorismo de alto impacto, preferencialmente. São sempre desejáveis, principalmente 

quando as políticas regulatórias não sustentam o desenvolvimento regional (GRIN et al., 

2012). 

Tratando notadamente do empreendedorismo no âmbito do desenvolvimento local, 

que é o objeto de estudo deste trabalho, há que se direcionar o foco da discussão à atividade 

microempreendedora. 

No contexto do empreendedorismo, as micro e pequenas empresas desempenham 

importante função para o desenvolvimento, dada sua capacidade de inovação aliada à geração 

de empregos, redução das desigualdades sociais e crescimento econômico (SARFATI, 2013). 

Até início da década de 80, contava-se exclusivamente com o Estado e com as grandes 

empresas para manter o progresso econômico que, por sua vez, proporcionaria os empregos e 

renda de que a população necessitava. A partir de então, o crescente endividamento público, a 

globalização da economia com acirramento de disputas por mercados e o acentuado uso de 

tecnologias nos processos produtivos, provocaram profundas modificações no processo de 

desenvolvimento do Brasil. As empresas de maior porte melhoraram sua eficiência produtiva, 

o que possibilitou reduzir seus quadros de pessoal. Para enfrentar os déficits públicos, os 

governos também diminuíram as vagas disponíveis no serviço público. Os pequenos negócios 

tornaram-se então os principais provedores de emprego e renda (GOMES, 2005). 

As micros e pequenas empresas normalmente são descendentes de pequenos negócios 

familiares, por vezes, geradas por individuo ou grupo de indivíduos que se propõem ao 

desafio de dirigir uma atividade capaz de gerar rendas não provenientes de trabalho 

assalariado. Sua gestão é caracterizada pelo posicionamento individual de seus fundadores 

que, com algumas exceções, buscam atuar em conformidade com suas próprias convicções ou 

de acordo com opiniões familiares. Ao empreendedorismo credita-se a descoberta de novos 

produtos ou serviços, metodologias novas de prestação de serviços ou comercialização de 

produtos, processos produtivos inovadores, logísticas de comercialização e de distribuição 

mais eficientes, fontes até então inexploradas para a fabricação de determinado produto e até 

mesmo processos organizacionais que melhoram a condução de negócios, tornando-os ágeis e 

flexíveis (GOMES, 2005). 
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Uma região competitiva atenua as desigualdades sociais por meio da geração de 

empregos. Desse modo, o desenvolvimento regional é uma alternativa para superação dos 

problemas sociais decorrentes do desemprego e da distribuição de renda deficitários 

(GOMES, 2005). São estas as razões pelas quais, de acordo com Sachs (2008, p. 144), 

“devido ao seu grande peso na estrutura de empregos e auto empregos, a consolidação, 

expansão e geração de empreendimentos de pequeno porte devem ocupar lugar de destaque na 

estratégia de inclusão social pelo trabalho descente.” A evolução e aprimoramento dos 

pequenos negócios de uma região pode amenizar a pressão social sobre o Estado. 

De acordo com Jacoby Fernandes (2013), com um incremento de 12% de participação 

das micro e pequenas empresas nas compras realizadas pela administração pública, 

possibilita-se o surgimento de aproximadamente 790 mil empregos por ano no Brasil. 

As microempresas e empresas de pequeno porte são responsáveis por 99% dos 

estabelecimentos geradores de emprego e renda no Brasil, de acordo com Caldas e Nonato 

(2014), concentrando mais da metade dos empregos formais com expressiva participação no 

volume de salários pagos aos trabalhadores. Isso demonstra como aquisições de produtos e 

serviços de instituições públicas por meio de pequenos fornecedores locais favorece o 

desenvolvimento econômico regionalizado. 

Em países com a economia melhor resolvida, 98% do total de empresas são pequenos 

negócios. Em torno de 60% do emprego formal e quase 50% do PIB provêm da atividade 

microempreendedora. Já nos países cujas economias ainda não alcançaram um estágio 

aceitável de desenvolvimento, os pequenos negócios empregam apenas 30% dos 

trabalhadores e não representam mais do que 10% do PIB. Isto demonstra a importância da 

atividade microempreendedora para o desenvolvimento e a necessidade das políticas que 

visam apoiar os pequenos negócios (SARFATI, 2013; GOMES et al., 2013). 

Observa-se que no Brasil é ainda bastante comum a prática do trabalho informal, que 

marginaliza as pessoas e propicia o aumento da exploração nas relações trabalhistas (SACHS, 

2008). Tratando notadamente sobre o assunto, Jacoby Fernandes (2013) diz que, de acordo 

com pesquisa realizada pela Unidade de Políticas Públicas do Sebrae, metade das 10 milhões 

de microempresas brasileiras operam sem formalização e, por consequência, sem amparos 

legais.  

Por esta razão, amplia-se a relevância de ações que visem retirar da informalidade os 

pequenos empreendedores. Porém, para que isto seja possível, de acordo com Sachs (2008), 

faz-se necessário desenvolver políticas públicas baseadas em princípios de tratamento 

desigual para os desiguais, por meio de ações que favoreçam os pequenos negócios, 
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compensando suas desvantagens em relação às empresas maiores. Dentre outras medidas, o 

acesso aos mercados, especialmente o das contratações públicas, há que ser facilitado para as 

pequenas empresas e assemelhados.  

Quanto a isso, há uma política pública brasileira que tem por objetivo, 

especificamente, apoiar os pequenos negócios visando promover o desenvolvimento local e 

regional, além de incentivar a inovação tecnológica. Para detalhar essa política pública, 

elaborou-se o tópico seguinte. 

 

2.3.1 Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

 

A partir da Constituição Federal de 1988 o Brasil oficializa sua preocupação para com 

as microempresas e empresas de pequeno porte. O artigo 170 desta Constituição subjuga a 

ordem econômica brasileira à justiça social, visando assegurar existência digna para todos 

com valorização do trabalho humano, estabelecendo, para tanto, alguns princípios, dentre os 

quais o tratamento favorecido para os pequenos negócios. Por força do artigo 179, as três 

esferas de governo são imbuídas da tarefa de facilitar a atividade das micro e pequenas 

empresas, simplificando ou, quando possível, eliminando as normas tributárias, 

previdenciárias e creditícias que possam afetá-las (BRASIL, 1988). 

A Lei Federal n
o
 9.317, de 5 de dezembro de 1996, mais conhecida como simples 

nacional, foi o primeiro instrumento legal que buscou formalizar a operacionalidade do que se 

estipulou nos artigos 170 e 179 da Constituição Federal de 1988, descomplicando o processo 

de recolhimento de tributos e contribuições federais, bem como de tributos estaduais e 

municipais (BRASIL, 1996). Em 14 de dezembro de 2006, esta Lei foi revogada pelo Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que normalizou a atividade 

microempreendedora no Brasil, provendo-lhe uma série de benefícios.  

Esse Estatuto, também conhecido por Lei Geral das Microempresas, foi aprovado pela 

Lei Complementar n
o
 123, de 14 de dezembro de 2006, e tem por finalidade estabelecer as 

normas gerais garantidoras do tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e 

empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios (art. 1
o
 da Lei Complementar n

o
 123/2006), em conformidade, portanto, 

com o que determina a Constituição Federal vigente no Brasil (BRASIL, 2006).   

De acordo com o Sebrae (s.d.), a Lei Complementar n
o
 123/2006 tem destacada 

relevância para o Brasil e sua aplicabilidade justifica-se em seu principal propósito, ou seja: 
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O objetivo desta Lei é fomentar o desenvolvimento e a competitividade da micro e 

pequena empresa e do microempreendedor individual, como estratégia de geração de 

emprego, distribuição de renda, inclusão social, redução da informalidade e 

fortalecimento da economia (SEBRAE, [s.d.]). 

 

Sustentando-se na premissa de que o fortalecimento da atividade de pequenos 

empreendedores implica no aumento de vagas de emprego e maior consumo, que por sua vez 

proporciona aumentos de arrecadação de impostos para cidades e regiões, é razoável concluir 

que as políticas públicas de fomento às micro e pequenas empresas, contribuem para 

potencializar o ciclo de desenvolvimento e crescimento local (SOUZA et al.,  2015). 

Jacoy Fernandes (2013) aponta também, como elemento favorável aos micros e 

pequenos fornecedores e à promoção do desenvolvimento municipal e/ou regional, o fato de a 

Lei Complementar n
o
 123/2006 inovar ao propor que regulamentos e normas Estaduais, 

Municipais e do Distrito Federal acolham seus preceitos, amplificando sua abrangência. 

A Lei Complementar n
o
 123/2006 foi elaborada e aprovada em cumprimento ao art. 

146, alínea “d” e conforme estabelecido pelos art. 170, inciso IX, e art. 179, todos da 

Constituição Federal de 1988. Contudo, além destes dispositivos também busca contribuir 

para o atendimento de um programa mais amplo de enfrentamento de problemas cujas 

soluções estão contidas no texto constitucional (BORRÉ, 2011; SILVA, 2013), conforme 

descrito no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Elementos da Lei Complementar n
o
 123/2016 que contribuem para atender outras 

previsões constitucionais 

Elementos Previsão Constitucional 

Desenvolvimento 
econômico e 

social 
 

O desenvolvimento já se encontra no Preâmbulo da Constituição, que, embora não tenha 

carga normativa, revela uma das principais aspirações da Assembleia Nacional 

Constituinte (SILVA, 2013, p. 164). 

O desenvolvimento nacional figura logo após, elencado como um dos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3
o
, II), e, em cotejo com os demais, 

percebe-se a amplitude do desenvolvimento que o Poder Constituinte pretendeu 

perseguir, de cunho não apenas econômico, mas também social, e sobretudo, humano 

(SILVA, 2013, p. 164).  

Eficiência das 
políticas públicas 

 

A eficiência das políticas públicas pode ser instantaneamente relacionada ao princípio da 

eficiência (art. 37, caput, CR/88), de observância pela administração pública em todas as 

esferas de governo, independentemente. (SILVA, 2013, p. 164). 

Mas, tendo em vista as aspirações de justiça distributiva que a LC n. 123/06 visa 

concretizar, ao referir-se a políticas públicas, o legislador aparentemente pretendeu 

chamar a atenção dos governos subnacionais para os objetivos desenvolvimentistas e 

sociais do tratamento diferenciado e favorecido às MEs/EPPs (SILVA, 2013, p. 164). 

Incentivo à 
inovação 

tecnológica 

A promoção e incentivo ao desenvolvimento científico encontra disposição específica no 

art. 218 da CR/88, como atribuição do Estado, que, em cotejo com o art. 23, V, pode ser 

compreendido como competência comum de todos os entes da federação (SILVA, 2013, 

p. 164). 

Fonte: Elaborado pelo autor com informações de Silva (2013) 
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É fato que, focalizando o desenvolvimento nacional, a Constituição Federal de 1988 

buscou fomentar o crescimento econômico dispensando às microempresas e empresas de 

pequeno porte tratamento diferenciado. Este tratamento favorecido não visa exclusivamente 

proteger os pequenos negócios, mas ampliar a competição. Ampliando-se a competição, são 

reduzidos os efeitos indesejáveis de monopólios. Desta forma, o esteio à pequena empresa 

estará prestando-se à promoção de outros interesses coletivos, além do desenvolvimento 

econômico e social (JUSTEN FILHO, 2007; BORRÉ, 2011). 

Ao instaurar o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a 

Lei Complementar n
o
 123/2006 gerou normas gerais para o tratamento diferenciado e 

favorecido destas atividades, principalmente no tocante à apuração e recolhimento de 

impostos das três esferas de governo, cumprimento de obrigações trabalhistas e 

previdenciárias, acesso ao crédito, à tecnologia e ao associativismo, além da festejada 

aproximação aos mercados, principalmente às contratações públicas (BORRÉ, 2011; SILVA, 

2013). 

A partir de então, outorga-se ao poder público encargo decisivo para o 

desenvolvimento econômico. Além de licitar os insumos de que necessitam, passa a ter a 

incumbência de conduzir uma política pública que aspira promover o desenvolvimento local e 

regional, adquirindo produtos e serviços que são oferecidos por micro e pequenos empresários 

(JACOBY FERNANDES, 2013). 

 

Na verdade, além de sua função básica de suprir a Administração pública com bens 

e serviços, o processo de contratação pelo poder público pode representar uma 

política efetiva que viabilize estratégias locais de desenvolvimento econômico 

sustentável, visando à geração de emprego e renda, ou mesmo a erradicação da 

pobreza com diminuição das desigualdades sociais (JACOBY FERNANDES, 2013, 

p. 17). 

De forma prática, o uso do poder de compra do governo municipal, em relação às 

MPE locais, revela-se um meio bastante eficaz para reinvestir o orçamento do poder 

público no próprio Município, de forma a gerar riquezas, renda familiar e incentivar 

o desenvolvimento tecnológico. Dito de outra maneira: o dinheiro do Município fica 

com o Município (JACOBY FERNANDES, 2013, p. 18). 

 

Em consonância com o art. 47 da Lei Complementar n
o
 123/2006, recomenda-se o uso 

do poder de compra do Estado para promover o desenvolvimento econômico e social, em 

âmbito municipal e regional, ampliando a eficiência das políticas públicas e incentivando a 

inovação tecnológica. No ideal operativo destas recomendações, as estratégias de utilização 

do poder de compras do setor público deverão ser pensadas pelos gestores, ainda na fase 
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interna da licitação, além de serem incorporadas à filosofia de planejamento das contratações 

públicas (JACOBY FERNANDES, 2013). 

Concisa e didaticamente, pode-se dizer que a Lei complementar n
o
 123/2016 busca 

apoiar o desenvolvimento das atividades tidas como pequenos negócios no Brasil, 

basicamente por três frentes de atuação:  

a) desburocratizando processos administrativos que envolvem abertura, manutenção e 

encerramento de pequenos negócios;  

b) simplificando e, em algumas situações, reduzindo o recolhimento de impostos;  

c) viabilizando acesso aos mercados.   

Nessas três frentes estão contidos os principais dispositivos, descritos no Quadro 5, de 

que a nova Lei Geral da Micro e Pequena empresa dispõe para apoiar tais atividades. 

  

Quadro 5 – Principais dispositivos da Lei Complementar n
o
 123/2006 

Dispositivo Características 

Classificação dos 

Negócios 

Realizada com base na renda bruta anual: 

(a) Até R$ 60 mil - Microempreendedor Individual 

(b) Até R$ 360 mil - Microempresa 

(c) A partir de R$ 360 mil e até R$ 3,6 milhões - Empresa de Pequeno Porte 

Tratamento 

diferenciado 
Toda nova obrigação que atingir os pequenos negócios deverá especificar, no 

instrumento que a instituiu, o tratamento diferenciado, sob pena de não ser aplicada às 

MPEs. As instâncias gestoras do tratamento diferenciado para micro e pequenas 

empresas são o Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN); o Fórum Permanente das 

Micro e Pequenas Empresas; e o Comitê para Gestão da Rede Nacional para 

Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios (CGSIM). 

Registro e 

Legalização de 

Empresas 

O processo de registro e legalização de empresas com trâmite simplificado e unificado, 

com entrada única de dados e documentos e integrando todos os órgãos envolvidos por 

meio do sistema informatizado. 

Deverá ser adotado o seguinte sequenciamento das etapas: consulta prévia do nome 

empresarial e viabilidade de localização, registro empresarial, inscrições fiscais e 

licenciamento de atividades. 

Fica instituído o Alvará de Funcionamento Provisório, permitindo que empresas de 

baixo grau de risco iniciem suas atividades logo após o registro, inclusive em áreas ou 

edificação sem regulação fundiária ou imobiliária, inclusive habite-se, bem como na 

residência do empresário. A baixa de pequenos negócios é simplificada, transferindo-se 

para o titular da empresa os débitos porventura existentes. 

Simples Nacional - 

Regime Tributário 

Especial e 

Facultativo 

Todas as atividades econômicas, com exceção das especificamente vedadas, podem 

optar pelo Simples Nacional, tendo como critério único o teto de faturamento (R$ 3,6 

milhões). Para a micro e pequena empresa, o Simples Nacional engloba o recolhimento 

de oito impostos em uma única guia (IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, IPI, CPP, 

ICMS e ISS). 

Para o microempreendedor individual, o Simples Nacional engloba três impostos em 

uma única guia (CPP, ICMS e ISS), cujo recolhimento será em valores mensais fixos, 

independentemente da sua receita bruta. O MEI é isento dos outros impostos. 

Os entes federativos não podem exigir obrigações tributárias acessórias relativas aos 

tributos incluídos no Simples, além das estipuladas pelo Comitê Gestor do Simples 

Nacional. 

As multas aplicadas aos pequenos negócios, decorrentes do não cumprimento de 

obrigações tributárias acessórias, terão seus valores reduzidos. 



50 

 

Quadro 5 – Principais dispositivos da Lei Complementar n
o
 123/2006                

                                                                                                                                (conclusão) 

Dispositivo Características 

Fiscalização 

Orientadora para 

os Pequenos 

Negócios 

A fiscalização da micro e pequena empresa e do microempreendedor individual, nos 

aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e 

ocupação do solo, será prioritariamente orientadora (educativa e não punitiva) e 

baseada no critério de dupla visita, salvo nos casos em que a atividade ou a situação 

não forem compatíveis com este procedimento. 

A inobservância do critério da dupla visita implica nulidade dos autos de infração. 

Incentivo ao 

Associativismo 

As micro e pequenas empresas que optarem pelo Simples Nacional podem se associar, 

por meio da constituição de Sociedades de Propósito Específico, para comprar e vender 

nos mercados nacionais e internacionais. 

Participação das 

Micro e Pequenas 

Empresas nas 

Licitações 

Públicas 

As licitações públicas realizadas nos âmbitos federal, estadual e municipal deverão 

obrigatoriamente dar tratamento diferenciado e favorecido para a micro e pequena 

empresa, como forma de promover o desenvolvimento econômico e social, a 

ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. 

Exportações pelas 

Micro e Pequenas 

Empresas 

As micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional usufruirão de regime 

diferenciado para a exportação de bens e serviços. Os procedimentos para a 

habilitação, licenciamento, despacho aduaneiro e câmbio serão simplificados. 

Simplificação das 

Relações de 

Trabalho 

O titular de micro ou pequena empresa pode ser representado perante a Justiça de 

Trabalho por terceiros que conheçam dos fatos, ainda que não possuam vínculo 

trabalhista ou societário. 

Os pequenos negócios são liberados do cumprimento de uma série de obrigações 

trabalhistas, como a fixação do Quadro de Trabalho, de anotação de férias dos 

empregados nas fichas de registro, do emprego e matrícula de aprendizes nos cursos 

dos Serviços Nacionais de Aprendizagem etc. 

As micro e pequenas empresas podem formar consórcios para acesso aos serviços 

especializados em segurança e medicina do trabalho. 

Estímulo ao 

Crédito e à 

Capitalização 

Cabe aos bancos públicos manter linhas de crédito específicas para os pequenos 

negócios e divulgar os montantes disponíveis e as condições de acesso, que devem 

prever o tratamento simplificado e ágil. 

A Lei Geral possibilita a criação do Sistema nacional de Garantia de Crédito, com o 

objetivo de facilitar o acesso dos pequenos negócios ao crédito e a demais serviços 

financeiros, e disponibiliza recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para 

cooperativas de microcrédito. 

Incentivo a 

Inovação 

Cabe à União, Estados, Municípios e às respectivas agências de fomento, instituições 

científicas e tecnológicas, núcleos de inovação tecnológica e instituições de apoio 

manter programas específicos para as micro e pequenas empresas. 

As instituições públicas de fomento à inovação e tecnologia terão como meta a 

alocação de um mínimo de 20% dos recursos federais, estaduais e municipais em 

pesquisa, desenvolvimento e capacitação tecnológica em programas voltados para os 

pequenos negócios. 

Acesso a Justiça As micro e pequenas empresas devem ser estimuladas a procurar formas alternativas 

para o tratamento de seus conflitos, como os institutos de conciliação prévia, mediação 

e arbitragem. Deverão ser criados juizados especiais para tratamento das causas 

relacionadas aos pequenos negócios. 

Fonte: Elaborado pelo autor com informações de SEBRAE [s.d.] 

 

Tratando especificamente de um dos benefícios da Lei Complementar n
o
 123/2006, 

considerado uma inovação legal, Jacoby Fernandes (2013) explica que na fase de julgamento 

das propostas e habilitação dos proponentes os processos licitatórios foram substancialmente 
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alterados, afastando-se do ritual estabelecido nas Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002.  

Quando a proposta da micro e pequena empresa não ultrapassar 10% do valor da melhor 

proposta válida, considera-se fictamente empatada e é possibilitado à micro e pequena 

empresa arrematar o item com uma última oferta, depois de encerrada a fase de lances. Desse 

modo, o desempate da situação ficta, permite que a microempresa cubra o melhor lance 

ofertado, sendo-lhe então adjudicado o item. 

 Em relação às aquisições de produtos e serviços destinadas a atender a administração 

pública, o estatuto da micro e pequena empresa estabelece que a ampliação da participação 

dos pequenos negócios nas contratações públicas será materializada favorecendo-as nos 

processos licitatórios, conforme, abreviadamente descrito no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Mecanismos da Lei Complementar n
o
 123/2006 que beneficia Micro e Pequenas 

empresas nas licitações públicas 

Mecanismo Descrição do benefício 

Prazo especial de 5 

dias para 

comprovação da 

regularidade fiscal  

 

Os artigos 42 e 43 são os únicos dispositivos que se referem diretamente à fase de 

habilitação. O art. 42 difere o momento da comprovação de regularidade fiscal, pelas 

MEs/EPPs, para quando da assinatura do contrato. O art. 43, contudo, estabelece que 

toda a documentação exigida normalmente para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal deverá ser apresentada tempestivamente para efeito de habilitação, esteja regular 

ou não (SILVA, 2013, p. 162). 

Direito de 

preferência  

 

Embora o caput do art. 44 refira-se apenas a critério de desempate, a maior inovação do 

dispositivo encontra-se em seus §§ 1
o
 e 2

o
, que ampliam o conceito de empate, criando 

o que se convencionou chamar empate ficto, configurado quando a proposta 

apresentada pela ME/EPP for igual ou até 10% (ou 5%, em caso de pregão) superior à 

proposta mais bem classificada (SILVA, 2013, p. 162). 

Processo 

licitatório 

diferenciado e 

simplificado  

O art. 47 encabeça o instituto da licitação diferenciada, com regramento especialmente 

estabelecido de modo que a beneficiem às MEs/EPPs, nos termos em que foram 

estabelecidos pelo art. 48, desde que não vedado pelo art. 49.  [...] O instituto da 

licitação diferenciada deve ser compreendido sob a perspectiva dos princípios 

constitucionais que visa promover, conforme dispostos no art. 47 (SILVA, 2013, p. 163 

- 164). 

Fonte: Elaborado pelo autor com informações de Silva (2013). 

 

Além desses mecanismos, de acordo com Justem Filho (2009) e Jacoby Fernandes 

(2013), quanto aos benefícios que a Lei Complementar n
o
 123/2006 prevê, têm-se três 

possibilidades de tratamento favorável à micro e pequena empresa nas contratações públicas, 

aqui aglutinados para facilitar o entendimento: 

a) Quando o valor do item a ser licitado não ultrapassar R$ 80 mil, somente micro e 

pequenas empresas, podem participar do certame; 

b) Se ultrapassado os R$ 80 mil, o objeto deve ser fracionado para que uma parcela 

seja exclusiva à micro e pequenas empresas; 
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c) Nas subcontratações, a empresa não enquadrada como ME ou EPP, é obrigada a 

recorrer às micro e pequenas empresas para executar uma parte do contrato 

firmado com o poder público. 

O favorecimento de micros e pequenas empresas em licitações públicas, entretanto, 

gera desconforto àqueles que se ocupam de processos licitatórios, afinal esta é uma das 

situações expressamente vedada. O princípio da isonomia nas licitações públicas pareceu 

ofendido com a aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena empresa, que passou a imputar 

tratamento diferenciado a determinado grupo de pretensos fornecedores de entidades públicas, 

os pequenos empreendedores. 

Os posicionamentos de Jacoby Fernandes (2013) e de Silva (2013) ajudam a tornar 

mais inteligível a questão: 

  

Essa discussão se mostrou destituída de fundamento. O princípio da isonomia 

determina que todos devem ser tratados igualmente. Só se pode tratar de forma 

idêntica, porém, aqueles que se encontram também em situação igual. A própria 

Constituição reconheceu que as MPE têm características e peculiaridades próprias 

que autorizam tratamento diferente (JACOBY FERNANDES, 2013, p. 22). 

O tratamento favorecido conferido às MEs/EPPs nas aquisições públicas pela LC n. 

123/06 integram um abrangente programa institucional de discriminação positiva, 

fundamentado em um conjunto de normas programáticas que, dando dimensão 

material ao princípio da isonomia, revelam o ideal de justiça distributiva impresso 

na Constituição da República de 1988 (SILVA, 2013, p. 159). 

 

Silva (2013), buscando aprofundar um pouco mais as investigações a esse respeito, 

encontrou as explicações normativas que sustentam a situação. De acordo com ele, o art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, determina a realização de processo licitatório 

para realização das contratações que os órgãos públicos necessitam, assegurando igualdade de 

condições para todos que participarem do certame.  

Esse artigo foi regulamentado pela Lei n
o
 8.666/1993, que autoriza, por meio do art. 

3
o
, §§ 5

o
 e 6

o
, o estabelecimento de margem de preferência em algumas situações. Isso 

possibilitou aprovar a Lei Complementar n
o
 123/2006, restringindo o alcance do princípio 

constitucional da isonomia para conferir tratamento diferenciado favorecendo micro e 

pequenas empresas nas licitações públicas (SILVA, 2013).   

 Para Jacoby Fernandes (2013, p. 17), os problemas decorrentes de empregos e renda 

insuficientes para a população justificam a utilização do poder das compras públicas visando 

promover alterações no cenário socioeconômico, principalmente quando se pretende:  

 

 



53 

 

a) desenvolver políticas públicas voltadas para o desenvolvimento local; 

b) potencializar a economia da região, incentivando a capacitação tecnológica e a 

competitividade industrial; 

c) estimular as empresas locais a melhorarem a qualidade de bens, serviços e obras; 

d) incentivar a formação de parcerias e arranjos produtivos locais (APL), com 

crescentes ganhos para a economia e o desenvolvimento municipais;  

e) propiciar o aumento significativo da arrecadação municipal e do nível de 

empregos formais.  

 

Decorrente da Lei Complementar n
o
 123/2006 tem-se ainda o entendimento de que as 

necessidades de aquisição de insumos ou serviços das instituições públicas sejam divididas 

em quantitativos menores que viabilizem a participação exclusiva das micro e pequenas 

empresas. É nesse sentido que se manifestam o Tribunal de Contas da União (TCU), por meio 

da Súmula n
o
 247 (BRASIL, 2004) e a Advocacia Geral da União (AGU), por meio da 

Orientação Normativa nº 47, de 25 de abril de 2014 (BRASIL, 2014b). 

 

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais 

das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo 

objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou 

perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla 

participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, 

fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a 

itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa 

divisibilidade (BRASIL, 2004). 

Em licitação dividida em itens ou lotes/grupos, deverá ser adotada a participação 

exclusiva de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 

(art. 34 da Lei n
o
 11.488, de 2007) em relação aos itens ou lotes/grupos cujo valor 

seja igual ou inferior aos itens ou lotes/grupos cujo valor seja igual ou inferior a R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais), desde que não haja a subsunção a quaisquer das 

situações previstas pelo art. 9
o
 do Decreto n

o
 6.204, de 2007 (BRASIL, 2014b). 

 

A finalidade direta de tais orientações, que normatizam e vinculam o agir dos entes 

públicos, é ampliar o universo de competidores provendo, a favor de pequenos e micro 

empresários, a possibilidade de firmarem presença constante nas contratações públicas, o que 

antes não era sempre viável, dadas as exigências de habilitação contidas nos editais de 

licitação e o avolumado quantitativo de produtos e serviços requeridos em grandes grupos. 

A Lei Complementar n
o
 147, de 07 de agosto de 2014, atualizou a Lei Complementar 

n
o
 123/2006, ampliando seus benefícios e trazendo algumas inovações (BRASIL, 2014a), 

dentre as quais há que se destacar as seguintes: 

a) os benefícios favoráveis às MPE’s tornam-se disponíveis também para os 

Microempreendedores Individuais (MEI’s), Agricultor Familiar, Produtor Rural e Sociedades 

Cooperativas; 
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b) amplia de dois para cinco dias o prazo para comprovação da regularidade fiscal dos 

MPE´s e assemelhados que participarem de licitações; 

c) tornam válidas e obrigatórias as determinações da Lei Federal no Tratamento 

Favorecido e Diferenciado, independentemente de regramento dos Estados ou Municípios; 

d) impõe como dever para os entes públicos realizar licitações exclusivas para as 

MPE’s nos itens cujo valor seja de até oitenta mil reais; 

e) introduz a prioridade de contratação de fornecedores locais ou regionais, cujas 

propostas não ultrapassem 10% do menor preço apurado no certame licitatório.  

Preocupando-se com o cumprimento da Lei Complementar n
o
 123/2006, no âmbito da 

Administração pública Federal, a Presidência da República emitiu o Decreto n
o
 8.538, de 6 de 

outubro de 2015, regulamentando o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado, nas 

contratações públicas de bens, serviços e obras, para as microempresas, empresas de pequeno 

porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores 

individuais e sociedades cooperativas de consumo (BRASIL, 2015). 

Nas contratações públicas realizadas por órgãos e entidades federais, esse Decreto, no 

Caput de seu art. 1º, determina que seja concedido tratamento favorecido para microempresas 

e assemelhados, objetivando promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local 

e regional, ampliando a eficiência das políticas públicas, além de incentivar a inovação 

tecnológica (BRASIL, 2015).    

O Decreto esclarece que (§ 2º do art. 1º ) seus benefícios devem alcançar todos os que 

a Lei Complementar n
o
 123/2006 já agasalhou, definindo âmbito local como sendo os limites 

geográficos do município onde será executado o objeto da contratação e âmbito regional 

como sendo os limites geográficos do Estado ou da região metropolitana, conforme definido 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (BRASIL, 2015).  

De acordo com o art. 9º do Decreto n
o
 8.538/2015, as microempresas e empresas de 

pequeno porte, sediadas local ou regionalmente, poderão ser preferidas pelo órgão contratante 

quando suas propostas forem até dez por cento superiores ao melhor preço válido (BRASIL, 

2015).  

Essa é a política pública brasileira que busca beneficiar a população, gerando emprego 

e renda por meio do incentivo à atividade microempreendedora. Política fundamental, 

plenamente justificável, mas que ainda não apresentou os resultados que dela se espera. Ao 

que tudo indica, o desenvolvimento local, tecnológico, econômico e social tão esperado não 

será alcançado porque leis e normas foram criadas para apoiar os pequenos negócios. Ainda 

que necessárias, isoladamente elas são insuficientes. Há que se envidar mais esforços para 
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melhorar as relações entre as demandas que os órgãos públicos criam e as reais possibilidades 

dos micro e pequenos empresários brasileiros em oferecer os produtos e serviços demandados. 

Considerando que uma das formas estabelecidas pela Lei Complementar n
o
 123/2006 

para beneficiar os pequenos negócios é facilitar o acesso às compras públicas, elaborou-se o 

tópico apresentado na sequência para tratar especificamente do principal processo que 

envolve as contratações públicas, as licitações. Uma vez decidido tornar-se fornecedor de uma 

entidade pública, serão a estas normatizações que estará sujeito o pequeno empreendedor e, 

principalmente, a administração pública, cujos agentes e representantes têm suas ações 

condicionadas à observância de tais regulamentos. 

 

2.4 As Contratações no Setor Público Brasileiro  

 

O processo para a administração pública realizar aquisições de serviços e produtos de 

que necessita é bem diferente do que os particulares – não públicos – praticam. De fato, não 

poderia ser de outro modo, afinal a coisa pública, o Estado, não tem um proprietário exclusivo 

- pertence a todos - e quem o conduz também não tem autorização para agir como se dono 

fosse. Decorrente disso é tido, por exemplo, que todos gozam do direito de serem 

fornecedores dos órgãos públicos e seus dirigentes não podem livremente escolher de quem 

irão comprar. Estão submetidos a regras pré-definidas para tanto, devendo oportunizar 

condições iguais para todos os interessados em contratar com a administração pública e 

realizar a transação comercial que proporcione melhor utilização dos recursos públicos.  

Como lembra Furtado (2012), a Constituição Federal não permite forçar alguém a 

fazer ou deixar de fazer algo que a lei não determine, de modo que ao particular tudo o que 

não estiver legalmente proibido lhe é permitido. Já para a administração pública e seus 

agentes ou representantes, nada que não tenha sido autorizado por lei poderá ser realizado. 

 

No âmbito do direito privado, se um particular resolve, por exemplo, construir sua 

casa, ele poderá escolher livremente o arquiteto que irá definir seu projeto, o 

engenheiro ou a empresa de engenharia responsável pela execução da obra e, 

finalmente, o material a ser comprado e de que fornecedor [...]. Caso ele queira 

escolher a forma mais onerosa de construir, trata-se de problema que diz respeito a 

ele, particular, e mais ninguém [...]. Com a Administração, a situação é totalmente 

distinta da liberdade observada no âmbito privado. O agente responsável pela gestão 

dos recursos públicos tem toda a sua atuação definida em lei. Somente poderá 

praticar qualquer ato se a lei o tiver amparado, e dentro dos limites desta lei. 

Ademais, sua conduta estará sempre e necessariamente vinculada à realização do 

interesse público e ao princípio da legalidade (FURTADO, 2012, p. 21). 
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O conjunto de normas que submetem a forma de atuação dos órgãos públicos, quando 

realizam contratações de fornecimento de produtos ou prestação de serviços, é denominado de 

procedimento licitatório, mais comumente conhecido por licitação. 

Para Carvalho (2016), cabe à Administração pública manter o equilíbrio social e gerir 

a máquina pública e, por esse motivo, não poderia o legislador deixar as contratações públicas 

à mercê dos critérios e vontades do administrador. Este é um ambiente propício a práticas 

contrárias ao interesse público, desvirtuadas do interesse coletivo. 

A imposição de um procedimento licitatório tende a minimizar os riscos de práticas 

nocivas. Por anteceder as compras públicas, permitindo que todos os interessados possam 

concorrer de forma isonômica, amplia-se a competição pelos contratos beneficiando a 

administração pública, que poderá escolher a proposta mais vantajosa a seus interesses. Tem 

então a licitação duplo objetivo: propiciar a celebração de contratos mais vantajosos para a 

Administração pública e assegurar a ampla participação daqueles que têm interesse nas 

contratações que o Poder Público realiza (MELLO, 2010; CARVALHO, 2016). 

Furtado (2012) expressa que uma das principais razões para que as contratações 

públicas sejam precedidas de procedimento licitatório é o fato de existirem no mercado vários 

particulares que pretendem contratar com administração pública e a nenhum deles pode ser 

negado o acesso a tais contratações porque são públicas. Como resolver a questão? 

Realizando uma competição, em que todos tenham chances iguais, e contratar o vencedor. 

Justen Filho (2007) vai um pouco além dizendo serem objetivos da licitação, que no 

seu entendimento é um procedimento administrativo disciplinado por Lei, a seleção da 

proposta mais vantajosa para o órgão público contratante e a promoção do desenvolvimento 

sustentável, sempre observando o princípio da isonomia no tratamento dispensado aos 

partícipes do certame licitatório. O autor fundamenta-se no art. 3º da Lei nº 8.666/1993, cujo 

conteúdo informa que “a licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

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

promoção do desenvolvimento nacional sustentável”, as três principais finalidades de um 

procedimento licitatório (BRASIL, 1993).  

Por meio do Quadro 7 é possível verificar os acontecimentos que contribuíram para a 

formatação do atual mecanismo de compras públicas, inclusive sugerindo alguns dos 

processos atuais, como a modalidade de licitação pregão, por exemplo, que é amplamente 

utilizada no Brasil.  
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Quadro 7 – Evolução histórica da licitação 

Período Acontecimento 

Idade média Data dos primeiros relatos da licitação como instrumento de compra do Estado, surgido 

da necessidade de adquirir determinado bem ou serviço, geralmente alguma obra, que o 

Estado não tinha condições de executar diretamente. Nestes casos o Estado distribuía 

avisos informativos, marcando local, data e horário para que todos interessados 

(particulares) comparecerem a fim de atender as necessidades descritas (RIBEIRO, s.d.; 

ROSILHO, 2013, p. 35, citado por MORAES Leonardo, 2017, p. 10). 

Sistema Vela e 

Pregão 

Na Europa Ocidental existia um sistema chamado de “vela e pregão”, que consistia em 

uma sessão onde os construtores faziam suas propostas enquanto ardia uma vela, 

adjudicando ao proponente que possuía o melhor preço quando a vela se apagava. O 

procedimento iniciava-se através do instrumento convocatório (aviso), no local, data e 

horário previsto, reuniam-se: um representante do Estado e demais interessados (os 

licitantes) que ofereciam lances até que a vela se apague por si só ou, queimando até o 

seu final, o vencedor seria aquele que ofertasse o último lance de menor preço 

(RIBEIRO, s.d.; ARAÚJO, 2015, p. 17, citado por MORAES Leonardo, 2017, p. 10). 

Processo 

administrativo 

complexo e 

formal 

Surge com a aparição da Administração pública Burocrática, caracterizada pela forte 

padronização e controle dos procedimentos. À época se mostrou eficaz tendo em vista 

que diminui bastante a discricionariedade nas tomadas de decisões do responsável por 

esses processos, evitando ou ao menos diminuindo atos de corrupção e nepotismo 

(RIBEIRO, s.d.; citado por MORAES Leonardo, 2017, p. 10). 

 Decreto nº 

2.926/1862 (Início 

das licitações no 

Brasil) 

 

O Primeiro mecanismo de licitação do Brasil foi inserido no sistema jurídico por meio do 

Decreto nº 2.926, de 14 de maio de 1862, que tinha como objetivo regulamentar as 

arrematações dos serviços do então Ministério da Agricultura Comércio e Obras Públicas 

(MORAES Leonardo, 2017, p. 10). 

Após diversas outras leis que trataram de forma singela do assunto, o procedimento 

licitatório veio a ser realmente formalizado através da edição do Decreto nº 4.436, de 28 

de janeiro de 1922 – Código de Contabilidade da União e do Decreto nº 15.783, de 08 de 

novembro de 1922 – Regulamento Geral de Contabilidade Pública (ROSILHO, 2013, p. 

38, citado por MORAES Leonardo, 2017, p. 11).  

Decreto-Lei n
o
  

200/1967 

(Torna 

obrigatória a 

Licitação) 

O Decreto Lei n
o
 200 de 25 de fevereiro de 1967, organizando a Administração Federal 

determinou que a administração direta e as autarquias de todos os entes da federação 

teriam o dever de licitar previamente à contratação de compras, obras e serviços, bem 

como trouxe nove hipóteses em que ficava afastado o dever de licitar, sem fazer, porém, 

qualquer distinção entre dispensa e inexigibilidade de licitação (ROSILHO, 2013, p. 40, 

citado por MORAES Leonardo, 2017, p. 12). 

Decreto-Lei n
o
  

2.300/1986 

(Institui o 

estatuto jurídico 

das licitações) 

Através do processo de democratização, buscou-se uma nova maneira de governar, neste 

ínterim, o processo licitatório ganhou notoriedade através do Decreto-Lei nº 2.300, de 21 

de novembro de 1986, que atualizado em 1987, pelos Decretos-Lei nº 2.348 e 2.360, 

instituiu, pela primeira vez, o Estatuto Jurídico das Licitações e Contratos 

Administrativos, reunindo normas gerais e especiais relacionadas à matéria (RIBEIRO, 

S.D). Dentre os principais pontos e inovações trazidos pelo referido Decreto, destaque-se 

a inédita utilização dos princípios norteadores do processo administrativo de licitação 

(MORAES Leonardo, 2017, p. 13). 

Constituição 

Federal de 1988 

A partir da Constituição Federal de 1988, mais especificamente com o Art. 37, as 

licitações públicas passam a integrar o rol das normas constitucionais. 

Lei Geral das 

Licitações 

(Lei n
o
 

8.666/1993)   

Em 21 de junho de 1993, regulamentando o inciso XXI do artigo 37 da Constituição 

Federal, entrou em vigor a Lei n
o
 8.666 que instituiu as normas para licitações e contratos 

da Administração pública Brasileira. 

Lei n
o
 10.520/2002 

(Pregão 

Eletrônico) 

Por meio da n
o
 Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 foi instituído a modalidade de licitação 

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns. Em 2005, o Decreto n
o
 

5.450, de 31 de maio, regulamentou o pregão na forma eletrônica possibilitando a 

realização de certames a distância por meio da internet. 

Lei n
o
 12.462/2011 

(Regime 

Diferenciado de 

Licitações) 

A Lei n
o
 12.462, de 4 de agosto de 2011, instituiu o regime diferenciado para contratação 

de obras públicas. Originalmente visava dar celeridade às obras necessárias ao 

campeonato mundial de futebol de 2014 e aos jogos olímpicos de 2016, realizados no 

Brasil, porém acabou por ser expandido para vários outros tipos de obras públicas.  

Fonte: Elaborado pelo autor com informações das Leis e Autores citados (2019) 
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A existência de uma história com antecedentes que ajudam no entendimento da 

situação atual de dado mecanismo ou sistema é fato comum e as contratações públicas não 

fogem à regra, também sofreram um processo de evolução até chegar ao processo licitatório 

da atualidade. No decorrer do tempo, os conceitos e finalidades das aquisições de produtos e 

serviços do Poder Público foram gradativamente moldados à situação econômica, política e 

social (MORAES Leonardo, 2017).  

A Constituição Federal de 1988 é o marco referencial da atual sistemática de compras 

públicas brasileiras. De acordo com Carvalho (2016, p. 420), “em obediência ao dispositivo 

constitucional, foram publicadas leis traçando as modalidades e tipos de licitação, definindo 

seu procedimento e as hipóteses de dispensa e inexigibilidade”, ou seja, um conjunto de 

normatizações que disciplinam as compras públicas. 

Para regulamentar as contratações do Poder Público na esfera do governo federal,  

existem atualmente três leis correlacionadas a licitações: a Lei nº 8.666/1993, que institui 

normas gerais para licitações e contratos da administração pública;  a Lei nº 10.520/2002, que 

criou a modalidade de licitação denominada pregão para aquisição de bens e serviços comuns; 

a Lei nº 12.462/2011, que estabeleceu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas 

(RDC). No tópico seguinte amplifica-se a compreensão a respeito da principal Lei que rege as 

contratações públicas no Brasil. 

 

2.4.1 Lei Geral das Licitações 

 

A ferramenta normativa predominante nas licitações e contratos da administração 

pública brasileira é a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Editada e aprovada para 

regulamentar o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, ela “estabelece normas gerais 

sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de 

publicidade, compras, alienações e locações” (art. 1
o
 da Lei nº 8.666/1993), em todas as 

esferas de governo (BRASIL, 1993). 

Ao estabelecer como gerais as normas sobre licitações e contratos administrativos, a 

Lei n
o
 8.666/1993 impõem seu cumprimento a todos os órgãos públicos, independentemente 

da esfera governamental a que pertencem, ou ainda a quem seja partícipe da administração 

pública direta ou indireta, nos termos do parágrafo único do art. 1
o
 da Lei n

o
 8.666/1993 

(FURTADO, 2012). 

Em um contexto de forte corrupção e de escândalos envolvendo vários governantes, 

inclusive um presidente - Fernando Collor de Melo, que sofreu impeachment, a Lei n
o
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8.666/1993 foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo então Presidente da 

República Itamar Franco, sucessor de Fernando Collor, com o objetivo de coibir práticas que 

envolviam os mecanismos de contratações públicas em atos de desvios de dinheiro lesivos ao 

erário público (ROSILHO, 2013; citado por MORAES Leonardo, 2017).  

De acordo com Justen Filho (2007), está contido na norma geral de licitações, 

taxativamente ou como premissa, que a validade da contratação administrativa deve sujeitar-

se a requisitos mínimos indispensáveis. Também são descritas as situações em que o 

procedimento pode ou deve ser dispensado, bem como os requisitos a serem cumpridos para 

participar de certames licitatórios, as modalidades de licitação e o regime jurídico da 

contratação administrativa. 

A licitação preceder as contratações públicas é a regra prevista no art. 37, inciso XXI, 

da Constituição Federal. De um modo geral, sem licitação não há autorização para contratar 

os insumos e serviços que os órgãos públicos necessitam, e quem descumprir essa regra 

expõe-se a severas penalidades que a Lei n
o
 8.666/1993 estabelece.   

Contudo, a própria Lei Geral das contratações e licitações públicas (Lei n
o
 8.666/1993) 

prevê que em algumas situações a licitação não se faz necessária, podendo ser dispensada ou 

inexigível, na forma estabelecida nos artigos 24  e 25. Dentre uma série de hipóteses em que a 

licitação poderá ser dispensada, a mais conhecida e mais utilizada é a dispensa de licitação em 

razão do baixo valor da contratação. Já para realizar uma contratação sem licitar sob o 

argumento de que é inexigível a licitação, a hipótese mais utilizada é a exclusividade do 

fornecedor a ser contratado, que ocorre quando apenas um fornecedor pode atender as 

necessidades da entidade pública e se fosse realizada a licitação teria uma única empresa 

concorrendo, inviabilizando a necessária competição (BRASIL, 1993). 

Partindo dos pressupostos estipulados no art. 37 da Constituição Federal de 1988, as 

contratações da administração pública brasileira estão submetidas a princípios básicos de 

aplicação obrigatória. Tais princípios, em cumprimento das determinações constitucionais, 

foram fixados pelo art. 3
o
 da Lei n

o
 8.666/1993 (BRASIL, 1993) que informa o seguinte: 

 

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 

do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos.  

 



60 

 

Além dos princípios explicitamente fixados na Lei Geral das Licitações, há outros que 

estão correlacionados às contratações públicas, como a adjudicação compulsória e a 

motivação. Para melhor compreensão do que são esses princípios e como eles afetam as 

contratações das instituições públicas brasileiras, elaborou-se o Quadro 8.   

 

Quadro 8 - Princípios que regem as contratações públicas no Brasil 

Princípio Caracterização 

Isonomia 

Sinônimo de igualdade. Impõe à Administração pública o dever de tratar todos os 

administrados de forma idêntica, quando se encontrarem em uma mesma situação jurídica. 

Todos são iguais perante a Lei e os licitantes devem receber tratamento isonômico, sem 

discriminações (CARVALHO FILHO, 2011; FURTADO, 2012). 

Legalidade 

A atuação do administrador público está limitada àquilo que a lei determina, tendo por 

dever observar todos os procedimentos e regras impostas pela legislação.  À 

Administração pública não é permitido praticar qualquer ato ou exercer atividades que a 

Lei não tenha expressamente autorizado (CARVALHO FILHO, 2011; FURTADO, 2012). 

Impessoalidade 

A ação da Administração não pode estar voltada ao atendimento de pessoa determinada, 

ou em razão das pessoas envolvidas, mas sobretudo, deve se mover pelo anseio de atender 

o interesse público. O agir dos agentes públicos deve sempre focar a realização daquilo 

que é melhor para todos, sem tentar beneficiar ou prejudicar particulares (DI PIETRO, 

2011; FURTADO, 2012). 

Moralidade 

Exige do administrador, principalmente, mas também dos licitantes, atuação pautada na 

ética. Impede, por exemplo, os conluios entre licitantes ou a contratação de parentes ou 

pessoas muito próximas de gestores ou agentes públicos (CARVALHO FILHO, 2011; 

FURTADO, 2012). 

Publicidade 

A licitação deve ser divulgada de forma ampla, com vistas a alcançar o maior número de 

pessoas, tanto para atender o caráter público dos atos administrativos, como para alcançar 

a eficiência do processo de seleção das propostas. Além disto, de acordo com Furtado 

(2012), a Administração pública deve zelar pela transparência de seus atos, o que é 

condição indispensável à eficácia da licitação.  

Probidade 

Administrativa 

A probidade administrativa guarda intima relação com a moralidade. Para Carvalho Filho 

(2011, p. 246) “a probidade tem o sentido de honestidade, boa-fé, moralidade por parte dos 

administradores”. No entender de Furtado (2012) a atuação dos agentes públicos não basta 

ser legal, há que ser também moral, eticamente válida. 

Vinculação ao 

Instrumento 

Convocatório 

O Edital é o instrumento convocatório de uma licitação e, como tal, vincula todos os 

partícipes do processo, sejam agentes públicos ou particulares interessados em contratar 

com órgão público, ao cumprimento de suas normas. Este instrumento norteará não apenas 

o processo licitatório, mas as contratações dele decorrentes, regulando a atuação tanto da 

Administração pública como das empresas participantes da licitação (FURTADO, 2012). 

Julgamento  

Objetivo 

O Estabelecimento de critérios objetivos para o desempenho das atividades da 

Administração pública visa afastar a subjetividade que possibilita ao agente público 

desfocar sua atuação da finalidade pública (FURTADO, 2012). Nas licitações, tem por 

finalidade impor à comissão de licitação uma atuação conforme os limites estabelecidos 

pela lei e pelo instrumento convocatório, afastando-se características subjetivas no 

resultado das avaliações (JACOBY FERNANDES, 2011). 

Adjudicação 

Compulsória 

De acordo com Furtado (2012) uma vez realizado a licitação, aquele fornecedor que 

venceu o certame deverá ser obrigatoriamente declarado vencedor e não poderá ser 

preterido quando o Órgão Público decidir realizar a contratação. O Fornecedor tem direito 

subjetivo ao contrato. O órgão não é obrigado a contratar, mas se for contratar, terá que 

oferecer o contrato à empresa que venceu a licitação. 

Motivação 

Fundamentar uma decisão ou apresentar os motivos de determinada ação, é dever de todo 

agente público. Não se permite à Administração pública atos e decisões sigilosas que 

dificultem sua publicidade. Do mesmo modo, as licitações devem conter as justificativas 

da necessidade de contratar serviços ou adquirir produtos (FURTADO, 2012).   

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Autores citados (2019) 
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As contratações públicas demandam um grande e variado volume de serviços e 

produtos que podem ser adquiridos, como obras de engenharia civil, muitos tipos de materiais 

de consumo, inúmeros equipamentos e máquinas, armas e munições, locação e alienação de 

imóveis, serviços de apoio administrativo ou especializado, até aeronaves militares e 

espaciais, além de publicidade, propaganda e outros. 

 Certamente que uma única metodologia não conseguiria prover a contratação de todos 

os itens dos quais os órgãos públicos têm necessidade. Por essa razão, foram delimitadas 

modalidades de licitação com características e finalidades diferenciadas. A Lei n
o
 8.666/1993  

(art. 22) estabelece cinco modalidades: a tomada de preços, o concurso, o leilão, o convite e a 

concorrência. Já a Lei n
o
 10.520/2002 estipula apenas uma: o pregão, operacionalizado de 

forma presencial ou eletronicamente por meio da internet (BRASIL, 1993; 2002).  

De acordo com Furtado (2012), ao disciplinar as modalidades de licitação, a lei busca 

condicioná-las às condições especificadas de cada objeto que será contratado pelos 

respectivos órgãos públicos.  O leilão e o concurso são modalidades de licitação que têm um 

vínculo mais direto com o objeto a ser contratado. Já as demais podem ser utilizadas de modo 

mais abrangente em aquisições de diversos tipos de serviços ou produtos. No Quadro 9 

demonstra-se o que a Lei estipula como finalidades para as modalidades de licitação. 

 

Quadro 9 – Modalidades de licitação e suas finalidades 

Modalidade Finalidades 

Concorrência 

Lei 8.666/93 

Art. 22, § 1
o
 

Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 

habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no 

edital para execução de seu objeto.  

Tomada de 

preços 

Lei 8.666/93 

Art. 22, § 2
o
 

Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou 

que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à 

data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.  

Convite 

Lei 8.666/93 

Art. 22, § 3
o
 

Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 

cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade 

administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 

estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu 

interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.  

Concurso 

Lei 8.666/93 

Art. 22, § 4
o
 

Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho 

técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos 

vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com 

antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.  

Leilão 

Lei 8.666/93 

Art. 22, § 5
o
 

Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis 

inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou 

para a alienação de bens imóveis, a quem oferecer o maior lance. 

Pregão 

Lei 10.520/02 

Art. 1º 

 

Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de 

pregão.  Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais 

no mercado. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na legislação citada (2019) 
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Além de condicionado ao objeto a ser licitado, no caso da concorrência, tomada de 

preços e convites, o uso destas modalidades de licitação, precisa atender critérios de valor, 

conforme estipulado pelo art. 23 da Lei 8.666/1993, atualizado pelo Decreto n
o
 9.412/2018. 

Para obras e serviços de engenharia: convite - até R$ 330 mil; tomada de preços - até R$ 

3.300 milhões; concorrência: acima de R$ 3.300 milhões. Para aquisição de serviços não 

pertencentes a obras e serviços de engenharia e para compras de produtos em geral:  convite -

 até R$ 176 mil; tomada de preços - até R$ 1.430 milhão; concorrência - acima de R$ 1.430 

milhão (BRASIL, 1993; 2018a).   

O grau de dificuldades que cada uma dessas modalidades de licitação imprime aos 

órgãos públicos e às empresas licitantes é mais elevado na concorrência do que na tomada de 

preços, que por sua vez é mais complexa do que o convite. A Lei permite utilizar uma 

modalidade mais complexa do que a estipulada para a faixa de valor, porém o contrário não é 

autorizado. 

Destarte, quando uma aquisição de grande valor é fracionada em várias aquisições 

menores, estas deverão ser licitadas por meio da mesma modalidade que seria utilizada na 

aquisição maior, pois do contrário estar-se-á descumprindo a Lei com o fracionamento da 

despesa, o que não é permitido.  

 

É vedada a utilização da modalidade "convite" ou "tomada de preços", conforme o 

caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da 

mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e 

concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de 

"tomada de preços" ou "concorrência", respectivamente, nos termos deste artigo, 

exceto para as parcelas de natureza específica que possam ser executadas por 

pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou 

serviço (BRASIL, 1993; § 5
o
 do art. 23 da Lei n

o
 8.666/1993). 

 

Os processos licitatórios, quaisquer que sejam, são realizados em duas etapas. A fase 

interna, que é a etapa inicial do processo, serve para elaborar o edital de licitação, definir 

adequadamente as especificações dos produtos ou serviços que serão adquiridos bem como os 

quantitativos necessários, realizar levantamento do valor de mercado dos itens a serem 

licitados, estabelecer as regras e normatizações que os futuros contratados deverão obedecer, 

além de demonstrar e justificar a necessidade da contratação.  

Na próxima e última fase é realizado o certame licitatório propriamente dito. É a fase 

externa da licitação e nela serão cumpridos os requisitos de publicação do edital, esclarecidas 

as dúvidas dos pretensos licitantes, acolhido ou rejeitados os pedidos de impugnação do edital 

licitatório, abertas e analisadas as propostas apresentadas pelos fornecedores licitantes, 

confirmada a regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômica das empresas 
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que compareceram para participar do certame, recebidos e analisados os pedidos de reforma 

das decisões dos responsáveis pela condução da licitação, adjudicados os produtos ou serviços 

licitados aos respectivos vencedores do certame e homologado o resultado final da licitação. 

Concluídas tais etapas, em consonância com a Lei, o fornecedor estará devidamente 

selecionado e a contratação poderá então ser realizada, desde que observadas as regras 

estabelecidas no edital de licitação, que vinculam o órgão público contratante e o respectivo 

fornecedor contratado. 

É relevante ressaltar que algumas vezes a licitação não é bem sucedida e não consegue 

selecionar um fornecedor. Existem situações que nenhuma empresa apresenta-se para 

participar do certame licitatório e há situações em que nenhuma das empresas participantes é 

aceita porque, normalmente, suas propostas não atendem ao que o edital de licitação requer, 

ou a empresa não apresenta a documentação necessária para comprovar que está em situação 

regular junto aos órgãos governamentais ou, ainda, que tem capacidade de contratar com o 

ente público. Quando fornecedores apresentaram suas propostas e nenhum foi selecionado, 

diz-se que a licitação fracassou, ou que ela restou deserta, quando não houve empresas 

interessadas em participar do certame. 

Das modalidades de licitações, a mais utilizada na atualidade é o pregão na forma 

eletrônica, assunto a ser discutido na sequência para demonstrar suas particularidades. 

 

2.4.2 Pregão Eletrônico 

 

O pregão eletrônico revolucionou os processos de licitações públicas no Brasil. Pelo 

fato de não haver limites de valor para que se possa utilizá-lo e por ter como finalidade 

viabilizar aquisições de produtos e serviços tidos comuns, seu uso é frequente e amplo. São 

‘pregoadas’ concessões de uso de bem público, aquisições de praticamente todos os tipos de 

produtos, contratações de obras, de serviços de apoio, especializados ou não, os registros de 

preços para futuras contratações ou aquisições, enfim, ele praticamente destituiu as demais 

modalidades de licitações. Além disso, de acordo com Cunha e Le Bourlegat (2016), o pregão 

propicia redução de despesas, amplia a concorrência e aperfeiçoa os mecanismos de licitação. 

Decorrente da Lei n
o
 9.472/1997, também conhecida como Lei Geral das 

Comunicações que criou a Anatel - primeiro órgão público a usar este novo mecanismo de 

licitação - o pregão constitui a sexta modalidade de licitação. Ele é disciplinado pela Lei n
o
 

10.520, de 17 de julho de 2002 conjuntamente com os Decretos n
o
 3.555, de 8 de agosto de 

2000 e n
o
 5.450, de 31 de maio de 2005 (BRASIL, 1997; 2000; 2002; 2005).  
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A partir da edição do Decreto n
o
 5.450/2005, produtos ou serviços que possam ser 

definidos de modo objetivo, por meio de especificações comumente usadas nas transações de 

mercado, passam a ser obrigatoriamente licitados na modalidade pregão, preferencialmente, 

em sua forma eletrônica. Nos termos do  que estabelece o art. 4
o 

do Decreto n
o
 5.450/2005, 

para deixar de utilizá-lo é necessário justificar o emprego de outra categoria, mediante 

comprovação de inviabilidade de uso do pregão eletrônico (BRASIL, 2005).  

A atitude de forçar a utilização do mecanismo de pregões eletrônicos para seleção de 

propostas de fornecimento de produtos e serviços necessários à execução das atividades e 

funções dos órgãos públicos brasileiros, mostrou-se acertada alcançando números bastante 

expressivos. De acordo com Jacoby Fernandes (2011, p. 479), 

 

No ano de 2008 a modalidade respondeu por R$ 12,2 bilhões (73,7%) do valor de 

bens e serviços comuns licitados e por 33.972 processos de compra (79,4%) dos 

procedimentos. [...] Já no exercício de 2010 as aquisições pela modalidade fecharam 

na cifra de R$ 26,2 bilhões, ou 46% do total de compras governamentais, 

representando uma economia de R$ 7,1 bilhões ao executivo federal. 

 

O Pregão na forma presencial, menos utilizado nos dias de hoje, é realizado em sessão 

pública, onde as empresas interessadas na contratação que está sendo licitada entregam dois 

envelopes, um contendo os documentos que comprovam sua regularidade – a documentação 

de habilitação – e outro com a proposta inicial de preços.  

O pregoeiro faz a abertura dos envelopes contendo as propostas dos licitantes, 

aceitando as que atendem o que pede o edital de licitação e rejeitando aquelas que não 

atendem. As empresas cujas propostas foram aceitas são então convocadas a ofertarem lances 

consecutivos, competindo entre si e reduzindo seus valores iniciais, até que se chegue a uma 

proposta final, quando não há mais lances.  

Após classificada a proposta final o pregoeiro faz a abertura do envelope contendo a 

documentação de habilitação da empresa vencedora da etapa de lances. Verificando-se que a 

empresa não cumpre os requisitos estabelecidos no edital de licitação, quer seja pela falta de 

documentos ou por que algum documento não esteja de acordo, uma certidão vencida, por 

exemplo, o pregoeiro rejeita a empresa e abre o envelope do próximo fornecedor melhor 

classificado, até chegar a uma empresa que atenda a todos os requisitos pré-estabelecidos no 

Edital de Licitação. 

De todas as decisões do pregoeiro cabe recurso administrativo contrário. Após a 

aceitação das propostas iniciais e a confirmação da habilitação jurídica da empresa vencedora, 

o pregoeiro franqueia aos participantes o direito de manifestar intensão de recursos contra 
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suas decisões. Caso alguém se manifeste, o processo é suspenso para que no prazo 

estabelecido no edital, normalmente três dias, sejam apresentados os recursos com as 

comprovações do que for alegado. Recebido o recurso, a empresa licitante atacada, quando 

for esta a situação, terá o mesmo prazo para apresentar suas contrarrazões. Os recursos e/ou 

contrarrazões são então analisados pelo pregoeiro e equipe de apoio que, após decidir a 

respeito, envia o processo para autoridade superior. 

O processo no pregão eletrônico segue esta mesma lógica de operacionalização, porém 

com a diferença de que todas as etapas e atividades do certame são desenvolvidas 

eletronicamente por meio da internet, não necessitando que os fornecedores desloquem-se até 

o órgão licitante para participar da licitação, cabendo-lhe, contudo, o cumprimento de 

algumas etapas e atividades, sucintamente, apresentadas na Figura 1. 

 

Figura 1 – Etapas e atividades para fornecedores participar de Pregão Eletrônico 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019) 

 

Para participar de um processo licitatório, seja qual for a modalidade utilizada, a 

empresa licitante deverá estar legalmente estabelecida e explorar ramo de atividade pertinente 

ou compatível com o objeto que se pretender contratar, além de gozar de situação regular para 

desempenhar suas funções. Em atendimento das determinações dos artigos 27 a 32 da lei n
o
 

8.666/1993, do art. 4º, inciso XIII, da Lei n.º 10.520/2002 e do art. 14 do n
o
 Decreto 



66 

 

5.450/2005, os editais de licitação exigem apresentação de uma série de documentos, 

conforme descrito no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Documentação de habilitação requerida das empresas licitantes 

Categorias Documentos Necessários 

Habilitação Jurídica 

Documentos que identificam e qualificam o fornecedor.  

Os mais usados são: registro comercial, no caso de empresa individual; ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais.  

Qualificação Técnica 

Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.  

Normalmente é usado atestado de capacidade técnica fornecido por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado.  

Qualificação 

Econômico-Financeira 

I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa. 

II - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 

pessoa física. 

Regularidade 

Fiscal e Trabalhista 

I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

II - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual. 

III - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

IV - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento 

dos encargos sociais instituídos por lei.   

V – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa. 

Cumprimento do disposto 

no inciso XXXIII do art. 

7
o
 da Constituição 

Declaração de que não emprega menores de idade, salvo nas hipóteses permitidas 

por Lei. 

Outras declarações 

I- Declaração de enquadramento como Microempresa. 

II - Declaração de cumprimento das condições exigidas pelo Edital de Licitação. 

III - Declaração de elaboração de proposta independente (sem conluio). 

IV - Declaração de inexistência de fatos impeditivos de habilitação. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Brasil (1993, 2002 e 2005). 

 

Para operacionalizar as atividades do Pregão Eletrônico e algumas das etapas do 

processo licitatório ou de contratação, o Governo Federal desenvolveu e mantém um portal 

eletrônico de compras públicas <https://www.comprasgovernamentais.gov.br/>, mais 

conhecido por Comprasnet. De acordo com Cunha e Le Bourlegat (2016, p. 413): 

 

O Portal de Compras do Governo Federal- Comprasnet, gerenciado pelo Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão, tem funcionado como a plataforma para 

operar processos eletrônicos de aquisições, como também para disponibilizar 

informações relativas às licitações e contratações, promovidas pela Administração 

pública Federal direta, autárquica e fundacional. Nesse portal, podem ser realizadas 

todas as modalidades de licitações previstas na Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 

(convites, tomadas de preço e concorrência), assim como os pregões e as cotações 

eletrônicas.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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É por meio do Comprasnet que o fornecedor realiza todas as atividades necessárias 

para participar dos processos de contratações públicas, inclusive o cadastro junto ao Sistema 

de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF).  

O cadastro no SICAF é condição para gerar o usuário de acesso ao módulo do 

Comprasnet, onde são realizadas todas as atividades dos pregões eletrônicos. Ele é composto 

por seis níveis: nível I - Credenciamento: único nível obrigatório para geração de usuário do 

modulo do comprasnet que possibilita participar dos pregões eletrônicos e não se constitui em 

etapa de habilitação; nível II: Habilitação Jurídica; nível III: Regularidade Fiscal e Trabalhista 

Federal; nível IV: Regularidade Fiscal Estadual/Municipal; nível V: Qualificação Técnica; 

nível VI: Qualificação Econômico-Financeira (BRASIL, 1993). 

Para cada um dos níveis, o fornecedor precisa cadastrar as informações solicitadas no 

sistema eletrônico do SICAF e neste mesmo sistema, utilizando ferramentas de transmissão 

de dados entre dispositivos computadorizados (upload), juntar documentos para comprovar os 

dados cadastrados. Após cadastradas e certificadas, as informações poderão ser utilizadas para 

aferir o atendimento das condições de habilitação estabelecidas no edital de licitação, o que 

simplifica a participação das empresas nos pregões eletrônicos. 

O próximo ponto a ser discutido neste trabalho trata de uma das novidades para as 

compras públicas. O Sistema de Registro de Preços (SRP), implementado a partir de janeiro 

de 2013, com objetivo de regulamentar o artigo 15, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Por proporcionar vantagens relevantes para os órgãos públicos, sua utilização tornou-se uma 

constante nas atividades de compras desenvolvidas pela administração pública.  

 

2.4.3 Sistema de Registro de Preços 

  

Quem provocou modificações consideráveis para o cotidiano das contratações 

públicas brasileiras foi o Sistema de Registro de Preços (SRP). Em 2017, de acordo com 

informações do Painel de Compras do Governo Federal (BRASIL, [s.d.]b), mais de R$ 29 

bilhões, aproximadamente 37% do volume total das contratações do setor público, foram 

transacionados por meio dessa nova sistemática de compras, já prevista desde 1993.   

O SRP, além de permitir planejamento e soluções eficientes e céleres para as 

contratações públicas, possibilita aos órgãos públicos a aquisição de materiais de modo 

parcelado, em conformidade com suas necessidades, portanto, somente no momento certo, 

reduzindo a necessidade de estocar suprimentos para atender ações futuras. 
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Ele também reduz os custos de realização de certames licitatórios, por agregar as 

demandas de vários órgãos em uma mesma licitação, além de propiciar vantagens na 

negociação com fornecedores, reprimindo os preços praticados em razão do volume maior de 

produtos que são licitados em um mesmo processo. 

A inclusão do SRP no rol de ferramentas disponíveis aos órgãos públicos, representa 

uma importante inovação no processo de aquisição de produtos e serviços de que a 

administração pública necessita para desempenhar suas funções. De acordo com Furtado 

(2012, p. 316) “o Sistema de Registro de Preços constitui importante tentativa de simplificar a 

contratação de determinados bens e serviços pela Administração pública”, propiciando melhor 

desenvoltura às contratações públicas, com redução de gastos e possibilidade de melhorias na 

gestão de estoques. 

No âmbito da administração pública federal direta e indireta, o SRP é utilizado na 

aquisição de quaisquer produtos ou serviços comuns e permite que diversos órgãos supram 

suas necessidades por meio de uma única licitação, efetivando as aquisições conforme suas 

demandas, no tempo certo. No entendimento de Oliveira (2016, p. 29): 

 

No ponto de vista prático, o registro de preços funciona como um estoque virtual, 

uma vez que os bens e serviços licitados ficam com os preços registrados em ata 

com validade de 12 meses. Durante esse período, a licitante poderá efetivar suas 

compras, de acordo com suas necessidades, evitando o estoque desnecessário de 

materiais e possibilitando maior flexibilidade no planejamento. Tais fatores geram 

economia para a Administração, já que evita o dispêndio de esforços e gastos com a 

realização de novo certame licitatório. 

 

O registro de preços não obriga os órgãos públicos a realizarem as aquisições ou 

contratações dele decorrentes. Desde que o quantitativo total registrado não seja ignorado, 

uma vez decidindo efetuar a aquisição ou contratação, o órgão público poderá realizá-la 

parceladamente, de acordo sua conveniência. Sendo assim não precisará mais de estoques 

para suprir necessidades futuras, tão pouco comprometer recursos orçamentários para atender 

demandas que se farão exigir somente em momentos posteriores. 

Do ponto de vista conceitual, o SRP é apresentado por Jacoby Fernandes (2011, p. 30) 

como sendo “[...] um procedimento especial de licitação que se efetiva por meio de uma 

concorrência ou pregão sui generis”, cuja finalidade é  selecionar a proposta que apresente 

maior vantagem para administração pública realizar futuras e eventuais contratações. 

 Previsto no artigo 15, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e regulamentado pelo 

Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, o uso do SRP é apropriado na seguinte conjectura: 
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Art. 3º  O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 

contratações frequentes; 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas 

ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de 

tarefa; 

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para 

atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo;  

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 

quantitativo a ser demandado pela Administração. 

Art. 7º, § 2
o
  Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação 

orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro 

instrumento hábil.  

Art. 12.  O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze 

meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

Art. 16.  A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, 

facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 

assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 

(BRASIL, 2013; Decreto n
o
 7.892/2013). 

 

Além das vantagens apontadas nos parágrafos anteriores, a utilização do SRP afasta do 

órgão público a necessidade de indicar dotação orçamentária para realização da licitação, 

levando para o momento da contratação, referida obrigação.  

Por tais razões, pode-se dizer que o SRP propõe às instituições públicas os seguintes 

benefícios: 

a) propicia significativa redução das necessidades de estocar produtos, por 

consequência, disponibilizando espaço útil para outras atividades, além de evitar desperdícios 

de materiais por deterioração; 

b) permite a aquisição de não mais que a quantidade necessária de produtos e somente 

no momento adequado para atendimento das necessidades da administração pública; 

c) possibilita que, com uma única licitação se realizem compras para todo o ano, 

podendo ser atendidas as necessidades de mais de um órgão público, reduzindo-se gastos com 

publicações; 

d) ao permitir a realização de certame licitatório sem indicação de dotação 

orçamentária, faculta que conforme os créditos orçamentários sejam liberados, as aquisições e 

contratações possam ser imediatamente realizadas, disponibilizando uma alternativa para 

solução do recorrente problema de liberação de créditos orçamentários em volumes 

concentrados no final do exercício, quando não há mais tempo hábil para realização de 

certame licitatório e, por consequência, não se conseguindo adquirir os produtos para suprir as 

necessidades do órgão. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15§3iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15§3iii
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A atuação dos órgãos públicos no SRP poderá ocorrer de três formas:  

a) como órgão gerenciador, quando é responsável pela condução dos procedimentos 

licitatórios para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços (ARP) dele 

decorrente;  

b) como órgão participante, quando participa dos procedimentos iniciais do SRP por 

meio da Intenção de Registro de Preços (IRP), integrando posteriormente a ARP;  

c) na condição de órgão não participante, quando adere a uma ARP, mesmo não tendo 

participado dos procedimentos iniciais da licitação, se preenchido certos requisitos. 

O procedimento de IRP é que possibilita a participação conjunta de vários órgãos 

públicos em um único processo licitatório. Este procedimento foi instituído pelo artigo 4º do 

Decreto n
o
 7.892/2013 (BRASIL, 2013), sendo operacionalizado a partir de módulos do 

Sistema de Administração e Serviços Gerais (SIASG), que é utilizado por órgãos e entidades 

integrantes do Sistema de Serviços Gerais (SISG).  

O órgão que pretender participar de um registro de preços como órgão participante, 

deve manifestar-se por meio do IRP e encaminhar ao órgão gerenciador sua estimativa de 

consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas 

especificações, ou ainda, o termo de referência ou projeto básico em conformidade com o 

artigo 6º do Decreto n
o
 7.892/2013 e nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da 

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (BRASIL, 1993; 2002; 2013). 

A Ata de Registro de Preços (ARP), outro mecanismo do SRP, é o documento em que 

são consignados os itens adjudicados ao fornecedor beneficiário e onde se estabelecem as 

regras a que ele estará submetido, bem como as condições em que serão fornecidos os 

produtos ou serviços registrados. 

A ARP é decorrente do procedimento licitatório e, como tal, estará submetida à 

legislação relacionada ao objetivo do órgão para realização do certame e às normas 

estabelecidas no edital de licitação. Tem validade máxima de 12 (doze) meses e, conforme 

previsto no artigo 12, § 1º, do Decreto nº 7.892/2013, não são admitidas prorrogações ou 

modificações do objeto registrado, incluindo-se na proibição os acréscimos previstos no § 1º, 

do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993 (BRASIL, 1993; 2013). 

Os preços registrados não são reajustáveis durante a vigência da ARP, possibilitando-

se unicamente a correção dos valores para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

inicial do contrato, em conformidade com o artigo 65 da Lei nº 8.666/1993 (BRASIL, 1993). 

Durante a vigência da ARP, além do órgão gerenciador e dos órgãos participantes, 

também poderão ser atendidas as necessidades de órgão não participantes, por meio da adesão 
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à Ata de Registro de Preços, procedimento usualmente denominado como “carona”. 

Acerca desse tema, o Decreto nº 7.892/2013, conjuntamente com o Decreto nº 9.488, 

de 30 de agosto de 2018 (BRASIL, 2013; 2018b), disciplinam as condições em que se poderá 

utilizar as adesões e as principais regras a serem observadas pela entidade pública não 

participante (aderente): 

a) autorização do órgão gerenciador da ARP e anuência do fornecedor: a contratação 

decorrente da adesão somente poderá ser consumada quando o órgão gerenciador da ARP 

formalmente autorizar a adesão e o fornecedor oficializar sua concordância em contratar com 

o órgão aderente; 

b) vantagem em realizar a adesão: apresentação de estudo demonstrando o ganho de 

eficiência, a viabilidade e a economicidade para administração pública, além de comprovar 

que a adesão é mais vantajosa do que a realização de um novo procedimento licitatório;  

c) prazo máximo para aquisição: depois de autorizada a adesão, o órgão aderente terá 

90 (noventa) dias para concretizar a aquisição; 

d) limitação aos quantitativos que podem ser adquiridos: o quantitativo de produtos 

ou serviços contratados por meio da adesão não poderá ultrapassar, no total de adesões, o 

dobro do que foi registrado, e o órgão aderente não poderá contratar mais do que 50% da 

quantidade registrada para cada item da ARP. 

Para os fornecedores, o SRP também propicia a vantagem de aumentar 

substancialmente a quantidade de produtos ou serviços que por eles serão fornecidos. Afinal, 

além do quantitativo inicialmente registrado conter as demandas de várias instituições 

públicas, ainda será possível fornecer até duas vezes mais a quantidade registrada por meio do 

mecanismo de adesão à ARP. Contudo, considerando a possibilidade de agregar demandas de 

vários estabelecimentos públicos em um mesmo processo, avulta-se o tamanho dos contratos 

o que pode inibir a participação de pequenos fornecedores. 

Com a apresentação do SRP, conclui-se a explanação sobre os principais processos e 

normativas a que estará submetido um pequeno empreendedor que optar por tornar-se 

fornecedor da administração pública, o que arremata a fundamentação empírica deste estudo. 

Desta forma, considerando o tópico que trata da política pública de fomento ao 

empreendedorismo, bem como os pontos abordados que buscam aclarar o tema do 

desenvolvimento local, apontando a principal teoria que o sustenta, delineia-se a premissa 

central do estudo: as compras públicas, quando realizadas de pequenos fornecedores locais, 

podem contribuir para o desenvolvimento local. 
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No entanto, este trabalho tem por finalidade não apenas demonstrar a viabilidade 

teórica e os condicionantes normativos relacionados ao tema estudado. Pretende-se ir além e 

indicar alternativas para suplantar os desafios que as compras públicas focadas no 

desenvolvimento local propõem. 

Para tanto, buscou-se também, a partir de outros estudos realizados em âmbito 

nacional e internacional para tratar da temática das compras públicas enquanto ferramenta de 

propulsão ao desenvolvimento local, obter informações que apontem as dificuldades a serem 

superadas e suas possíveis soluções. O próximo tópico, resultante do levantamento 

bibliográfico empreendido com esta finalidade, aborda, suscintamente, os fatores apontados 

nos trabalhos investigados como elementos que contribuem ou que restringem a participação 

de pequenos fornecedores nas contratações públicas.  

 

2.5 Perspectivas de Outros Estudos sobre Compras Públicas Focadas no 

Desenvolvimento Local 

   

De acordo com Lakatos e Marconi (2003), a ratificação dos resultados obtidos em 

outras pesquisas, ou as discrepâncias observadas, devem ser mostradas em um trabalho 

científico. Nenhuma pesquisa começa da estaca zero. Sempre haverá outros autores, em 

realidades e localidades diferentes, que já fizeram pesquisas iguais, semelhantes ou então 

complementares da pesquisa que será realizada. Ao mostrar as principais conclusões de outras 

pesquisas, potencializa-se a relevância dos estudos atuais, além de possibilitar apontar as 

contradições verificadas ou confirmar comportamentos e atitudes. 

A temática envolvendo a utilização das compras públicas como ferramentas de 

desenvolvimento local ou para outras finalidades, além de fornecer os insumos de que o setor 

público necessita para desenvolver suas atividades, não foge à regra e também já foi abordada 

em outros estudos.  

Para McCrudden (2004), são basicamente três os modos mais empregados para 

estabelecer correlação entre compras públicas e desenvolvimento socioeconômico: como 

ferramenta de aplicação de legislação de combate à discriminação; utilizando os contratos 

para ampliação de justiça distributiva com ação afirmativa focada na oferta de empregos; 

estimulando o desenvolvimento de atividades empresariais, desenvolvida por grupos 

desfavorecidos.  

Fabre (2014), Grandia e Meehan (2017) frisam que os contratos públicos deixaram de 

ter apenas a função de adquirir produtos e serviços para órgãos públicos. Eles tornaram-se 
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ferramenta política usada para alcançar resultados desejados para a sociedade. Sendo assim, 

as compras públicas focadas no desenvolvimento econômico e social extrapolam os limites da 

objetividade racional das contratações da administração pública, que visa economicidade a ser 

alcançada por meio do menor preço, utilizando o poder de compras Estatal para promover 

outras políticas públicas, entendidas como funções secundárias, colaterais e horizontais das 

licitações. 

Na concepção de Ribeiro e Inácio Júnior (2014), as possibilidades subjacentes às 

aquisições de bens e serviços do setor público atraem cada vez mais a atenção de quem se 

ocupa com a implementação de políticas visando o atendimento das necessidades sociais.  

Considerando a relevância das aquisições do setor público, cujas finalidades buscam 

proporcionar eficiência da máquina pública, melhorias na prestação de serviços públicos à 

sociedade, fomento a setores específicos, estímulo à inovação tecnológica, dentre outros, o 

aproveitamento do potencial econômico dá ênfase às aquisições estratégicas focadas no poder 

de compra do Estado por meio de programas que se propõe a estimular a inovação e a 

competitividade empresarial, a partir das aquisições realizadas pelos órgãos públicos.  

Tais estratégias impulsionam a criação de regras e normas que extrapolam os critérios 

meramente mercadológicos (como preço, prazo de entrega e qualidade) visando ampliar os 

impactos positivos das políticas de compras favorecendo fornecedores domésticos (RIBEIRO; 

INÁCIO JÚNIOR, 2014) . 

Oliveira e Santos (2015) entendem que para adequar as compras públicas aos 

conceitos da sustentabilidade, as entidades públicas precisam alinhar suas atividades aos 

critérios de eficiência econômica, social e ambiental, potencializando os resultados das 

políticas públicas. Nesta perspectiva, as ações de fomento às compras públicas voltadas ao 

desenvolvimento econômico e social aumentam seu espaço de discussão na agenda de 

políticas públicas visando incorporar aos critérios de seleção da proposta mais vantajosa para 

administração pública realizar suas contratações e aquisições, normalmente fundados 

exclusivamente no menor preço, fatores socioambientais que extrapolam os limites da 

racionalização dos custos para impulsionar e promover determinados grupos sociais 

desfavorecidos. 

 

2.5.1 Obstáculos para o Acesso de Pequenos Negócios às Compras Públicas 

 

No Brasil, ainda não se alcançou o reconhecimento dos benefícios que o uso do poder 

de compras públicas, como estratégia de desenvolvimento local por meio do fortalecimento 
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das Micro e Pequenas Empresas, é capaz de proporcionar para o crescimento econômico e a 

redução dos problemas sociais (JACOBY FERNANDES, 2013). 

No âmbito das políticas públicas brasileiras, de acordo com Spink (2013), a tônica do 

fomento ao empreendedorismo ainda é bastante recente. As discussões são muito desfocadas e 

não conseguem produzir ações que provoquem as necessárias mudanças. Existem pessoas, 

universidades, entidades representantes dos empresários, alguns órgãos governamentais que 

compõem o núcleo daquilo que se poderiam denominar de estratégias de apoio e estímulo ao 

empreendedorismo. Contudo, a ação do núcleo é tímida e os avanços empíricos observados 

são curtos. “Nas escolas de administração de empresas é possível encontrar matérias sobre 

empreendedorismo e até Centros de Estudos, mas em nenhum momento a temática tem 

presença constante, transversal e central” (SPINK, 2013, p. 44). Observa-se que as ações 

focadas no aprimoramento da atividade empreendedora, não raro, estão restritas ao arcabouço 

teórico ensinado em sala de aula. 

Para o Sebrae (s.d.), a capacidade empreendedora do povo brasileiro contribui para o 

empreendedorismo, porém as políticas governamentais, conjuntamente com as deficiências na 

educação e a capacitação baixa, dificultam o desenvolvimento desta atividade no Brasil, 

principalmente para os classificados como pequenos negócios. 

De acordo com Bates (2009), as políticas que buscam fomentar a participação de 

micro e pequenas empresas nas contratações públicas muitas vezes perdem seu foco, deixando 

de assistir essas organizações e produzindo impactos insignificantes no desenvolvimento 

econômico local. 

Para Walker e Preuss (2008), uma das dificuldades identificada está relacionada com a 

compreensão inadequada do problema. Os eixos de pesquisas já realizadas estão mais 

centrados nos compradores públicos e suas realidades. Os pesquisadores deveriam incluir 

também, em suas análises, a perspectiva das pequenas empresas que fornecem para o setor 

público e não apenas o ponto de vista dos compradores. 

Ainda que existam segmentos de mercado e determinados tipos de produtos ou 

serviços consumidos por órgãos públicos que não são fornecidos por pequenas empresas 

(SOUZA et al., 2015), há pouco conhecimento quanto às possibilidades que as compras 

públicas oferecem para ME/EPP. Pequenos empresários que participaram de treinamentos 

oferecidos pelo Sebrae disseram não ter conhecimento de que a administração pública 

comprava produtos vendidos por eles, além de terem a impressão de que as licitações são 

sempre direcionadas (MORAES Crislayne, 2017). 
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A utilização de recursos da Tecnologia da Informação continua sendo um obstáculo 

para os pequenos empreendedores brasileiros. Quase metade deles (46%) não possui 

computador e somente 49% utilizam internet. Seu principal instrumento de comunicação é o 

telefone celular (SEBRAE, [s.d]). 

Capacidade técnica e comercial de fornecedores é um requisito importante para as 

contratações públicas e sua insuficiência dificulta o acesso de novos fornecedores aos 

contratos, até mesmo porque isto é normalmente exigido como critério de aceitação do 

fornecedor durante o processo de seleção (PATIL, 2017). A pré-qualificação, o esforço 

exigido para participar do certame licitatório e o acesso à informação, são barreiras que as 

ME/EPP precisam superar para ter acesso ao mercado das compras públicas (CABRAL et al., 

2015). 

Karjalainen e Kemppainen (2008), citados por Flynn et al. (2013), constataram em 

suas pesquisas que possuir conhecimento jurídico e capacidade administrativa para 

apresentação de propostas, caracteriza os principais problemas para as ME/EPP participarem 

de contratações públicas. 

Glover (2008), citado por Patil (2017), entende que somente a obrigatoriedade imposta 

aos órgãos públicos de comprar de micro e pequenas empresas não é suficiente para garantir o 

sucesso na implementação das políticas de favorecimento a tais empresas. A experiência 

Indiana, claramente demonstra isso, tal como testemunhado em outros países mais 

desenvolvidos, dentre os quais cita-se o Reino Unido, União Europeia e África do Sul.  

Constantes revisões nas políticas desses Países destacam que a participação das micro e 

pequenas empresas nas compras públicas é baixa, apesar de uma série de programas 

desenvolvidos para ajudá-las. 

Para Nicholas e Fruhmann (2014), a razão para o desempenho aquém do esperado das 

micro e pequenas empresas nas compras públicas decorre, inicialmente, do fato de que os 

proprietários das empresas não percebem como atrativo o mercado de contratos públicos ou 

não buscam capacitar-se para melhorar seu acesso a esse mercado. 

Ademais, participar do processo licitatório não implica, necessariamente, na 

contratação do pequeno empreendedor, razão por que uma maior participação não pode ser 

confundida com aumento da probabilidade de sucesso das micro e pequenas empresas nas 

compras públicas. As mudanças acarretadas pela Lei Complementar n
o
 123/2006 aumentam 

as possibilidades de participação de pequenos negócios nos certames licitatórios, porém não 

alteram as perspectivas de êxito dessas empresas, o que fomenta questionamentos quanto à 

efetividade da nova Lei (CABRAL et al., 2015). 
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Em um estudo realizado por Almeida (2017), verificou-se que é débil a participação de 

empresas sediadas em Porto Velho – RO nos processos licitatórios realizados por instituições 

públicas federais daquele município. Por essa razão, boa parte dos recursos públicos que 

poderiam gerar emprego e renda para a população local acaba sendo repassada para outras 

regiões.  

Empresas locais, mesmo aquelas que constam do cadastro de fornecedor do Governo 

Federal, não demonstram interesse em contratar com o setor público. Até a atualização de 

seus dados cadastrais é negligenciada. Contudo, para as empresas interessadas, o mercado de 

vendas para entes públicos mostra-se atrativo, chegando a representar 50% da receita dessas 

organizações (ALMEIDA, 2017). 

De acordo com Prado et al. (2011), grande volume de adjudicações realizadas em 

favor de empresas de outras localidades também é verificado nos processos licitatórios 

realizados no Estado de Roraima. Os autores indicam como potenciais estorvos para a 

participação de microempresas locais nas licitações realizadas por aquele Estado, o longo 

prazo que a empresa tem que aguardar para receber o pagamento dos produtos fornecidos, 

aliado ao prazo curto para entrega desses produtos e a carga burocrática a que os processos de 

compras públicas estão submetidos. 

Isto é ratificado por Nicholas e Fruhmann (2014). Para eles, é significativamente 

maior o tempo que o fornecedor terá que esperar para receber por produtos ou serviços 

vendidos ao setor público, do que aqueles vendidos para clientes do setor privado. Além 

disso, após vencer o processo licitatório, o fornecedor se depara com procedimentos 

complexos de gestão de contratos públicos que poderão levá-lo a processos litigiosos, 

imputando-lhe dificuldades provenientes de fluxo de caixa deficitário, considerando que serão 

postergados ainda mais os prazos de recebimento dos produtos ou serviços entregues. 

As principais justificativas para implementação dessas políticas derivam da convicção 

de que o apoio às micro e pequenas empresas incentiva a inovação e o empreendedorismo, 

contribuindo para a criação de empregos, o crescimento econômico e o desenvolvimento local 

e regional. Contudo, a participação dessas empresas nas compras públicas é tão baixa que o 

impacto observado sobre o desenvolvimento socioeconômico local, consequente, não permite 

sustentar os argumentos da política idealizada (NICHOLAS; FRUHMANN, 2014). 

Para Peet; Brindley e Ritchie (2002); Karjalainen e Kemppainen (2008), citados por 

Cabral et al. (2015), de fato, são poucos conhecidos, tanto no Brasil como no mundo, quais 

fatores propiciam a participação e o sucesso de micro e pequenas empresas nos procedimentos 

licitatórios. Do mesmo modo, também não é sabido como são implementadas as compras 
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governamentais enquanto políticas públicas de fomento às micro e pequenas empresas. Quão 

bem-sucedidas elas são, o que pode determinar sua eficácia ou seu fracasso e como os agentes 

públicos, responsáveis pelos órgãos adquirentes, lidam com esses novos objetivos, muitas 

vezes conflitantes, que precisam ser acomodados em seus contratos (GRANDIA; MEEHAN, 

2017). 

De acordo com Walker e Preuss (2008), apesar das vantagens de se realizar compras 

para o setor público por meio de pequenas empresas locais, ainda existem barreiras que 

precisam ser superadas. Para muitas pessoas envolvidas com as compras públicas, há o 

preconceito de que pequenas empresas aumentam os riscos das contratações e a agregação das 

compras de vários órgãos, visando reduzir os custos dos produtos adquiridos pelo setor 

público, dificulta o acesso das pequenas empresas aos contratos. 

Corroborando com esse entendimento, Souza et al. (2015) salientam que os pregões 

para registro de preços realizados visando aglutinar as demandas de vários órgãos públicos 

brasileiros em um mesmo processo, dificultam o acesso das pequenas empresas às compras 

públicas. Tanto a participação nos processos licitatórios quanto as contratações sofrem 

reduções de 27 e 33% respectivamente, considerando-se a quantidade de processos. Em 

termos de valores contratados, também é observado 6,5% de redução.  

Ainda na mesma linha de argumentação, Cabral et al. (2015), citando Domberger e 

Rimmer (1994), Clark e Moutray (2004), Carpineti; Piga; Zanza (2006), afirma que questões 

correlacionadas à economia de escala influenciam o desempenho de fornecedores nas 

compras públicas. A quantidade de lotes licitados e o valor de cada lote têm função relevante 

no certame licitatório e na qualidade de produtos e serviços ofertados, razão por que os 

responsáveis pelas compras públicas tendem a aumentar o tamanho dos lotes visando reduzir 

a carga de trabalhos administrativos. Porém, os grandes contratos são uma das principais 

barreiras para o êxito de Micro e Pequenas Empresas nas licitações públicas. Avolumam-se 

consideravelmente a participação dessas organizações quando a licitação contempla maior 

quantitativo de lotes menores e mais diversificados, quanto aos produtos licitados. 

Para Nicholas e Fruhmann (2014), os custos de participação em processo de compras 

públicas são considerados elevados para micro e pequenas empresas, variando de 10 a 50% 

acima dos custos de outros processos de vendas, direcionados a atender demandas da 

iniciativa privada. Considerando que muitos desses custos são fixos, eles afetam as micros e 

pequenas empresas de modo mais expressivo.  

Walker e Brammer (2012) dizem que as compras públicas direcionadas ao 

desenvolvimento de pequenas empresas locais são dificultadas pelas compras eletrônicas. A 
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utilização de Tecnologia da Informação (TI) em contratações públicas afasta tais 

fornecedores. Os autores encontraram forte relação negativa entre as práticas de compras 

públicas eletrônicas e as compras públicas de pequenas empresas locais, que normalmente não 

estão adequadamente capacitadas para operar sistemas de compras eletrônicas e outros tipos 

de ferramentas  de TI. Esses resultados, de acordo com os autores, são ratificados por estudos 

anteriores, que também apontaram tais dificuldades como impedimento para as pequenas 

empresas tornarem-se fornecedores do setor público, principalmente quando os processos de 

seleção são efetuados na forma eletrônica. 

A falta ou inadequação de informações a respeito das compras públicas dificulta o 

acesso das ME/EPP. De acordo com Nicholas e Fruhmann (2014), o conhecimento 

insuficiente dos requisitos legais obrigatórios e dos procedimentos a que todos aqueles que 

contratam com órgãos públicos devem submeter-se, são obstáculos que micro e pequenas 

empresas frequentemente não conseguem superar para participar das compras públicas. 

Fazendo um apanhado geral dos desafios para micro e pequenas empresas 

participarem das contratações públicas, Patil (2017) relaciona os custos da licitação, a falta de 

conhecimento adequado para apresentação de propostas, baixa conscientização das 

oportunidades que o setor público oferece, procedimentos demorados e burocracia, além da 

aversão ao risco por parte de funcionários públicos, que preferem contratar com empresas 

maiores e melhor estabilizadas para reduzir as possibilidades de problemas. 

Stake (2017) realizou um estudo para avaliar os efeitos da política implementada pela 

União Europeia, buscando beneficiar as pequenas e médias empresas por meio da seleção da 

proposta economicamente mais vantajosa (MEAT - most economically advantageous tender) 

para os contratos públicos, em vez do menor preço. Chegou à conclusão que, em decorrência 

das dificuldades de realizar o esforço necessário para demonstrar a qualidade de seus produtos 

e serviços, as pequenas empresas obtiveram resultados inferiores aos das grandes, nas 

licitações realizadas, produzindo um efeito oposto ao esperado e reduzindo a probabilidade de 

que os contratos sejam celebrados com pequenas e médias empresas. Isto indica, de acordo 

com o autor, que o apoio às pequenas empresas requer foco na superação de obstáculos, tais 

como os excessos burocráticos e os procedimentos complicados e que preço competitivo não 

é dificuldade. 

De acordo com Flynn et al. (2013), as pequenas e médias empresas têm que lidar com 

uma série de obstáculos quando competem por contratos públicos, como a burocracia, a 

comunicação ineficiente entre órgãos públicos e as empresas, falta de conhecimento a respeito 

das compras públicas, obtenção e manutenção de documentação muito onerosa, falta de 
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pessoal com habilidades para participar dos certames, tempo apertado para apresentar 

documentos, comprovação de experiência anterior e custos financeiros das licitações.  

Afirmam também que considerar micro, pequenas e médias empresas sob o mesmo 

regramento e carentes das mesmas soluções é um erro. Para as microempresas é muito mais 

difícil do que para as pequenas e médias empresas superar os obstáculos da contratação com 

instituições públicas. 

Souza et al. (2015) entendem que é importante para o setor público ter a sua 

disposição grande número de fornecedores aptos a participar de processos licitatórios. 

Contudo, os responsáveis pelo cadastramento de novos fornecedores percebem grande 

desinteresse das empresas brasileiras. A crença de que a licitação é um processo burocrático e 

complicado e que os governos são maus pagadores, afasta muitos potenciais fornecedores. 

O fato de microempresas vencerem também contratos maiores e mais complexos gera 

preocupações para muitas entidades públicas contratantes, por considerarem essas empresas 

muito frágeis e despreparadas para gerir grandes contratos (SAMPAIO, 2012). 

De acordo com Patil (2017), a baixa capacidade administrativa de compradores 

públicos e a cultura organizacional das entidades governamentais, preconceituosa em relação 

à capacidade dos pequenos empreendedores, foram confirmadas como hipóteses da pesquisa 

que visava identificar os fatores que afetam os resultados das políticas de contratação pública 

destinadas a favorecer micro e pequenas empresas na Índia. Citando Loader (2013), o autor 

informa que as pesquisas indicam persistir a dificuldade de se alcançar a efetividade dessas 

políticas. Mesmo com a flexibilização de leis e processos, questões organizacionais, tais como 

a falta de comprometimento, observada em vários níveis de governo, e a agregação de 

demandas de diversos órgãos públicos em um mesmo processo, dificultam o acesso das micro 

e pequenas empresas aos contratos públicos. 

Para Drumond et al. (2012) é possível desenvolver a economia local, gerando emprego 

e melhoria de renda, por meio de políticas públicas que utilizam o poder de compras do 

governo visando melhorar o desempenho de pequenas empresas. Porém tais políticas 

pressupõem alterações dos atuais paradigmas de compras públicas. A efetividade dessas 

mudanças, por sua vez, depende do grau de inteligibilidade das novas normas que 

regulamentam a matéria e do respaldo que as mesmas proporcionam à atuação do comprador 

público. 

Caldas e Nonato (2014) salientam que há gestores públicos que costumam questionar 

constantemente a viabilidade econômica, cuja eficiência tida como condição de retorno a 

prazos curtos, sobrepõe os retornos sociais que poderiam ser gerados a médios e longos 



80 

 

prazos, o que dificulta o efetivo exercício das compras públicas focadas no desenvolvimento 

local. Tais questionamentos, porém, não são razoáveis.  

De acordo Cabral et al. (2015), citando Denes (1997), Nakabayashi (2013), Reis e 

Cabral (2015), evidências de estudos realizados no Brasil, Estados Unidos e Japão indicam 

que a implementação de políticas, de preferência às micro e pequenas empresas, não aumenta 

os custos dos produtos ou serviços adquiridos. Sendo assim, argumentos contrários a tais 

políticas, que alegam riscos à eficiência dos gastos públicos, ficam enfraquecidos. 

Observa-se que a burocracia, a aglutinação de demandas de vários órgãos e o 

preconceito de agentes públicos quanto à capacidade dos pequenos empreendedores de 

contratar com a administração pública, são os problemas mais indicados nos estudos 

analisados, como obstáculos a serem superados. Ao categorizar os citados problemas, a 

política pública de desenvolvimento local, a partir das contratações públicas, conjuntamente 

com os processos licitatórios, contêm a maior parte dos problemas identificados. 

Para sintetizar o entendimento do que se abordou neste tópico, o Quadro 11 apresenta 

os problemas que os estudos analisados identificaram. 

 

Quadro 11 – Obstáculos à participação de micro e pequenas empresas nas compras públicas 

Problemas Autor(es) 
Categoria do 

Problema 

Prazo curto para entrega dos produtos ou serviços. Prado et al. (2011). 

Processo de 

Contratação 

Não contratação de produtos ou serviços licitados. (CABRAL et al., 2015). 

Contratos grandes ou valor alto dos itens 

licitados. 
Cabral et al. (2015). 

Longo prazo de recebimento dos produtos ou 

serviços fornecidos. 

Prado et al. (2011), Nicholas e 

Fruhmann (2014). 

Burocracia. 

Prado et al. (2011), Flynn et al. (2013), 

Nicholas e Fruhmann (2014), Patil 

(2017), Stake (2017). 

Processos de 

Contratação e 

Licitatório 

Agregação de demandas de vários órgãos. 

Domberger e Rimmer (1994), Clark e 

Moutray (2004), Carpineti; Piga; Zanza 

(2006), Walker e Preuss (2008), Loader 

(2013),  Cabral et al. (2015), Souza et 

al. (2015). 

Processo 

licitatório 

Custos de participação dos processos licitatórios. 
Flynn et al. (2013), Nicholas e 

Fruhmann (2014), Patil (2017). 

Compras eletrônicas. 
Quayle (2005), Kartiwi e MacGregor  

(2007), Walker e Brammer (2012). 

Falta ou inadequação de informações. 
Flynn et al. (2013), Nicholas e 

Fruhmann (2014). 

Insuficiência de conhecimento técnico e legal de 

agentes públicos. 
Nicholas e Fruhmann (2014). 

Tempo curto para apresentação de documentos. Flynn et al. (2013). 

Baixa conscientização das oportunidades que as 

compras públicas oferecem. 
Flynn et al. (2013), Patil (2017).  

Política 

Pública 
Desinteresse dos micro e pequenos 

empreendedores. 

Nicholas e Fruhmann (2014), Souza et 

al. (2015). 
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Quadro 11 – Obstáculos à participação de micro e pequenas empresas nas compras públicas 

(conclusão) 

Problemas Autor(es) 
Categoria do 

Problema 

Viabilidade econômica em risco, com possível 

aumento dos preços contratados. 
Caldas e Nonato (2014). 

Política 

Pública 

Dissipação do foco da política pública de 

incentivo ao desenvolvimento local por meio das 

contratações públicas. 

Bates (2009). 

Compressão inadequada do problema com 

pesquisas centradas nos compradores públicos em 

detrimento dos pequenos fornecedores e suas 

realidades. 

Walker e Preuss (2008). 

Ações focadas no aprimoramento da atividade 

empreendedora restritas ao arcabouço teórico 

ensinado em sala de aula, com discussões 

desfocadas e incapazes de provocar as mudanças 

necessárias. 

Spink (2013). 

Baixa qualificação dos microempreendedores. 
Karjalainen e Kemppainen (2008), 

Flynn et al. (2013), Patil (2017). 

Preconceito de compradores públicos que 

acreditam que as micro e pequenas empresas 

aumentam os riscos das contratações. 

Walker e Preuss (2008), Sampaio 

(2012), Nicholas e Fruhmann (2014), 

Patil  (2017). 

Considerar médias e pequenas empresas iguais, 

sobre o mesmo regramento e amparadas pelas 

mesmas soluções. 

Flynn et al. (2013). 

Baixo comprometimento da Administração 

pública. 
Loader (2013). 

Insuficiência de clareza das leis para respaldar 

compradores públicos que beneficiarem 

microempreendedores locais. 

Drumond et al. (2012). 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Autores citados (2019). 

 

Conforme mostrado no próximo tópico, algumas ações já foram colocadas em 

práticas, principalmente a nível internacional, visando superar os problemas que obstaculizam 

a participação de pequenos empreendedores nas contratações públicas.  

 

2.5.2  Alternativas de Soluções aos Problemas que Inibem a Participação de Pequenos 

Fornecedores nas Compras Públicas 

 

De acordo com Caldas e Nonato (2014), são muito importantes as políticas públicas 

que propõem geração de demanda criando formas de aumentar a circulação monetária em 

território local. O Munícipio de Apucarana, no Estado do Paraná, como precursor da ideia de 

comprar direto do produtor, por meio de uma política de alimentação escolar, conseguiu 

organizar a oferta, estruturando e capacitando produtores familiares para atender a demanda 

requerida pelas compras públicas. 

Sampaio (2013) afirma que micro e pequenas empresas tem maior probabilidade de 

vencer certames licitatórios quando já participaram e venceram outros certames, ou quando o 
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valor do item licitado for de até oitenta mil reais, ou então quando existem ao menos três 

empresas competindo. Ainda, a atenção dispensada para detalhes do Edital de Licitação e para 

os mecanismos operacionais dos pregões eletrônicos tem grande influência no sucesso da 

empresa licitante, seja ela micro ou grande. 

Para Nicholas e Fruhmann (2014), assistência técnica e melhor divulgação são formas 

que possibilitam a resolução dos problemas que afligem as políticas de compras públicas 

focadas no desenvolvimento socioeconômico, por meio da ampliação da participação das 

micro e pequenas empresas nas contratações públicas, e citam alguns exemplos do que já é 

realizado.  

Na União Europeia, existem vários mecanismos. A França tem um programa 

intitulado “Guia prático para as pequenas e microempresas” e uma associação chamada 

‘PactePME’. O Reino Unido tem cursos de formação, site do conselho local, além de reuniões 

e pacotes de recursos úteis para participar dos concursos. Parte do programa de apoio às micro 

e pequenas empresas dos Estados Unidos (Small Bussiness Administration) é dedicado a 

melhorar as competências dessas empresas para ampliar suas participações nas contratações 

públicas. Na Coreia do Sul, o programa de premiação ‘produtos excelentes de micro e 

pequenas empresas abastecem o governo’ é projetado para aumentar a visibilidade dos 

produtos das micro e pequenas empresas (NICHOLAS; FRUHMANN, 2014).  

De acordo com Patil (2017), citando Flynn e Davis (2015) e Graells (2015), as práticas 

de políticas favoráveis às micro e pequenas empresas da União Europeia focam na eliminação 

das barreiras dos processos de contratação pública. Diante disso, são implementadas ações 

buscando simplificar os procedimentos, subdividindo contratos em partes menores e 

reduzindo seus custos administrativos, além do desenvolvimento de canais de informação e 

programas de treinamento para ajudar as micro e pequenas empresas ganhar contratos 

públicos. O governo do Reino Unido está dentre os poucos países que conseguiram aprovar as 

políticas mais apropriadas ao favorecimento de micro e pequenas empresas.  

Mckevitt e Davis (2013), ao tentarem entender as interações entre os sistemas de 

aquisições públicas e as pequenas empresas, chegaram à conclusão de que os problemas 

identificados podem ser melhor combatidos utilizando mecanismos de marketing reverso para 

atrair os fornecedores.  

Outro ponto importante é a postura proativa de compradores públicos, que precisam 

comprometer-se a colaborar para que pequenas empresas tenham acesso aos contratos 

públicos. A nível didático, para muitas pequenas empresas faz-se ainda necessário ajudar a 

desenvolver suas habilidades e competências para além dos treinamentos focados no ensino 
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de leis e normas, que representam apenas uma parte das atividades relacionadas ao 

fornecimento de bens e serviços para órgãos públicos (MCKEVITT; DAVIS, 2013).  

Em um estudo realizado em Chicago, nos Estados Unidos, Bates (2009) constatou que 

divisão de grandes contratos, agilidade no pagamento dos produtos ou serviços entregues aos 

órgãos públicos e prazo de entrega maior, são as principais reivindicações das micro e 

pequenas empresas para conseguirem ampliar sua participação nas contratações públicas. Para 

o autor, estratégias governamentais que conjugue ações de downsizing visando eliminar 

processos desnecessários nas compras públicas, com agilidade nos pagamentos dos produtos e 

serviços fornecidos, reduzem significativamente as dificuldades das micro e pequenas 

empresas, enquanto fornecedores de órgãos públicos.  

De acordo com Walker e Preuss (2008), as possibilidades de superação dos obstáculos 

observados nas políticas de fomento às pequenas empresas por meio das compras públicas, 

apontam para três alternativas. Aumento da visibilidade e transparência dos processos de 

compras, inovação nas contratações públicas visando ampliar os conceitos de parcerias entre 

as pequenas empresas e instituições públicas, programas de treinamento destas empresas para 

que consigam compreender melhor as questões legais e normativas que envolvem as 

contratações públicas.  

Nas transações comerciais entre o Estado e a iniciativa privada, o aspecto primordial 

ao êxito de ações que visem desenvolvimento local por meio das compras públicas é a 

contemplação de padrões éticos pautados em remuneração justa e atuação socialmente 

responsável das organizações. A esse respeito, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) (BRASIL, 

2018c), as normas ISO 26000 e ABNT NBR 16001 são referências de modelos a serem 

adotados nos processos decisórios de quem se propõe a agir de forma sustentavelmente 

adequada e preocupado com os resultados sociais de sua atuação. 

Do que foi analisado e discutido até aqui, é possível inferir que as dificuldades 

apontadas estão concentradas em torno da carga de formalismo burocrático e do cuidado 

extremado quanto à redução dos custos de aquisição de produtos e serviços, o que é típico da 

administração pública, não apenas no Brasil, mas em âmbito internacional.   

As soluções verificadas convergem à amplificação das ações de qualificação dos 

pequenos negócios, visando prepará-los para fornecer produtos e serviços aos órgãos 

públicos, bem como congregar esforços para tornar mais conhecidos os processos de compras 

públicas e a própria política de incentivo ao pequeno fornecedor. 
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O Quadro 12 apresenta uma síntese de possibilidades de solução dos problemas que 

impactam a participação dos pequenos negócios nas compras públicas, na percepção dos 

autores dos trabalhos analisados.  

 

Quadro 12 – Possíveis soluções aos problemas que inibem a participação de micro e 

pequenas empresas nas compras públicas 

Alternativa de Solução Autor(es) 
Categoria da 

Solução 

Agilizar pagamento de produtos ou 

serviços fornecidos 
Bates (2009) 

Processo de 

Contratação 
Dividir contratos ou demandas grandes 

em partes menores 

Bates (2009) , Flynn e Davis (2015), Graells 

(2015), Patil (2017). 

Ampliar prazo de entrega Bates (2009) 

Simplificar processos e reduzir 

burocracia 

Bates (2009) , Flynn e Davis (2015), Graells 

(2015), Patil (2017). Processos de 

Contratação e 

Licitatório 

Ampliar visibilidade e transparência dos 

processos de compras 
Walker e Preuss (2008) 

Melhorar Editais de Licitação e anexos Sampaio (2013) 

Reduzir os custos de participação em 

licitações 

Flynn e Davis (2015), Graells (2015), Patil 

(2017). Processo 

licitatório Melhorar mecanismos operacionais dos 

pregões eletrônicos. 
Sampaio (2013) 

Amplificar ações de divulgação 

Mckevitt e Davis (2013), Nicholas e 

Fruhmann (2014),  Flynn e Davis (2015), 

Graells (2015), Patil (2017).  

Politica Pública e 

Processo 

Licitatório 

Realizar parcerias entre pequenas 

empresas e órgãos públicos 
Walker e Preuss (2008) 

Politica Pública e  

Processo de 

Contratação 

Assistência e capacitação para pequenos 

empreendedores 

Walker e Preuss (2008), Mckevitt e Davis 

(2013), Caldas e Nonato (2014),  Nicholas e 

Fruhmann (2014), Flynn e Davis (2015), 

Graells (2015),  Patil (2017).  
Política Pública 

Ampliar adesão de gestores públicos à 

política 
Mckevitt e Davis (2013). 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Autores citados (2019). 

 

Buscando alternativas para diagnosticar situações e oferecer soluções de problemas 

que afetam a administração pública, Queiroz (2011) e Dagnino (2012), inspirados no modelo 

de Planejamento Estratégico Situacional (PES) teorizado por Matus (1993), propõem 

sistemáticas para analisar políticas públicas e indicar ações que facilitem o enfrentamento das 

causas principais dos elementos restritivos da atividade do Estado, ou o aproveitamento de 

oportunidades para obter resultados mais satisfatórios no desempenho de tais atividades. 

Para Dagnino (2012), conforme representado por meio da Figura 2, o diagnóstico de 

dada situação-problema exige uma visão preliminar do resultado capaz de promover a 

compreensão dos fatores que originam o problema analisado, ou possam ser utilizados para 

solucioná-lo, além da percepção dos atores envolvidos com a problemática. O agrupamento 
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de tais fatores permite a explicação do problema, identificando suas causas, descritores e 

consequências, de modo a estabelecer uma relação indicativa do fluxograma explicativo ou 

mapa cognitivo da situação analisada.  

 

Figura 2 – Mapa cognitivo sintetizador da situação-problema 
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Fonte: Elaborado pelo autor com base em Dagnino (2012) 

 

De acordo com Dagnino (2012), a partir do mapa cognitivo evidenciam-se as formas e 

locais de atuação que concentram maior potencial para modificar os fatores descritivos do 

problema, facilitando a identificação de ‘nós críticos´ “(encadeamento de causas ou cadeias 

causais da situação-problema), sobre os quais podemos atuar com eficácia prática” 

(DAGNINO, 2012, p. 119) e propor soluções efetivas, precisas e operacionais para alcançar 

os resultados almejados. 

Para Queiroz (2011, p. 150), o exercício de “selecionar, entre as diversas causas 

identificadas, as causas críticas que, se enfrentadas, vão produzir o maior impacto possível 

sobre o problema”, viabiliza o estabelecimento de conjuntos de ações que permitirão 

modificar a realidade observada. Como realçado na Figura 3, tais conjuntos focalizam 

individualmente cada um dos ‘nós críticos’ detectados no diagnóstico da situação-problema e 

Descrição 
Fatores que descrevem a situação 

(o problema/oportunidade se verifica através de?) 

Causas 
Fatores que provocam ou explicam a situação 

(o problema/oportunidade se deve a?) 

Consequências 
Fatores que indicam os resultados provocados pela situação  

(o problema/oportunidade produz um impacto em?) 

Centros práticos de 
atuação capaz de 

resolver o problema 
sem precisar agir sobre 

todas suas causas 

Nós explicativos que 
sendo desatados terão 
alto impacto sobre o 

problema 

Centros viáveis de ação 
estratégica com relação 

custo-benefício 
favorável 

VISÃO PRELIMINAR DO RESULTADO 

(Identificação inicial das possibilidades e fatores relacionados ao problema percebido) 

 

Identificação dos ‘nós críticos’ cujos conjuntos de fatores possam ser definidos como:  
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permitem alcançar resultado satisfatório à solução integral do problema, sem que todas suas 

causas sejam necessariamente atacadas.  

 

Figura 3 – Causas críticas do problema e suas respectivas soluções 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Queiroz (2011, p. 151) 

 

O Governo do Estado do Espírito Santo (2008), entendendo que suas contratações 

poderiam favorecer o desenvolvimento socioeconômico, elaborou em projeto com o propósito 

de utilizar as compras públicas para beneficiar as ME/EPP estaduais e gerar trabalho e renda 

com desenvolvimento regional. Direcionado às ME/EPP e Gestores Públicos daquele Estado, 

o projeto busca “viabilizar o acesso às compras governamentais, alicerçado em 5 eixos 

estruturantes: Sensibilização, Capacitação, Informação, Legislação/Simplificação e Mercado” 

(GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, 2008, p. 5) e defende o cumprimento de 

postulados éticos, honestos e transparentes em todas as suas ações. 

 No contexto de propostas para aproximar as ME/EPP das compras públicas, esse 

documento tem significativa relevância. Por sua relação empírica e aplicação direta na 

realidade complexa de um Estado, é um modelo que pode ser útil a outras instituições.     

Nós Críticos Conjunto de Ações 

Ações A 

Ações B 

Ações C 

Causas Críticas 1 

Causas Críticas 2 

Causas Críticas n 
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3  METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA  

 

O método da pesquisa realizada neste trabalho compreende um conjunto de 

instrumentos de coleta e análise de dados que envolvem estudos de documentos, relatórios, 

editais de licitação, processos organizacionais do IFRO e de portais eletrônicos disponíveis na 

internet, que tratam da atividade microempreendedora ou de compras públicas focadas no 

desenvolvimento local. 

Tal modelo metodológico permite classificar este estudo conforme demonstrado por 

meio da Figura 4 e foi escolhido em razão dos objetivos da pesquisa, que visam mensurar as 

variáveis constituintes do modus operandi do processo de compras realizados pelo IFRO, 

além de identificar os fatores que influenciam a operacionalização das compras públicas no 

contexto e realidade investigados.  

  

Figura 4 - Estrutura da metodologia da pesquisa 

CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 
INSTRUMENTOS DE COLETA E 

ANÁLISES DOS DADOS 

Quanto à 

Natureza 

Quanto à 

Abordagem 

Quanto aos 

Propósitos 

Gerais 

Estratégia de 

Pesquisa 

Técnica de 

Coletas de 

Dados 

População e 

Amostra 

 

Análise e 

Interpretação 

dos Dados 

 

Pesquisa 

Aplicada 

Pesquisa 

Quantitativa 

e 

Qualitativa 

(Triangulação 

Metodológica) 

Pesquisa 

Descritiva 

Estudo de 

Caso Único 

Incorporado 

Levantamento 

Bibliográfico e 

Documental 

Não-

Probabilística 

Intencional 

Estatística 

Descritiva e 

Análise 

Documental 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em Yin (2001), Lakatos e Marconi (2003), Tavares (2007), Martins et al. 

(2007), Gil (2008), Gibbs (2009), Prodanov e Freitas (2013).  

 

3.1 Classificação da Pesquisa 

 

Esta pesquisa pertence ao campo das ciências sociais, cujos resultados pretendem 

encorajar melhorias dos processos organizacionais da atividade meio de uma instituição 

pública visando proporcionar benefícios sociais, alargar a eficiência dos gastos públicos e 

contribuir para o reequilíbrio entre os atuais padrões de consumo e a capacidade de 

restauração da natureza.  

Para ampliar a compreensão a respeito da classificação metodológica do estudo, 

descreve-se, ainda que suscintamente, cada uma das classificações adotadas e das etapas 

desenvolvidas na pesquisa.  
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3.1.1 Natureza da Pesquisa 

 

Quanto à finalidade e natureza, classifica-se uma pesquisa científica como básica ou 

aplicada. Diz-se que a pesquisa é básica para informar que seus conhecimentos 

proporcionarão contribuições teóricas e úteis, primordialmente, ao avanço da ciência. No 

entanto, quando eles priorizam a realização de atividades práticas e estão focados na solução 

de problemas específicos, que envolvem interesses e realidades localizadas, não 

universalizadas, têm-se figurado a pesquisa aplicada (PRODANOV; FREITAS, 2013).  

De acordo com Gil (2008, p. 27), na pesquisa aplicada privilegia-se bastante a 

“utilização e consequências práticas dos conhecimentos”, sendo que a pesquisa básica pode 

enriquecer ou até mesmo subsidiar a aplicada.  

Deste modo, ao classificar esta pesquisa como aplicada, pretende-se informar que seus 

resultados, mais do que gerar conhecimento teórico, contribuíram para propor ações de 

intervenção no processo de compras do IFRO. 

 

3.1.2 Abordagem da Pesquisa 

 

Quanto à abordagem, uma pesquisa pode ser qualitativa, quantitativa ou ambas. Este é 

o modo como serão analisados os dados coletados na pesquisa. Ao adotar postura positivista, 

focada em resultados objetivos decorrentes de cálculos e medições, evidencia-se o uso da  

pesquisa quantitativa. Já as análises mais centradas em interpretações subjetivas dos dados 

coletados caracterizam a pesquisa qualitativa (PRODANOV E FREITAS, 2013).   

Neste trabalho, grande parte dos dados é proveniente de documentos que registram os 

resultados das licitações realizadas pelo IFRO em 2017 e permitem definir variáveis que 

podem ser mensuradas por métodos estatísticos (os valores previstos para contratação e das 

propostas apresentadas, quantitativo dos produtos ou serviços licitados, etc.) o que define a 

abordagem da pesquisa como quantitativa.  

Porém, também foram analisadas as variáveis qualitativas das licitações (finalidades 

da licitação, critérios de seleção dos fornecedores, se beneficia empresas locais, se é exclusiva 

para ME/EPP ou de ampla concorrência, etc.) além de algumas características das empresas 

participantes (ramos de negócio e local de origem, porte da empresa, etc.) e pontos de vistas 

de outros autores sobre o tema estudado. Ademais, os dados e informações da pesquisa, assim 

como os resultados decorrentes das suas análises, foram utilizados para subsidiar a proposta 

de intervenção, que é composta por ações de base qualitativa.   
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3.1.3 Tipo de Pesquisa 

 

A depender dos objetivos ou propósitos gerais do estudo, são três os tipos de 

classificação em que uma pesquisa científica poderá enquadrar-se: descritiva, como neste 

estudo, exploratória ou explicativa. 

Assim como as pesquisas exploratórias, as descritivas são as mais utilizadas por 

pesquisadores sociais que buscam respostas de problemas visando a atuação prática. Tem por 

propósito a exposição de fatos ou fenômenos para demonstrar as características do objeto 

estudado, ou a relação entre as variáveis estudadas (GIL, 2008).  

Este trabalho é caracterizado como descritivo por pretender detalhar as 

particularidades da atuação do IFRO enquanto comprador, analisando as correlações 

existentes entre as variáveis pesquisadas e propondo-se, a partir dos achados da pesquisa e dos 

estudos realizados por outros autores, apontar os principais transtornos e suas possíveis 

soluções para que os pequenos negócios locais possam fornecer aos órgãos públicos.   

 

3.1.4 Estratégia de Pesquisa 

 

Os dados analisados neste trabalho retratam a realidade de uma única instituição 

composta por Campi e Reitoria. De acordo com Yin (2001), a modalidade de estudo de caso 

único integrado pode abranger mais de uma unidade nas análises, o que se aplica à estrutura 

multicampi do IFRO. Sendo assim, quanto aos procedimentos, esta pesquisa caracteriza-se 

como estudo de caso único integrado que tem forte ligação com a pesquisa descritiva (YIN, 

2001) e é muito utilizado em pesquisas nas áreas de ciências sociais (GIL, 2008).  

 

3.2 Técnicas e Procedimentos de Coleta dos Dados 

 

Neste estudo foi utilizada a pesquisa bibliográfica, basilar para construção do 

referencial teórico e como suporte para os estudos, e a pesquisa documental, como estratégia 

de obtenção dos dados que permitiram análises e diagnósticos da utilização da Lei 

Complementar n
o
 123/2006 nas licitações realizadas pelo IFRO em 2017. De acordo com Gil 

(2008), a pesquisa documental é aquela realizada a partir de documentos, também 

denominada fontes primárias constituídas na forma de relatórios e estatísticas, tabelas, cartas, 

filmes e outras formas de comunicações oficiais que, diversamente das bibliografias, ainda 

não foram submetidos a análises científicas. 
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A pesquisa documental como técnica de coleta de dados foi concebida neste trabalho 

considerando a disponibilidade e as particularidades das informações, os recursos e o tempo 

disponível para realização da pesquisa, o contexto e a realidade em que ela está inserida e as 

justificativas descritas no Quadro 13. 

 

Quadro 13 – Elementos que justificam a obtenção de dados a partir de documentos  

Instrumento Relevância dos documentos examinados 

Pesquisa 

Documental 
 As atas com os resultados dos pregões eletrônicos realizados pelo IFRO contêm 

informações que podem prover as respostas ao problema de pesquisa, ratificando ou 

refutando a suposição previamente levantada.  

 Os editais de licitação informam a respeito de benefícios pré-concebidos aos 

microempreendedores locais, os tipos de produtos ou serviços licitados, o valor previsto 

para aquisição e a quem se destinam estes serviços ou produtos. 

 Documentos institucionais do IFRO informam a respeito de seu modo e amplitude de 

atuação, sua missão, visão, estratégias e política de gestão, além dos processos destinados 

a disciplinar as aquisições realizadas pela instituição.  

 Documentos de organizações ligadas à atividade microempreendedora de Rondônia 

contêm dados que mostram sua realidade e contexto.   

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019) 

 

Dos documentos apresentados no Quadro 13 foram coletadas as informações que 

retratam a realidade e o contexto investigado, almejando-se mapear o cenário em que as 

compras públicas focadas no desenvolvimento local, estão inseridas neste estudo. Buscou-se 

dados que apontem o modo como é tratado o desenvolvimento local nos processos de 

compras realizadas pelo IFRO, além do potencial que tem a atividade microempreendedora do 

estado de Rondônia para contratar com a administração pública. 

Os principais dados coletados informam a respeito de volumes de produtos e serviços 

licitados, ocorrências de preferência aos fornecedores locais, níveis de concentração de 

licitações vencidas por fornecedor, índices de participação de empresas locais, quantitativos 

de microempresas e pequenas empresas (ME/EPP) cadastradas no sistema de cadastro do 

governo federal, principais atividades desenvolvidas por ME/EPP, valor das licitações 

realizadas pelas unidades operativas do IFRO, nível de efetividade das ações desenvolvidas 

no âmbito do IFRO para ampliar a participação de pequenos negócios locais nas suas 

compras, relevância das compras públicas para micro e pequenas empresas e outras 

informações inerentes às análises realizadas.  

Quanto aos procedimentos, as informações analisadas neste trabalho foram obtidas por 

meio de consultas a sítios eletrônicos disponíveis na rede mundial de computadores – internet, 

principalmente ao portal e ao API de Compras Governamentais, portal do IFRO, portal do 

Sebrae Nacional e portal do Simples Nacional.   
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Do Portal de Compras Governamentais, disponível no endereço eletrônico  

<https://www.comprasgovernamentais.gov.br/> (BRASIL, [s.d.]c) foram obtidos os editais de 

todas as licitações realizadas em 2017 no âmbito do IFRO.  Por meio dos editais foi possível 

identificar a forma como a instituição pretendeu realizar suas aquisições neste período.  

A partir das atas dos pregões foram coletadas as informações individualizadas de todos 

os itens que compunham as licitações realizadas em 2017, o que possibilitou confirmar ou 

refutar a proposição de que os benefícios previstos na Lei Complementar n
o
 123/2006, quando 

aplicados nas aquisições do IFRO, proporcionam melhor participação das micro e pequenas 

empresas locais. 

Por meio do API de compras governamentais, disponível no endereço eletrônico 

<http://compras.dados.gov.br/docs/home.html> (BRASIL, [s.d.]a),  foram obtidos os dados de 

empresas de Rondônia cadastradas no SICAF, o que permite cruzar informações com os 

dados provenientes dos itens licitados para saber se os vencedores do certamente são 

empresas locais ou de fora. 

O portal eletrônico do IFRO, disponível em <http://portal.ifro.edu.br/> (IFRO, [s.d.]), 

disponibiliza acesso a documentos importantes, tais como relatórios de gestão, processo de 

compras e o Plano de Desenvolvimento Institucional. Com eles é possível identificar o modo 

como são desenvolvidas as políticas de compras da instituição e a correlação de seus objetivos 

institucionais com as compras públicas focadas no desenvolvimento local.  

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), alcançou 

em 2017 a marca dos 45 anos de atuação como o principal agente de fortalecimento dos 

empreendimentos com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões por ano. Durante este período 

acumulou grande quantidade de dados e informações a respeito da atividade 

microempreendedora do Brasil, que muito interessam a esta pesquisa.   

Por meio do portal do Sebrae Nacional, disponível em 

<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae> (SEBRAE, [s.d.]), foram obtidas informações 

relevantes sobre o micro empreendedorismo. As áreas de maior concentração de suas 

atividades, fatores que promovem o desenvolvimento da atividade e aqueles que o reduzem, 

estão disponíveis no portal. Também consta lá, para acesso livre, o resultado de uma pesquisa 

realizada em julho de 2017 que retrata o perfil das micro e pequenas empresas brasileiras, 

cujos dados possibilitam melhor compreensão da realidade em que se insere este estudo. 

Os processos de coleta e de análise foram realizados em momentos distintos e 

intercalados, conforme mostrado por meio do Quadro 14.   

 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://compras.dados.gov.br/docs/home.html
http://portal.ifro.edu.br/
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae
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Quadro 14 - Etapas ou atividades da pesquisa 

Atividade/Etapa Forma/meio de realização 

Levantamento de dados 

sobre o IFRO e seu 

processo de compras 

Por meio do portal eletrônico do IFRO foram acessados o PDI 2018-2022 e 

documentos que regulamentam o processo de compras da instituição, além de 

outras informações relevantes para a pesquisa. 

Levantamento de dados 

das ME/EPP 

Acessando os portais eletrônicos do SEBRAE e do Simples Nacional e o API de 

Compras Governamentais, chegou-se a informações que permitiram identificar o 

perfil das ME/EPP, além de conhecer os dados quantitativos referentes à atuação 

destas empresas em Rondônia e de seu cadastramento junto ao SICAF.  

Classificação de dados 

das ME/EPP 

Os quantitativos das ME/EPP de Rondônia foram classificados em razão das 

regiões e municípios do Estado onde elas atuam. 

Levantamento de 

informações sobre as 

licitações do IFRO 

Acessando o portal de compras governamentais do governo federal foram 

realizados downloads dos editais das licitações realizadas pelo IFRO em 2017.  

Classificação e análises 

dos editais de licitações 

Para possibilitar a compreensão do que o IFRO pretendeu fazer em 2017 os dados 

dos editais foram classificados e analisados. 

Obtenção dos dados dos 

itens licitados 

Acessando o API de compras governamentais foram realizados downloads dos 

dados de todos os itens licitados pelo IFRO em 2017, na modalidade de pregão 

eletrônico. 

Conversão dos dados 

dos itens para planilhas 

do Excel e exclusão de 

variáveis desnecessárias 

Os dados dos itens licitados foram obtidos em arquivos tipo texto (.csv) e tiveram 

que ser convertidos para arquivos do tipo planilhas do Excel (.xlsx). Nesta 

atividade, as variáveis que não interessavam a pesquisa, tais como descrição dos 

produtos ou serviços licitados, unidade de medidas, número dos processos de 

compras e outros, foram excluídas. 

Obtenção dos 

resultados dos itens 

licitados 

Acessando o portal de compras governamentais foram realizados downloads de 

todas as atas com os resultados dos pregões realizados pelo IFRO em 2017. 

Conversão dos dados 

consignados nas atas 

para planilhas do Excel 

As atas foram convertidas de documentos tipo (.pfd) para documentos tipo texto 

(.txt) e, individualmente (item a item), foram copiados para planilhas do Excel os 

trechos do texto que informavam número do item, o CNPJ/CPF do fornecedor, o 

valor estimado para contratação e valor da proposta final. 

Obtenção dos dados 

cadastrais dos 

fornecedores 

Acessando o API de compras governamentais foram realizados downloads dos 

dados cadastrais dos fornecedores selecionados nos processos licitatórios 

realizados pelo IFRO em 2017. 

Conversão dos dados 

dos fornecedores e 

unificação das 

informações coletadas 

Os dados dos fornecedores também tiveram que ser convertidos de arquivos tipo 

texto (.csv) para planilhas do Excel (.xlsx). Após convertidos, utilizando 

ferramentas do Excel foi possível criar links de correlação entre as diversas 

planilhas elaboradas e unificar todos os dados em uma única planilha. 

Análises dos dados 

coletados 

Utilizando métodos estatísticos, por meio dos Softwares Microsoft Office Excel 

(versão 2010), IBM SPSS Statistics (versão 25.0.0) e R (versão 3.5.0), com auxílio 

de consultoria especializada em estatísticas, os dados coletados foram analisados.    

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019) 

 

3.3 População e Amostra 

 

Pesquisas científicas são realizadas para estudar temáticas especificas, a partir de um 

composto de fatores determinantes da população ou universo da pesquisa, também entendido 

como “um conjunto definido de elementos que possuem determinadas características” (GIL, 
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2008, p. 89). Dado o grande volume destes elementos, não é sempre que será possível estudá-

los de forma censitária, incluindo todos os componentes da população nas análises. Por esta 

razão, utilizam-se amostras do universo dos elementos pesquisados (GIL, 2008).    

A amostragem, de acordo com Tavares (2007), é utilizada para avalizar dados que 

reflitam as relações entre uma parcela das informações de dada população e a sua totalidade. 

Tendo “por objetivo principal determinar meios e métodos para estudar as populações através 

de amostras” (TAVARES, 2007, p. 74), permite o estudo de uma população a partir de uma 

parcela menor extraída desta população.  

Quando a probabilidade de um grupo de elementos pertencerem a uma população não 

é conhecida, diz-se que a amostra é não probabilística e os resultados de suas análises não 

devem ser generalizados. Tal situação também ocorre nos casos em que a amostragem é 

realizada a partir de critérios estabelecidos pelo pesquisador sem fundamentação matemática 

ou estatística, normalmente em razão da conveniência ou facilidade de acesso aos dados. 

Diversamente, quando é possível selecionar os componentes de uma amostra a partir da 

probabilidade deles representar a população do qual foram extraídos, então a amostragem é do 

tipo probabilístico, cujo processo de seleção submete-se à utilização de técnicas e leis 

estatísticas para possibilitar oportunidades iguais a todos os elementos da população estudada 

(TAVARES, 2007; GIL, 2008).  

Na amostragem por conveniência ou acessibilidade “o pesquisador seleciona os 

elementos a que tem acesso, admitindo que estes possam, de alguma forma, representar o 

universo” (GIL, 2008, p. 94). Raciocínio similar é empregado na amostragem intencional, em 

que é selecionada, de acordo com as informações disponíveis, uma parte da população que 

possa representá-la (GIL, 2008). 

Enquanto caracterização da população de dados que poderiam ser analisados neste 

trabalho ter-se-ia todas as compras realizadas pela administração pública. Porém, como a 

amostra de dados da pesquisa retrata a realidade de uma única instituição, deliberadamente 

escolhida pelo pesquisador, concretiza-se o procedimento de amostragem não-probabilística, 

intencional e por conveniência. Pelos mesmos critérios e por representar o espaço temporal 

mais recente quando a pesquisa foi concebida, delimitou-se que seriam analisados todos os 

processos de compras, realizados pelo IFRO, no período compreendido entre 01 de janeiro e 

31 de dezembro de 2017. 

Neste período foram realizadas 105 licitações no âmbito do IFRO, entre pregões, na 

forma eletrônica ou presencial e RDC´s. Estas licitações tiveram por objetivo adquirir 

produtos e serviços, contratar obras de construção civil e conceder espaço físico para terceiros 
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explorarem atividades comerciais de interesse da comunidade escolar. Contratação de obras e 

concessão de espaço físico não são plenamente contempladas pela política de incentivo às 

ME/EPP e pregões na forma presencial não têm seus dados disponibilizados na internet, o que 

dificulta o acesso. Com isso, esses dados foram subtraídos das análises juntamente com os 

pertencentes a processos cancelados, restando as informações de 11.362 itens licitados em 94 

processos realizados na modalidade de pregão eletrônico.  

Quanto aos dados que indicam o potencial da atividade microempreendedora no 

Estado de Rondônia, considerando as dificuldades de acesso a cadastros melhor estruturados 

sobre empresas do Estado, utilizou-se informações do Simples Nacional, disponível em 

<http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/> (BRASIL, [s.d.]d), cujos dados 

representam 86% dos pequenos empreendedores e são de acesso livre.  

A credibilidade dos resultados obtidos neste estudo não está condicionada ao potencial 

de generalizar as conclusões das análises realizadas. Busca-se conhecer o alcance das ações 

empreendidas pelo IFRO e os fatores que o influenciam, sem pretender propor explicações do 

mesmo fenômeno em realidades ou contextos universais.  

Tal assertiva, somada à experiência do pesquisador no trato com as compras públicas e 

ao fato de, conforme já informado, exercer a função de coordenador de compras e licitações 

em um dos Campi do IFRO, explicam as razões que motivaram o modo como foram 

selecionados os dados coletados no presente trabalho. Ou seja, a facilidade de acessar e 

compreender informações relacionadas às compras que o IFRO realiza, determinou a adoção 

do critério de amostragem não probabilística, intencional e por conveniência. 

 

3.4 Análise e Interpretação dos Dados 

 

De acordo com Gibbs (2009) analisar dados em uma pesquisa propõe algum tipo de 

transformação das informações. Após coletados, os dados são processados “por meio de 

procedimentos analíticos, até que se transformem em uma análise clara, compreensível, 

criteriosa, confiável e até original” (GIBBS, 2009, p. 16), capaz de incutir maior validade aos 

resultados alcançados e convertê-los em conhecimentos cientificamente atestados. 

As análises estatísticas possibilitam indicar ou explicar a razão para que determinada 

situação aconteça e suas ferramentas são reunidas em dois grupos: o que se ocupa da 

descrição estatística dos dados e aquele cujas análises proporcionam inferências estatísticas. 

Da estatística descritiva podem ser obtidos resultados em forma de frequências absolutas ou 

relativas, além de médias, medianas e modas que são formas de agrupar informações em torno 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/
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de concentrações de dados. A inferência estatística utiliza a teoria das probabilidades para 

possibilitar que conclusões alcançadas por meio de análises de uma amostra representem toda 

a população da qual ela foi retirada e permitam inferir que os resultados seriam os mesmos se 

todos os elementos tivessem sido analisados (TAVARES, 2007). 

Para os dados quantitativos foram priorizadas as técnicas de estatística descritiva, 

focadas nas frequências relativas das variáveis. Contudo, para aprofundar as análises, visando 

aclarar os resultados e ampliar suas validades, ou para obter mais informações, também foram 

realizadas análises univariadas, multivariadas e de validação cruzada.  

A análise das variáveis qualitativas foi realizada por meio de contagens de fatores e 

cálculos de frequências relativas individualizadas dos dados contados (MARTINS et al., 

2007), que permitiram entender melhor os problemas enfrentados por micro e pequenas 

empresas ao vender para instituições públicas, além do estudo das características qualitativas 

de fornecedores atuais ou potenciais do IFRO. 

Sinteticamente, por meio do Quadro 15 mostra-se como foram realizados os estudos e 

avaliações neste trabalho.  

 

Quadro 15 – Forma de análise dos dados coletados 

Fonte dos Dados Coletados Como foram executadas as análises 

Editais de licitações realizadas pelo 

IFRO 

Descrição estatística de frequências relativas e/ou dados 

quantitativos das variáveis, com auxílio do Software Microsoft 

Office Excel (versão 2010), bem como de variáveis qualitativas por 

meio da análise documental. 

Identificação de problemas e respectivas soluções correlacionadas a 

dificuldades que micro e pequenas empresas encontram ao vender 

para instituições públicas. 

Identificação temática em leis que deram suporte à análise 

documental. 

 

Informações sobre as ME/EPP 

rondonienses 

Estudos e legislação tratando das 

compras públicas como instrumento de 

desenvolvimento local 

Itens licitados pelo IFRO 

Descrição estatística de frequências relativas e/ou dados 

quantitativos das variáveis, realizada com auxílio dos Softwares 

Microsoft Office Excel (versão 2010) e IBM SPSS Statistics (versão 

25.0.0), além de análises univariada, multivariada e de validação 

cruzada, realizada por consultoria especializada em estatística com 

auxílio do Software R (versão 3.5.0). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Os métodos estatísticos, de acordo com Lakatos e Marconi (2003), possibilitam 

reduzir fenômenos a dados quantificáveis, permitindo comprovar a existência de relações 

entre as variáveis do fenômeno estudado ou alcançar generalizações acerca de sua natureza, 

ocorrência ou significado.  
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As variáveis em uma análise estatística têm a função de possibilitar mensurações a 

partir dos dados coletados. Elas podem ser tipificadas como variáveis de medição, de 

contagem ou binárias. São binárias aquelas que admitem apenas duas respostas, como sexo 

masculino ou feminino, por exemplo. As variáveis de medição, como o valor de um produto, 

não possibilitam contagens, de modo oposto às variáveis de contagem, cujos conteúdos 

normalmente são as quantidades. As variáveis de contagem são denominadas discretas e as de 

medição, contínuas (MARTINS et al., 2007). 

Neste trabalho, para descrever as variáveis discretas, de caracterização qualitativas, 

foram utilizadas as frequências absolutas e relativas, enquanto que para descrever as variáveis 

continuas, de caracterização quantitativas, foram utilizadas medidas de tendência central, 

dispersão e posição.  

Dos editais de licitação foram analisadas as variáveis que indicam a modalidade de 

licitação, o valor total estimado dos itens, a unidade realizadora do processo, a forma de 

participação prevista para ME/EPP, a utilização do SRP e do mecanismo de compras 

compartilhadas ou IRP. 

As informações coletadas a respeito dos fornecedores de Rondônia, além de conter as 

principais características das ME/EPP, permitiram identificar a quantidade de empresas 

rondonienses que poderiam ser beneficiadas pela Lei Complementar n
o
 123/2006 e que estão 

cadastradas no SICAF.     

O cerne das análises e os principais resultados obtidos provêm dos itens licitados, mais 

especificamente dos resultados finais dos certames realizados, a partir dos quais foram obtidas 

as informações a respeito dos fornecedores selecionados. Cada um dos itens licitados 

representam os casos de estudo e suas características ou partes constituintes contemplam as 

variáveis analisadas, cujos conteúdos são descritos por meio do Quadro 16. 

Para alcançar respostas ao problema de pesquisa e atender os objetivos propostos para 

este trabalho, além de indicar o nível de aproveitamento das ações desenvolvidas pelo IFRO 

para a participação de pequenos fornecedores locais em suas compras, haveriam de ser 

apontados os fatores que exercem influência sobre o resultado observado. Esta parte do 

desafio foi superada por meio de análises estatísticas realizadas com auxílio de consultoria 

especializada em estatística, para identificar os fatores que impactaram as notas aferidas pelos 

itens licitados. Referidas notas fazem parte das variáveis analisadas e foram calculadas em 

razão do local de proveniência dos fornecedores selecionados. 
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Quadro 16 – Variáveis constitutivas dos itens estudados 

Variável Descrição 

UASG 

Representa as unidades operativas dos processos licitatórios realizados no âmbito do 

IFRO (Reitoria, Campus Colorado do Oeste, Campus Vilhena, Campus Cacoal, Campus 

Ji-Paraná, Campus Ariquemes, Campus Porto Velho Calama, Campus Porto Velho 

Zona Norte e Campus Guajará Mirim).  

Benefício 
Indica se o item (produto ou serviço) licitado era de participação exclusiva de ME/EPP 

ou não. 

Favorecimento 

fornecedor local 

Indica se o edital de licitação possibilitava preferência de contratação aos fornecedores 

locais para o item licitado. 

O item favorece 

fornecedor local 

Se no item licitado houver previsão de favorecimento para fornecedores locais esta 

variável recebe valor 1, caso contrário recebe valor 0. 

Quantidade Quantidade de produto ou serviço que foi licitado no item. 

Valor estimado Valor unitário previsto para aquisição do produto ou serviço licitado no item. 

Valor estimado total Valor unitário previsto multiplicado pela quantidade de produto ou serviço licitado.  

Local de Entrega Munícipio onde os produtos ou serviços licitados deverão ser entregues. 

Locais de entrega 
Quando existe mais de um munícipio como local de entrega esta variável assume o 

valor “vários”. 

Valor proposto final Menor valor proposto para fornecer o item licitado. 

Desconto Diferença entre valor previsto e o valor proposto final. 

Desconto (%) Percentual representativo do desconto obtido. 

Valor total final 

proposto para o item  

Valor unitário da proposta final multiplicado pela quantidade de produtos ou serviços 

licitados no item.  

CNPJ/CPF Identificação do fornecedor que venceu a licitação. 

Natureza Jurídica Do fornecedor que venceu a licitação. 

Ramo de Negócio Do fornecedor que venceu a licitação. 

Porte da Empresa Do fornecedor que venceu a licitação. 

Município Município onde o fornecedor que venceu a licitação é sediado. 

Fornecedor Local 
Verifica se o fornecedor que venceu a licitação é do mesmo município em que deverão 

ser entregues os produtos/serviços licitados (valor 1 quando for sim e 0 quando for não). 

UF Estado onde o fornecedor que venceu a licitação é sediado. 

Fornecedor do Estado 
Verifica se o fornecedor que venceu a licitação é de Rondônia/RO (valor 1 quando for 

sim e 0 quando for não). 

Microrregião 
Microrregião de RO onde o fornecedor que venceu a licitação é sediado. (quando não é 

de RO esta variável assume o valor ‘outros Estados’). 

Fornecedor da 

Microrregião 

Verifica se o município do fornecedor que venceu a licitação é localizado na 

microrregião do município em que os produtos/serviços deverão ser entregues (valor 1 

quando for sim e 0 quando for não) 

Nota do item 

Obtida pela soma das seguintes notas: 20 pontos quando o fornecedor é de Rondônia, 30 

pontos quando o fornecedor é da Microrregião do local de entrega e 50 pontos quando o 

fornecedor é do mesmo município do local de entrega. 

Classes de valores 

estimados 

Faixas de valores estimados para fornecimento dos itens: (0 – 20 mil, 20 mil – 40 mil, 

40 mil – 60 mil, 60 mil – 80 mil, acima de 80 mil).  

Classes de valores 

finais propostos  

Faixas de valores finais propostos para fornecimento dos itens: (0 – 20 mil, 20 mil – 40 

mil, 40 mil – 60 mil, 60 mil – 80 mil, acima de 80 mil). 

Classes de descontos 

obtidos 

Faixas de descontos alcançados pelos valores finais propostos para fornecimento dos 

itens: (0 – 8%, 8% - 16%, 16% - 24%, 24% - 32%, acima de 32%). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

A fim de avaliar os fatores que influenciam as Notas (“Nota = 0” e “Nota > 0”) foi 

utilizado o método Stepwise (EFROYMSON, 1960) para a seleção de variáveis. O método 
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Stepwise é definido como uma mescla dos métodos Backward e Forward. Dessa forma, 

primeiramente, usando o método Forward (EFROYMSON, 1960), foi feita uma análise 

univariada que consistiu na aplicação dos testes Qui-quadrado e Exato de Fisher (AGRESTI, 

2002) para as variáveis qualitativas e o teste de Mann-Whitney (HOLLANDER; WOLFE, 

1999) para as variáveis quantitativas.  

As variáveis que apresentaram um valor-p inferior a 0,25 foram selecionadas para a 

análise multivariada, sendo então aplicado o método Backward (EFROYMSON, 1960) por 

meio de um modelo de Regressão Logística (AGRESTI, 2002). O método Backward é o 

procedimento de retirar, por vez, a variável de maior valor-p, repetindo o procedimento até 

que restem no modelo somente variáveis significativas. Para o método Backward foi adotado 

um nível de 5% de significância. Para verificar se o modelo ajustado estava adequado foram 

calculadas algumas medidas de qualidade de ajuste, sendo elas: Pseudo R² (NAGELKERKE, 

1991) e parâmetros de acurácia (AUC, Sensibilidade e Especificidade). 

Para validar o modelo foi usado o método da validação cruzada (MINGOTI, 2007), 

que é uma técnica utilizada para avaliar a capacidade de generalização de um modelo a partir 

de uma determinada base de dados. A Validação Cruzada é utilizada para verificar quão 

preciso o modelo é na prática, ou seja, ele permite avaliar o desempenho do modelo em uma 

nova base de dados.  

Para tanto, foi necessário dividir a base de dados em dois subconjuntos mutualmente 

exclusivos e em seguida utilizar um deles para a estimação do modelo (base de treinamento) e 

o outro para a validação do modelo (base de teste). A base de dados pode ser dividida em 

partes iguais ou não. De acordo com Johnson e Wichern (2002) para que o método seja 

eficiente, é recomendável que a base de teste seja entre 25% a 50% do banco de dados 

original. Neste trabalho foi utilizada uma proporção de 3/4 para a base de treinamento. 
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4  DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DA SITUAÇÃO PROBLEMA  

 

O diagnóstico de realidades organizacionais é a base para as investigações e subsidia a 

definição de estratégias de enfrentamento de problemas. Ele envolve uma situação-problema a 

ser resolvida ou uma oportunidade que poderá ser aproveitada e busca aprofundar a 

compreensão desta situação. Possibilita identificar as causas principais do problema, nas quais 

estão contidos os fatores que mais corroboram para sua existência, explicitando seu contexto e 

realidade para torná-lo mais inteligível (DAGNINO, 2012). 

No diagnóstico de situações envolvendo atividades organizacionais a abordagem 

interpretativa de análise destaca-se por ser necessário demonstrar peculiaridades do problema 

estudado, que não são sempre percebidas em outras análises. Faz-se necessário privilegiar o 

rigor da investigação científica, sem, no entanto, deixar de compreender as práticas 

organizacionais, que raramente cabem em uma estrutura de regras inflexíveis de análises 

(MORGAN, 1996; NAVES et al., 2000).    

Em razão da complexidade das organizações não é possível analisá-las como processo 

linear. Antes de tentar manipular, artificial e controladamente, potenciais causas e efeitos do 

problema estudado, parte-se de um mapeamento contextualizado da organização, visando 

identificar tendência no agir dos atores envolvidos com a problemática, para compreender 

melhor a realidade e delinear possíveis intervenções (NAVES et al., 2000).   

 

4.1 Contexto e Realidade Investigada  

 

No desenvolvimento de estudos científicos que buscam indicar soluções para 

determinada problemática, a descrição das circunstâncias que envolvem a pesquisa é uma das 

etapas. Sem entender corretamente o contexto e a realidade que fornecerá os insumos da 

pesquisa, não se chega aos seus delimitadores e condicionantes, permitindo-se, ainda, que 

sejam ignoradas suas premissas. É o momento de evidenciar as informações correlacionadas 

ao problema estudado, bem como aquelas que possibilitem identificar a organização ou o 

contexto da pesquisa. Dados básicos, histórico e descrição geral que demonstrem a realidade 

da organização ou do cenário pesquisado, são importantes pontos a serem levantados. 

Neste estudo, o cenário pesquisado envolve as contratações públicas enquanto 

ferramentas de desenvolvimento local que propõem uma função dualizada: amplificar os 

resultados dos gastos públicos, possibilitando mais emprego e renda para a população, ao 

mesmo tempo em que são reduzidas as necessidades de estocar materiais. Para tanto, os 
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pequenos negócios locais haverão de ser tratados com prioridade nas contratações do setor 

público. Esta é a premissa. 

Envolvidos com a problemática pesquisada, têm-se, de um lado, como ator principal, 

uma organização pública, mais especificamente, seus processos de compras e contratações, de 

outro, seus fornecedores, principalmente os micros e pequenos. Então teremos, ainda que em 

graus de profundidade diferenciados, duas frentes investigadas: uma instituição federal de 

ensino público que atua no Estado de Rondônia e, para complementar as análises desta 

primeira, porém de modo mais esparso e sucintamente, a atividade microempreendedora do 

Estado de Rondônia.  

 

4.1.1 IFRO e suas Compras  

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) é uma 

instituição de ensino técnico profissionalizante e de formação de nível superior que atua no 

Estado de Rondônia.  

De acordo com seu Plano de Desenvolvimento Institucional em vigência (PDI IFRO 

2018 – 2022), a instituição faz parte da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

do Brasil. Esta rede focaliza justiça social, equidade, competitividade econômica e geração de 

novas tecnologias, propondo-se atender as demandas da população brasileira no que diz 

respeito à formação profissional, difusão de conhecimentos tecnológicos e suporte aos 

arranjos profissionais, todos considerados fatores cruciais ao desenvolvimento educacional e 

socioeconômico de um país (IFRO, 2018).  

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), 

Autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), foi criado através da 

Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008. A referida lei reorganizou a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica composta pelas Escolas 

Técnicas, Agrotécnicas e CEFETs, transformando-os em Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia. Nacionalmente, a Instituição faz parte de uma rede 

federal de educação profissional, científica e tecnológica centenária, que teve sua 

origem no Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, assinado pelo Presidente 

Nilo Peçanha, por meio do qual foram criadas 19 (dezenove) Escolas de Aprendizes 

Artífices. 

O IFRO é detentor de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-

pedagógica e disciplinar, equiparado às universidades federais. É uma instituição 

especializada na oferta de educação profissional e tecnológica, atuando na educação 

básica e superior, na pesquisa e no desenvolvimento de produtos e serviços em 

estreita articulação com a sociedade. Regionalmente, é resultado da integração da 

Escola Técnica Federal de Rondônia, à época em fase de implantação, e da Escola 

Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste, com 15 (quinze) anos de existência. 

(IFRO, 2018, p. 21 - 22). 
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Este mesmo documento diz ser objetivo estratégico do IFRO contribuir para o 

desenvolvimento regional sustentável promovendo o acesso ao trabalho e, por consequência, à 

renda, que possibilita maior dignidade às pessoas. De acordo com informações dispostas no 

Portal Eletrônico do IFRO “[...] a ação institucional deve promover o desenvolvimento local, 

a inserção econômica e social, a gestão participativa, o fortalecimento do controle social, a 

produção de conhecimentos, tecnologia e serviços em benefício da sociedade” (IFRO, [s.d.]), 

cumprindo sua missão institucional. 

As particularidades dos moldes de sua atuação mais próximas da realidade estudada 

neste trabalho, também de acordo com o PDI IFRO 2018 – 2022, referem-se aos princípios 

das Políticas de Extensão, cujos impactos das ações do IFRO devem propiciar a 

transformação social por meio do desenvolvimento local e regional (IFRO, 2018). 

  

Os Projetos de Práticas Empreendedoras seguem a linha de investimento para o 

empreendedorismo social, com vistas à geração de renda e oportunidades de 

trabalho. São desenvolvidos por servidores, estudantes e comunidade externa; têm 

sido importantes ferramentas para a geração de novos negócios, alguns dos quais 

direcionados para incubação. A pesquisa, o ensino e a extensão são fortemente 

integrados, visto que tais projetos podem envolver formação profissional, estudo de 

cenários e condições de desenvolvimento e aplicação de soluções técnicas e 

tecnológicas (IFRO, 2018, p. 113). 

 

Em linha com estes princípios, algumas atividades de extensão, por exemplo, são 

desenvolvidas em parceria com o Governo do Estado de Rondônia e com Sebrae/RO, visando 

fortalecer o empreendedorismo e, como Política de Gestão, tem-se a responsabilidade 

econômica-socioambiental como fio condutor das atividades do IFRO na direção de:  

 

[...] um conjunto de práticas, ações e iniciativas capazes de tornar efetivo o princípio 

das funções econômica, social e ambiental, mediante adoção, implementação e 

gestão de atividades em benefício da comunidade, proporcionando a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas, bem como o desenvolvimento do ser humano e da 

cultura da sustentabilidade. Essa política deve ser compreendida como uma 

responsabilidade legal e um compromisso social da instituição com a comunidade 

(IFRO, 2018, p. 109). 

Podem ser citados como responsabilidade social o atendimento a grupos 

vulneráveis, a redução das desigualdades socioeconômicas, o aumento da 

escolaridade, as medidas de mitigação ou prevenção de danos ambientais, o fomento 

ou incentivo a práticas empreendedoras e de geração de emprego e renda, dentre 

outras (IFRO, 2018, p. 111). 

 

Acessando o Portal Eletrônico do IFRO, verifica-se que a instituição tem ampla 

atuação no Estado de Rondônia, ofertando cursos de Educação e Formação Profissional na 
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modalidade presencial e a distância, com Campi atendendo todas as regiões conforme 

mostrado na Figura 5.  

 

Figura 5 – Mapa de distribuição das atividades do IFRO 

 
Fonte: IFRO [s.d.]. 

 

As compras realizadas pelo IFRO seguem a mesma disciplina legal das demais 

instituições públicas brasileiras e no período compreendido entre 2015 e 2017, alcançaram o 

montante de R$ 117,2 milhões (BRASIL, [s.d.]b), distribuídos conforme demonstrado na 

Tabela 1, a seguir.  

  

Tabela 1 – Compras realizadas pelo IFRO de 2015 a 2017 

Porte da empresa 2015 2016 2017 

Microempresa R$ 23.635.643,38 
71,7% 

R$ 16.234.039,24 
82,4% 

R$ 10.538.633,09 
81,7% 

Pequena Empresa R$ 13.770.906,67 R$ 16.036.149,77 R$ 10.825.374,20 

Outros R$ 14.470.104,05 28,3% R$ 6.888.989,94 17,6% R$ 4.799.495,01 18,3% 

Total R$ 51.876.654,10 100,0%  R$ 39.159.178,85 100,0%  R$ 26.163.502,30 100,0%  

Fonte:  Elaborado pelo autor com dados de Brasil [s.d.]b 

 

Para realização das licitações no âmbito da Autarquia, há uma inovação operacional 

que visa dar maior unicidade ao processo. Pela portaria nº 1.570, de 08 de agosto de 2016, o 

IFRO normatizou um processo denominado compras compartilhadas, por meio do qual é 

potencializada a utilização do Sistema de Registro de Preços, ampliando as possibilidades de 

aquisição de produtos e contratações de serviços, classificados como comuns, com maior 
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agilidade, reduzindo o quantitativo de procedimentos licitatórios e propiciando ganhos de 

escala, dado ao volume de produtos a serem licitados em cada processo, além de possibilitar a 

padronização de produtos e serviços adquiridos (IFRO, 2016). 

As compras compartilhadas propõem a utilização mais intensiva do mecanismo de IRP 

disciplinado pelo Decreto n
o
 7.892/2013, de tal forma que as licitações realizadas por 

qualquer das unidades do IFRO contêm, com algumas exceções, as demandas de todas as 

demais. Sua operacionalidade segue basilarmente o fluxo descrito na Figura 6. 

 

Figura 6 – Sequência de atividades das compras compartilhadas do IFRO 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

4.1.2 Pequenos Negócios de Rondônia e as Compras Públicas 

 

O estudo das particularidades dos pequenos negócios de Rondônia, apesar de 

relevante, não é o objetivo central deste trabalho. Por esta razão, o que se buscou reunir são 

apenas dados e informações que contribuem para análises posteriores ou possibilitem 

amplificar sua compreensão, além da descrição abreviada do que caracteriza essas empresas. 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) é o principal 

representante dos pequenos negócios – aqueles com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões 

– a nível nacional e também em Rondônia. No âmbito estadual, tem-se ainda a Federação do 

A unidade que 
realizará a licitação  

elabora a lista de 
produtos ou serviços 

a serem licitados 

Esta lista  é inserida em uma 
planilha eletrônica de acesso 
virtual disponibilizada para 

que todas as demais unidades 
possam informar os 

quantitativos que pretedem 
sejam licitados 

A unidade que realizará a 
licitaçao assume o papel de orgão 

gerenciador e consolida as 
informações das demandas 

informadas pelas outras unidades, 
elaborando a lista final de itens a 

serem licitados 

O orgão gerenciador realiza 
pesquisas de preços dos 

produtos/serviços que serão 
licitados e elabora o Edital de 

Licitaçoes e seus anexos 

Após analisado pela assessoria 
jurídica da Advcacia Geral da 
União, publica-se o Edital de 

Licitação e o certame é realizado 

Concluido o certame licitatório, 
homologa-se o resultado da 

licitação adjudicando os itens 
licitados aos vencedores da 

competição 

Então o órgão gernciador recolhe 
as assinaturas das Atas de Registro 
de Preços (ARP) e disponibiliza-

as, por meio de pasta 
compartiilhada na Internet, para as 
demais unidades que informaram 

suas demandas 

Conforme se apresentem as necessidades, são 
emitidas as Notas de Empenhos concretizando a 
realização da compra, em quantidades e tempos 
distintos para cada uma das unidades do IFRO, 
que participaram conjunamente do processo 
licitatório. 
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Comércio de Rondônia (FECOMÉRCIO) e na maioria dos municípios há câmaras de 

dirigentes lojistas, associações comercias e industriais, além de algumas cooperativas. 

As micros e pequenas empresas brasileiras são normalmente conduzidas pelo próprio 

empreendedor e familiares. Apenas 15% dos dirigentes são empregados. Elas atuam em quase 

todas as atividades produtivas, porém suas principais ocupações são verificadas no setor de 

comércio (42,2%) e de serviços (36,6%). No setor de comércio os pequenos negócios estão 

concentrados nas atividades de minimercados, mercearias e armazéns, respondendo por 8,1% 

do total de empresas. Comércio de peças automotivas, de cosméticos, perfumaria e higiene 

pessoal, completa a lista de preferência dos pequenos empreendedores. No setor de serviços a 

atividade mais popular é de cabeleireiros, manicures e pedicures, seguidos das atividades 

voltadas ao fornecimento de alimentos e de bebidas, além do segmento de transportes 

rodoviários de cargas (SEBRAE, [s.d.]).  

Produtos como gêneros alimentícios e de limpeza, material de expediente, suprimentos 

de informática, insumos agropecuários, materiais de construção, equipamentos e materiais 

para laboratórios, que são consumidos pelo IFRO, podem ser fornecidos por armazéns e 

mercearias de pequeno porte locais, além dos serviços de transportes.  

Em uma pesquisa quantitativa, realizada em julho de 2017, por meio de questionário 

com perguntas abertas e fechadas e colhendo dados de 10.284 entrevistados em todo o País, o 

Sebrae Nacional buscou retratar o perfil das ME/EPP brasileiras. Essa pesquisa mostrou que o 

tempo médio de vida das ME/EPP é de 14 anos para o cenário nacional e 12 anos para 

Rondônia, indicando tratar-se de organizações em avançado processo de consolidação de suas 

atividades (SEBRAE, [s.d.]). Outras informações da pesquisa podem ampliar o entendimento 

da problemática deste trabalho e a Tabela 2 foi elaborada para mostrá-las. 

 

Tabela 2 – Perfil das micro e pequenas empresas do Brasil e de Rondônia 

Perfil pesquisado Brasil Rondônia 

Optantes pelo simples 86% 86% 

Concordam que a formalização melhorou a renda 75% 71% 

Atividade empreendedora é a única fonte de renda 70% 71% 

Já venderam produtos ou serviços para órgãos públicos 33% 42% 

Principal dificuldade é encontrar clientes para vender mais 30% 25% 

Dificuldades em cumprir determinações legais 14% 19% 

Já deixou de pagar algum imposto 25% 28% 

Acredita que irá aumentar o porte da empresa nos próximos anos 66% 73% 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados da pesquisa do perfil de ME/EPP realizada em julho de 2017 pelo 

SEBRAE Nacional (SEBRAE, [s.d.]). 
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O levantamento de dados e informações inerentes à atividade microempreendedora do 

Estado de Rondônia que guardem relação com as compras públicas é uma das atividades desta 

pesquisa. Como o principal condicionante para uma empresa participar de processos 

licitatórios realizados por instituições públicas integrantes do Governo Federal é fazer parte 

do Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), as informações constantes neste cadastro 

permitem apreender sobre quem já está convencido de se tornar fornecedor do setor público e 

a Tabela 3 foi elaborada para detalhar tais informações. 

 

Tabela 3 – Quantidade de empresas de Rondônia cadastradas no SICAF 

Microrregião Município 
Microempresa 

(ME) 

Empr. Pequeno 

Porte (EPP) 
ME + EPP Outras 

Alvorada 

D´Oeste 

Alvorada 4 67% 2 33% 6 100% - 

Nova Brasilândia 17 85% 3 15 % 20 100% - 

Seringueiras - 2 100% 2 100% - 

São Miguel 5 83% 1 17% 6 100% - 

Total da Microrregião 26 76% 8 24% 34 100% - 

Ariquemes 

Alto Paraíso 1 50% - 1 50% 1 50% 

Ariquemes 152 56% 67 25% 219 81% 51 19% 

Machadinho 12 60% 4 20% 16 80% 4 20% 

Monte Negro 3 60% - 3 60% 2 40% 

Rio Crespo 1 100% - 1 100% - 

Total da Microrregião 169 57% 71 24% 240 81% 58 19% 

Cacoal 

Alta Floresta 24 62% 8 20% 32 82% 7 18% 

Alto Alegre 2 29% 2 28% 4 57% 3 43% 

Cacoal 151 55% 72 26% 223 81% 51 19% 

Espigão D´Oeste 7 44% 6 37% 13 81% 3 19% 

Novo Horizonte 11 73% 4 27% 15 100% - 

Ministro Andreazza 13 62% 5 24% 18 86% 3 14% 

Rolim de Moura 95 59% 42 26% 137 85% 24 15% 

Santa Luzia 5 83% - 5 83% 1 17% 

Total da Microrregião 308 57% 139 28% 447 83% 92 17% 

Colorado 

D´Oeste 

Cabixi - 2 67% 2 67% 1 33% 

Cerejeiras 14 47% 9 30% 23 77% 7 23% 

Colorado D´Oeste 58 67% 14 16% 72 83% 15 17% 

Corumbiara 2 67% - 2 67% 1 33% 

Total da Microrregião 74 60% 25 20 % 99 80% 24 20% 
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Tabela 3 – Quantidade de empresas de Rondônia cadastradas no SICAF 

(conclusão) 

Microrregião Município 
Microempresa 

(ME) 

Empr. Pequeno 

Porte (EPP) 
ME + EPP Outras 

Guajará Mirim 
Guajará Mirim 137 65% 36 17% 173 82% 38 18% 

São Francisco 2 22% 6 67% 8 89% 1 11% 

Total da Microrregião 139 63% 42 19% 181 82% 39 18% 

Ji-Paraná 

Jaru 41 51% 27 34% 68 85% 12 15% 

Ji-Paraná 302 58% 110 21% 412 79% 112 21% 

Gov. Jorge 

Teixeira 
1 100% - 1 100% - 

Mirante da 

Serra 
2 50% 2 50% 4 100% - 

Nova União 5 83% - 5 83% 1 17% 

Ouro Preto 32 62% 7 13% 39 75% 13 25% 

Presidente 

Médici 
19 54% 8 23% 27 77% 8 23% 

Teixeirópolis 3 50% 3 50% 6 100% - 

Theobroma 1 100% - 1 100% - 

Urupá 4 50% 4 50% 8 100% - 

Vale do Paraíso 1 100% - 1 100% - 

Total da Microrregião 411 57% 161 23% 572 80% 146 20% 

Porto Velho 

Buritis 16 64% 6 24% 22 88% 3 12% 

Campo Novo 6 75% 1 12% 7 87% 1 13% 

Candeias 18 75% 3 12% 21 87% 3 13% 

Cujubim 6 75% 1 12% 7 87% 1 13% 

Itapuã D´Oeste 1 25% 1 25% 2 50% 2 50% 

Nova Mamoré 5 100% - 5 100% - 

Porto Velho 1.574 58% 593 22% 2.167 80% 539 20% 

Total da Microrregião 1.626 58% 605 22% 2.231 80% 549 20% 

Vilhena 

Chupinguaia 3 75% - 3 75% 1 25% 

Pimenta Bueno 64 60% 22 21% 86 81% 20 19% 

São Felipe 2 100% - 2 100% - 

Vilhena 148 53% 50 18% 198 71% 81 29% 

Total da Microrregião 217 55% 72 18% 289 74% 102 26% 

Total Geral 2.970 58% 1.123 22% 4.093 80% 1.010 20% 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]a 

 

Conforme mostrado na Tabela 2, a maioria (86%) dos pequenos empreendedores é 

optante pelo simples nacional, cujos dados são disponibilizados para acesso livre por meio do 

sítio eletrônico da Receita Federal. Por meio da Tabela 4, elaborada a partir desses dados, 

pretende-se mostrar a distribuição destas empresas nos municípios e microrregiões de 
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Rondônia, correlacionando-as com o cadastro SICAF. Isto mostra o potencial local de 

empresas alcançadas pela Lei Complementar n
o
 123/2006 para as compras públicas. 

 

Tabela 4 – Quantidade de empresas rondonienses cadastrada no Simples Nacional (fev./2018) 

Microrregião Município 
ME e EPP 

Simples 

ME e EPP 

SICAF 

Alvorada D´Oeste 

Alvorada D'oeste 535 6 1% 

Nova Brasilândia D'oeste 547 20 4% 

São Miguel do Guaporé 765 6 1% 

Seringueiras 334 2 1% 

Total Microrregião 2.181 34 2% 

Ariquemes 

Alto Paraiso 545 1 - 

Ariquemes 5.436 219 4% 

Cacaulândia 149 - 

Machadinho D'oeste 1.182 16 1% 

Monte Negro 457 3 1% 

Rio Crespo 98 1 1% 

Vale do Anari 183 - 

Total Microrregião 8.050 240 3% 

Cacoal 

Alta Floresta D'oeste 1.126 32 3% 

Alto Alegre dos Parecis 308 4 1% 

Cacoal 4.309 223 5% 

Castanheiras 58 - 

Espigão D'oeste 1.370 13 1% 

Novo Horizonte do Oeste 225 15 7% 

Ministro Andreazza 244 18 7% 

Rolim de Moura 3.020 137 5% 

Santa Luzia D'oeste 258 5 2% 

Total Microrregião 10.918 447 4% 

Colorado D´Oeste 

Cabixi 214 2 1% 

Cerejeiras 819 23 3% 

Colorado D´Oeste 955 72 8% 

Corumbiara 197 2 1% 

Pimenteiras do Oeste 82 - 

Total Microrregião 2.267 99 4% 

Porto Velho 

Buritis 1.379 22 2% 

Campo Novo de Rondônia 301 7 2% 

Candeias do Jamari 1.009 21 2% 

Cujubim 825 7 1% 

Itapuã do Oeste 296 2 1% 

Nova Mamoré 808 5 1% 

Porto Velho 21.585 2.167 10% 

Total Microrregião 26.203 2.231 9% 
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Tabela 4 – Quantidade de empresas rondonienses cadastrada no Simples Nacional (fev./2018) 

(conclusão) 

Microrregião Município 
ME e EPP 

Simples 

ME e EPP 

SICAF 

Vilhena 

Chupinguaia 388 3 1% 

Parecis 127 - 

Pimenta Bueno 1.943 86 4% 

Primavera de Rondônia 104 - 

São Felipe D'oeste 153 2 1% 

Vilhena 5.284 198 4% 

Total Microrregião 7.999 289 4% 

Ji-Paraná 

Governador Jorge Teixeira 174 1 1% 

Jaru 2.489 68 3% 

Ji-Paraná 6.753 412 6% 

Mirante da Serra 389 4 1% 

Nova União 189 5 3% 

Ouro Preto do Oeste 2.093 39 2% 

Presidente Médici 876 27 3% 

Teixeirópolis 142 6 4% 

Theobroma 177 1 1% 

Urupá 367 8 2% 

Vale do Paraiso 190 1 1% 

Total Microrregião 13.839 572 4% 

Guajará Mirim 

Costa marques 542 - 

Guajará-Mirim 1.602 173 11% 

São Francisco do Guaporé 535 8 1% 

Total Microrregião 2.679 181 7% 

Total Geral em Fevereiro-2018 74.136 4.093 5% 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]a e [s.d.]d 

 

 

Como se observa, apenas 5% das empresas optantes pelo Simples Nacional são 

cadastradas no SICAF. Este resultado demonstra a dimensão do desafio que precisará ser 

superado para que os pequenos empresários de Rondônia estejam mais presentes nas 

contrações realizadas por instituições públicas, principalmente as federais.  

As razões que podem explicar tais resultados são indicados por  Prado et al. (2011), 

Flynn et al. (2013), Nicholas e Fruhmann (2014), Souza et al. (2015), Patil (2017), Stake 

(2017), como obstáculos ao acesso de pequenos empreendedores aos contratos celebrados por 

órgãos públicos, dentre eles, o desinteresse dos potenciais fornecedores em se submeterem às 

normas burocratizadas que as aquisições públicas exigem, aliado à insuficiência de 

esclarecimento quanto às oportunidades oferecidas por este nicho de mercado. 
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4.2 A amplitude do Modus Operandi das Compras Realizadas pelo IFRO para a 

Participação de Pequenos Fornecedores Locais  

 

Para diagnosticar a atuação do IFRO enquanto agente de fomento ao desenvolvimento 

local por meio das compras e contratações que realiza, as análises foram concentradas em dois 

momentos. Preliminarmente foram examinados os editais de licitações para depois explorar 

com maior profundidade os resultados dos certames licitatórios, correspondentes aos 

processos de aquisições de produtos ou contratações de serviços realizados em 2017. 

 

4.2.1 Descrição Analítica dos Editais de Licitação 

 

Com a pretensão de melhor visualizar o universo daquilo que é comumente adquirido 

ou contratado pelo IFRO, por meio da Tabela 5, listou-se as licitações realizadas em 2017 nas 

modalidades: pregão eletrônico (PE), pregão presencial (PP) e regime diferenciado de 

contratação (RDC), pelas unidades que compõem a capacidade operacional da instituição. 

 

Tabela 5 – Relação dos processos licitatórios realizados pelo IFRO em 2017 

Unidade: Campus Colorado do Oeste 

Objeto Modalidade Valor (R$ 1,00) 

Contratação de manutenção corretiva e preventiva da rede de 

distribuição elétrica, TV por assinatura. 
PE  7.463,76 

Aquisição de equipamentos de laboratório e refrigeração PE  837.066,65 

Aquisição de combustíveis PE  135.404,00 

Aquisição de núcleo, ração e concentrado para alimentação de animais PE  625.081,83 

Aquisição de toner, tinta e papel fotográfico para impressão PE  245.462,48 

Aquisição de EPI e EPC PE  340.988,35 

Aquisição de produtos agropecuários PE  438.405,90 

Aquisição de placas de sinalização, material gráfico, carimbo e 

contratação de stop em rádio e veículo de som 
PE  100.739,16 

Aquisição de produtos de acondicionamento, embalagem, copa e 

cozinha 
PE  169.901,07 

Aquisição de materiais de construção PE  1.097.560,13 

Contratação de serviço de manutenção de equipamentos de laboratórios PE 106.663,97 

Prestação de serviço de mecanização e transporte de madeira e carga e 

descarga 
PP  73.962,10 

Contratação de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica 

e ramais 
PE  21.923,35 

Aquisição futura de produtos e serviços de manutenção predial PE  97.189,95 

Aquisição de carga de extintores, gases, nitrogênio, água mineral e 

carvão 
PE  134.635,36 

Aquisição de material de expediente PE  144.415,96 

Aquisição de produtos agropecuários PE  87.805,55 

Aquisição de produtos laboratórios PE 495.850,28 

Prestação de serviço de manutenção de motores elétricos PP  17.032,30 
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Tabela 5 – Relação dos processos licitatórios realizados pelo IFRO em 2017 

(continuação) 

Aquisição de equipamentos para laboratórios PE 151.980,22 

Aquisição de produtos para adequação de acessibilidade PE 898.431,20 

Aquisição de produtos agropecuários PE 721.362,85 

Contratação de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica 

e ramais 
PE  21.923,35 

Contratação de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos 

topográficos, meteorológicos e cozinha 
PE 64.581,51 

Aquisição de produtos laboratórios PE 496.250,28 

Aquisição de materiais de construção PE 253.875,87 

Aquisição de gêneros alimentícios PE 3.069.029,38 

Contratação de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos 

topográficos, meteorológicos e cozinha 
PE 72.758,54 

Aquisição de produtos laboratórios II PE 79.050,01 

Contratação de serviços de limpeza e conservação PE 714.504,88 

Aquisição de produtos agropecuários 2 PE 254.293,30 

Aquisição de gêneros alimentícios 2 PE 64.791,16 

Construção do bloco pedagógico administrativo RDC 3.243.296,30 

Unidade: Campus Vilhena 

Objeto Modalidade Valor (R$ 1,00) 

Contratação de serviço de link dedicado de internet PE 670.879,92 

Contratação de serviço de link dedicado de internet PE 319.599,96 

Aquisição de material de expediente PE 934.654,47 

Aquisição de materiais de copa e cozinha PE 104.611,69 

Aquisição de materiais para o laboratório do curso de edificações e outros 

materiais para o laboratório de metalografia e de usinagem 
PE 29.860,91 

Aquisição de materiais de copa e cozinha PE 41.738,94 

Serviços de empresa especializada em decoração PE 7.271,00 

Aquisição de material de expediente PE 26.100,00 

Aquisição de canecas personalizadas PE 52.212,00 

Unidade: Campus Cacoal 

Objeto Modalidade Valor (R$ 1,00) 

Aquisição de gêneros alimentícios PE 213.874,40 

Concessão de cantina escolar PE - 

Contratação de serviço de esgotamento de fossa PE 111.669,25 

Aquisição de conjuntos moto bombas d’água elétricos PE 73.135,08 

Aquisição de madeiras PE 70.098,60 

Aquisição de equipamentos diversos PE 204.077,96 

Aquisição de materiais para eventos e artes PE 150.937,77 

Aquisição de filtros e elementos filtrantes PE 134.186,91 

Aquisição de medicamentos e instrumentos veterinários PE 218.638,82 

Contratação de serviços de perfuração de poço artesiano PE 164.634,07 

Unidade: Campus Ji-Paraná 

Objeto Modalidade Valor (R$ 1,00) 

Aquisição de materiais ti PE 1.403.175,76 

Distribuição de jornais PE 78.944,30 

Aquisição conjunta de instrumentos musicais, áudio, vídeo e fotos PE 1.183.205,36 

Concessão de cantina escolar PE - 
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Tabela 5 – Relação dos processos licitatórios realizados pelo IFRO em 2017 

(continuação) 

Aquisição conjunta de reagentes de laboratório PE 256.315,25 

Concessão de cantina escolar PE - 

Contratação de serviços comuns de engenharia PE 189.420,65 

Construção de um bloco de 3 salas de aula RDC 709.915,48 

Unidade: Campus Ariquemes 

Objeto Modalidade Valor (R$ 1,00) 

Contratação de link dedicado de internet PE 1.083.105,17 

Aquisição de materiais hidráulicos PE 430.673,48 

Aquisição de gás e água mineral PE 203.283,23 

Contratação de serviços de dedetização PE 377.173,77 

Contratação de serviço de mão de obra terceirizada PE 2.201.589,00 

Aquisição conjunta de medicamentos humanos e material 

farmacológico/hospitalares 
PE 113.275,38 

Aquisição conjunta de peças e recargas de extintores PE 123.213,63 

Aquisição de gás e água mineral PE R$ 222.754,35 

Conclusão das obras do refeitório RDC R$ 1.839.401,26 

Unidade: Campus Porto Velho Calama 

Objeto Modalidade Valor (R$ 1,00) 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise 

de água 
PE 563.140,37 

Aquisição e instalação de vidro temperado (blindex) PE 17.804,31 

Contratação de empresa especializada na organização de eventos PE 615.301,47 

Contratação de empresa especializada em serviços de lavanderia PE 68.807,46 

Concessão de cantina escolar PE - 

Aquisição de material esportivo PE 1.111.328,74 

Aquisição de material de acondicionamento e embalagem PE 303.777,42 

Prestação de serviços reprográficos PE 554.025,13 

Serviço de instalação/adequação hidráulica e de esgoto em laboratórios PE 16.766,23 

Prestação de serviços de manutenção em grupo gerador e subestação PE 242.643,88 

Contratação de fretamento de transporte coletivo PE 460.645,00 

Aquisição de material de acondicionamento e embalagem e esportivos PE 66.306,05 

Aquisição de material para atender ao curso de formação inicial e 

continuada (FIC) 
PE 215.878,69 

Serviço de instalação/adequação hidráulica e de esgoto em laboratórios PE 16.766,23 

Aquisição de equipamentos diversos PE 1.319.615,59 

Construção de quadras poliesportivas RDC 5.125.468,75 

Unidade: Campus Porto Velho Zona Norte 

Objeto Modalidade Valor (R$ 1,00) 

Confecção e fornecimento de carimbos e materiais acessórios PE 214.306,00 

Aquisição conjunta de suprimentos de impressora PE 225.556,00 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar 
PE 89.799,00 

Aquisição conjunta de suprimentos de impressora PE 2.574.793,00 

Concessão de serviços reprográficos PE - 

Aquisição de licença de software PE 56.791,75 

Aquisição de equipamentos para infraestrutura do laboratório de redes PE 1.988.208,00 
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Tabela 5 – Relação dos processos licitatórios realizados pelo IFRO em 2017 

(conclusão) 

Aquisição conjunta de material gráfico PE 5.297.924,00 

Aquisição de licença de software PE 116.201,72 

Adequação de instalação de 02 estúdios, 02 salas de edições. RDC 509.632,32 

Unidade: Reitoria 

Objeto Modalidade Valor (R$ 1,00) 

Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de 

hospedagem 
PE 2.736.235,64 

Prestação do serviço de arbitragem PE 35.242,16 

Aquisição de materiais de suporte para atividades de divulgação e 

desenvolvimento institucional 
PE 881.223,24 

Contratação de serviço de emissão e renovação de certificação digital PE 13.828,58 

Contratação de serviços comuns de engenharia PE 146.060,53 

Serviços técnico-especializados na organização e realização de concurso 

público 
PE 12.239.686,00 

Unidade: Campus Guajará Mirim 

Objeto Modalidade Valor (R$ 1,00) 

Aquisição de kit rasp barry, quadro de vidro PE 341.517,58 

Concessão de lanchonete (cantina) escolar PE - 

Aquisição de equipamentos de laboratório PE 372.196,74 

Pincel/marcador para quadro branco e refil PE 71.411,55 

Aquisição de quadro de vidro temperado, estante gaveteiro PE 50.848,92 

Aquisição de uniformes escolares e camisetas PE 799.621,49 

Aquisição de equipamentos, reagentes e vidrarias PE 836.306,91 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]c 

 

A partir da relação genérica dada na Tabela 5, as informações dos editais de licitação 

foram segmentadas para focalizar as partes constitutivas dos processos que concentram dados 

de maior relevância para a problemática estudada neste trabalho. Com isso, foram extraídos os 

valores e quantitativos dos processos realizados, evidenciando, também:  

a) as modalidades de licitação utilizadas;  

b) as formas previstas para participação de micro e pequenas empresas;  

c) a utilização do sistema de registro de preços e do mecanismo de IRP para 

compartilhamento das compras entre as unidades do IFRO ou atendimento das 

necessidades de outros órgãos públicos;  

d) a utilização dos benefícios previstos no Decreto n
o
 8.538/2015 para favorecer 

microempresas e assemelhados locais.   

No que diz respeito à utilização de compras realizadas pelo IFRO como instrumento 

de desenvolvimento local, alguns avanços percebidos apontam para ações isoladas de duas 

unidades da instituição que beneficiam ME/EPP locais, como critério de atendimento à 
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sustentabilidade socioeconômica. O montante dos valores e as quantidades de processos 

licitatórios que contemplam esta prerrogativa são os descritos na Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Licitações realizadas pelo IFRO em 2017 que favorecem ME/EPP Locais  

Campus Quantidade Valor (R$ 1,00) 

Colorado D´Oeste 29 27,6% 11.197.292,50 16,1% 

Cacoal 3 2,9% 597.147,29 0,9% 

Total 32 30,5% 11.794.439,79 17,0% 

Geral 105             100,0% 69.522.975,27 100,0% 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]c  

 

Com concentração dos processos dessa natureza no Campus Colorado D´Oeste, 

conforme mostra a Figura 7, essas duas unidades operativas do IFRO fazem constar em seus 

editais de licitação que os pequenos empreendedores do local em que os produtos ou serviços 

deverão ser entregues têm preferência de contratação. 

 

Figura 7  - Distribuição das licitações do IFRO em 2017 que favorecem ME/EPP locais 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Brasil [s.d.]c 

 

 Dada a diferenciação no grau de dificuldade imputado às empresas que participam de 

licitações públicas, a modalidade de licitação é fator impactante à decisão de um fornecedor 

envolver-se com certames licitatórios, principalmente se ele é micro ou pequena empresa.  

Os dados coletados junto aos editais de licitação do IFRO indicam forte utilização do 

Pregão Eletrônico, conforme demonstra a Tabela 7, o que facilita a participação de 

fornecedores nos processos licitatórios da instituição por permitir que todas as etapas sejam 

realizadas a distância, por meio da internet, mas também dificulta o acesso de quem tem 

dificuldades para operar sistemas informatizados de comunicação. 
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Tabela 7 – Processos licitatórios realizados pelo IFRO em 2017 por modalidade 

Campus 

Pregão Presencial RDC Eletrônico Pregão Eletrônico Total 

Qtde 
Valor  

(R$ 1,00) 
Qtde 

Valor  

(R$ 1,00) 
Qtde 

Valor  

(R$ 1,00) 
Qtde 

Valor  

(R$ 1,00) 

Colorado D´Oeste 2 90.994,40 1 3.243.296,30 30 11.949.390,30 33 15.283.681,00 

Vilhena - - - - 9 2.186.928,89 9 2.186.928,89 

Cacoal - - - - 10 1.341.252,86 10 1.341.252,86 

Ji-Paraná - - 1 709.915,48 5 3.111.061,32 6 3.820.976,80 

Ariquemes - - 1 1.839.401,26 8 4.755.068,01 9 6.594.469,27 

PVH Calama - - 1 5.125.468,75 14 5.572.806,57 15 10.698.275,32 

PVH Zona Norte - - 1 509.632,32 9 10.563.579,47 10 11.073.211,79 

Reitoria - - - - 6 16.052.276,15 6 16.052.276,15 

Guajará Mirim - - - - 7 2.471.903,19 7 2.471.903,19 

Total 
2 90.994,40 5 11.427.714,11 98 58.004.266,76 105 69.522.975,27 

1,9% 0,1% 4,7% 16,4% 93,3% 83,4% 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]c 

 

A participação das unidades do IFRO nos processos licitatórios realizados não é 

equânime. Há diferenciação nos volumes de atividades, tanto em relação aos quantitativos de 

processos realizados, quanto ao montante dos valores que foram licitados, indicando que, 

conforme mostrado por meio da Figura 8, também são diferenciados os pesos que cada 

unidade do IFRO tem nas licitações que são realizadas no âmbito da instituição. 

 

Figura 8 – Peso de cada unidade nas licitações realizadas pelo IFRO em 2017 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Brasil [s.d.]c 

 

Boa parcela (mais de 33%) das licitações realizadas pelo IFRO em 2017 não tinha a 

preocupação em favorecer ME/EPP, porém não há indicativo de descumprimento da Lei 

Complementar n
o
 123/2006. Tal constatação deve-se, principalmente, às contratações de obras 
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licitadas por meio de Regime Diferenciado de Contratações (RDC), cujos valores ultrapassam 

os limites estabelecidos em lei para que a licitação reserve cotas de participação para micro e 

pequenas empresas. A Tabela 8 evidencia com maior riqueza de detalhes como foi tratado o 

resguardo legal da fatia de mercado que cabe aos pequenos negócios nas licitações do IFRO. 

 

Tabela 8 – Forma de realização das licitações do IFRO em 2017  

Campus 
Exclusivo ME / EPP 

Ampla Concorrência e 

Exclusivo ME / EPP 
Ampla Concorrência 

Qtde. Valor (R$ 1,00) Qtde. Valor (R$ 1,00) Qtde. Valor (R$ 1,00) 

Colorado D´Oeste 30 11.190.475,82 1 135.404,00 2 3.957.801,18 

Vilhena 7 1.196.449,01 2 990.479,88 - - 

Cacoal 9 1.341.252,86 - - 1 - 

Ji-Paraná 3 1.518.464,91 1 1.403.175,76 2 899.336,13 

Ariquemes 6 1.470.373,84 - - 3 5.124.095,43 

PVH Calama 8 1.260.131,52 6 9.195.499,92 1 242.643,88 

PVH  Zona Norte 4 586.452,75 4 9.977.126,72 2 509.632,32 

Reitoria 3 930.293,98 1 2.736.235,64 3 12.385.746,53 

Guajará Mirim 5 2.099.706,45 2 372.196,74 - - 

Total 
75 21.593.601,14 17 24.810.118,66 14 23.119.255,47 

71,4% 31,0% 16,0% 35,7% 13,2% 33,2% 

Geral 105 69.522.975,27 105 69.522.975,27 105 69.522.975,27 

Fonte: Elaborada pelo autor com informações de Brasil [s.d.]c 

 

É perceptível que, para cada uma das formas de realização das licitações houve modos 

distintos de atuação das respectivas unidades do IFRO. A identificação do volume de 

participação, individualizada por Campi e reitoria, permite perceber como, efetivamente, são 

operacionalizadas as atividades que impactam a participação de ME/EPP nas licitações que a 

instituição realiza, conforme evidenciado na Figura 9.  

 

Figura 9 – Participação das unidades do IFRO nas licitações de 2017  

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Brasil [s.d.]c 
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Uma das novidades para os processos licitatórios foi a edição do Decreto n
o
 

7.892/2013, que regulamentou o sistema de registro de preços previsto pelo art. 15 da Lei n
o
 

8.666/1993, o qual possibilita aglutinar, em um mesmo processo, as demandas de várias 

instituições públicas, permitindo, ainda, àquelas organizações que não participaram do 

processo realizar aquisição de produtos já licitados, por meio de adesão à ata na qual foram 

consignados os itens adjudicados aos respectivos vencedores do certame. Às micro e 

pequenas empresas tal sistemática de licitações e compras públicas provê benefícios 

decorrentes do volume maior de produtos que podem ser vendidos com a participação em um 

único processo, ao mesmo tempo em que traz preocupações e riscos.  

Ao registrar seus preços, o fornecedor não está concretizando uma venda. As 

instituições públicas poderão comprar quaisquer quantidades e em períodos definidos, 

conforme suas necessidades, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. Os 

preços, uma vez registrados, não poderão sofrer reajustes e o fornecedor terá que entregar a 

quantidade empenhada, ainda que pequena, nos prazos e condições do edital de licitações. 

Por tais motivos, não poderiam ser negligenciados neste estudo os dados e 

informações que demonstram como o IFRO, por meio de suas unidades, tem feito uso dos 

mecanismos previstos pelo Decreto n
o
 7.892/2013. Condensando-se os valores e quantitativos 

de processos que utilizaram o SRP e o mecanismo de IRP, em sua forma orginalmente 

prevista para beneficiar outros órgãos públicos, ou na sua forma adaptada pelo IFRO, visando 

compartilhar os processos realizados no âmbito interno da instituição, chegou-se a Tabela 9, 

que mostra os valores acumulados em cada uma das formas de utilização do SRP.  

 

Tabela 9 - Utilização do SRP pelo IFRO em 2017 

Campus 
SRP Compartilhada IRP 

Qtde Valor (R$ 1,00) Qtde Valor (R$ 1,00) Qtde Valor (R$ 1,00) 

Colorado D´Oeste 24 11.013.533,04 12 8.701.625,78 1 245.462,48 

Vilhena 9 2.179.657,89 5 1.159.317,10 1 670.879,92 

Cacoal 9 1.341.252,86 7 1.057.279,86 1 70.098,60 

Ji-Paraná 4 2.921.640,67 4 2.921.640,67 - - 

Ariquemes 8 4.755.068,01 8 4.755.068,01 - - 

PVH Calama 11 5.521.469,80 9 5.062.947,23 1 215.878,69 

 PVH Zona Norte 8 10.563.579,47 5 8.402.378,00 - - 

Reitoria 4 15.870,973,46 2 895.051,82 - - 

Guajará Mirim 6 2.471.903,19 6 2.471.903,19 - - 

Total 
83 56.639.078,39 58 35.427.211,66 4 1.202.319,69 

79,0% 81,5% 55,2% 51,0% 3,8% 1,8% 

Geral 105 69.522.975,27 105 69.522.975,27 105 69.522.975,27 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]c 
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Reunindo-se todos os resultados das análises realizadas até aqui, conforme mostrado 

por meio da Tabela 10, é possível ter uma visão mais holística de como ocorreram os 

processos destinados a selecionar fornecedores do IFRO em 2017. Observa-se que o pregão 

eletrônico e o sistema de registro de preços concentraram a maior parte (80%) dos valores e 

quantidades de processos envolvidos nas transações realizadas e que metade delas continha 

demandas compartilhadas entre Campi e reitoria. 

  

Tabela 10 – Dados aglutinados das licitações realizadas pelo IFRO em 2017 

Modalidade / Formas de Licitação Valor (R$ 1,00) Qtde. 

Pregão Presencial 90.994,40 0,1% 2 1,9% 

RDC Eletrônico 11.427.714,11 16,4% 5 4,8% 

Pregão Eletrônico 58.004.266,76 83,4% 98 93,3% 

Exclusivo ME / EPP 21.593.601,14 31,1% 75 71,4% 

Ampla Concorrência e Exclusivo ME / EPP 23.810.118,66 35,7% 17 16,2% 

Ampla Concorrência 23.119.255,47 33,2% 14 13,3% 

Favorecendo ME/EPP Local 11.794.439,79 17,0% 32 30,5% 

Sistema de Registro de Preços 56.639.078,39 81,5% 83 79,0% 

Compartilhadas entre Unidades IFRO 35.427.211,66 51,0% 58 55,2% 

Participaram outros órgãos (IRP) 1.202.319,69 1,7% 4 3,8% 

Total 69.522.975,69 100,0% 105 Licitações 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]c 

 

Também é relevante apontar os principais atores, dentre as unidades do IFRO, que 

contribuíram para a formação dos dados correlacionados às licitações da instituição no ano de 

2017. É certo que muitas vezes esses dados não indicam necessariamente uma política de 

atuação.  Existem condicionantes da ação da unidade que ultrapassam a divisa do quanto lhe é 

possível escolher no momento de agir.  

As licitações de obras, que normalmente envolve valores altos nos contratos, são um 

bom exemplo. Para cumprir as normativas da Lei Complementar n
o
 147/2014, que 

regulamentou a exigência de licitações exclusivas para ME/EPP, não há como preferir 

contratar micro ou pequenas empresas locais para itens com valor superior a R$ 80 mil. A 

exigência estabelecida é para itens cujo valor total dos produtos ou serviços não ultrapasse 

esse limite, acima dele qualquer empresa pode participar e não é permitido preferir fornecedor 

local (BRASIL, 2014a).  

Sendo assim, a principal função dos dados mostrados na Tabela 11 é propiciar melhor 

compreensão a respeito do que as ações desenvolvidas no âmbito do IFRO conseguiriam 

prover em termos de benefícios para ampliar a participação de fornecedores locais. Não há 

pretensão de apontar falhas na condução das atividades desenvolvidas pelos Campi e reitoria.   
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Tabela 11 – Destaques das licitações realizadas pelo IFRO em 2017 

Modalidade / Forma Campus Valor (R$ 1,00) Quantidade 
Peso 

Médio 

Pregão Presencial Colorado do Oeste 90.994,40 0,1% 2 1,9% 1,0% 

RDC Eletrônico PVH Calama 5.125.468,75 7,4% 1 0,9% 4,2% 

Pregão Eletrônico Reitoria 16.052.276,15 23,1% 6 5,7% 14,4% 

Exclusivo ME / EPP Colorado do Oeste 11.190.475,82 16,1% 30 28,6% 24,9% 

Ampla Concorrência e 

Exclusivo ME / EPP 
PVH Zona Norte 9.977.126,72 14,3% 4 3,8% 9,1% 

Ampla Concorrência Reitoria 12.385.746,53 17,8% 3 2,8% 10,3% 

Privilegiando 

Fornecedores Locais 
Colorado do Oeste 11.197.292,50 16,1% 29 27,6% 21,9% 

Sistema de Registro de 

Preços (SRP) 
Reitoria 15.870.973,46 22,8% 4 3,8% 13,3% 

Compartilhada entre 

unidades do IFRO 
Colorado do Oeste 8.701.625,78 10,9% 12 12,5% 11,7% 

Demanda de outros 

órgãos públicos (IRP) 
Vilhena 670.879,92 0,9% 1 0,9% 0,9% 

Total Geral (IFRO)        69.522.975,69  105 Licitações 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]c 

 

Entender a influência, particularizada por unidade, das modalidades de licitação e das 

formas como são realizados os processos licitatórios no âmbito do IFRO, contribui para a 

proposição de ações futuras que possam orientar uma nova metodologia de gestão das 

compras para as unidades que compõem a instituição. 

A Tabela 12 descreve a atividade do Campus Vilhena em 2017 e mostra que 100% dos 

processos foram realizados utilizando-se pregão eletrônico. Seus certames dividem-se em 

exclusivo para ME/EPP e misto. Em 99,67% dos processos, utiliza-se o SRP e 53,01% dos 

valores licitados contêm demandas compartilhadas de outras unidades.  

 

Tabela 12 – Atuação do Campus Vilhena nas licitações do IFRO em 2017 

Modalidade / Forma 
Valor  

(R$ 1,00) 

Peso para: 
Qtde. 

Peso para: 

Unidade IFRO Unidade IFRO 

Pregão Presencial - - - - - - 

RDC Eletrônico - - - - - - 

Pregão Eletrônico 2.186.928,89 100,0% 3,1% 9 100,0% 8,6% 

Total 2.186.928,89 100,0% 3,1% 9 100,0% 8,6% 

Exclusivo ME / EPP 1.196.449,01 54,7% 1,7% 7 77,8% 6,7% 

Ampla Concorr. e Exclusivo ME / EPP 990.479,88 45,3% 1,4% 2 22,2% 1,9% 

Ampla Concorrência - - - - - - 

Privilegiando Fornecedor Local - - - - - - 

Sistema de Registo de Preços (SRP) 2.179.657,89 99, 7% 3,1% 9 100,0% 8,6% 

Compartilhada unidades IFRO 1.159.317,10 53,0% 1, 7% 5 55,6% 4,7% 

Demanda outros órgãos (IRP) 670.879,92 30,7% 0,9% 1 11,1% 0,9% 

Total Geral (IFRO) 69.522.975,27 105 Licitações 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]c 
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No Campus Colorado D´Oeste, conforme mostrado por meio da Tabela 13, 

concentram-se as ações de maior potencial para ampliar a participação de ME/EPP locais. Do 

valor dos processos realizados pelo Campus, 73,2% destinaram-se à participação exclusiva de 

ME/EPP, privilegiando fornecedores locais, o que sugere reflexos positivos para o IFRO, 

considerando que 56,93% do valor licitado continham demandas de outras unidades. 

 

Tabela 13 – Atuação do Campus Colorado nas licitações do IFRO em 2017 

Modalidade / Forma 
Valor  

(R$ 1,00) 

Peso para: 
Qtde. 

Peso para: 

Unidade IFRO Unidade IFRO 

Pregão Presencial 90.994,40 0,6% 0,1% 2 6,1% 1,9% 

RDC Eletrônico 3.243.296,30 21,2% 4,7% 1 3,0% 0,9% 

Pregão Eletrônico 11.949.390,30 78,2% 17,1% 30 90,9% 28,6% 

Total 15.283.681,00 100,0% 21,9% 33 100,0% 31,4% 

Exclusivo ME / EPP 11.190.475,82 73,2% 16,1% 30 90,9% 28,6% 

Ampla Concorr. e Exclusivo ME / EPP 135.404,00 0,9% 0,2% 1 3,0% 0,9% 

Ampla Concorrência 3.957.801,18 25,9% 5,7% 2 6,1% 1,9% 

Privilegiando Fornecedor Local 11.197.292,50 73,2% 16,1% 29 87,9% 27,6% 

Sistema de Registo de Preços (SRP) 11.013.533,04 72,1% 15,8% 24 72,7% 22,9% 

Compartilhada unidades IFRO 8.701.625,78 56,9% 12,5% 12 36,4% 11,4% 

Demanda outros órgãos (IRP) 245.462,48 1,6% 0,3% 1 3,0% 0,9% 

Total Geral (IFRO)   69.522.975,27 105 Licitações 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]c 

 

Por meio da Tabela 14 é possível observar que o valor integral das licitações 

realizadas pelo Campus Cacoal em 2017 advieram da modalidade pregão eletrônico e foram 

exclusivas para ME/EPP, sendo que 44,52% permitiam privilegiar fornecedores locais.  

 

Tabela 14 – Atuação do Campus Cacoal nas licitações do IFRO em 2017 

Modalidade / Forma 
Valor  

(R$ 1,00) 

Peso para: 
Qtde. 

Peso para: 

Unidade IFRO Unidade IFRO 

Pregão Presencial - - - - - - 

RDC Eletrônico - - - - - - 

Pregão Eletrônico 1.341.252,86 100,0% 1,9% 10 100,0% 9,5% 

Total 1.341.252,86 100,0% 1,9% 10 100,0% 9,5% 

Exclusivo ME / EPP 1.341.252,86 100,0% 1,9% 9 90,0% 8,6% 

Ampla Concorr. e Exclusivo ME / EPP - - - - - - 

Ampla Concorrência - - - 1 10,0% 0,9% 

Privilegiando Fornecedor Local 597.147,29 44,5% 0,9% 3 30,0% 2,9% 

Sistema de Registo de Preços (SRP) 1.341.252,86 100,0% 1,9% 9 90,0% 8,6% 

Compartilhada unidades IFRO 1.057.279,86 78,8% 1,5% 7 70,0% 6,7% 

Demanda outros órgãos (IRP) 70.098,60 5,2% 0,1% 1 10,0% 0,9% 

Total Geral (IFRO) 69.522.975,27 105 Licitações 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]c 
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Nas licitações realizadas pelo Campus Ji-Paraná, conforme mostrado na Tabela 15, o 

pregão eletrônico foi utilizado em 83,33% do valor licitado, quase 40% destinaram-se à 

participação exclusiva de ME/EPP e o SRP foi utilizado em 76,46%. 

 

Tabela 15 – Atuação do Campus Ji-Paraná nas licitações do IFRO em 2017 

Modalidade / Forma 
Valor 

(R$ 1,00) 

Peso para: 
Qtde. 

Peso para: 

Unidade IFRO Unidade IFRO 

Pregão Presencial - - - - - - 

RDC Eletrônico 709.915,48 18,6% 1,0% 1 16,7% 0,9% 

Pregão Eletrônico 3.111.061,32 81,4% 4,5% 5 83,3% 4,7% 

Total 3.820.976,80 100,0% 5,5% 6 100,0% 5,7% 

Exclusivo ME / EPP 1.518.464,91 39,7% 2,2% 3 50,0% 2,9% 

Ampla Concorr. e Exclusivo ME / EPP 1.403.175,76 36,7% 2,0% 1 16,7% 0,9% 

Ampla Concorrência 899.336,13 23,5% 1,3% 2 33,3% 1,9% 

Privilegiando Fornecedor Local - - - - - - 

Sistema de Registo de Preços (SRP) 2.921.640,67 76,5% 4,2% 4 66,7% 3,8% 

Compartilhada unidades IFRO 2.921.640,67 76,5% 4,2% 4 66,7% 3,8% 

Demanda outros órgãos (IRP) - - - - - - 

Total Geral (IFRO) 69.522.975,27 105 Licitações 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]c 

 

O RDC concentrou 41,87% do valor total das licitações realizadas pelo Campus 

Ariquemes e o pregão eletrônico foi utilizado nos demais processos. Em 2017 houve um 

montante considerável de recursos destinados à realização de obras, o que fez com que 

somente 33,47% do valor acumulado das licitações fosse destinado a participação exclusiva 

de ME/EPP, conforme mostra a Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Atuação do Campus Ariquemes nas licitações do IFRO em 2017 

Modalidade / Forma 
Valor  

(R$ 1,00) 

Peso para: 
Qtde. 

Peso para: 

Unidade IFRO Unidade IFRO 

Pregão Presencial - - - - - - 

RDC Eletrônico 1.839.401,26 41,8% 2,6% 1 11,1% 0,9% 

Pregão Eletrônico 2.553.479,01 58,1% 6,8% 8 88,9% 7,6% 

Total 4.392.880,27 100,0% 5,5% 9 100,0% 8,6% 

Exclusivo ME / EPP 1.470.373,84 33,5% 2,1% 6 66,7% 5,7% 

Ampla Concorr. e Exclusivo ME / EPP - - - - - - 

Ampla Concorrência 2.922.506,43 66,5% 7,4% 3 33,3% 2,8% 

Privilegiando Fornecedor Local - - - - - - 

Sistema de Registo de Preços (SRP) 2.553.479,01 58,1% 6,8% 8 88,9% 7,6% 

Compartilhada unidades IFRO 2.553.479,01 58,1% 6,8% 8 88,9% 7,6% 

Demanda outros órgãos (IRP) - - - - - - 

Total Geral (IFRO) 69.522.975,27  105 Licitações 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]c 
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A partir da Tabela 17, constata-se que em 47,91% dos valores licitados pelo Campus 

Porto Velho Calama foi utilizada a modalidade RDC e o restante pregão eletrônico. Quase 

86% continham, em um mesmo processo, itens destinados à participação exclusiva de 

ME/EPP e itens de ampla participação.   

 

Tabela 17 – Atuação do Campus Porto Velho Calama nas licitações do IFRO em 2017 

Modalidade / Forma 
Valor  

(R$ 1,00) 

Peso para: 
Qtde 

Peso para: 

Unidade IFRO Unidade IFRO 

Pregão Presencial - - - - - - 

RDC Eletrônico 5.125.468,75 47,9% 7,4% 1 6,7% 0,9% 

Pregão Eletrônico 5.572.806,57 52,1% 8,0% 14 93,3% 13,3% 

Total 10.698.275,32 100,0% 15,4% 15 100,0% 14,3% 

Exclusivo ME / EPP 1.260.131,52 11,8% 1,8% 8 53,3% 7,6% 

Ampla Concorr. e Exclusivo ME / EPP 9.195.499,92 85,9% 13,2% 6 40,0% 5,7% 

Ampla Concorrência 242.643,88 2,3% 0,3% 1 6,7% 0,9% 

Privilegiando Fornecedor Local - - - - - - 

Sistema de Registo de Preços (SRP) 5.521.469,80 51,6% 7,9% 11 73,3% 10,5% 

Compartilhada unidades IFRO 5.062.947,23 47,3% 7,3% 9 60,0% 8,6% 

Demanda outros órgãos (IRP) 215.878,69 2,0% 0,3% 1 6,7% 0,9% 

Total Geral (IFRO)   69.522.975,27 105 Licitações 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]c 

 

Pregão eletrônico e SRP concentraram 95,4% dos valores licitados pelo Campus Porto 

Velho Zona Norte e 90,1% possuíam, em um mesmo processo, itens destinados à participação 

exclusiva de ME/EPP e itens de ampla participação. Nas demandas de outras unidades do 

IFRO foram utilizados 75,9% dos valores dos itens, conforme mostrado na Tabela 18.  

 

Tabela 18 – Atuação do Campus Porto Velho Zona Norte nas licitações do IFRO em 2017 

Modalidade / Forma 
Valor  

(R$ 1,00) 

Peso para: 
Qtde 

Peso para: 

Unidade IFRO Unidade IFRO 

Pregão Presencial - - - - - - 

RDC Eletrônico 509.632,32 4,6% 0,7% 1 10,0% 0,9% 

Pregão Eletrônico 10.563.579,47 95,4% 15,2% 9 90,0% 8,6% 

Total 11.073.211,79 100,0% 15,9% 10 100,0% 9,5% 

Exclusivo ME / EPP 586.452,75 5,3% 0,8% 4 40,0% 3,8% 

Ampla Concorr. e Exclusivo ME / EPP 9.977.126,72 90,1% 14,3% 4 40,0% 3,8% 

Ampla Concorrência 509.632,32 4,6% 0,7% 2 20,0% 1,9% 

Privilegiando Fornecedor Local - - - - - - 

Sistema de Registo de Preços (SRP) 10.563.579,47 95,4% 15,2% 8 80,0% 7,6% 

Compartilhada unidades IFRO 8.402.378,00 75,9% 12,1% 5 50,0% 4,7% 

Demanda outros órgãos (IRP) - - - - - - 

Total Geral (IFRO)   69.522.975,27 105 Licitações 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]c 
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O pregão eletrônico foi utilizado em todas as licitações realizadas pela Reitoria. Do 

valor total licitado, 98,9% destinava-se a registrar preços para aquisições futuras e 77,2% era 

aberto a ampla concorrência, não privilegiando as ME/EPP, conforme mostra a Tabela 19.  

 

Tabela 19 – Atuação da Reitoria nas licitações do IFRO em 2017 

Modalidade / Forma 
Valor  

(R$ 1,00) 

Peso para: 
Qtde. 

Peso para: 

Unidade IFRO Unidade IFRO 

Pregão Presencial - - - - - - 

RDC Eletrônico - - - - - - 

Pregão Eletrônico 16.052.276,15 100,0% 23,1% 6 100,0% 5,7% 

Total 16.052.276,15 100,0% 23,1% 6 100,0% 5,7% 

Exclusivo ME / EPP 930.293,98 5,8% 1,3% 3 42,9% 2,9% 

Ampla Concorr. e Exclusivo ME / EPP 2.736.235,64 17,0% 3,9% 1 14,3% 0,9% 

Ampla Concorrência 12.385.746,53 77,2% 17,8% 3 42,9% 2,9% 

Privilegiando Fornecedor Local - - - - - - 

Sistema de Registo de Preços (SRP) 15.870.973,46 98,8% 22,8% 4 71,4% 3,8% 

Compartilhada unidades IFRO 895.051,82 5,6% 1,3% 2 28,6% 1,9% 

Demanda outros órgãos (IRP) - - - - - - 

Total Geral (IFRO)   69.522.975,27 105 Licitações 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]c 

 

A Tabela 20 descreve a atuação do Campus Guajará Mirim e permite observar que em 

100% das licitações realizadas em 2017 foi utilizado pregão eletrônico para registrar preços 

visando aquisições futuras. Quase 85% do valor total era de participação exclusiva de 

ME/EPP e o restante misto (participação exclusiva e ampla concorrência). 

 

Tabela 20 – Atuação do Campus Guajará Mirim nas licitações do IFRO em 2017 

Modalidade / Forma 
Valor  

(R$ 1,00) 

Peso para: 
Qtde. 

Peso para: 

Unidade IFRO Unidade IFRO 

Pregão Presencial - - - - - - 

RDC Eletrônico - - - - - - 

Pregão Eletrônico 2.471.903,19 100,0% 3,6% 7 100,0% 6,7% 

Total 2.471.903,19 100,0% 3,6% 7 100,0% 6,7% 

Exclusivo ME / EPP 2.099.706,45 84,9% 3,0% 5 71,4% 4,7% 

Ampla Concorr. e Exclusivo ME / EPP 372.196,74 15,1% 0,5% 2 28,6% 1,9% 

Ampla Concorrência - - - - - - 

Privilegiando Fornecedor Local - - - - - - 

Sistema de Registo de Preços (SRP) 2.471.903,19 100,0% 3,6% 6 85,7% 5,7% 

Compartilhada unidades IFRO 2.471.903,19 100,0% 3,6% 6 85,7% 5,7% 

Demanda outros órgãos (IRP) - - - - - - 

Total Geral (IFRO) 69.522.975,27 105 Licitações 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]c 
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4.2.2 Descrição Analítica dos Resultados das Licitações 

 

Nos estudos iniciais, expostos no tópico anterior, demonstrou-se o que o IFRO 

pretendia fazer nos processos de compras realizados em 2017. Com as análises e diagnósticos 

empreendidos a partir daqui, será discorrido a respeito do que foi efetuado e as respectivas 

consequências para a participação dos pequenos fornecedores locais. Logo, os dados e 

informações apresentados na sequência não estão mais correlacionados exclusivamente aos 

editais de licitações. Eles são provenientes dos itens que compunham cada uma das 105 

licitações realizadas pelo IFRO no ano de 2017 e contemplam os resultados alcançados nos 

certames licitatórios. 

Conforme explanado na fundamentação teórica deste trabalho, o RDC é a modalidade 

de licitação utilizada para licitar obras de engenharia cujo valor inviabiliza ações de 

contratação que privilegiem pequenos fornecedores. Já os pregões presenciais não têm suas 

informações disponibilizadas para acesso online, o que dificulta sua coleta. Por estas razões, 

os dados das licitações realizadas nessas duas modalidades, além dos processos cancelados, 

não foram analisados. Restaram 94 pregões eletrônicos, que representam 89,5% dos processos 

realizados pelo IFRO em 2017 para licitar 11.362 itens, dentre produtos e serviços.  

Contudo, há mais um corte que foi realizado. Dos itens levados a certame, um quinto 

(20,92%) não obteve sucesso na seleção dos fornecedores, por ausência de propostas ou por 

que as propostas apresentadas não foram aceitas, o que impossibilita análises relevantes para 

o presente estudo.  Retirando-se então da base de dados também estes itens, sobraram 8.984, 

que foram submetidos a mensurações de suas variáveis por meio de diagnósticos estruturados 

em dois grupos. No primeiro se descreve analiticamente os fornecedores que participaram das 

licitações, concomitantemente com um painel condensado das informações relacionadas à 

atividade microempreendedora do Estado de Rondônia. De modo mais denso e aprofundado, 

na sequência realizou-se um exame detalhado das partes que caracterizam estes 8.984 itens, 

principalmente das relacionadas com os respectivos fornecedores selecionados.  

 

4.2.2.1 Descrição Analítica dos Fornecedores Selecionados para os Itens Licitados  

 

Dos fornecedores que participaram das licitações realizadas pelo IFRO em 2017, 

foram identificadas 475 empresas, pequenas ou não, que conseguiram arrematar os itens 

licitados. As características desses fornecedores, descritas por meio da Tabela 21, constituem 
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as variáveis que possibilitam obter parte dos diagnósticos necessários ao apontamento de 

alternativas para o problema que impulsiona esta pesquisa.  

 

Tabela 21 – Descrição das características dos fornecedores selecionados em 2017 

Variável Tipo Quantidade % 

Ramo de Negócio 

Comércio Varejista 202 43% 

Comércio por Atacado 82 17% 

Transporte Terrestre 51 11% 

Outros 140 29% 

Natureza Jurídica 

Sociedade Empresária Limitada 291 61% 

Empresário Individual 106 22% 

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 60 13% 

Outras 18 4% 

Porte da Empresa 

Microempresa 267 56% 

Empresa de Pequeno Porte 199 42% 

Demais 9 2% 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]a 

 

 Redirecionando o foco dos estudos à localização geográfica das empresas, constata-se 

que o quantitativo das que são sediadas no Estado de Rondônia é inferior a ¼ dos 

fornecedores selecionados. Para tornar visualmente melhor explicado o cenário, na Figura 10 

apresenta-se a distribuição relativa das empresas, de acordo com seus estados de origem. 

 

     Figura 10 – Estados de origem dos fornecedores selecionados em 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Elaborada pelo Autor com dados de Brasil [s.d.]a 
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Não considerando nas análises os fornecedores de outros Estados, foi possível 

individualizar os municípios e microrregiões rondonienses onde estão sediadas as empresas 

locais. Mais da metade (55%) das empresas de Rondônia que venceram algum dos itens 

licitados pelo IFRO em 2017, estão sediadas nas microrregiões de Porto Velho e Ji-Paraná, 

onde também estão concentrados os dois maiores contingentes de empresas do Estado, o que 

explica os resultados. 

Porém, os achados mais expressivos das análises são percebidos ao se confrontar essas 

informações com os dados gerais e do SICAF de empresas das respectivas microrregiões. 

Constata-se que somente 2,46% das pequenas empresas rondonienses cadastradas no SICAF 

conseguem ser fornecedoras do IFRO. O percentual é ainda menor quando comparado ao total 

das empresas de Rondônia, reduzindo-se para apenas 0,13%, o que demonstra a 

disponibilidade de um vasto campo de atuação para ações que visem ampliar a participação de 

fornecedores locais nas compras do IFRO. A Tabela 22 mostra de forma sintetizada, em 

valores absolutos e relativos, a distribuição dos fornecedores rondonienses selecionados.  

 

Tabela 22 - Quantidade de fornecedores por microrregião de Rondônia 

Município/RO 

Microrregião/RO 

Total Alvorada 

D´Oeste 
Ariquemes Cacoal 

Colorado 

D´Oeste 

Guajará-

Mirim 

Ji-

Paraná 

Porto 

Velho 
Vilhena 

Pimenta Bueno - - - - - - - 1 1 

Vilhena - - - - - - - 8 8 

Jaru - - - - - 2 - - 2 

Guajará-Mirim - - - - 1 - - - 1 

São Francisco - - - - 1 - - - 1 

Colorado 

D´Oeste 
- - - 12 - - - - 12 

Rolim de 

Moura 
- - 1 - - - - - 1 

Porto Velho - - - - - - 36 - 36 

Alvorada 

D´Oeste 
1 - - - - - - - 1 

Ji-Paraná - - - - - 17 - - 17 

Ariquemes - 8 - - - - - - 8 

Cacoal - - 12 - - - - - 12 

Corumbiara - - - 1 - - - - 1 

Total de 

Empresas 

1 8 13 13 2 19 36 9 101 

1% 8% 13% 13% 2% 19% 36% 9% 100% 

Micro +  EPP 

SICAF 

34 240 447 99 181 572 2.231 289 4.093 

2,9% 3,3% 2,9% 13,1% 1,1% 3,3% 1,6% 3,1% 2,4% 

Micro + EPP 

Total 

2.181 8.050 10.918 2.267 2.679 13.839 26.203 7.999 74.136 

0,04% 0,09% 0,11% 0,57% 0,07% 0,13% 0,13% 0,11% 0,13% 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]a 
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Na análise individualizada das microrregiões, a de Colorado do Oeste, onde se localiza 

a unidade do IFRO que concentra 92% das licitações privilegiando fornecedores locais, 

apresenta resultados que destoam dos demais, com percentual de 13,1% das empresas 

cadastradas no SICAF, cinco vezes maior do que o alcançado pela instituição como um todo. 

O fato de privilegiar fornecedores locais nas licitações, isoladamente, não parece ser 

suficiente para explicar tal resultado, porém indica o potencial de ações e iniciativas que 

visam ampliar a participação das empresas locais em compras realizadas por órgãos públicos. 

Além do quantitativo de fornecedores, outros dados podem revelar informações que 

expandem a perceptibilidade acerca do que é subjacente aos resultados verificados. A 

quantidade de itens vencidos pelas empresas é um bom exemplo. Ao analisá-los, chega-se a 

uma informação que inova o prisma da participação de fornecedores locais nas licitações do 

IFRO.  Observa-se que, com média de 32,60 itens por fornecedor, inferior apenas ao Rio 

Grande do Sul, que alcançou 41,55, as empresas de Rondônia triunfaram em 36,65% dos itens 

licitados, o que não se verifica em relação às demais, conforme demonstrado na Tabela 23. 

 

Tabela 23 – Quantidade de itens vencidos por empresa fornecedora do IFRO em 2017 

UF 
Quantidade 

Fornecedores 

Quantidade 

Itens 

Média Itens 

Fornecedor 

Quantidade 

Itens (ME) 

Quantidade 

Itens (EPP) 

Quantidade 

Itens (Demais) 

CE 1 9 0,1% 9,00 9 0,1% - - 

AC 2 8 0,1% 4,00 8 0,1% - - 

PA 2 19 0,2% 9,50 1 0,0% 18 0,2% - 

PB 2 14 0,2% 7,00 14 0,2% - - 

PE 2 5 0,1% 2,50 - - 5 0,7% - 

RN 2 23 0,3% 11,50 22 0,2% 1 0,0% - 

MA 3 10 0,1% 3,33 6 0,1% 4 0,0% - 

MS 3 39 0,4% 13,00 39 0,4% - - 

AM 5 107 1,2% 21,40 43 0,5% 64 0,7% - 

BA 7 83 1,0% 11,86 79 0,9% 4 0,0% - 

ES 9 124 1,4% 13,78 109 1,2% 14 0,2% 1 0,0% 

MT 10 143 1,6% 14,30 115 1,3% 28 0,3% - 

GO 17 355 3,9% 20,88 122 1,4% 233 2,6% - 

DF 19 250 2,8% 13,16 193 2,1% 57 0,6% - 

RJ 21 102 1,1% 4,86 69 0,8% 31 0,3% 2 0,0% 

RS 22 914 10,2% 41,55 408 4,5% 506 5,6% - 

SC 23 576 6,4% 25,04 80 0,9% 496 5,5% - 

MG 62 1.300 14,5% 20,97 408 4,5% 892 9,9% - 

PR 63 533 5,9% 8,46 355 3,9% 177 2,0% 1 0,0% 

SP 99 1.077 12,0% 10,88 259 2,9% 812 9,0% 6 0,1% 

RO 101 3.293 36,6% 32,60 1.465 16,3% 1.802 20,0% 26 0,3% 

Total 475 8.984 100,0% 18,91 3.804 42,3% 5.144 57,2% 36 0,4% 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]a 
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Assim como o quantitativo de itens, os montantes dos valores das propostas dos 

fornecedores que venceram as disputas no certame licitatório produzem informações 

subjacentes reveladoras. Ao particularizar as análises, os dados indicam performance ainda 

melhor das empresas rondonienses, que conseguiram vencer 40,80% do valor total licitado, 

distribuídos entre microempresas com 22,40%, empresas de pequeno porte com 12,75% e 

outras com 5,65%.  

O percentual de participação de empresas rondonienses no valor licitado pelo IFRO é 

um resultado melhor do que o observado em outros estudos. De acordo com Almeida (2017), 

menos de 29% dos recursos licitados por órgãos públicos federais de Porto Velho – RO são 

adjudicados para empresas locais e o Estado de São Paulo, que neste estudo chegou a 7,99% 

do valor licitado, é o principal destinatário dos recursos evadidos. 

Ainda, o fato de microempresas de Rondônia terem superado as empresas de pequeno 

porte em 9,75% é um indicativo importante de aplicação eficaz da política de 

desenvolvimento local a partir das compras públicas, uma vez que o microempreendedor 

carece de apoio diferenciado para participar e conseguir vencer licitações. Quanto aos 

fornecedores de outros Estados, este ponto positivo não foi verificado e as microempresas 

foram superadas pelas empresas de pequeno porte em 13,24%, quando analisados os valores 

totais licitados.   

Os dados e análises dos valores finais propostos pelos fornecedores dos respectivos 

certames licitatórios, de onde foram extraídas as informações acima transcritas, estão 

especificados de modo adensado na Tabela 24. 

 

Tabela 24 - Valores finais após certame licitatório (em R$ 1,00) 

UF Valor  Valor (ME)  Valor (EPP)  Valor (Demais) 

CE 6.429,91 0,0% 6.429,91 0,0% - - 

AC 23.685,20 0,1% 23.685,20 0,1% - - 

PA 3.358.758,00 9,0% 216,00 0,0% 3.358.542,00 8,9% - 

PB 205.843,47 0,5% 205.843,47 0,5% - - 

PE 19.924,10 0,0% - 19.924,10 0,0% - 

RN 78.020,04 0,2% 3.531,99 0,0% 74.488,05 0,2% - 

MA 149.941,46 0,4% 35.724,50 0,1% 114.216,96 0,3% - 

MS 154.954,49 0,4% 154.954,49 0,4% - - 

AM 3.580.039,83 9,6% 105.406,83 0,3% 3.474.633,00 9,3% - 

BA 291.271,43 0,8% 253.186,55 0,7% 38.084,88 0,1% - 

ES 487.560,97 1,3% 177.120,71 0,5% 134.792,26 0,4% 175.648,00 0,5% 

MT 828.315,00 2,2% 574.490,16 1,5% 253.824,84 0,7% - 

GO 1.426.663,29 3,8% 331.293,92 0,9% 1.095.369,37 2,9% - 
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Tabela 24 - Valores finais após certame licitatório (em R$ 1,00) 

(conclusão) 

UF Valor Valor (ME) Valor (EPP) Valor (Demais) 

DF 1.009.000,43 2,7% 460.800,71 1,2% 548.199,72 1,5% - 

RJ 584.358,80 1,5% 351.964,51 0,9% 185.567,29 0,5% 46.827,00 0,1% 

RS 882.598,08 2,4% 629.683,28 1,7% 252.914,80 0,7% - 

SC 1.591.732,02 4,3% 918.650,66 2,5% 673.081,36 1,8% - 

MG 3.023.526,29 8,1% 677.397,85 1,8% 2.346.128,44 6,3% - 

PR 1.440.956,87 3,8% 665.973,01 1,8% 742.643,86 2,0% 32.340,00 0,1% 

SP 2.986.394,62 8,0% 1.009.549,24 2,7% 1.831.384,58 4,9% 145.460,80 0,4% 

RO 15.254.512,83 40,8% 8.375.059,28 22,4% 4.765.511,93 12,7% 2.113.941,62 5,6% 

Total 37.384.487,13 100,0% 14.960.962,27 40,0% 19.909.307,44 53,3% 2.514.217,42 6,7% 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]a 

 

As análises das variáveis: quantidade de fornecedores selecionados, quantidade de 

itens vencidos por fornecedores e valores das propostas dos fornecedores que venceram os 

certames licitatórios, apresentam progressos quando comparadas entre si. Para expandir a 

visualização das informações e melhorar sua compreensão, elaborou-se a Figura 11, que 

contém o gráfico demonstrativo da evolução das proporções das quantidades e dos valores 

licitados, o que possibilita melhor assimilação dos conhecimentos produzidos pelos resultados 

alcançados. 

 

Figura 11 - Evolução percentual das características dos fornecedores que venceram as 

licitações do IFRO em 2017 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]a 
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Observa-se que entre as variáveis, quantidade de fornecedores de Rondônia 

selecionados e a quantidade de itens que estes fornecedores venceram, há uma evolução de 

15,39% e entre esta variável e o montante dos valores das propostas vencedoras dos certames, 

tem-se 4,15% de crescimento, que chega a 19,54% se comparado à quantidade de 

fornecedores. 

A experiência de micros e pequenos empreendedores em participar de licitações é tida 

por Sampaio (2013) como fator que potencializa a probabilidade de vencerem certames 

licitatórios. Almeida (2017) constatou a existência de organizações, alcançadas pela Lei 

Complementar n
o
 123/2006, que estão se especializando em realizar transações comerciais 

com órgãos públicos e obtêm 50% das receitas nesse tipo de negócio. 

 Para avaliar o nível de capacidade prática dos fornecedores selecionados nos 

processos licitatórios realizados pelo IFRO em 2017, optou-se por calcular a quantidade de 

licitações que eles venceram, o que permitiu identificar níveis de concentração variando entre 

1 e 20 processos vencidos por empresa licitante.  

Foram analisados neste estudo 94 processos, que selecionaram 475 fornecedores no 

ano de 2017, o que proporciona uma média de cinco (5,05) licitações por fornecedor. Como 

mostra a Tabela 25, grande parte (71,8%) venceu apenas uma licitação e somente 0,8% 

conseguiu vencer algum item em cinco processos, evidenciando tratar-se de fornecedores não 

especializados e de baixa experiência em licitações.  

 

Tabela 25 – Quantidade de Licitações vencidas por empresa licitante 

Microrregião 
Quantidade de Licitações Vencidas Quant.  

Empresas 1 2 3 4 5 6 7 8 11 20 

Fora de RO 271 70 18 10 2 - - 1 1 1 374 

Alvorada D`Oeste 1 - - - - - - - - - 1 

Ariquemes 5 2 1 - - - - - - - 8 

Cacoal 11 2 - - - - - - - - 13 

Colorado D´Oeste 7 5 1 - - - - - - - 13 

Guajará-Mirim 2 - - - - - - - - - 2 

Ji-Paraná 11 4 1 1 1 - 1 - - - 19 

Porto Velho 25 5 3 1 1 1 - - - - 36 

Vilhena 8 1 - - - - - - - - 9 

Total de Empresas 
341 89 24 12 4 1 1 1 1 1 475 

71,8% 18,7% 5,0% 2,5% 0,8% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 100,0% 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]a 
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Para finalizar o levante de informações relacionadas aos fornecedores que foram 

selecionados para prover as necessidades de serviços e produtos do IFRO em 2017, buscou-se 

identificar as variações entre os resultados obtidos pelas empresas rondonienses e as 

provenientes de outros Estados. Como resultado foi possível constatar que nos fornecedores 

de fora do Estado de Rondônia é que está concentrado o maior volume de licitações vencidas 

por empresa e que são pequenas as variações em relação aos resultados gerais. Isto é 

evidenciado por meio da Figura 12 e ratifica o entendimento acerca da baixa capacidade 

prática dos fornecedores do IFRO, principalmente dos locais, para participar e vencer 

certames licitatórios que a instituição realiza. 

 

Figura 12 – Comparativo de desempenho das empresas licitantes 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]a 
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coletados, que foram compilados em dois grupos, com modos distintos de cômputo, 

classificados entre quantitativos e qualitativos. A Tabela 26 expõe as variáveis de 

caracterização quantitativa e suas medidas de tendência central, dispersão e posição. 

 

Tabela 26 - Análise descritiva das variáveis quantitativas 

Variáveis Média D.P. Mínimo 1ºQ 2ºQ 3ºQ Máximo 

Quantidade de itens 430 6.141 1 5 14 40 302.000 

Valor unitário estimado  547,36 3.535,31 0,12 8,10 29,00 134,76 189.420,65 

Valor unitário das propostas  408,94 2.729,74 0,02 6,18 24,75 111,00 169.500,00 

Desconto (em R$ 1,00) 138,42 1.172,16 -1.061,00 0,00 0,89 8,93 58.700,01 

Desconto (em percentual) 19% 26% -573% 0% 5% 33% 99% 

Valor total estimado 6.541,68 41.583,00 0,21 162,90 542,58 2.059,00 1.056.000,00 

Valor total das propostas 4.161,23 22.467,11 0,19 119,70 420,00 1.600,00 816.600,00 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]a 

   

Na Tabela 27, apresentam-se as variáveis de caracterização qualitativa, descritas em 

forma de frequências absolutas e relativas. Nota-se, dentre outros detalhes, que a maioria dos 

itens licitados (80,78%) era de participação exclusiva de ME/EPP e em 44,57% os editais de 

licitação permitiam preferir fornecedor local.  

 

Tabela 27- Análise descritiva das variáveis qualitativas  

Variável Conteúdo Descrição Itens % 

UASG 
Representa as unidades operativas 

do IFRO. 

Reitoria 162 1,8% 

Campus Colorado do Oeste 3.831 42,6% 

Campus Vilhena 1.265 14,1% 

Campus Ariquemes 1.223 13,6% 

Campus P. Velho Calama 632 7,0% 

Campos Ji-Paraná 572 6,4% 

Campos P. Velho Zona Norte 421 4,7% 

Campus Cacoal 488 5,4% 

Campus Guajará-Mirim 390 4,3% 

Benefício 
Indica se o item licitado era de 

participação exclusiva de ME/EPP. 

Sim 7.258 80,8% 

Não 1.726 19,2% 

Natureza 

Jurídica 

Do fornecedor que venceu o item 

licitado. 

Empresário individual 1.788 19,9% 

Sociedade empresária limitada 5.293 58,9% 

Empresa individual de 

responsabilidade limitada 
1.452 16,2% 

Outros 451 5,0% 

Ramo de 

Negócio 

Do fornecedor que venceu o item 

licitado. 

Comércio por atacado 1.467 16,3% 

Comércio varejista 4.818 53,6% 

Transporte terrestre 1.013 11,3% 

Outros 1.686 18,8% 

UF Fornecedor do item é de Rondônia. 
Não 5.691 63,3% 

Sim 3.293 36,7% 
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Tabela 27- Análise descritiva das variáveis qualitativas 

(conclusão) 

Variável Conteúdo Descrição Itens % 

Porte da 

Empresa 

Do fornecedor que venceu o item 

licitado. 

Microempresa 3.804 42,3% 

Empresa de pequeno porte 5.144 57,3% 

Outros 36 0,4% 

Favorecimento 

Fornecedor 

Local 

Indica se o Edital de Licitação 

possibilitava preferência para 

fornecedores locais. 

Não 4.979 55,4% 

Sim 4.005 44,6% 

Local de 

Entrega 

Munícipio onde está localizada a 

unidade/órgão que consumira o item 

licitado 

Colorado do Oeste 2.381 26,5% 

Vilhena 373 4,1% 

Cacoal 1.093 12,2% 

Ji-Paraná 638 7,1% 

Jaru 359 4,0% 

Ariquemes 1.166 13,0% 

Porto Velho 1.542 17,1% 

Guajará Mirim 857 9,5% 

Várias unidades do IFRO 560 6,2% 

Fora de RO 15 0,2% 

Microrregiões 

dos 

fornecedores 

Microrregião onde está localizada a 

sede dos fornecedores selecionados 

para os itens licitados. 

Fora de RO 5691 63,3% 

Porto Velho 1.271 14,1% 

Ji-Paraná 691 7,7% 

Colorado do Oeste 643 7,2% 

Ariquemes 337 3,7% 

Cacoal 225 2,5% 

Vilhena 121 1,3% 

Guajará-Mirim 4 0,0% 

Alvorada D`Oeste 1 0,0% 

Município 
Município do fornecedor é igual ao 

local de entrega do item. 

Não 7.534 83,9% 

Sim 1.450 16,1% 

Microrregião 
Microrregião do fornecedor é mesma 

do local de entrega do item. 

Não 7.395 82,3% 

Sim 1.589 17,7% 

Classificação 

de Valores 

Estimados 

Faixas de valores máximos previstos 

nos editais das licitações para 

contratação dos itens licitados. 

0 > e < = 20.000 8.497 94,5% 

20.000 > e < = 40.000 233 2,6% 

40.000 > e < =  60.000 81 0,9% 

60.000 > e < =  80.000 61 0,7% 

Acima de 80.000 112 1,3% 

Classificação 

de Valores 

Licitados 

Faixas de valores das propostas que 

venceram os certames licitatórios 

dos itens licitados 

0 > e < = 20.000 8.635 96,0% 

20.000 > e < = 40.000 189 2,1% 

40.000 > e < =  60.000 64 0,7% 

60.000 > e < =  80.000 25 0,3% 

Acima de 80.000 71 0,8% 

Classificação 

de descontos 

Faixas de descontos em % 

correspondente à diferença entre o 

valor máximo previsto e o valor final 

proposto no certame licitatório 

0% > e < = 8% 4.875 54,3% 

8% > e < = 16% 539 8,0% 

16% > e < = 24% 524 6,0% 

24% > e < = 32% 723 5,8% 

Acima de 32% 2.323 25,8% 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]a 
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Nas análises preliminares dos dados da Tabela 27, alguns pontos podem ser 

destacados. O Campus Colorado D´Oeste licitou 42,65% dos itens e o município onde ele está 

sediado é o local de entrega de 26,50% dos mesmos. Fornecedores com natureza jurídica de 

sociedade empresária limitada venceram 58,92% dos itens e aqueles cujo ramo de atividade é 

comércio varejista, 53,62%. As empresas de pequeno porte (EPP) venceram 57,26% dos itens, 

contudo, as empresas (ME ou EEP) de Rondônia venceram 36,66% dos itens e as que eram do 

mesmo município do local de entrega venceram apenas 16,14%, chegando a 17,69% se 

considerado também as que são da mesma microrregião. Em 96,03% dos itens o valor final 

não ultrapassa R$ 20 mil e em 54,27% o desconto obtido foi de até 8%. 

Pretendendo alcançar os objetivos propostos neste estudo e mensurar os efeitos da 

atuação do IFRO para a participação de ME/EPP locais em suas compras, elaborou-se uma 

metodologia que visa valorar as atividades desenvolvidas pela instituição, atribuindo-lhes 

notas que variam de 0 a 100 pontos, conforme o local de origem do fornecedor que venceu o 

certame licitatório.  

É certo que o desenvolvimento local, de acordo com Bellingieri (2017), não está 

necessariamente atrelado ao desenvolvimento de um único município. Pode ser uma região 

composta por várias cidades, um território socialmente constituído ou até mesmo todo um 

Estado Federativo. Porém, parece acertado também o entendimento de que a distância entre os 

eventos promotores do desenvolvimento e o cotidiano das pessoas tem relação proporcional 

direta com as possibilidades de traduzir os benefícios produzidos em melhorias para a 

qualidade de vida da população, com aumento de oportunidades de emprego e renda locais. 

Ademais, de acordo com Dawson Junior et al. (1995), Vanalle e Salles (2011), Magalhães 

(2014), Souza et al. (2015), para proporcionar redução das necessidades de estocar materiais, 

encurtar a distância entre os fornecedores e os órgãos públicos compradores é fundamental.  

Por tais motivos, convencionou-se que quanto mais próximo o fornecedor estiver do 

local de entrega dos produtos ou serviços licitados, melhor para o desenvolvimento local e 

para a redução das necessidades de manter estoques. Então, os fornecedores de Rondônia 

contribuem, mas os de outros Estados não. Aqueles que estão situados na mesma 

microrregião têm parcela maior de contribuição do que os demais, ainda que sejam de 

Rondônia. Já os fornecedores localizados no mesmo município do local de entrega propiciam 

as melhores oportunidades.  

A partir desse raciocínio, elaborou-se a regra para atribuir notas, que somadas entre si 

chegam a 100 pontos, e assim mensurar a forma de atuação do IFRO, conforme descrito na 

Tabela 28. 
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Tabela 28 – Notas dos itens licitados de acordo com a origem dos fornecedores 

Forma de Apuração Nota Resultado Verificado  Itens % Nota 

Fornecedor não é de Rondônia. 0 Fornecedor não é de Rondônia. 5.691 63,3% 0 

Fornecedor é de Rondônia. 20 

Fornecedor é de Rondônia, porém não é do 

mesmo município nem da mesma 

microrregião do local de entrega. 

1.704 19,0% 20 

Fornecedor é da mesma 

microrregião do local de 

entrega. 

30 

Fornecedor é de Rondônia e da mesma 

microrregião, porém não é do mesmo 

município do local de entrega. 

139 1,5% 50 

Fornecedor é do mesmo 

município do local de entrega. 
50 

Fornecedor é de Rondônia, da mesma 

microrregião e do mesmo município do 

local de entrega. 

1.450 16,1% 100 

Soma das Notas 100 Total 8.984 100,0% 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]a 

 

A partir da metodologia descrita na Tabela 28 foi possível realizar as mensurações 

que, conjuntamente às demais análises e diagnósticos realizados, possibilitaram alcançar os 

objetivos desta pesquisa e responder ao problema que a impulsiona. Conforme mostrado na 

Tabela 29, calculando-se a média ponderada entre o quantitativo de itens e o peso da nota 

correspondente, parte da resposta ao problema, mais precisamente da que está contida no 

primeiro objetivo específico, chega a um desfecho. O modus operandi do IFRO tem uma 

eficiência de pouco mais de 20% para a participação de fornecedores locais e somente as 

licitações realizadas por duas das suas unidades, o Campus Colorado do Oeste, com 32,83%, 

e o Campus Porto Velho Zona Norte, com 23,11%, conseguiram, em 2017, superar a marca 

geral da instituição, cuja expressividade considera-se pequena. 

 

Tabela 29 - Notas individualizadas por unidades/campi do IFRO responsáveis pelas licitações 

Campus 
Nota 0 Nota 20 Nota 50 Nota 100 Total 

Itens 

Nota 

Ponderada Itens Itens Itens Itens 

Colorado D´Oeste 1.857 48,5% 871 22,7% 39 1,0% 1.064 27,8% 3.831 32,83 

Porto Velho Zona 

Norte 
271 64,4% 29 6,9% 59 14,0% 62 14,7% 421 23,11 

Vilhena 722 57,1% 386 30,5% 7 0,6% 150 11,9% 1.265 18,24 

Reitoria 118 72,8% 27 16,7% - - 17 10,5% 162 13,83 

Porto Velho 

Calama 
442 69,9% 118 18,7% 25 4,0% 47 7,4% 632 13,15 

Cacoal 364 74,6% 91 18,6% - - 33 6,8% 488 10,49 

Ariquemes 1.021 83,5% 133 10,9% - - 69 5,6% 1.223 7,82 

Guajará Mirim 344 88,2% 39 10,0% - - 7 1,8% 390 3,79 

Ji-Paraná 552 96,5% 10 1,7% 9 1,6% 1 0,2% 572 1,31 

Total / Geral 5.691 63,3% 1.704 19,0% 139 1,5% 1.450 16,1% 8.984 20,71 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]a 
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Contudo, a solução integral do problema e, por consequência, o alcance dos demais 

objetivos da pesquisa ficariam prejudicados na eventualidade de não se dar continuidade aos 

estudos para identificar os fatores que produziram este resultado. Certamente que a 

propositura de possíveis intervenções para melhorar os indicadores da instituição, quanto à 

participação dos fornecedores locais em suas compras, haverá de ser direcionada ao 

enfretamento dos fatores que atrapalham e à potencialização de uso dos que contribuem. Sem 

conhecê-los, portanto, reprimem-se as possibilidades de assertividade daquilo que será 

proposto.  

Exames individualizados de notas alcançadas pelas variáveis e de desempenhos 

observados à parte destas notas, além de confrontações e correlações dos valores observados, 

podem contribuir para localização e descrição dos fatores procurados. Esta será, portanto, a 

estratégia adotada para a última etapa dos diagnósticos e análises deste trabalho. 

Como mostrado na Tabela 30, a descrição estatística das notas obtidas pelas variáveis 

aponta que os melhores incrementos na participação de pequenos negócios locais ocorreram 

nas seguintes situações: quando o item é de participação exclusiva para pequenos 

empreendedores e assemelhados; quando a natureza da empresa é sociedade limitada e ela 

tem como ramo de negócio comércio varejista, além de ser pequeno o seu porte; quando 

Colorado do Oeste é o destino dos itens licitados e a microrregião de origem do fornecedor; 

quando o montante dos valores máximo do item estimado para contratação e final da proposta 

apresentada é de até vinte mil reais; quando o desconto obtido no certame não ultrapassa 8%; 

quando há indicação de preferência para contratação de fornecedor local. 

Já os opostos ou situações mais afastadas destes fatores são os principais responsáveis 

pela redução das notas observadas. A ausência de preferência para fornecedores locais, os 

itens de ampla concorrência, comércio por atacado, natureza jurídica diferente de sociedade 

limitada ou empresário individual, ausência de microempresas ou empresas de pequeno porte, 

o local de entrega dos produtos ou serviços fora de Rondônia, o valor estimado ou da proposta 

vencedora para o item superior a sessenta mil reais, descontos superiores a 8% na proposta 

final do certame licitatório, são fatores reducionistas das possibilidades de fornecedores locais 

serem contratados pelo IFRO. 

Para realização das avaliações estatísticas, que permitem corroborar estes 

entendimentos e expandir a validade científica dos resultados alcançados, as variáveis foram 

reagrupadas em nota igual a zero e nota maior do que zero. Desta forma pretendeu-se 

dimensionar melhor os fatores que contribuíram para o acesso das ME/EPP às compras 

realizadas pelo IFRO em 2017. 
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Tabela 30 – Notas por variáveis de caracterização de fornecedores e dos certames licitatórios 

Variável Descrição 
Notas 

Total de Itens 
Nota 

Ponderada 

Nota 

Simétrica 0 20 50 100 

Natureza 

Jurídica 

Empresário Individual 1.014 307 - 467 1.788 19,9% 29,55 5,88 

Sociedade Empr. Ltda. 3.554 929 137 673 5.293 58,9% 17,52 10,32 

Empresa Individual de 

Responsabilidade 

Ltda. 

932 279 - 241 1.452 16,2% 20,44 3,30 

Outros 191 189 2 69 451 5,0% 23,9 1,20 

Ramo de 

negócio 

Comércio Varejista 2.558 1.017 76 1.167 4.818 53,6% 29,23 15,68 

Transporte Terrestre 803 159 7 44 1.013 11,3% 7,83 0,88 

Comércio por atacado 1.405 58 - 4 1.467 16,3% 1,06 0,17 

Outros 925 470 56 235 1.686 18,8% 21,17 3,97 

Porte da 

Empresa 

Microempresa 2.339 824 86 555 3.804 42,3% 20,05 8,49 

Empr. Pequeno Porte 3.342 867 53 882 5.144 57,3% 21,03 12,04 

Demais 10 13 - 13 36 0,4% 43,33 0,17 

Benefício 
Exclusivo ME/EPP 4.336 1.477 125 1.320 7.258 80,8% 23,12 18,68 

Sem benefício  1.355 227 14 130 1.726 19,2% 10,57 2,03 

Local de 

Entrega 

Colorado do Oeste 1.339 404 39 599 2.381 26,5% 29,37 7,78 

Vilhena 209 127 - 37 373 4,1% 16,73 0,69 

Cacoal 714 227 - 152 1.093 12,2% 18,06 2,20 

Ji-Paraná 486 79 7 66 638 7,1% 13,37 0,95 

Jaru 218 129 - 12 359 4,0% 10,53 0,42 

Ariquemes 709 227 - 230 1.166 13,0% 23,62 3,07 

Porto Velho 972 216 - 354 1.542 17,2% 25,76 4,42 

Guajará Mirim 581 276 - - 857 9,5% 6,44 0,61 

Vários - IFRO 457 10 93 - 560 6,2% 8,66 0,54 

Outros Estados 6 9 - - 15 0,2% 12 0,02 

Classes 

Valores 

Estimados 

0 > e < = 20.000 5.384 1.638 103 1.372 8.497 94,6% 20,61 19,49 

20.000 > e < = 40.000 149 27 21 36 233 2,6% 22,27 0,58 

40.000 > e < =  60.000 49 10 6 16 81 0,9% 25,93 0,23 

60.000 > e < =  80.000 35 11 4 11 61 0,7% 24,92 0,17 

Acima de 80.000 74 18 5 15 112 1,2% 18,84 0,23 

Classes 

Valores 

Licitados 

0 > e < = 20.000 5.481 1.648 119 1.387 8.635 96,1% 20,57 19,77 

20.000 > e < = 40.000 115 27 15 32 189 2,1% 23,76 0,50 

40.000 > e < =  60.000 40 10 2 12 64 0,7% 23,44 0,17 

60.000 > e < =  80.000 9 5 1 10 25 0,3% 46 0,13 

Acima de 80.000 46 14 2 9 71 0,8% 18,03 0,14 

Classes de 

Desconto 

0% > e < = 8% 2.880 924 67 1.004 4.875 54,3% 25,07 13,60 

8% > e < = 16% 449 151 8 115 723 8,0% 20,64 1,66 

16% > e < = 24% 337 114 5 83 539 6,0% 20,09 1,21 

24% > e < = 32% 354 96 13 61 524 5,8% 16,55 0,97 

Acima de 32% 1.671 419 46 187 2.323 25,9% 12,65 3,27 

Favorecendo 

fornecedor 

local 

Não 3.678 827 100 374 4.979 55,4% 11,84 6,56 

Sim 2.013 877 39 1.076 4.005 44,6% 31,73 14,14 

Fornecedor é 

de RO 

Não 5.691 - - - 5.691 63,3% - - 

Sim - 1.704 139 1.450 3.293 36,7% 56,49 20,71 
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Tabela 30 – Notas por variáveis de caracterização de fornecedores e dos certames licitatórios 

 (conclusão) 

Variável Descrição 
Notas 

Total de Itens 
Nota 

Ponderada 

Nota 

Simétrica 0 20 50 100 

Município é 

mesmo do 

fornecedor 

Não 5.691 1.704 139 - 7.534 83,9% 5,45 4,57 

Sim - - - 1.450 1.450 16,1% 100,00 16,14 

Fornecedor é 

de RO 

Não 5.691 - - - 5.691 63,3% - - 

Sim - 1.704 139 1.450 3.293 36,7% 56,49 20,71 

Microrregião 
é a mesma do 
fornecedor 

Não 5.691 1.704 - - 7.395 82,3% 4,61 3,79 

Sim - - 139 1.450 1.589 17,7% 95,63 16,92 

Microrregião 

do 

Fornecedor 

Alvorada D`Oeste - 1 - - 1 0,0% 20 - 

Ariquemes - 104 3 230 337 3,7% 74,87 2,81 

Cacoal - 73 - 152 225 2,5% 74,04 1,85 

Colorado do Oeste - 5 39 599 643 7,2% 96,35 6,90 

Guajará-Mirim - 4 - - 4 0,0% 20 0,01 

Ji-Paraná - 606 7 78 691 7,7% 29,33 2,26 

Porto Velho - 827 90 354 1.271 14,1% 44,41 6,28 

Vilhena - 84 - 37 121 1,3% 44,46 0,60 

Fora de RO 5.691 - - - 5.691 63,3% - - 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]a 

 

A identificação dos fatores que exercem influência sobre a nota foi realizada por meio 

do método Stepwise (EFROYMSON, 1960). Para a análise univariada foram utilizados os 

testes Qui-quadrado, Exato de Fisher (AGRESTI, 2002) e Mann-Whitney (HOLLANDER; 

WOLFE, 1999). As variáveis que apresentaram valor-p inferior a 0,25 foram selecionadas 

para a análise multivariada, que foi realizada utilizando-se um modelo de regressão logística 

(AGRESTI, 2002).  

O valor-p é um indicador estatístico utilizado para sintetizar o resultado de um teste de 

possibilidades. Pode ser definido como a probabilidade de se obter, nesse teste, resultados 

estatísticos iguais ou mais extremos do que os observados em uma amostra, assumindo como 

verdadeira a possibilidade nula.    

Da análise univariada, cujos resultados são exibidos por meio da Tabela 31, é possível 

inferir a ocorrência das seguintes assertivas: 

a) há associação significativa (valor-p < 0,001) entre a nota e o benefício de 

participação exclusiva para ME/EPP e assemelhados. Os itens licitados que contemplam tal 

prerrogativa têm maior proporção de notas acima de zero (40,26% contra 21,49%); 

b) há associação significativa (valor-p < 0,001) entre a nota e a natureza jurídica da 

empresa vencedora do certame. Itens da licitação vencidos por empresas aglutinadas na 
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variável outras naturezas jurídicas alcançaram a maior proporção de notas acima de zero 

(57,65%), seguido dos empresários individuais que chegam a 43,29%; 

c) há associação significativa (valor-p < 0,001) entre a nota e o ramo de atividade da 

empresa vencedora do certame. Itens da licitação vencidos por comércio varejista contêm a 

maior proporção de notas superiores a zero (46,91%); 

d) o porte da empresa também tem associação significativa (valor-p < 0,001) com a 

nota. Conjuntamente, as micro e pequenas empresas, com 38,51% e 35,03%, apresentaram a 

maior proporção de notas acima de zero (73,54%); 

e) quando o município de origem do fornecedor selecionado é o mesmo do local de 

entrega dos produtos ou serviços licitados, há associação significativa (valor-p < 0,001) entre 

a nota e este fator, uma vez que sua ocorrência aumenta a proporção de itens com nota maior 

que zero (100,00% contra 24,46%); 

f) há associação significativa (valor-p < 0,001) entre a nota e o Estado de origem dos 

fornecedores selecionados ser Rondônia. Todos os itens licitados, que se enquadram nessa 

situação, apresentam notas acima de zero; 

g) quando a microrregião em que está situada a empresa vencedora do certame 

licitatório é a mesma do local de entrega, há associação significativa (valor-p < 0,001) entre a 

nota e esse fator, uma vez que sua ocorrência aumenta a proporção de itens com nota maior 

que zero (100,00% contra 23,04%); 

h) há associação significativa (valor-p < 0,001) entre a nota e a não aglutinação de 

demandas de vários órgãos em um mesmo item. A proporção de itens que tiveram nota maior 

que zero é superior quando se tem apenas um local de entrega para os produtos ou serviços 

licitados (37,87% contra 18,39%); 

i) há associação significativa (valor-p < 0,001) entre a nota e a previsão de 

favorecimento de empresa local para a contratação do item, uma vez que a proporção de itens 

que tiveram nota maior que zero foi superior quando este fator se faz presente (49,74% contra 

26,13%); 

j) quando o desconto observado nas propostas finais apresentadas no certame 

licitatório não ultrapassa 8%, a proporção de itens com nota maior que zero é 40,92% e este 

fator tem associação significativa (valor-p < 0,001) com a nota; 

k) há associação significativa (valor-p < 0,001) entre a nota e a unidade operacional 

do IFRO que realizou a licitação. A proporção de itens com nota maior que zero foi superior 

quando os itens foram licitados pelo Campus Colorado do Oeste (51,53%); 
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l) há influência significativa (Valor-p < 0,001) do valor máximo estimado para 

contratação dos produtos ou serviços licitados em relação à nota. Tal variável apresenta média 

significativamente menor quando a nota é maior do que zero; 

m) há influência significativa (Valor-p < 0,001) do valor da proposta final apresentada 

no certame licitatório em relação à nota. Esta variável apresenta média significativamente 

menor quando a nota é maior do que zero; 

n) há influência significativa (Valor-p < 0,001) do desconto percentual obtido com a 

proposta final apresentada no certame licitatório em relação à nota. A variável apresenta 

média significativamente menor quando a nota é maior do que zero. 

 

Tabela 31 – Fatores que influenciam nota > 0 na caracterização dos fornecedores e dos 

certames licitatórios 

Variáveis Analisadas 
Nota = 0 Nota > 0 

Valor-p 
Itens Itens 

Benefício 
Sem benefício 1.355 78,5% 371 21,5% 

< 0,001¹ 
Exclusivo para ME/EPP 4.336 59,7% 2.922 40,3% 

Natureza jurídica 

Outros 191 42,3% 260 57,6% 

< 0,001¹ 
Empresário individual 1.014 56,7% 774 43,3% 

Sociedade empresária limitada 3.554 67,1% 1.739 32,8% 

Empresa responsabilidade Ltda 932 64,2% 520 35,8% 

Ramo da empresa 

Comércio por atacado 1.405 95,8% 62 4,2% 

< 0,001¹ 
Comércio varejista 2.558 53,1% 2.260 46,9% 

Transporte terrestre 803 79,3% 210 20,7% 

Outros 925 54,9% 761 45,1% 

Porte da empresa 

Microempresa 2.339 61,5% 1.465 38,5% 

< 0,001¹ Empresa de pequeno porte 3.342 65,0% 1.802 35,0% 

Demais 10 27,8% 26 72,2% 

Município do 
ganhador é o mesmo 
da licitação 

Não 5.691 75,5% 1.843 24,5% 
< 0,001² 

Sim 0 0,0% 1.450 100,0% 

Fornecedor é de 

Rondônia 

Não 5.691 100,0% 0 0,0% 
< 0,001² 

Sim 0 0,0% 3.293 100,0% 

Microrregião do 
ganhador é a mesma 
da licitação 

Não 5.691 77,0% 1.704 23,0% 
< 0,001² 

Sim 0 0,0% 1.589 100,0% 

Favorecimento local 
Não 3.678 73,8% 1.301 26,1% 

< 0,001¹ 
Sim 2.013 50,2% 1.992 49,7% 

Faixas de valores 

estimados  

0 - 20.000 5.384 63,4% 3.113 36,6% 

0,806¹ 

20.000 - 40.000 149 63,9% 84 36,0% 

40.000 - 60.000 49 60,5% 32 39,5% 

60.000 - 80.000 35 57,4% 26 42,6% 

Acima de 80.000 74 66,1% 38 33,9% 

Faixas de valores 

licitados  

0 - 20.000 5.481 63,5% 3.154 36,5% 

0,069¹ 

20.000 - 40.000 115 60,8% 74 39,1% 

40.000 - 60.000 40 62,5% 24 37,5% 

60.000 - 80.000 9 36,0% 16 64,0% 

Acima de 80.000 46 64,8% 25 35,2% 
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Tabela 31 – Fatores que influenciam nota > 0 caracterização dos fornecedores e dos 

certames licitatórios 

(conclusão) 

Variáveis Analisadas 
Nota = 0 Nota > 0 

Valor-p 
Itens Itens 

Faixas de descontos 

0% - 8% 2.880 59,1% 1.995 40,9% 

< 0,001¹ 

8% - 16% 337 62,5% 202 37,5% 

16% -24% 354 67,6% 170 32,4% 

24% -32% 449 62,1% 274 37,9% 

Acima de 32% 1.671 71,9% 652 28,1% 

Local de entrega 
Um local 5.234 62,1% 3.190 37,9% 

< 0,001¹ 
Vários locais 457 81,6% 103 18,4% 

Órgão que realizou a 

licitação 

Reitoria 118 72,8% 44 27,2% 

< 0,001¹ 

Campus Colorado do Oeste 1.857 48,5% 1.974 51,5% 

Campus Vilhena  722 57,1% 543 42,9% 

Campus Ariquemes 1.021 83,5% 202 16,5% 

Campus Porto Velho 442 69,9% 190 30,1% 

Campos Ji-Paraná 552 96,5% 20 3,5% 

Campos Zona Norte 271 64,4% 150 35,6% 

Campus Cacoal 364 74,6% 124 25,4% 

Campus Guajará-Mirim  344 88,2% 46 11,8% 

Quantidade de itens Média (D.P.) 134,24 (1.304,71) 941,95 (9.978,39) < 0,001³ 

Valor estimado Média (D.P.) 605,44 (2.871,36) 446,98 (4.454,05) < 0,001³ 

Valor proposta Média (D.P.) 448,05 (2.020,08) 341,33 (3.643,15) < 0,001³ 

Desconto Média (D.P.) 157,38 (1.238,38) 105,65 (1.047,29) < 0,001³ 

Desconto percentual Média (D.P.) 0,20 (0,26) 0,15 (0,25) < 0,001³ 

Valor total estimado Média (D.P.) 6.864,72 (46.942,99) 5.983,41 (30.150,28) 0,009³ 

Valor total proposta Média (D.P.) 3.888,59 (20.319,06) 4.632,41 (25.757,09) < 0,001³ 

¹Teste Qui-quadrado; ²Teste Exato de Fisher; ³Teste Mann-Whitney. 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]a 

 

As variáveis com valor-p inferior a 0,25 foram selecionadas para o modelo 

multivariado. Contudo, apesar de todas as variáveis quantitativas atenderem a este critério, 

algumas apresentaram forte correlação entre si, podendo gerar um problema de 

multicolinearidade ou auto correlação, que ocorre em regressões quando variáveis 

independentes contêm relações lineares muito próximas da perfeição.   

Ao calcular a correlação de Spearman (HOLLANDER; WOLFE, 1999) entre as 

variáveis quantitativas, foi possível perceber que entre o valor estimado e o valor da proposta 

final há uma correlação positiva de 0,98 pontos, em uma escala de que varia entre -1 e +1. 

Pequena variação, porém, não menos expressiva, é a correlação entre os totais de valor 

estimado e proposto (0,97). Por isso, as variáveis valor estimado e valor total das propostas 

não foram incluídas na análise multivariada. 

Além disso, as negativas das variáveis: município da empresa vencedora do certame é 

o mesmo do local de entrega dos produtos ou serviços licitados; fornecedor é de Rondônia; 
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microrregião da empresa vencedora do certame é a mesma do local de entrega dos itens 

licitados, também não foram incluídas, uma vez que ao serem cruzadas com a variável nota 

apresentam valores iguais a zero, o que impossibilita a convergência do modelo. 

A Tabela 32 apresenta a análise multivariada de fatores que podem influenciar a nota 

antes e depois da aplicação do método Backward. Observa-se que a área sob a curva ROC, 

um modo de mostrar relações entre sensibilidade e especificidade de análises quantitativas, foi 

de 0,805 o que significa 80,5% de acurácia. A sensibilidade do modelo foi de 0,810 e isto 

informa que o modelo foi capaz de predizer corretamente 81% das notas maiores que zero. A 

especificidade do modelo foi de 0,683 demonstrando que o modelo foi capaz de predizer 

corretamente 68,3% das notas igual a zero.  

As variáveis benefício, natureza jurídica, ramo de atividade e porte da empresa, local 

de entrega, favorecimento a fornecedores locais, faixas de valores das propostas finais, faixas 

de descontos, unidade responsável pela realização da licitação e quantidade de produtos ou 

serviços licitados, foram capazes de explicar 35,01% da variabilidade da nota. 

O intervalo de confiança (I.C.) foi de 95%. Isto garante que o parâmetro pontual 

estimado, com 95% de confiança, estará dentro do intervalo estimado em outras amostras da 

mesma população. O I.C. é um intervalo estimado para um parâmetro estatístico no qual, em 

vez de estimar o parâmetro por um único valor é dado um intervalo de estimativas prováveis, 

Para cada uma das variáveis analisadas também foram calculadas as razões de chances 

ou Odds Ratio (O.R.), que pode ser definida como a razão entre a chance de um evento 

ocorrer em um grupo e a chance de ocorrer em outro grupo. 

Considerando os resultados alcançados pelo modelo final é possível inferir que: 

a) há diferença significativa (valor-p = 0,005) na chance de nota maior que zero 

quando o item é de participação exclusiva para ME/EPP, uma vez que a chance de nota > 0 

foi 1,59 [1,15; 2,20] vezes maior para os itens que tiveram o benefício, em relação aos que 

não tiveram; 

b) há diferença significativa (valor-p < 0,001) na chance de nota maior que zero em 

relação à natureza jurídica, uma vez que a chance de nota > 0 foi 0,64 [0,50; 0,81] vezes 

menor para itens vencidos por empresa individual, 0,53 [0,42; 0,67] vezes menor para itens 

vencidos por sociedade empresarial limitada e 0,39 [0,30; 0,51] vezes menor para itens 

vencidos por empresa de responsabilidade limitada, quando comparados aos itens vencidos 

por empresas de outras naturezas jurídicas;  

c) há diferença significativa (valor-p < 0,001) na chance de nota maior que zero 

ocorrer quando se considera o ramo de atividade da empresa, uma vez que a chance de nota > 
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0 foi 21,36 [16,28; 28,01] vezes maior para os itens vencidos por comércio varejista, 4,85 

[3,57; 6,60] vezes maior os vencidos por transportador terrestre e 23,15 [17,30; 30,97] vezes 

maior para itens cujos vencedores eram de outros ramos, em relação aos itens que tiveram 

comércio por atacado como ramo da empresa;  

d) há diferença significativa (valor-p < 0,005) na chance de ocorrer nota maior que 

zero quando se considera o porte da empresa, uma vez que a chance de nota > 0 foi 1,73 

[1,55; 1,94] vezes maior para itens vencidos por empresas de pequeno porte e 3,96 [1,76; 

8,91] vezes maior para os vencidos por empresas de outros portes, em relação aos itens 

vencidos por microempresas; 

e) há diferença significativa (valor-p < 0,001) na chance de ocorrer nota maior que 

zero quando o item licitado destina-se a atender a demanda de apenas uma unidade, uma vez 

que a chance de nota > 0 foi 0,42 [0,31; 0,57] vezes menor para itens com demandas de várias 

unidades, em relação aos que têm apenas um local de entrega; 

f) há diferença significativa (valor-p < 0,001) na chance de ocorrer nota maior que 

zero quanto o item tem previsão de favorecimento para empresa local, uma vez que a chance 

de nota > 0 foi 0,29 [0,17; 0,47] vezes maior para os itens que previam favorecimento local, 

em relação aos que não previam; 

g) há diferença significativa (valor-p < 0,001) na chance de ocorrer nota maior que 

zero se a faixa de valores das propostas estiver entre 60 e 80 mil reais, uma vez que a chance 

de nota > 0 foi 5,51 [2,17; 13,99] vezes maior para os itens que tiveram proposta nessas faixas 

de valores, em relação aos itens cujas propostas final não ultrapassou 20 mil reais; 

h) há diferença significativa (valor-p < 0,001) na chance de ocorrer nota maior que 

zero quando os descontos decorrentes da melhor proposta não ultrapassam 32%, uma vez que 

a chance de nota > 0 foi 0,70 [0,62; 0,80] vezes menor para itens com descontos acima de 

32%, em relação aos itens que tiveram descontos de até 8%; 

i) há diferença significativa (valor-p < 0,005) na chance de ocorrer nota maior que 

zero quando a variável analisada é a unidade (Reitoria) que realizou a licitação, uma vez que a 

chance de nota > 0 foi 13,67 [7,12; 26,23] vezes maior para os itens licitados pelo Campus 

Colorado do Oeste, 3,58 [2,32; 5,54] vezes maior para itens licitados pelo Campus Vilhena, 

2,45 [1,50; 4,02] vezes maior para itens licitados pelo Campus Porto Velho Calama, 0,21 

[0,11; 0,38] vezes para os itens licitados pelo Campus Ji-Paraná, 2,63 [1,63; 4,24] vezes maior 

para itens licitados pelo Campus Porto Velho Zona Norte e 0,54 [0,32; 0,91] vezes menor 

para itens licitados pelo Campus Guajará-Mirim, quando comparado aos itens licitados pela 

Reitoria; 
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j) há influência significativa (Valor-p < 0,001) da quantidade de produtos ou serviços 

licitados sobre as chances de ocorrer nota maior que zero, sendo que a cada 1.000 itens 

acrescidos, a chance de Nota > 0 apresenta aumento médio de 1,13 [1,09; 1,17] vezes. 

 

Tabela 32 – Análise multivariada das variáveis/fatores 

Variável Descrição 
Modelo inicial Modelo final 

O.R. I.C. - 95% Valor-p O.R. I.C. - 95% Valor-p 

Benefício 
Sem benefício  1,00 - - 1,00 - - 

Participação Exclus. ME/EPP 1,60 [1,15; 2,22] 0,005 1,59 [1,15; 2,20] 0,005 

Natureza 

Jurídica 

Outros 1,00 - - 1,00 - - 

Empresa individual 0,64 [0,50; 0,81] < 0,001 0,64 [0,50; 0,81] < 0,001 

Sociedade empresarial Ltda. 0,53 [0,42; 0,67] < 0,001 0,53 [0,42; 0,67] < 0,001 

Empresa respons. Ltda.  0,39 [0,30; 0,51] < 0,001 0,39 [0,30; 0,51] < 0,001 

Ramo de 

Atividade 

Comércio por atacado 1,00 - - 1,00 - 
 

Comércio varejista 21,46 [16,36; 28,15] < 0,001 21,36 [16,28; 28,01] < 0,001 

Transporte terrestre 4,89 [3,59; 6,65] < 0,001 4,85 [3,57; 6,60] < 0,001 

Outros 23,12 [17,28; 30,93] < 0,001 23,15 [17,30; 30,97] < 0,001 

Porte da 

Empresa 

Microempresa 1,00 - - 1,00 - - 

Empresa de pequeno porte 1,73 [1,55; 1,94] < 0,001 1,73 [1,55; 1,94] < 0,001 

Outros 3,77 [1,67; 8,51] 0,001 3,96 [1,76; 8,91] 0,001 

Local 

Entrega 

Um local 1,00 - - 1,00 - - 

Vários locais 0,42 [0,31; 0,57] < 0,001 0,42 [0,31; 0,57] < 0,001 

Favorece 

Empresa 

Local 

Não  1,00 - - 1,00 - - 

Sim 0,29 [0,17; 0,47] < 0,001 0,29 [0,17; 0,47] < 0,001 

Faixa de 

Valores 

Licitados 

0 - 20.000 1,00 - - 1,00 - - 

20.000 - 40.000 1,17 [0,80; 1,71] 0,404 1,28 [0,90; 1,83] 0,176 

40.000 - 60.000 0,95 [0,51; 1,79] 0,884 1,10 [0,61; 1,98] 0,749 

60.000 - 80.000 4,57 [1,72; 12,15] 0,002 5,51 [2,17; 13,99] < 0,001 

Acima de 80.000 0,36 [0,13; 1,03] 0,058 0,60 [0,32; 1,13] 0,112 

Faixas de 

descontos 

0% - 8% 1,00 - - 1,00 - - 

16% -24% 0,92 [0,73; 1,15] 0,448 0,93 [0,75; 1,15] 0,510 

24% -32% 0,78 [0,61; 1,01] 0,062 0,81 [0,64; 1,01] 0,062 

8% - 16% 0,98 [0,80; 1,19] 0,822 0,99 [0,82; 1,19] 0,902 

Acima de 32% 0,67 [0,51; 0,88] 0,004 0,70 [0,62; 0,80] < 0,001 

Unidade 

que 

realizou a 

licitação 

Reitoria 1,00 - - 1,00 - - 

Campus Colorado do Oeste 13,75 [7,16; 26,40] < 0,001 13,67 [7,12; 26,23] < 0,001 

Campus Vilhena 3,62 [2,34; 5,60] < 0,001 3,58 [2,32; 5,54] < 0,001 

Campus Ariquemes  1,13 [0,66; 1,92] 0,657 1,11 [0,65; 1,89] 0,700 

Campus Porto Velho 2,46 [1,50; 4,03] < 0,001 2,45 [1,50; 4,02] < 0,001 

Campos Ji-Paraná 0,20 [0,11; 0,38] < 0,001 0,21 [0,11; 0,38] < 0,001 

Campus Zona Norte 2,61 [1,62; 4,21] < 0,001 2,63 [1,63; 4,24] < 0,001 

Campus Cacoal 1,27 [0,78; 2,05] 0,334 1,26 [0,78; 2,04] 0,344 

Campus Guajará-Mirim 0,54 [0,32; 0,91] 0,020 0,54 [0,32; 0,91] 0,020 

Quantidade de itens (/1000) 1,13 [1,09; 1,17] < 0,001 1,13 [1,09; 1,17] < 0,001 

Pseudo R² (Nagelkerke) 35,04% 35,01% 

AUC 0,805 0,805 

Sensibilidade 0,811 0,810 

Especificidade 0,681 0,683 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]a 
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Para validar o modelo de análise multivariada foi usado o método da validação 

cruzada (MINGOTI, 2007), que é uma técnica utilizada para avaliar a capacidade de 

generalização de um modelo a partir de uma determinada base de dados. Ele é utilizado para 

verificar quão preciso o modelo é na prática, ou seja, ele permite avaliar o desempenho do 

modelo em uma nova base de dados. Para tanto, é necessário dividir a base de dados em dois 

subconjuntos mutualmente exclusivos e em seguida utilizar um deles para a estimação do 

modelo (base de treinamento) e o outro para a validação do modelo (base de teste). A base de 

dados pode ser dividida em partes iguais ou não, sendo que, de acordo com Johnson e 

Wichern (2002), para que o método seja eficiente, é recomendável que  a base de teste seja 

entre 25% à 50% do banco de dados original. Neste trabalho foi utilizada uma proporção de 

3/4 para a base de treinamento e o restante para teste. 

A Tabela 33 apresenta os valores preditos para a base de teste. Pode-se observar que o 

modelo de treinamento foi capaz de prever corretamente 72,83% das notas da base de teste, 

indicando boa qualidade do ajuste.  

 

Tabela 33 - Validação cruzada 

Real/Predito 
Nota = 0 Nota > 0 

Acurácia 
Itens Itens 

Nota = 0 976 68,3% 453 31,7% 
72,8% 

Nota > 0 157 19,2% 659 80,8% 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]a 

 

Como pode ser verificado, ainda que com pesos diferenciados, é alto o potencial das 

variáveis analisadas para se transmutarem em fatores positivos ao fomento da participação de 

fornecedores locais nas compras do IFRO. Já seus inversos, ou distantes, indicam os desafios 

a serem superados. 

 

4.2.2.3 Análises Refinadas de Fatores Isolados que se Destacaram na Pesquisa   

 

Da pesquisa bibliográfica, realizada para identificar o que apontam outros autores 

como sendo fatores positivos ou negativos à utilização das compras públicas para incentivar 

desenvolvimento local, algumas das possibilidades levantadas podem ser provadas ou 

refutadas a partir dos dados coletados neste estudo e isto fortalece as conclusões alcançadas. 

Também há situações específicas, como a ocorrência ou não de indicação de favorecimento a 

empresas locais, por exemplo, que justificam estudos mais aprofundados.   
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Para aferir a influência dessas ocorrências na participação de micro e pequenas 

empresas nas aquisições de produtos ou serviços de que o IFRO necessita, realizou-se a 

acareação dos resultados isolados, das variáveis analisadas, com os das demais.  

O Decreto n
o
 8.538/2015, pretendendo contribuir com o desenvolvimento local e 

regional, informa que nas contratações públicas é lícito favorecer os pequenos 

empreendedores locais possibilitando-lhes ofertar o último lance nos certames licitatórios. 

Quase metade (44,57%) dos itens licitados pelo IFRO em 2017 atendia essa prerrogativa, 

principalmente nos procedimentos realizados pelo Campus Colorado do Oeste, onde 87,88% 

dos itens oferecia o benefício.  

Ao contrapor os dados coletados entre itens licitados que previam favorecimento para 

empresas locais e os que não previam, obtém-se uma nota média ponderada quase três vezes 

maior (31,72 contra 11,84) dos contemplados em relação aos demais. A participação de 

empresas de Rondônia cresce 47,2% e os itens que impossibilitam empresas diferentes de 

ME/EPP concorrerem sofrem impacto positivo de 67,6%. Como mostrado na Tabela 34, tais 

informações, aliadas aos demais resultados observados, indicam o potencial do fator analisado 

para ampliar a participação de empresas locais nas compras do IFRO.    

  

Tabela 34 – Comparação entre itens com e sem favorecimento para fornecedor local 

Variável 
Favorece (4.005 itens) Não Favorece (4.979 itens) 

Impacto 
Sim Não Variação Sim Não Variação 

Município de entrega é o 

mesmo do fornecedor 

1.076 2.929 
-46,3% 

374 4.605 
-85,0% 38,7% 

26,9% 73,1% 7,5% 92,5% 

Fornecedor é de Rondônia 
1.992 2.013 

-0,5% 
1.301 3.678 

-47,7% 47,2% 
49,7% 50,3% 26,1% 73,9% 

Microrregião do fornecedor 

é a mesma do local de 

entrega 

1.115 2.890 
-44,3% 

474 4.505 
-81,0% 36,6% 

27,8% 72,2% 9,5% 90,5% 

Item de Participação 

Exclusiva ME/EPP 

3.985 20 
99,0% 

3.273 1.706 
31,4% 67,6% 

99,5% 0,5% 65,7% 34,3% 

Fornecedor que venceu a 

licitação é ME ou EPP 

4.000 5 
99,8% 

4.948 31 
98,8% 1,0% 

99,9% 0,1% 99,4% 0,6% 

Valor proposto na licitação 

é de até R$ 20 mil 

3.922 83 
95,8% 

4.713 266 
89,4% 6,5% 

97,9% 2,1% 94,7% 5,3% 

O desconto obtido é de até 

8% 

2.522 1.483 
26,0% 

2.353 2.626 
-5,4% 31,4% 

63,0% 37,0% 47,3% 52,7% 

Nota Média do Fator 31,73 11,84 - 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]a 
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Uma das formas de apoiar os pequenos negócios, prevista pela Lei Complementar n
o
 

123/2006, é a realização de licitação para participação exclusiva de microempresas e 

assemelhados. Grande parte (80,78%) dos produtos ou serviços levados a certame licitatório 

em 2017 pelo IFRO foi submetida a este critério. Quando comparados aos de ampla 

concorrência, a nota alcançada pelos itens de participação exclusiva é 119% (23,11 contra 

10,56) superior. Verifica-se ainda um incremento de 37,5% na participação de empresas 

rondonienses e que a preferência de contratação para fornecedores locais produziu 

expressivos 107,5% de impactos. Conforme demonstrado na Tabela 35, outros fatores que 

interferem na nota também são positivamente afetados, o que corrobora sua significância.  

 

Tabela 35 – Comparativo entre itens exclusivos para ME/EPP e Ampla Concorrência 

Variável 

Exclusivo ME/EPP  

(7.258 itens) 

Ampla Concorrência  

(1.726 itens) Impacto 

Sim Não Diferença Sim Não Diferença 

Município de entrega é o mesmo 

do fornecedor 

1.320 5.938 
-63,6% 

130 1.596 
-84,9% 21,3% 

18,2% 81,8% 7,5% 92,5% 

Fornecedor é de Rondônia 
2.922 4.336 

-19,5% 
371 1.355 

-57,0% 37,5% 
40,3% 59,7% 21,5% 78,5% 

Microrregião do fornecedor é a 

mesma do local de entrega 

1.445 5.813 
-60,2% 

144 1.582 
-83,3% 23,1% 

19,9% 80,1% 8,3% 91,7% 

Item previa favorecimento para 

fornecedor local 

3.985 3.273 
9,8% 

20 1.706 
-97,7% 107,5% 

54,9% 45,1% 1,2% 98,8% 

Fornecedor que venceu a 

licitação é ME ou EPP 

7.253 5 
99,9% 

1.695 31 
96,4% 3,5% 

99,9% 0,1% 98,2% 1,8% 

Valor proposto na licitação é de 

até R$ 20 mil 

7.068 190 
94,8% 

1.567 159 
81,6% 13,2% 

97,4% 2,6% 90,8% 9,2% 

O desconto obtido é de até 8% 
4.003 3.255 

10,3% 
872 854 

1,0% 9,3% 
55,2% 44,8% 50,5% 49,5% 

Nota Média do Fator 23,11 10,56 - 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]a 

 

A agregação das demandas de vários órgãos, com o objetivo de reduzir a quantidade 

de processos ou de itens licitados e conseguir economia de escala com redução de preços é 

um dos problemas apontados por Domberger e Rimmer (1994), Clark e Moutray (2004), 

Carpineti; Piga; Zanza (2006), Walker e Preuss (2008), Loader (2013),  Cabral et al. (2015), 

Souza et al. (2015), para a participação de pequenos e micro negócios nas contratações 

públicas.  

Mencionada prática foi observada em 6,23% dos itens licitados pelo IFRO, em 2017, e 

classificou a variável local de entrega igual a vários municípios como um dos fatores de 
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redução da nota que mensura as ações desenvolvidas pela instituição quanto ao acesso dos 

fornecedores locais em suas compras.    

  Para compreender melhor a repercussão dessa ação específica, individualizou-se os 

itens que continham demandas de mais de uma unidade. Comparando-os aos demais, chega-se 

á conclusão de que a reunião das necessidades de aquisições de várias unidades em um 

mesmo item reduz em quase 2,5 vezes a nota média (8,66 contra 21,50) e em 39% a 

participação de empresas de Rondônia. Também impossibilita a ocorrência de fornecedor do 

local de entrega como vencedor do item e prejudica a indicação de sua preferência para 

contratação, que sofre um efeito negativo de 95%. Em contraponto ocorreu um acréscimo de 

43,4% nos descontos obtidos acima de 8%, o que era esperado e indica economia de escala 

em razão do valor dos itens licitados, que passam a ultrapassar vinte mil reais em 22,6% dos 

casos. Por meio da Tabela 36 é possível visualizar os dados que permitiram chegar às 

informações. 

 

Tabela 36 – Comparação de itens com apenas um ou vários locais de entrega 

Variável 
Vários Locais (560 itens) Um local (8.424 itens) 

Impacto 
Sim Não Diferença Sim Não Diferença 

Município de entrega é o mesmo 

do fornecedor 

- 560 
-100,0% 

1.450 6.974 
-65,6% -34,4% 

- 100,0% 17,2% 82,8% 

Fornecedor é de Rondônia 
103 457 

-63,2% 
3.190 5.234 

-24,2% -39,0% 
18,4% 81,6% 37,9% 62,1% 

Microrregião do fornecedor é a 

mesma do local de entrega 

93 467 
-66,8% 

1.496 6.928 
-64,5% -2,3% 

16,6% 83,4% 17,8% 82,2% 

Item de Participação Exclusiva 

ME/EPP 

462 98 
65,0% 

6.796 1.628 
61,4% 3,6% 

82,5% 17,5% 80,7% 19,3% 

Item previa favorecimento para 

fornecedor local  

- 560 
-100,0% 

4.005 4.419 
-5,0% -95,0% 

- 100,0% 47,5% 52,5% 

Fornecedor que venceu a 

licitação é ME ou EPP 

559 1 
99,6% 

8.389 35 
99,2% 0,4% 

99,8% 0,2% 99,6% 0,4% 

Valor proposto na licitação é de 

até R$ 20 mil 

479 81 
71,0% 

8.156 268 
93,6% -22,6% 

85,5% 14,5% 96,8% 3,2% 

O desconto obtido é de até 8% 
190 370 

-32,2% 
4.685 3.739 

11,2% -43,4% 
33,9% 66,1% 55,6% 44,4% 

Nota Média Ponderada 8,66 21,50 - 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]a 

 

Para Sampaio (2013) e Cabral et al. (2015), o tamanho dos contratos é determinante ao 

desempenho de pequenos negócios nas contratações públicas. Para eles, há uma relação 
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proporcional inversa entre a quantidade de ME/EPP participando nas compras que a 

administração pública realiza e o montante do valor dos produtos ou serviços adquiridos. 

A Lei Complementar n
o
 123/2006 determina a participação exclusiva de pequenos 

fornecedores para itens licitados cujo valor seja de até R$ 80 mil. Não se enquadram nessa 

situação 1,34% dos produtos e serviços que IFRO licitou em 2017. Contrapondo os dados 

sobre esses itens aos que não ultrapassam o valor de R$ 80 mil reais, sobressaem as 

consequências da ação prevista na Lei para a participação das empresas locais. Conforme 

mostrado na Tabela 37, a exclusividade para participação de ME/EPP e a indicação de 

preferência aos fornecedores locais são os que recebem melhor concentração de resultados 

positivos. Em relação à nota, o contraponto entre as observadas nas duas situações indica 

variação positiva de 14,98% para itens com valor de até 80 mil reais. 

 

Tabela 37 – Comparação entre itens abaixo e acima de R$ 80 mil 

Variável 

Até R$ 80 mil  

(8.913 itens) 

Acima de R$ 80 mil  

(71 itens) Impacto 

Sim  Não Variação Sim  Não Variação 

Município de entrega é o mesmo 

do fornecedor 

1.441 7.472 
-67,7% 

9 62 
-74,6% 7,0% 

16,2% 83,8% 12,7% 87,3% 

Fornecedor é de Rondônia 
3.268 5.645 

-26,7% 
25 46 

-29,6% 2,9% 
36,7% 63,3% 35,2% 64,8% 

Microrregião do fornecedor é a 

mesma do local de entrega 

1.578 7.335 
-64,6% 

11 60 
-69,0% 4,4% 

17,7% 82,3% 15,5% 84,5% 

Item previa favorecimento para 

fornecedor local 

3.998 4.915 
-10,3% 

7 64 
-80,3% 70,0% 

44,9% 55,1% 9,9% 90,1% 

Item de Participação Exclusiva 

ME/EPP 

7.251 1.662 
62,7% 

7 64 
-80,3% 143,0% 

81,4% 18,6% 9,9% 90,1% 

Fornecedor que venceu a 

licitação é ME ou EPP 

8.882 31 
99,3% 

66 5 
85,9% 13,4% 

99,7% 0,3% 93,0% 7,0% 

O desconto obtido é de até 8% 
4.851 4.062 

8,9% 
24 47 

-32,4% 41,2% 
54,4% 45,6% 33,8% 66,2% 

Nota Média Ponderada 20,72 18,02 - 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]a 

 

A Lei Complementar n
o
 123/2006 equipara EPP e ME, o que é um erro, de acordo 

com Flynn et al. (2013). As carências de ambas são distintas, bem como precisariam ser, 

portanto, os regramentos e soluções que visam ampará-las. As análises dos dados coletados 

nesta pesquisa, considerando todos os fornecedores selecionados em 2017, também indicaram 

que entre os dois portes de empresas há diferenças acentuadas nas performances. Como 

demonstrado por meio da Tabela 38, as ME representam 58,20% das empresas cadastras no 
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SICAF e 56,21% dos fornecedores selecionados pelo IFRO. Mesmo assim, em 2017 elas 

conseguiram vencer somente 42,34% dos itens licitados, contra 57,26% das EPP. 

   

Tabela 38 – Evolução de ME e EPP nas licitações realizadas pelo IFRO em 2017 

Elemento Analisado ME EPP Diferença 

Empresas cadastradas no SICAF 58,2% 22,0% 36,2% 

Fornecedores selecionados 56,2% 41,9% 14,3% 

Itens vencidos 42,3% 57,3% -14,9% 

Valor total dos itens vencidos 40,0% 53,3% - 13,2% 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]a 

 

Apesar de ser maioria, também não são as microempresas (ME) que mais contribuem 

para a formação da nota alcançada pelo IFRO. Com uma pequena diferença (4,66%), 

sobressaem-se os comércios varejistas enquadrados como empresa de pequeno porte (EPP). 

Ao comparar os dados coletados, conforme mostrado na Tabela 39, os itens vencidos por EPP 

aumentaram a participação de empresas de Rondônia em 7%. Já a participação de ME 

majorou a participação exclusiva de ME/EPP em 16,6%, situação em que ocorreu também 

8,8% de incremento nos itens cujo desconto obtido no certame licitatório não ultrapassou 8%. 

Nota-se que não é um fator relevante para a formação das notas do IFRO, porém, se o 

objetivo é proporcionar mais emprego e renda para a população local, certamente que a 

participação equitativa entre os micros e os pequenos fornecedores há que ser alcançada. 

 

Tabela 39 - Diferença entre microempresas e empresas de pequeno porte 

Variável 
ME (3.804 itens) EPP (5.144 itens) 

Impacto 
Sim Não Variação Sim Não Variação 

Município de entrega é o 

mesmo do fornecedor 

555 3.249 
-70,8% 

882 4.262 
-65,7% -5,1% 

14,6% 85,4% 17,1% 82,9% 

Fornecedor é de Rondônia 
1.465 2.339 

-23,0% 
1.802 3.342 

-29,9% 7,0% 
38,5% 61,5% 35,0% 65,0% 

Microrregião do fornecedor é a 

mesma do local de entrega 

641 3.163 
-66,3% 

935 4.209 
-63,6% -2,7% 

16,9% 83,1% 18,2% 81,8% 

Item previa favorecimento para 

fornecedor local 

1.767 2.037 
-7,1% 

2.233 2.911 
-13,2% 6,1% 

46,5% 53,5% 43,4% 56,6% 

Item de Participação Exclusiva 

ME/EPP 

3.265 539 
71,7% 

3.988 1.156 
55,1% 16,6% 

85,8% 14,2% 77,5% 22,5% 

O valor proposto é de até R$ 20 

mil 

3.651 153 
92,0% 

4.963 181 
93,0% -1,0% 

96,0% 4,0% 96,5% 3,5% 

O desconto obtido é de até 8% 
2.165 1.639 

13,8% 
2.702 2.442 

5,1% 8,8% 
56,9% 43,1% 52,5% 47,5% 

Nota Média Ponderada 20,05 21,03 - 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]a 
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A proposta do presente estudo é analisar a forma de atuação do IFRO enquanto 

instituição (composta por Campi e Reitoria), o que implica desconsiderar resultados 

individualizados alcançados, afinal em várias situações não é decorrente da forma de agir da 

unidade realizadora do procedimento licitatório que resulta a seleção de fornecedor local. O 

tipo de produto ou serviço licitado, concatenado à capacidade produtiva do empresariado 

local, mais precisamente dos amparados pela Lei Complementar n
o
 123/2006, pode 

determinar os resultados das licitações e este não é fator amoldável às pretensões do órgão 

licitante. O Campus Ji-Paraná, por exemplo, é a unidade responsável pelas licitações de 

reagentes químicos e instrumentos musicais, com os quais poucos fornecedores de Rondônia 

trabalham, e que obteve a menor nota nas avaliações realizadas neste estudo. 

Contudo, a atuação do Campus Colorado D´Oeste destoa das demais e ocorre 

participação diferenciada (13% contra 2% da média geral verificada no IFRO) de 

fornecedores localizados na microrregião em que ele está situado. Além da performance dos 

fornecedores daquela microrregião, o Campus tem o maior peso nas licitações realizadas pelo 

IFRO (26,71%), concentra 92% dos processos que possibilitam favorecimento para 

fornecedores locais e 52,46% dos itens exclusivos para ME/EPP são licitados por ele.  

Quando os produtos ou serviços destinam-se ao atendimento das necessidades daquele 

Campus, a participação de fornecedores locais ou regionais é 24% superior às demais e 

verifica-se que eles conseguem vencer 49 itens em média, enquanto que nas demais 

localidades esta média não passa de 28 itens, confirmando o entendimento de Cabral et al. 

(2015), para quem, quanto maior a quantidade de itens e mais diversificados forem os lotes 

que os contêm, melhores são as probabilidades de pequenos empreendedores locais vencerem 

a licitação. Isso indica resultados positivos da aplicação da política pública brasileira que 

pretende utilizar as compras governamentais como ferramenta de desenvolvimento local. 

Sem pretender tomar o Campus Colorado D´Oeste por referência e tão pouco enaltecer 

seus feitos em detrimento dos demais, realizou-se análises particularizadas dos itens que 

contemplam a participação dos fornecedores daquela microrregião, a atuação do Campus 

enquanto realizador dos certames licitatórios e o destino dos produtos ou serviços licitados.   

Seguindo o raciocínio de confrontar os resultados individuais observados em 

determinado fator com os demais, percebe-se que os efeitos mais expressivos ocorrem para 

itens cujo fornecedor selecionado é da microrregião de Colorado D´Oeste. Nessa situação, a 

nota verificada é de 96,34 pontos, quase cinco vezes maior do que a geral. A porção de 

fornecedores rondonienses é 136,5% superior à dos demais Campi e a do mesmo município 

ou da mesma microrregião chega a 165,9% e 175,6%, respectivamente. O custo financeiro 
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direto de aquisição dos produtos ou serviços fornecidos por empresas dessa microrregião é 

superior aos demais, dado que a proporção de itens limitados ao máximo de 8% de desconto, 

superam em 55,3% os outros.      

Quando a unidade de Colorado do Oeste é o órgão licitante a nota alcançada é 32,83 

pontos e quando é o local de entrega dos produtos ou serviços, chega a 29,37. São situações 

em que os impactos observados para a participação de fornecedores locais não alcançam o 

patamar anterior, chegando ao máximo de 51,9% para fornecedores de Rondônia. 

O ponto de maior destaque para as três situações analisadas e que pode explicar as 

diferenças observadas é a previsão de favorecimento para fornecedores locais. Como 

mostrado por meio da Tabela 40, ele gera impacto médio de 152,0% e desponta como 

diferencial positivo para a ampliação da participação de fornecedores locais, produzindo 

empuxo para os resultados observados na atuação do IFRO como um todo. 

 

Tabela 40 – Impactos observados quando os itens selecionados para análise condicionam a 

variável isolada a Colorado D´Oeste 

Variável/Fator de impacto 

Condição de Avaliação  
Impacto 

Médio Órgão 

Licitante 

Local  

Entrega 

Microrregião 

Fornecedor 

Município de entrega é o mesmo do fornecedor 40,6% 24,5% 165,9% 77,0% 

Fornecedor é de Rondônia 51,9% 19,3% 136,5% 69,2% 

Fornecedor é da mesma microrregião do local de entrega 38,7% 24,8% 175,6% 79,7% 

Item previa favorecimento para fornecedor local 192,7% 145,7% 117,7% 152,0% 

Item de Participação Exclusiva ME/EPP 64,9% 50,2% 37,7% 50,9% 

Fornecedor que venceu a licitação é ME ou EPP 0,7% 0,7% 0,0% 0,5% 

O valor proposto é de até R$ 20 mil 6,4% 5,4% 1,7% 4,5% 

O desconto obtido é de até 8% 28,3% 23,1% 55,3% 35,6% 

Nota Média Ponderada 32,83 29,37 96,34 - 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]a 

  

Pelos achados, esse é um bom exemplo de que iniciativas tomadas podem produzir 

resultados locais e regionais impactantes. Melhorar a divulgação das licitações realizadas, 

aliado a atividades de estímulo e de suporte aos pequenos fornecedores locais, complementam 

o conjunto de ações capazes de majorar os índices de participação dos empreendedores 

sediados nos mesmos locais de destino dos produtos ou serviços licitados. 

Os processos licitatórios realizados pelo IFRO, além das cominações legais, estão 

submetidos a uma regra interna denominada compras compartilhadas que, inovando o 

mecanismo de intenção de registro de preços (IRP) previsto pelo Decreto n
o 

7.892/2013, 

permite que sejam licitadas em um mesmo processo as demandas de várias unidades. Por 
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força desta regra, compete à unidade que realizar uma licitação agregar suas necessidades de 

aquisição de produtos ou serviços às das outras unidades do IFRO.  

Assim sendo, esse é mais um fator determinante para a participação de fornecedores 

locais e disso os destaques observados em Colorado D´Oeste são um bom indicativo, 

sugerindo a proposição de que se as compras compartilhadas não existissem, as notas 

alcançadas pelas unidades do IFRO seriam diferentes.  

Ao descrever quantitativamente os resultados dos itens licitados em 2017, de acordo 

com a unidade realizadora da licitação e com o local de entrega dos produtos ou serviços 

licitados, chegou-se aos resultados mostrados na Tabela 41.  

 

Tabela 41 – Distribuição das notas de acordo com o local de entrega e a unidade licitante 

Unidade 

Licitante 
Nota 

Local de Entrega Total 

Itens Ariquemes Cacoal 
Colorado 

D´Oeste  

Guajará 

Mirim 
Jaru Ji-Paraná Vilhena 

Porto 

Velho 
Vários 

Outros 

Estados 

Campus  

Ji-Paraná 

0 104 84 1 7 11 169 38 39 99 - 552 

20 4 - - 2 - 2 - - 2 - 10 

50 - - - - - - - - 9 - 9 

100 - - - - - 1 - - - - 1 

Total de itens 108 84 1 9 11 172 38 39 110 - 572 

Nota Ponderada 0,74 - - 4,44 - 0,81 - - 4,45 - 1,31 

Campus 

Porto 

Velho 

Zona 

Norte 

0 9 6 - 9 3 13 5 77 149 - 271 

20 1 8 - - 5 7 1 4 3 - 29 

100 - 6 - - - - - 56 - - 62 

50 - - - - - - - - 59 - 59 

Total de itens 10 20 - 9 8 20 6 137 211 - 421 

Nota Ponderada 2,00 38,00 - - 12,50 7,00 3,33 41,46 14,27 - 23,11 

Campus 

Porto 

Velho 

Calama 

0 3 5 - 27 9 35 4 152 207 - 442 

20 2 16 - 20 2 18 - 55 5 - 118 

50 - - - - - - - - 25 - 25 

100 - - - - - 10 - 37 - - 47 

Total de itens 5 21 - 47 11 63 4 244 237 - 632 

Nota Ponderada 8,00 15,24 - 8,51 3,64 21,59 - 19,67 5,70 - 13,15 

Campus 

Colorado 

D´Oeste 

0 198 99 1.304 25 - 97 30 104 - - 1.857 

20 103 125 398 78 30 5 69 63 - - 871 

50 - - 39 - - - - - - - 39 

100 189 120 599 - - 36 10 110 - - 1.064 

Total de itens 490 344 2.340 103 30 138 109 277 - - 3.831 

Nota Ponderada 42,78 42,15 29,83 15,15 20,00 26,81 21,83 44,26 - - 32,83 

Campus 

Cacoal 

0 127 136 - 29 23 1 - 42 - 6 364 

20 22 18 - 24 20 1 - 5 - 1 91 

100 - 22 - - - - - 11 - - 33 

Total de itens  149 176 - 53 43 2 - 58 - 7 488 

Nota Ponderada  2,95 14,55 - 9,06 9,30 10,00 - 20,69 - 2,86 10,49 
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Tabela 41 – Distribuição das notas de acordo com o local de entrega e a unidade licitante 

(conclusão) 

Unidade 

Licitante 
Nota 

Local de Entrega Total 

Itens Ariquemes Cacoal 
Colorado 

D´Oeste  

Guajará 

Mirim 
Jaru Ji-Paraná Vilhena 

Porto 

Velho 
Vários 

Outros 

Estados 

Reitoria 

0 15 4 18 1 9 13 2 54 2 - 118 

20 6 3 6 - 4 3 1 4 - - 27 

100 - - - - - 5 5 7 - - 17 

Total de itens 21 7 24 1 13 21 8 65 2 - 162 

Nota Ponderada  5,71 8,57 5,00 - 6,15 26,67 65,00 12,00 - - 13,83 

Campus 

Vilhena 

0 86 85 - 96 75 85 70 225 - - 722 

20 56 41 - 118 51 28 44 48 - - 386 

50 - - - - - 7 - - - - 7 

100 - - - - 11 7 22 110 - - 150 

Total de itens 142 126 - 214 137 127 136 383 - - 1.265 

Nota Ponderada 7,89 6,51 - 11,03 15,47 12,68 22,65 31,23 - - 18,24 

Campus 

Ariquemes 

0 143 215 1 215 66 53 59 269 - - 1.021 

20 27 12 - 27 12 13 12 22 - 8 133 

100 39 4 - - - 6 - 20 - - 69 

Total de itens 209 231 1 242 78 72 71 311 - 8 1.223 

Nota Ponderada 21,24 2,77 - 2,23 3,08 11,94 3,38 7,85 - 20,0 7,82 

Campus 

Guajará 

Mirim 

0 24 80 15 172 22 20 1 10 - - 344 

20 6 4 - 7 5 2 - 15 - - 39 

100 2 - - - 1 1 - 3 - - 7 

Total de itens 32 84 15 179 28 23 1 28 - - 390 

Nota Ponderada 10,00 0,95 - 0,78 7,14 6,09 - 21,43 - - 3,79 

Total Geral de 

itens 
1.166 1.093 2.381 857 359 638 373 1.542 560 15 8.984 

Nota Ponderada 

Geral 
23,62 18,06 29,37 6,44 10,53 13,37 16,73 25,76 8,66 12,0 20,71 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]a 

 

Observa-se que a nota alcançada pelos Campi e Reitoria do IFRO, quando os produtos 

destinam-se exclusivamente ao atendimento de suas necessidades, não supera suas notas 

gerais, que considera também os itens licitados para beneficiar outras unidades. As notas dos 

locais de entrega foram superiores à das respectivas unidades apenas para os Campi Vilhena, 

Ariquemes e Porto Velho Zona Norte. Tais resultados são insuficientes, portanto, para 

ratificar a suposição levantada e corroboram o entendimento de que a maior participação de 

fornecedores locais é alcançada em razão de esforços empreendidos na aplicação do que a 

legislação possibilita e do estímulo a empreendedores locais para fornecer os produtos ou 

serviços licitados, independentemente da relação unidade realizadora da licitação e destino 

dos produtos licitados. 
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Caldas e Nonato (2014) entendem que a possibilidade de maiores custos para os 

contratos celebrados, por evidenciar riscos à eficiência financeira imediata dos gastos 

realizados, acaba por desestimular agentes públicos a buscar alternativas que possibilitem 

melhorar os indicadores das políticas de incentivo ao desenvolvimento local, utilizando as 

compras públicas. Quanto à suspeição de que agentes públicos ficam desmotivados com a 

possiblidade de pagar custos maiores para realizar suas aquisições, não é possível analisar esta 

proposição a partir dos dados aqui coletados. Já em relação ao alegado custo superior, os 

achados desta pesquisa corroboram tal entendimento, conforme mostrado na Tabela 42.  

 

Tabela 42 – Descrição dos descontos médios obtidos em razão das variáveis analisadas 

Variável 
Desconto 

Médio 
Itens Desvio 

Nota 0 (Empresas fora de RO) 20,5% 5.691 25,9% 

Nota 20 17,7% 1.704 28,5% 

Nota 50 23,0% 139 26,4% 

Nota 100 11,2% 1.450 20,3% 

Item de Participação Exclusiva ME/EPP 17,5% 7.258 25,1% 

Item sem tratamento diferenciado 22,5% 1.726 28,5% 

Itens vencidos por Microempresa 17,3% 3.804 24,8% 

Itens vencidos por Empresa de Pequeno Porte 19,4% 5.144 26,6% 

Itens vencidos por empresas de outros portes 22,5% 36 16,5% 

Itens vencidos por empresa que não é do mesmo município do local de entrega 19,9% 7.534 26,6% 

Itens vencidos por empresa que é do mesmo município do local de entrega 11,2% 1.450 20,3% 

Itens vencidos por empresa de fora de Rondônia 20,5% 5.691 25,9% 

Itens vencidos por empresa de Rondônia 15,1% 3.293 25,3% 

Itens vencidos por empresa que não é da mesma microrregião do local de 

entrega 
19,8% 7.395 26,6% 

Itens vencidos por empresa que é da mesma região do local de entrega 12,3% 1.589 21,1% 

Itens que não previam favorecimento a fornecedor local 23,1% 4.979 29,1% 

Itens que previam favorecimento a fornecedor local 12,7% 4.005 19,6% 

Classes de valores das 

propostas finais 

Até R$ 20 mil 18,3% 8.635 25,9% 

R$ 20 mil > e < = R$ 40 mil 22,2% 189 24,1% 

R$ 40 mil > e < = R$ 60 mil 20,4% 64 19,4% 

R$ 60 mil > e < = R$ 80 mil 19,1% 25 21,8% 

Acima de 80 mil 27,8% 71 27,8% 

Classes de descontos obtidos 

Até 8% 0,7% 4.875 10,7% 

8% > e < = 16% 20,0% 539 2,3% 

16% > e < = 24% 28,0% 524 2,3% 

24% > e < = 32% 11,8% 723 2,3% 

Acima de 32% 55,5% 2.323 16,5% 

Total/Geral 18,5% 8.984 25,9% 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]a 
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Analisando os descontos médios obtidos em cada uma das situações que interferem na 

participação de fornecedores locais nas compras do IFRO, constata-se que, de fato, tal 

participação custa mais aos cofres públicos, afinal: 

a) quanto maior a nota, menor o desconto;  

b) itens de participação exclusiva para ME/EPP tem descontos inferiores aos que não 

possuem tratamento diferenciado;  

c) as microempresas oferecem descontos menores que as empresas de pequeno porte e 

os descontos destas, por sua vez, são inferiores aos das demais;  

d) os itens vencidos por empresas locais atingiram a média de 11,25% de desconto, 

enquanto os demais alcançaram 19,91%. Situação idêntica ocorreu com os itens que 

favorecem fornecedor local, que obtiveram 12,75% de desconto e aqueles que não continham 

tal prerrogativa conseguiram alcançar 23,14%.  

A maior média de desconto (55,5%) é verificada nos itens que compõem a classe de 

descontos finais acima de 32%. Porém a média percebida pode não representar somente 

desconto, mas também indicar erro na formação do preço máximo estimado para contratação. 

De qualquer modo, é mais uma constatação do que se verificou nas análises anteriores, uma 

vez que a maior participação de empresas locais é verificada quando os descontos não 

ultrapassam 8% e a menor, quando eles superam os 32%. 

A política pública de incentivo ao desenvolvimento local por meio das compras 

realizadas por instituições públicas, parte da premissa de que, ao fomentar a atividade 

microempreendedora regional, novos empregos ou mais renda à população seriam 

propiciados.  

Nicholas e Fruhmann (2014) colocam em perspectiva tal argumento. De acordo eles, 

dada a inexpressiva participação das ME/EPP locais nas compras públicas, os montantes de 

recursos financeiros que elas conseguem capturar não tem potencial para impactar o 

crescimento econômico ao ponto de viabilizar melhorias nas vagas de emprego ou mesmo na 

renda dos indivíduos, ainda que estes sejam os próprios pequenos empreendedores. 

Tratando especificamente do montante dos valores das licitações realizadas pelo IFRO 

em 2017, observou-se que, conforme mostrado na Tabela 43, os fornecedores situados nas 

microrregiões onde está localizada a unidade que consumirá os produtos ou serviços licitados 

conseguiram vencer 23,8% do valor total licitado, o que poderá lhes proporcionar R$ 8,9 

milhões de faturamento a serem distribuídos entre eles.  

Em âmbito estadual, os fornecedores de Rondônia conseguiram reter 40,8% dos 

recursos licitados com R$ 15,2 milhões disponibilizados para suas receitas.  Em Colorado do 
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Oeste, fornecedores regionais venceram 43,9% dos recursos licitados e os rondonienses 

63,9%, alcançando R$ 3,6 milhões de faturamento, enquanto os de outros Estados 

conseguiram R$ 2 milhões. 

 

Tabela 43 – Descrição dos montantes de valores vencidos pelos fornecedores nas licitações 

realizadas pelo IFRO em 2017  

Local 

Entrega 

Fornecedor da Microrregião Fornecedor de Rondônia 

Sim (R$) Não (R$) Sim (R$) Não (R$) 

Porto 

Velho 
2.816.198,46 25,0% 8.469.731,25 75,0% 3.462.330,50 30,7% 7.823.599,21 69,3% 

Ariquemes 1.139.678,82 14,9% 6.525.862,60 85,1% 3.823.047,27 49,9% 3.842.494,15 50,1% 

Colorado 

do Oeste 
2.504.935,99 43,9% 3.199.481,30 56,1% 3.647.053,10 63,9% 2.057.364,19 36,1% 

Vilhena 451.542,13 24,6% 1.383.184,93 75,4% 573.358,08 31,3% 1.261.368,98 68,7% 

Cacoal 645.178,25 35,5% 1.172.072,01 64,5% 1.054.812,50 58,0% 762.437,76 42,0% 

Guajará-

Mirim 
- - 1.461.365,82 100,0% 528.623,94 36,2% 932.741,88 63,8% 

Ji-Paraná 218.120,29 15,1% 1.224.908,98 84,9% 593.444,65 41,1% 849.584,62 58,9% 

Jaru 4.336,11 0,6% 694.014,14 99,4% 355.255,73 50,9% 343.094,52 49,1% 

Vários 

(IFRO) 
- - 5.413.766,67 100,0% 1.210.057,13 22,4% 4.203.709,54 77,6% 

Outros 

Estados 
- - 60.109,38 100,0% 6.529,93 10,9% 53.779,45 89,5% 

Total 8.907.334,73 23,8% 28.477.152,40 76,2% 15.254.512,83 40,8% 22.129.974,30 59,2% 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados de Brasil [s.d.]a 

 

Todos os resultados aqui demonstrados caracterizam a realidade específica do IFRO, 

de cujas licitações foram extraídos os dados analisados, razão pela qual não se recomenda 

generalizações para outras organizações. Além disso, mesmo no âmbito da instituição 

analisada convém tomá-los conjuntamente a outros fatores que não foram analisados neste 

estudo, evitando conclusões distorcidas ou insuficientes.  

Como assevera Naves (2000), a complexidade que envolve o ambiente organizacional 

não permite analisá-lo retilineamente, apenas com a manipulação de algumas das variáveis 

que o distinguem. A abordagem interpretativa, ainda que em um contexto positivista, sempre 

será requerida para ampliar a compreensão das práticas organizacionais ou as tendências de 

seu modo de agir. 

 No contexto geral, pode-se dizer que os pequenos negócios brasileiros são, 

preponderantemente, caracterizados pelo empreendedorismo cujas estruturas organizacionais 
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estão em processo de amadurecimento, dificultando o acesso às compras públicas. Apesar de 

forte atuação na atividade de comércio, o que permitiria fornecer a grande maioria dos 

produtos ou serviços que as entidades públicas comumente adquirem, sua participação nas 

compras públicas ainda é pequena. No Estado de Rondônia, somente 5% é cadastrado no 

SICAF e está apto, portanto, para contratar com a administração pública.    

O IFRO, dada sua abrangência e diversidade de atuação como instituição de ensino, 

pesquisa e extensão rondoniense, é consumidor de uma gama considerável de produtos e 

serviços. Gêneros alimentícios, materiais de limpeza e expediente, suprimentos de 

informática, insumos agropecuários e medicamentos veterinários, livros e materiais didáticos, 

materiais de construção, equipamentos e reagentes químicos para laboratórios, máquinas e 

equipamentos agrícolas ou industriais, serviços diversos de apoio administrativo, obras de 

construção e outros. Em 2017, a soma desses produtos, serviços e obras levados a certame 

licitatório chegou a R$ 69,5 milhões, o que mostra o potencial das compras realizadas pela 

instituição para a promoção do desenvolvimento das regiões que compõem o Estado de 

Rondônia.  

No entanto, as ações que visam explorar esse potencial ainda são insipientes. Apenas 

duas das nove unidades operativas do IFRO demonstram interesse em agir de forma que os 

pequenos empreendedores locais possam tornar-se seus fornecedores. Elas lhes proporcionam 

preferência de contratação nas licitações que realizam. O Campus Colorado D´Oeste, unidade 

onde são realizadas 92% das licitações beneficiando fornecedores locais, tem atuação 

destacada. Nele também estão concentrados os processos que contêm itens de participação 

exclusiva para ME/EPP, além dos que visam atender demandas compartilhadas das demais 

unidades do IFRO. Isto produz reflexos positivos para atuação da instituição como um todo, o 

que se evidencia nas análises dos dados coletados. 

Dos fornecedores que venceram os certames licitatórios realizados pelo IFRO em 

2017, grande parte (78,24%) não era de Rondônia. Aqueles que eram, representaram apenas 

2,46% das pequenas empresas rondonienses cadastradas no SICAF e 0,13% do total. Mesmo 

assim, superaram as de outros Estados vencendo 36,65% dos itens licitados, o que lhes 

possibilitou reter 40,80% do valor dos produtos ou serviços da instituição.  

Para o sucesso dos fornecedores locais, a forma como o IFRO conduz seus processos 

licitatórios tem um pouco mais de 20% de eficiência e somente duas das suas unidades, o 

Campus Colorado do Oeste com 32,83% e o Campus Porto Velho Zona Norte com 23,11% 

conseguem superar a marca geral da instituição (Tabela 29).  
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Evidencia-se com isso a necessidade de intervenções para buscar patamares de maior 

expressividade que possam impactar o desenvolvimento local e permitir a redução das 

necessidades de estocar materiais. O campo de atuação disponível é muito favorável, afinal 

quase a totalidade (99,87%) dos pequenos negócios rondonienses, ainda não participa das 

compras realizadas pelo IFRO.  

Os resultados das análises indicam que a aglutinação de várias unidades em um 

mesmo item tem potencial para reduzir o volume de trabalho na realização das licitações e 

conseguir maiores descontos nas propostas finais apresentadas nos respectivos certames 

licitatórios. Contudo ela também reduz acentuadamente a nota alcançada pela instituição e a 

participação de fornecedores de Rondônia. O fator que pode produzir os melhores resultados 

em termos de participação dos fornecedores locais nas compras realizadas pelo IFRO é a 

previsão de preferência para estes fornecedores nos editais de licitação.  

Com menor destaque e em pesos diferenciados, as demais variáveis analisadas 

também podem contribuir ou restringir o acesso de fornecedores locais as compras do IFRO, 

dentre elas o valor total e a quantidade de produtos ou serviços licitados.     

As compras compartilhadas, que é uma prática restrita ao modus operandi do IFRO e 

que poderiam interferir na participação dos fornecedores locais, não imputam redução das 

notas auferidas. Se não existissem, os resultados individualizados das unidades operativas da 

instituição seriam iguais ou até mesmo inferiores. Sua utilização é então positiva e pode 

facilitar intervenções sugeridas para melhorar os indicadores alcançados.     

Em relação ao custo direto e imediato do incentivo à participação de fornecedores 

locais nas compras do IFRO, verifica-se que os descontos médios obtidos são 

proporcionalmente menores ao resultado positivo das ações empreendidas. Nota maior é 

sinônimo de desconto menor, assim como participação exclusiva de ME/EPP e favorecimento 

às empresas locais. Portanto, haverá maior dispêndio dos recursos públicos na aquisição dos 

produtos ou serviços licitados, mas também poderá ocorrer redução de desperdícios 

decorrentes de acumulação de estoques de materiais no âmbito do IFRO.  

Além disso, para a administração pública, considerada em suas três esferas de 

governo, de acordo com Sachs (2008), a ampliação das oportunidades para melhorar a renda 

das pessoas poderá reduzir a pressão social sobre o Estado, cujos serviços públicos, 

principalmente saúde e educação, poderão ser mais custeados pelo próprio indivíduo, se 

financeiramente melhor preparado. Compensam-se, dessa forma, os descontos menores 

obtidos nos preços finais das propostas apresentadas nos certames licitatórios por 

fornecedores locais. 
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5  PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

Teóricos do desenvolvimento tais como Piore e Sabel (1984), Krugman (1991),  

Rosenfeld (1996), Durston (2000), Amaral Filho (2001), Campos et al. (2005), Bassan 

(2014),  Santos e Lima (2015) e Bellingieri (2017), defendem que a utilização das forças 

internas, ligadas à produção e comércio regional, é mais indicada para promover o 

desenvolvimento local e alcançar resultados sociais satisfatórios.  

Respaldado nessa linha de pensamento, conforme frisado ainda na descrição do 

problema que impulsionou os esforços de pesquisa empreendidos neste trabalho, há um 

pressuposto à argumentação que aqui se defende: o desenvolvimento local, bem como a 

redução das necessidades de estocar materiais, tem relação proporcional direta com a 

contratação de fornecedores sediados nos locais em que serão consumidos os produtos 

licitados. Assim, o foco do que se busca com as ações sugeridas nesta proposta de intervenção 

é aumentar a participação de empresas locais, beneficiárias da Lei Complementar n
o
 

123/2006, nas contratações realizadas pelo IFRO. 

  

5.1 Precedentes à Aplicação das Ações Sugeridas 

 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (BRASIL, 2018c), a ISO 26000 é a principal norma internacional 

criada para disciplinar e orientar a conduta de organizações cujo comportamento possa ser 

considerado social e ambientalmente coerente. Sua elaboração envolveu 99 países, 42 

organizações e 450 especialistas representantes de trabalhadores, consumidores, indústrias, 

governo, meio acadêmico e outros.  

Seguindo diretrizes idênticas, a ABNT NBR 16001 é a norma brasileira que estabelece 

alguns fundamentos comportamentais a serem seguidos por organizações que desejem ser 

reconhecidas como socialmente responsáveis. A conduta correta, honesta em suas pretensões 

e moralmente aceita é o principal desafio a que tais organizações estão submetidas, cabendo-

lhes, para tanto, em consonância com o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Nacional 

de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (BRASIL, 2018c), observar e cumprir os seguintes 

princípios:  

a) Accountability: cabe a organização prestar contas e se responsabilizar pelos 

impactos que suas ações produzem na sociedade, na economia e no meio ambiente. 

Faz parte do cumprimento deste princípio a aceitação de investigações sobre seu 
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modo de agir e a obrigação de dar respostas e solucionar os pontos apontados 

como inapropriados. 

b) Transparência: ser transparente na realização de atividades capazes de afetar a 

sociedade ou o meio ambiente. Contempla este princípio a divulgação precisa, 

clara e completa das ações organizacionais que possam provocar impactos 

conhecidos ou previsíveis à sociedade e ao meio ambiente. 

c) Comportamento ético: requer da organização conduta baseada na honestidade, 

equidade e integridade, além de fundada na preocupação com as pessoas, animais e 

meio ambiente. 

d) Respeito pelos interesses das partes interessadas: o atendimento deste princípio 

municia a organização com respeito e consideração às partes interessadas em suas 

atividades ou projetos, além da preocupação constante em responder aos seus 

interesses.  

e) Respeito pelo estado de direito: a supremacia da Lei que não possibilita a 

nenhuma organização ou individuo estar em nível superior a ela, torna obrigatório 

o respeito e aceitação pela organização do estado de direito, sem ressalvas. 

f) Respeito pelas normas internacionais de comportamento: complementar ao 

princípio anterior, o respeito e atendimento das normas internacionais de 

comportamento determinam o modo de agir da organização socialmente 

responsável. 

g) Respeito aos direitos humanos: os direitos humanos são universais e, portanto, de 

aplicação irrestrita, cabendo às organizações reconhecê-los e respeitá-los sem 

permitir, de forma alguma, que atos ou atividades por elas desenvolvidas possam 

importar em transgressão de seus preceitos. 

Quanto às possibilidades legais de aplicação das intervenções sugeridas, além da 

Constituição Federal de 1988 e da Lei Complementar n
o
 123/2006, têm-se o Decreto n

o
 

8.538/2015 que, em seu art. 2º (BRASIL, 2015), propõe às entidades públicas federais 

ampliar a participação de microempresas e assemelhados nas suas licitações por meio das 

seguintes ações: 

 

I - instituir cadastro próprio, de acesso livre, ou adequar os eventuais cadastros 

existentes, para identificar as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas 

regionalmente, juntamente com suas linhas de fornecimento, de modo a possibilitar 

a notificação das licitações e facilitar a formação de parcerias e as subcontratações; 
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II - padronizar e divulgar as especificações dos bens, serviços e obras contratados, 

de modo a orientar as microempresas e empresas de pequeno porte para que 

adequem os seus processos produtivos; 

III - na definição do objeto da contratação, não utilizar especificações que 

restrinjam, injustificadamente, a participação das microempresas e empresas de 

pequeno porte sediadas regionalmente; 

IV - considerar, na construção de itens, grupos ou lotes da licitação, a oferta local ou 

regional dos bens e serviços a serem contratados; e 

V - disponibilizar informações no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade 

contratante sobre regras para participação nas licitações e cadastramento e prazos, 

regras e condições usuais de pagamento. 

 

Também é possível perceber que a proposta de utilizar as compras realizadas pela 

instituição para, além de suprir suas necessidades, propiciar o desenvolvimento e ampliar as 

oportunidades de emprego e renda nas localidades onde operam os Campi e Reitoria do IFRO, 

está alinhada à missão, à visão e, pelo menos, um dos objetivos estratégicos da instituição, 

além da relação direta com sua política de gestão. Mesmo raciocínio é válido para a 

possibilidade de redução de desperdícios de materiais estocados, que, se alcançada, poderá 

melhorar a eficiência dos gastos públicos, ao mesmo tempo em que reduz a pressão sobre os 

recursos naturais, fazendo com que as matérias utilizadas na produção dos bens ou produtos 

não sejam desperdiçadas. 

 

Figura 13 – Alinhamento da proposta de comprar de ME/EPP local com a Missão, Visão, 

Objetivo Estratégico e Política de Gestão do IFRO 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor com informações de IFRO (2018) 

Missão  
Promover educação profissional, científica e tecnológica de excelência, por meio da 
integração entre ensino, pesquisa e extensão, com foco na formação de cidadãos  
comprometidos com o desenvolvimento humano, econômico, cultural, social e 
ambiental sustentável.  

Visão 
Consolidar a atuação institucional, sendo reconhecido pela sociedade como agente de 
transformação social, econômica, cultural e ambiental de excelência 

Objetivo        
Estratégico 

Contribuir para o desenvolvimento regional sustentável promovendo o acesso ao 
trabalho e, por consequência, à renda, que possibilita maior dignidade às pessoas. 

 

Política  

de  

Gestão 

Responsabilidade econômica - socioambiental como fio condutor das atividades do 
IFRO na direção de um conjunto de práticas, ações e iniciativas capazes de tornar 
efetivo o princípio  das funções econômica, social e ambiental, mediante adoção, 
implementação e gestão de atividades em benefício da comunidade, proporcionando a 
melhoria da  qualidade de vida das pessoas, bem como o desenvolvimento do ser 
humano e da  cultura da sustentabilidade. Essa política deve ser compreendida como 
uma responsabilidade legal e um compromisso social da instituição com a 
comunidade. 

Ampliar a participação de 
ME/EPP nas contratações 

realizadas pelo IFRO 

Contribuir para o desenvolvimento local com geração 
de empregos e/ou renda. 

Reduzir as necessidades de Estocar Materiais. 
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Como últimas prescrições relevantes e subjacentes às ações propostas na sequência, 

frisa-se a necessidade de articulação entre o IFRO e os segmentos que representam as 

ME/EPP no Estado de Rondônia. Espera-se, ainda, contar com a visão sistêmica de gestores 

da instituição, para conceber o plano não apenas visando beneficiar suas próprias unidades, 

mas como ferramenta para contribuir com o cumprimento da missão institucional, que 

abrange todos os Campi e Reitoria. 

 

5.2 Ações Sugeridas  

 

As ações desta proposta de intervenção foram concebidas com base nos achados da 

pesquisa e ancoradas nos pontos de vista ou conclusões dos autores que compõem o portfólio 

bibliográfico do estudo empreendido. Além disso, em razão de sua objetividade e 

preocupação com a aplicação empírica do que propõe, foi tomado por inspiração o projeto do 

programa de Compras Governamentais do Governo do Espírito Santo (2008), que visa 

beneficiar o segmento de Micro e Pequenas Empresas daquele Estado. 

Aprofundar o entendimento das estruturas constitutivas de um problema é o primeiro 

passo para solucioná-lo. Deste modo, a partir das orientações propostas por Queiroz (2011) e 

lições apreendidas de Dagnino (2012), será feita uma releitura dos fatores indicados nas fases 

anteriores deste trabalho como motivadores ou desmotivadores da participação de ME/EPP 

em processos licitatórios realizados por organizações públicas, destacando os relacionados 

com o IFRO e, principalmente, com seus fornecedores locais.  

Esses fatores, reagrupados e ordenados de modo a demonstrar suas ligações em uma 

sequência de causas que os explicam e de seus descritores ou efeitos (QUEIROZ, 2011), 

permitem chegar ao que Dagnino (2012, p. 93) denomina de bússola, ou um “modelo 

descritivo de uma realidade complexa” sobre a qual necessitam ser pensadas estratégias para 

superar os desafios ou potencializar as oportunidades identificadas. 

De acordo com Dagnino (2012), a caracterização de problemas envolvendo a 

administração pública imputa identificar as situações negativas já ocorridas e que estão 

produzindo seus efeitos, ou que propõem ameaças de que algo desfavorável aconteça. Porém, 

as oportunidades, se perdidas ou não aproveitadas, também são problemas e precisam ser 

tratadas conjuntamente às demais situações. Quando já existentes, os atos reativos permitem 

enfrentar as situações identificadas, contudo ameaças ou oportunidades vindouras demandam 

atos propositivos, constituídos por objetivos a serem perseguidos. 
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Para contribuir com a elucidação de um problema, Dagnino (2012, p. 116) sugere a 

elaboração de “um modelo explicativo de sua geração e de sua tendência” que importa em 

descrever a forma como ele é verificado, quais são suas causas e onde são percebidos seus 

impactos. Em conformidade com isto e visando ampliar a compreensão da situação-problema 

da presente proposta de intervenção, elaborou-se o Quadro 17 para mostrar a sequência de 

eventos correlacionados a esta situação.   

     

Quadro 17 – Sequência de eventos da situação-problema 

Descrição do problema ou oportunidade [como ele/ela é verificado(a)]: 

 Desinteresse dos potenciais fornecedores em participar de licitações. 
Causas/Explicações (a que ele/ela se deve): 

 Acesso insuficiente à informação e falta de esclarecimento dos fornecedores quanto às oportunidades 

oferecidas pelas compras públicas. 

 Demora no pagamento dos produtos ou serviços fornecidos para órgãos públicos. 

 Curto prazo de entrega dos produtos ou serviços licitados. 

 Complexidade e burocracia elevada dos contratos públicos. 

 Alto esforço necessário para participar de licitação. 

Efeitos/Consequências (impactos que ele/ela produz): 
 Apensar da forte atuação no comércio, o que permitiria fornecer os produtos consumidos por órgãos 

públicos, somente 5% dos pequenos negócios de Rondônia é cadastrado no SICAF. 

 Apenas 21,26% das empresas que venceram algum item licitado em 2017 pelo IFRO é de Rondônia. 

 Somente 2,46% das empresas rondonienses cadastradas no SICAF são fornecedores do IFRO. 

Descrição do problema ou oportunidade [como ele/ela é verificado(a)]: 

 Capacidade técnica e administrativa de fornecedores aquém do necessário para participar de licitações. 

Causas/Explicações (a que ele/ela se deve): 

 A utilização deficitária de recursos da Tecnologia da Informação continua sendo um obstáculo para os 

pequenos empreendedores brasileiros. 

 Pequenas empresas locais normalmente não estão adequadamente capacitadas para operar sistemas de 

compras eletrônicas. 

 As ME/EPP tem carência de pessoal com habilidades para participar dos certames licitatórios. 

 Forte utilização, pelo IFRO, do pregão eletrônico e do Sistema de Registro de Preços. 

 Fornecedores não buscam capacitação para participar de licitações. 

Efeitos/Consequências (impactos que ele/ela produz): 
 Em 2017, a maioria dos fornecedores selecionados pelo IFRO (71,8%) participou de apenas uma licitação. 

 Custos de participação em processo de compras públicas são considerados elevados para micro e pequenas 

empresas que muitas vezes terceirizam os serviços de participação em licitações. 

 As compras públicas direcionadas ao desenvolvimento de pequenas empresas locais são dificultadas pelas 

compras eletrônicas. 

 Conhecimento insuficiente dos requisitos legais obrigatórios e dos procedimentos a que todos aqueles que 

contratam com órgãos públicos devem submeter-se. 

Descrição do problema ou oportunidade [como ele/ela é verificado(a)]: 

 Concentração de licitações e de valores licitados no Campus Colorado do Oeste ajuda a melhorar a nota 

geral do IFRO. 

Causas/Explicações (a que ele/ela se deve): 

 Quase 30% das licitações do IFRO são realizadas pelo Campus Colorado do Oeste. 

 A maioria (92%) das licitações com indicação de preferência para fornecedor local é realizada pelo 

Campus Colorado do Oeste. 

Efeitos/Consequências (impactos que ele/ela produz): 

 Itens licitados ou consumidos pelo Campus Colorado do Oeste aumenta a eficácia do modus operandi das 

licitações realizadas pelo IFRO, para a participação de fornecedores locais. 

 Quando a microrregião do fornecedor selecionado é Colorado do Oeste, a nota alcançada é cinco vezes 

maior que a geral do IFRO. 
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Quadro 17 – Sequência de eventos da situação-problema 

(continuação) 

Descrição do problema ou oportunidade [como ele/ela é verificado(a)]: 

 Itens de participação exclusiva para ME/EPP e com indicação de preferência para fornecedores locais 

melhoram a nota que aponta a eficiência das ações do IFRO para a participação de fornecedores locais. 

Causas/Explicações (a que ele/ela se deve): 

 A Lei Complementar n
o
 123/2006 determina tratamento favorecido e diferenciado para ME/EPP. 

 A Lei Complementar n
o
 123/2006 determina que itens com valor total de até R$ 80 mil sejam de 

participação exclusiva de ME/EPP. 

 O Decreto n
o
 8.538/2015 possibilita que empresas locais, alcançadas pelos benefícios estabelecidos na Lei 

Complementar n
o
 123/2006, sejam preferidas para contratar os produtos ou serviços licitados por órgãos 

públicos federais. 

 Somente itens com valor de até R$ 80 mil contêm indicação de preferência para fornecedores locais. 

 A indicação de preferência é o elemento diferenciador dos itens que destacam Colorado do Oeste enquanto 

microrregião dos fornecedores selecionados, Campus licitante e local de entrega dos produtos licitados, 

proporcionando as melhores notas do IFRO. 

Efeitos/Consequências (impactos que ele/ela produz): 
 As empresas de Rondônia conseguiram vencer 36,65% dos itens licitados. 

 As empresas de Rondônia conseguiram vencer 40,80% do montante do valor licitado. 

 Destoando dos resultados e indicadores gerais, as Microempresas de Rondônia conseguiram superar as 

EPP em 9,75% do montante do valor licitado pelo IFRO. 

 Os 101 Fornecedores de Rondônia venceram R$ 15,2 milhões, média aproximada de R$ 150 mil por ano 

para cada fornecedor. 

 Itens de ampla concorrência reduzem a nota que afere a eficiência das ações do IFRO para a participação 

de ME/EPP locais. 

Descrição do problema ou oportunidade [como ele/ela é verificado(a)]: 

 A política pública de favorecimento a ME/EPP tem por objetivo promover o desenvolvimento econômico e 

social no âmbito local e regional. Porém, a inexpressiva participação de ME locais coloca em questão a 

eficiência desta política pública, dado o quantitativo baixo de emprego e renda que seria capaz de gerar. 

Causas/Explicações (a que ele/ela se deve): 

 Apesar de diversas leis e normativas compelindo os órgãos públicos brasileiros a buscarem alternativas de 

potencialização das políticas públicas por meio da preferência de contratação com pequenos fornecedores 

locais, na prática, os avanços percebidos ainda são tímidos. 

 Custa mais caro comprar de ME/EPP local. 

 Políticas públicas de utilização das compras governamentais como motriz para o desenvolvimento local 

perdem o foco deixando de assistir as organizações de ME/EPP, produzindo impactos aquém do esperado. 

 Compreensão inadequada do problema por insuficiência de pesquisas junto aos potenciais fornecedores. 

 Ações focadas no aprimoramento da atividade empreendedora ainda são muito insipientes no Brasil e, não 

raro, estão restritas ao arcabouço teórico ensinado em sala de aula. 

Efeitos/Consequências (impactos que ele/ela produz): 

 O apoio às pequenas empresas deve focar a superação de obstáculos tais como excessos burocráticos e 

procedimentos complicados. 

 Os órgãos públicos precisam deixar de se preocupar apenas em comprar com economicidade, precisam 

também gerar desenvolvimento. 

 Maior custo de aquisição, que leve a mais emprego ou renda, poderá reduzir a necessidade de gastos 

sociais. 

Descrição do problema ou oportunidade [como ele/ela é verificado(a)]: 

 Agregação de demandas de vários órgãos dificulta acesso dos pequenos e micro negócios às compras 

públicas. 

Causas/Explicações (a que ele/ela se deve): 

 Responsáveis pelas compras públicas tendem a aumentar o tamanho dos lotes, visando reduzir a carga de 

trabalhos administrativos. 

 Quanto maior a quantidade de itens e mais diversificados forem os lotes, melhores as probabilidades de 

ME/EPP vencerem a licitação. 

 Os contratos grandes são uma das principais barreiras para o êxito de ME/EPP nas licitações públicas. 

Efeitos/Consequências (impactos que ele/ela produz): 

 Itens com valor total de até 20 mil melhoram a nota do IFRO e com valor total superior a 60 mil reduzem. 

 Itens com vários locais de entrega reduzem a capacidade de o IFRO ampliar a participação de fornecedores 

locais em suas compras. 

 Porém, itens com vários locais de entrega conseguem descontos maiores nas licitações do IFRO. 
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Quadro 17 – Sequência de eventos da situação-problema 

(conclusão) 

Descrição do problema ou oportunidade [como ele/ela é verificado(a)]: 

 É necessário reduzir as necessidades de estocar materiais para eliminar focos de desperdícios. 

Causas/Explicações (a que ele/ela se deve): 

 Estoques de materiais são fontes de desperdícios. 

 Apesar de custar mais caro, aquisições de fornecedores locais reduz a necessidade de estocar materiais. 

 Maior custo de aquisição pode ser compensado por redução de desperdícios com estoque. 

Efeitos/Consequências (impactos que ele/ela produz): 

 Os desperdícios tornam o gasto público ineficiente e contribuem para o esgotamento de recursos naturais. 

Descrição do problema ou oportunidade [como ele/ela é verificado(a)]: 

 Oferecer suporte aos pequenos fornecedores locais pode ajudar os indicadores do IFRO. 

Causas/Explicações (a que ele/ela se deve): 

 Há campo de ação muito favorável, considerando que apenas 0,13% das empresas rondonienses são 

fornecedoras da instituição. 

Efeitos/Consequências (impactos que ele/ela produz): 

 O IFRO atua no estado inteiro e licita R$ 60 milhões por ano. 

Descrição do problema ou oportunidade [como ele/ela é verificado(a)]: 

 Cultura organizacional das entidades governamentais, preconceituosa em relação à capacidade dos 

pequenos empreendedores. 

Causas/Explicações (a que ele/ela se deve): 

 Gestores públicos costumam questionar a viabilidade financeira de utilizar compras públicas como 

mecanismo de promoção do desenvolvimento local. 

 A aversão ao risco por parte de agentes públicos, responsáveis pelos processos de compras públicas, 

representa uma barreira significativa à participação de ME/EPP nos contratos públicos. 

Efeitos/Consequências (impactos que ele/ela produz): 

 Preconceito de que a contratação de ME/EPP aumenta os riscos de problemas com o contrato. 

 O Fato de microempresas vencerem também contratos maiores e mais complexos gera preocupações para 

órgãos contratantes, que avaliam essas empresas como frágeis e despreparadas.  

Descrição do problema ou oportunidade [como ele/ela é verificado(a)]: 

 Grau de inteligibilidade deficitário das novas normas que regulamentam a utilização de compras públicas 

para fins que não seja a aquisição de produtos ou serviços pelo menor preço, além do respaldo mediano 

que as mesmas proporcionam à atuação do comprador público. 

Causas/Explicações (a que ele/ela se deve): 

 Baixa capacidade técnica e jurídica de responsáveis pelas compras públicas. 

 Insuficiência de informações técnicas dos agentes públicos para aplicação das políticas públicas sem 

incorrer no risco de sofrer penalizações por perseguir objetivos sócios econômicos, enquanto deveriam 

focalizar suas atenções na redução dos custos de aquisição dos produtos e serviços. 

Efeitos/Consequências (impactos que ele/ela produz): 

 Desconfiança dos profissionais das entidades licitantes quanto às políticas de compras que favorecem 

micro e pequenas empresas locais. 

 Custos financeiros de aquisição maior desestimula agentes públicos a implementar ações visando utilizar 

as compras públicas como ferramenta para o desenvolvimento local. 

Descrição do problema ou oportunidade [como ele/ela é verificado(a)]: 

 Custa mais caro comprar de pequenos fornecedores locais. 

Causas/Explicações (a que ele/ela se deve): 

 Quanto maior a nota do IFRO, menores são os descontos obtidos. 

Efeitos/Consequências (impactos que ele/ela produz): 

 Itens com desconto superior a 8% reduz a probabilidade de que o fornecedor selecionado pelo IFRO seja 

de Rondônia, enquanto que os descontos limitados a este percentual estimulam. 

Conclusão e Inferências Gerais 

 É importante para os órgãos públicos ter a disposição grande número de fornecedores. 

 O tipo de produto licitado concatenado a capacidade produtiva de empresários locais pode determinar o 

resultado da licitação e influenciar o índice de eficiência do IFRO.  

 As ações do IFRO que incitam a participação de fornecedores locais ainda são insipientes e apenas duas 

das suas unidades a praticam. 

 Conclusão: A forma como são realizadas as licitações do IFRO tem eficiência de 20,71% para a 

participação de fornecedores locais. 

Fonte: Elaborado pelo autor seguindo orientações de Dagnino (2012) 
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Por meio da sequência de eventos mostrados no Quadro 17, expõem-se as razões de 

existência do problema e a forma de agir para enfrentá-lo fica mais evidente e melhor 

orientada. É certo, porém, que não são todas as causas identificadas que carecem ser atacadas 

(QUEIROZ, 2011). Distinguindo-se as principais é possível identificar as que com elas se 

relacionam para formar uma cadeia de causas da situação-problema, aquilo que Dagnino 

(2012, p. 119) denomina “nós críticos, sobre os quais podemos atuar com eficácia prática” e 

alcançar resultados satisfatórios sem ter que se ocupar de todas as causas.        

Considerando a capacidade do IFRO de agir sobre eles e reagrupando as causas (ou 

efeitos) principais dos problemas descritos no Quadro 17, é possível chegar aos conjuntos de 

fatores que traduzem os centros práticos de ações (DAGNINO, 2012) indicados para melhorar 

o desempenho dos fornecedores locais nas compras realizadas pela instituição. 

Conforme descrito no Quadro 18, esses centros práticos, ou nós críticos, contemplam a 

maioria das causas e alguns dos efeitos dos problemas detectados, o que permite concentrar o 

foco de atuação para ‘desatar estes nós’, com a segurança de que isto produzirá impacto alto 

para a solução do problema como um todo (DAGNINO, 2012).     

 

Quadro 18 – Fatores determinantes das causas ou consequências dos problemas observados 

Fator Determinante (nó crítico): 

 Informação e conscientização deficitárias 
Causas ou consequências dos problemas ou oportunidades observadas, que estão correlacionadas ao nó crítico: 

 Acesso deficiente à informação e falta de esclarecimento dos fornecedores quanto às oportunidades oferecidas pelas 

compras públicas. 

 Insuficiência de informações técnicas dos agentes públicos para aplicação das políticas públicas sem incorrer no 

risco de sofrer penalizações por perseguir objetivos sócios econômicos, enquanto deveriam focalizar suas atenções 

na redução dos custos de aquisição dos produtos e serviços.  

 Compreensão inadequada do problema por insuficiência de pesquisas junto aos potenciais fornecedores. 

 O tipo de produto licitado concatenado a capacidade produtiva de empresários locais pode determinar o resultado da 

licitação e influenciar o índice de eficiência do IFRO. 

 Fornecedores não buscam capacitação para participar de licitações. 

 Gestores públicos costumam questionar a viabilidade financeira de utilizar compras públicas como mecanismo de 

promoção do desenvolvimento local. 

 A aversão ao risco por parte de agentes públicos responsáveis pelos processos de compras públicas, 

representam uma barreira significativa à participação de ME/EPP nos contratos públicos. 

 Preconceito por parte de agentes públicos de que a contratação de ME/EPP aumenta os riscos de 

problemas com o contrato. 

 Quanto maior a quantidade de itens e mais diversificado forem os lotes, melhores as probabilidades de 

ME/EPP vencer a licitação. 

 É importante para os órgãos públicos ter a disposição grande número de fornecedores aptos a participar 

de processos licitatórios. 

 As ações do IFRO que incitam a participação de fornecedores locais ainda são insipientes e apenas duas 

das suas unidades a praticam. 

 Itens com desconto superior a 8% reduz a probabilidade de que o fornecedor selecionado pelo IFRO seja 

de Rondônia, enquanto que os limitados a este percentual estimulam. 

 Quanto maior a nota do IFRO, menores são os descontos obtidos. 

 Há campo de ação muito favorável para ampliação da participação de fornecedores locais nas compras 

do IFRO, considerando que apenas 0,13% das empresas rondonienses são fornecedoras da instituição. 

 O IFRO atua no estado inteiro e licita R$ 60 milhões por ano. 

 Estimular os pequenos fornecedores locais pode ajudar os indicadores do IFRO. 
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Quadro 18 – Fatores determinantes das causas ou consequências dos problemas observados 

(conclusão) 

Fator Determinante (nó crítico): 

 Carência de conhecimentos ou habilidades. 
Causas ou consequências dos problemas ou oportunidades observadas, que estão correlacionadas ao nó crítico: 

 A utilização deficitária de recursos da Tecnologia da Informação continua sendo um obstáculo para os 

pequenos empreendedores brasileiros. 

 Pequenas empresas locais normalmente não estão adequadamente capacitadas para operar sistemas de 

compras eletrônicas. 

 Forte utilização, pelo IFRO, do pregão eletrônico e do Sistema de Registro de Preços. 

 Baixa capacidade técnica e jurídica de responsáveis pelas compras públicas. 

 As ME/EPP tem carência de pessoal com habilidades para participar dos certames licitatórios. 

 Custos de participação em processo de compras públicas são considerados elevados para micro e 

pequenas empresas que muitas vezes terceirizam os serviços de participação em licitações. 

 Conhecimento insuficiente dos requisitos legais obrigatórios e dos procedimentos a que todos aqueles 

que contratam com órgãos públicos devem submeter-se. 

Fator Determinante (nó crítico): 

 Processo de compras desconsiderando ações favoráveis ou permitindo atividades que não apoiam a 

participação de ME/EPP. 
Causas ou consequências dos problemas ou oportunidades observadas, que estão correlacionadas ao nó crítico: 
 Demora no pagamento dos produtos ou serviços fornecidos para órgãos públicos. 

 Curto prazo de entrega dos produtos ou serviços licitados. 

 Complexidade e burocracia elevada dos contratos públicos. 

 Itens de participação exclusiva para ME/EPP e com indicação de preferência para fornecedores locais 

melhoram a nota que indica a eficiência das ações do IFRO para a participação de fornecedores locais. 

 Somente itens com valor de até R$ 80 mil contêm indicação de preferência para fornecedores locais. 

 A indicação de preferência é único elemento diferenciador dos itens que destacam Colorado do Oeste 

enquanto microrregião dos fornecedores selecionados, Campus licitante e local de entrega dos produtos 

licitados, proporcionando as melhores notas do IFRO. 

 Itens de ampla concorrência reduzem a nota que afere a eficiência das ações do IFRO para a participação 

de ME/EPP locais. 

 Responsáveis pelas compras públicas tendem a aumentar o tamanho dos lotes visando reduzir a carga de 

trabalhos administrativos. 

 Itens com vários locais de entrega reduzem a eficácia do IFRO quanto à participação de fornecedores 

locais em suas compras. 

 Valor total do item superior a 60 mil reduz a nota do IFRO. 

 Melhorar a divulgação das licitações realizadas pode ajudar os indicadores do IFRO. 

 Metade das licitações realizadas continham itens de compras compartilhadas. 

 Quase 30% das licitações do IFRO é realizada por Colorado do Oeste. 

 A maioria (92%) das licitações com indicação de preferência para fornecedor local é realizada pelo 

Campus Colorado do Oeste. 

 Itens licitados ou consumidos pelo Campus Colorado do Oeste aumenta a eficácia do modus operandi 

das licitações realizadas pelo IFRO, para a participação de fornecedores locais. 

 Para as microempresas é muito mais difícil do que para as pequenas e médias empresas superar os 

obstáculos da contratação com órgãos públicos. 

Fonte: Elaborado pelo autor seguindo orientações de Queiroz (2011) e Dagnino (2012) 

 

Definidos os fatores que determinam a ocorrência das causas ou consequências dos 

problemas identificados, possibilita-se a representação gráfica explicativa da situação-

problema. Conforme mostrado na Figura 14 e de acordo com Dagnino (2012, p. 120), que a 

denomina de árvore de problemas, ela é “formada pelo conjunto de Nós Críticos e o resultado 

do problema” e tem a função de apontar onde concentrar as ações para alterar a realidade 

atual visando ampliar a participação de ME/EPP nas compras do IFRO. 
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Figura 14 – Encadeamento de nós críticos que produzem o problema 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Dagnino (2012) 

No desenvolvimento das etapas anteriores deste trabalho, observou-se que as 

características próprias das contratações públicas impõem dificuldades para as quais pequenos 

fornecedores não estão preparados. Diante disso, indicar nos editais de licitação que pequenos 

fornecedores locais terão preferência de contratação não será suficiente se, além da aplicação 

dos preceitos legais, deixar de existir ações diferenciadas, que permitam adequar o modo de 

agir do IFRO às carências que os fornecedores têm para vender aos órgãos públicos. 

À superação das situações que conglomeram as principais causas da decadente 

presença de ME/EPP locais nas compras do IFRO, propõe-se um plano esteado em três 

conjuntos de ações: informação e sensibilização; capacitação; adequação do processo de 

compras. 

   

5.2.1 Ações de Informação e Sensibilização 

 

Boas ideias ou oportunidades que surgem não serão aproveitadas sem as pessoas 

envolverem-se com elas e acreditarem em seus propósitos. Isto não é diferente com a proposta 

de promover desenvolvimento local por meio das compras públicas.  

Agentes governamentais desinteressados no assunto ou desinformados a seu respeito, 

não terão a postura pró ativa necessária e, menos ainda, estarão dispostos a colaborar para que 

pequenas empresas locais consigam acesso aos contratos públicos. Desinformação e baixa, ou 

nenhuma, motivação de potenciais fornecedores, tornam estéreis os atos que forem praticados 

visando ampliar suas participações nas compras públicas. 

Para superar essas possíveis situações, propõem-se ações que sensibilizem os 

servidores do IFRO e as ME/EPP de Rondônia a aderirem ao projeto de utilizar as compras da 

instituição como veículo para o desenvolvimento local. Sendo, porém, pouco provável alguém 

Carência de Informação e 
Conscientização 

Capacitação Insuficiente 
Processo de Compras 

Incompatível 

Baixa 
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sensibilizar-se sem conhecer o suficiente a respeito daquilo que lhe é proposto, 

concomitantemente às ações de sensibilização, também se propõem outras visando ampliar o 

portfólio de informações uteis ou necessárias à concretização do projeto sugerido.   

 

5.2.1.1 Detalhamento Aprofundado da Atividade de ME/EPP em Rondônia 

 

De acordo com o que estabelece o inciso I, do art. 2º do Decreto n
o
 8.538/2015 

(BRASIL, 2015), esta ação busca conhecer o potencial produtivo das micro e pequenas 

empresas de Rondônia para o fornecimento dos produtos ou serviços que são adquiridos pelo 

IFRO.  

Sua realização implica na elaboração de um panorama da atividade 

microempreendedora do Estado de Rondônia, com ênfase nos aspectos relacionados às 

compras públicas. Para tanto, será necessário coletar dados que possibilitem o zoneamento 

cartográfico dessa atividade, com identificação das linhas de produtos ou serviços oferecidos 

pelas ME/EPP e as respectivas concentrações destas empresas em cada uma das microrregiões 

do Estado.  

Com o mapeamento das informações será possível adequar as demandas do IFRO à 

capacidade de fornecimento dos fornecedores locais, além de facilitar a organização da oferta 

local de produtos e serviços que poderão suprir também as necessidades de outras instituições 

públicas e assim ampliar as expectativas de receitas das empresas regionais.  

 

5.2.1.2 Elaboração de Catálogo de Produtos e Serviços Adquiridos pelo IFRO  

 

De acordo com o que estabelece o inciso II, do art. 2º do Decreto n
o
 8.538/2015 

(BRASIL, 2015), essa ação busca tornar antecipadamente conhecidos os produtos e serviços 

que serão licitados pelo IFRO, visando municiar as ME/EPP locais com informações que lhes 

permitirão antecipar-se nas tratativas comerciais com seus parceiros, para terem preços 

competitivos quando o certame for realizado. 

Ela requer padronização de especificação técnica dos produtos ou serviços contratados 

no âmbito do IFRO e divulgação da relação dos itens que serão licitados no decorrer de 

determinado período (sugere-se o período correspondente ao exercício financeiro). Tal relação 

precisa informar também a data prevista para realização do procedimento licitatório, quando 

serão adquiridos os produtos licitados e em que quantidades. 
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5.2.1.3 Geração de Conhecimento sobre os Aspectos que Influenciam a Participação de 

ME/EPP em Compras Públicas 

 

É uma ação que objetiva a realização de pesquisas para melhorar a compreensão dos 

fatores que implicam em redução ou ampliação da participação de ME/EPP nas compras 

realizadas pelo IFRO. Para tanto, deverão ser coletados os pontos de vistas dos dois principais 

grupos de atores envolvidos com a questão: as ME/EPP sediadas nos locais ou regiões onde 

estão localizados os Campi e Reitoria do IFRO e os agentes da instituição envolvidos com o 

processo de compras.  

No primeiro estudo, tanto as considerações das empresas que já fornecem para órgãos 

públicos quanto as que ainda não fornecem precisam ser compiladas, de modo a permitir 

análises comparativas entre elas. Estima-se que estas análises possibilitem demonstrar as 

dificuldades percebidas pelas empresas para acessar as contratações públicas, bem como seus 

níveis de motivação e o potencial (em termos de estruturas, capacidade administrativa e 

conhecimento) para atuar neste segmento de mercado, que requer habilidades e competências 

diferenciadas. Como questões a serem respondidas pela pesquisa, sugere-se o roteiro utilizado 

no projeto de compras governamentais do Estado do Espírito Santo (2008, p. 9-10) e descrito 

a seguir: 

 

- Principais produtos e serviços vendidos; 

- Principais compradores; 

- Investimento em capacitação e qualificação; 

- Volume total do valor vendido e percentual de vendas para Governo; 

- Quem vende para governo: características (dado para confronto) 

- Quem não vende para governo: características (dado para confronto) 

- Porte Médio das empresas que vendem para Governo; 

- Segmentos que mais vendem para Governo; 

- Avaliação, por parte dos empresários, de seus produtos e serviços (capacidade de 

entrega, volumes, desenvolvimento tecnológico, qualidade, etc.) e, respectiva 

avaliação das necessidades de adequação e melhorias; 

- Avaliação, por parte dos empresários, de melhorias possíveis para facilitar o acesso 

das MPE às Compras de Governo; 

- Sugestões e avaliações das MPE para modificação em procedimentos; 

- Problemas encontrados quando da venda para governo; 

- Soluções propostas pelas MPE para facilitar o acesso às Compras Governamentais; 

- Problemas identificados pelas MPE ao venderem para o cliente Governo; 

- Percepção do empresariado acerca das compras de governo (valores estabelecidos, 

preconceito e sugestões de melhoria); 

- Dentre outras informações relevantes. 
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No segundo estudo, os pontos de vista de agentes do IFRO envolvidos com as 

compras públicas serão os objetos de análises. O propósito da ação é compilar os fatores que 

influenciam a decisão dos atores internos da instituição quando a possibilidade de 

direcionamento das contratações para pequenos fornecedores locais é proposta. 

Espera-se que o mapeamento estruturado das ponderações e avaliações de gestores e 

responsáveis ou envolvidos com o processo de compras do IFRO, ao refletir a realidade da 

operacionalização das etapas e atividades deste processo, permitam compreender os fatores 

subjetivos que impactam a participação de ME/EPP nas compras realizadas pela instituição, 

além de apontar estratégias para melhorar seus resultados.   

Sugere-se que a coleta de dados para esta segunda fase da pesquisa seja realizada 

depois de concluídas as análises da primeira e que os pontos a serem levantados, por meio de 

entrevista ou questionários, contenham: 

a)  avaliação dos entrevistados acerca de serviços e produtos fornecidos por micro e 

pequenos negócios locais. Capacidade operacional das empresas, logística e prazos de 

entrega, além da qualidade e volumes de produtos ou serviços fornecidos; 

b) possibilidades de melhoria dos processos visando facilitar o acesso de micro e 

pequenas empresas locais. As sugestões e avaliações para modificação destes processos; 

c)  relatos de experiências, positivas ou negativas, que possam orientar possíveis 

alterações dos processos de compras. Os problemas observados em compras realizadas de 

fornecedores distantes e de fornecedores locais; 

d) percepção geral a respeito das compras realizadas de Micro e Pequenas empresas 

locais; 

e)  informações que possam contribuir para explicar resultados ou situações 

verificadas nas pesquisas realizadas com as ME/EPP. 

 

5.2.1.4  Elaboração de Guia Prático para Agentes do IFRO  

 

Trata-se de ação para a realização de um compêndio estruturado, em perspectiva 

comparada, das possibilidades ou determinações legais e das técnicas ou ações já 

experimentadas por outras organizações e instituições com o objetivo de ampliar a 

participação de ME/EPP nas contratações públicas. 

É atribuição do guia demonstrar como efetivamente podem ser aplicados os preceitos 

estabelecidos pela legislação brasileira, sem expor agentes públicos a possibilidades de 



172 

 

sanções. Daí a necessidade de submetê-lo à apreciação técnica jurídica de profissional 

habilitado e autorizado para tanto. 

A abrangência do guia e a forma direta de abordagem dos assuntos tratados são 

preponderantes à sua elaboração. Haverão de serem abordadas todas as fases que envolvam a 

realização de despesas na administração pública.  

Em conformidade com os incisos III e IV, do art. 2º do Decreto n
o
 8.538/2015 

(BRASIL, 2015), por exemplo, é importante indicar a forma adequada de especificar produtos 

ou serviços e de estabelecer os quantitativos dos itens, de realizar pesquisas para formação de 

preços referenciais, de elaborar os termos de referência (ou projetos básicos) e os editais de 

licitação. Também carecem de instruções os procedimentos de contratação, recebimento e 

pagamentos dos produtos ou serviços.  

É forçoso que o guia mostre como agir em cada uma das etapas do processo e, quando 

possível, apresente exemplos de utilização daquilo que for orientado.   

 

5.2.1.5 Elaboração de Guia Prático para ME/EPP Rondonienses 

 

Conhecer o processo que envolve as compras públicas e saber o que (e como fazer) 

para contratar com a administração pública é crucial para quem pretende operar nesse nicho 

de mercado e fornecer produtos ou serviços às instituições governamentais. 

A elaboração de cartilhas, guias, sítios eletrônicos com ferramentas úteis para auxiliar 

Micro e Pequenos negócios a participar das contratações públicas, todas são ações já 

experimentadas e que produziram resultados satisfatórios em países europeus, nos Estados 

Unidos e na Índia, para citar alguns exemplos.  

No Brasil, o Sebrae elaborou e mantém atualizada uma cartilha que orienta as ME/EPP 

com informações e sugestões úteis para quem deseja acessar as compras públicas. Grande 

parte das informações que caberiam no guia do IFRO já foi abordada, principalmente quanto 

aos conceitos e definições relacionados às licitações e os cuidados que requerem os contratos 

com a administração pública. Contudo, apesar de sua relevância, há necessidade de 

complementação do portfólio de informações disponibilizadas aos almejados fornecedores do 

IFRO, porque o modo de operacionalização do processo de compras da instituição contém 

algumas particularidades que precisam ser explicadas, como exemplo, as compras 

compartilhadas que demandam atenção especial, principalmente para os fornecedores locais. 

É necessário mostrar como participar das licitações que podem ser realizadas por qualquer das 
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unidades do IFRO, sem, porém, limitar-se ao atendimento das necessidades de quem realiza o 

procedimento licitatório.  

Em linhas gerais, sugere-se que o guia do IFRO apresente, didaticamente estruturado 

para facilitar o processo instrutivo, uma síntese das informações que tratem a respeito do 

cadastramento de fornecedores junto ao SICAF, geração de usuário e senha no Comprasnet, 

cadastramento de proposta e participação do certame licitatório, apresentação da proposta 

final e de documentos de habilitação, assinatura de contratos ou atas de registro de preços, 

recebimento de notas de empenho e entrega de produtos ou serviços, como e por que podem 

ocorrer situações de aplicação de penalidades e o que é necessário para que o pagamento dos 

produtos ou serviços entregues seja realizado. 

 

5.2.1.6 Disponibilização Eletrônica das Informações que Envolvem o Processo de Compras 

do IFRO 

 

De acordo com o que estabelece o inciso V, do art. 2º do Decreto n
o
 8.538/2015 

(BRASIL, 2015), essa ação visa disponibilizar no portal eletrônico do IFRO todos os dados e 

informações relacionadas ao processo de compras da instituição.  

Além do guia prático descrito na ação anterior, contempla a elaboração e 

disponibilização do plano anual de compras da instituição, que conterá os processos 

licitatórios a serem realizados no período, as normas e exigências a serem cumpridas para 

participar dos processos, os produtos ou serviços que serão licitados, além dos prazos ou 

formas de entrega e as condições de pagamento. 

Para ampliar a visibilidade e tornar plena a transparência dos processos de compras do 

IFRO, essa ação abrange ainda a disponibilização de informações ou atividades pós-licitação, 

por meio de módulo específico que também possa ser acessado em aplicativo 

operacionalizável por aparelhos de comunicação móveis, tais como celulares ou tablets.  

A proposta aqui sugerida é tornar eletronicamente acessível aos fornecedores as 

informações de seus contratos, atas de registro de preços e notas de empenhos, inclusive com 

disponibilização dos respectivos documentos. Além disso, seria franqueado, de modo 

inteligivelmente organizado, os dados sobre o recebimento e liquidação dos produtos ou 

serviços entregues e a previsão de pagamento ou situações que possam retardá-lo (atraso na 

liberação de recursos financeiros, falta e incorreção de notas fiscais ou documentos). Para os 

pagamentos já realizados, seriam informadas as datas, os valores e formas como foram 

efetivados.   
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5.2.1.7 Participação em Feiras e Exposições Regionais  

 

A proposta da ação é utilizar espaços em feiras e exposições, realizadas nas regiões em 

que estão localizados os Campi e Reitoria do IFRO, com o objetivo de apresentar, por meio 

de poster´s ou folder´s, a ideia de ampliar a participação de ME/EPP local nas compras 

realizadas pela instituição, visando incentivar o desenvolvimento local e reduzir suas 

necessidades de estocar materiais.   

Além de demonstrar o trabalho realizado pelo IFRO, enquanto prestador de serviços 

públicos de ensino, pesquisa e extensão, seriam expostas as oportunidades de mercado que 

suas compras oferecem e assim iniciar o processo de aproximação entre as empresas locais e a 

instituição. 

 

5.2.1.8 Realização de Palestras Motivadoras  

 

A ação compreende a realização de palestras em todos os Campi e Reitoria do IFRO 

para sensibilizar seus servidores e ME/EPP locais. Ela abrange duas frentes de trabalho e 

busca disseminar a ideia de expandir a participação de fornecedores locais nas compras 

realizadas pela instituição.  

Aos servidores do IFRO, principalmente os gestores e os envolvidos com o processo 

de compras, contratos, recebimento de produtos ou serviços e pagamentos, as palestras seriam 

realizadas visando mostrar a relevância das ME/EPP para o desenvolvimento local e 

apresentar a proposta de utilizar as compras da instituição para apoiá-las.   

Uma vez compreendida a proposta e, principalmente, acolhida pelos agentes do IFRO, 

redireciona-se o assunto à importância de buscar alternativas que permitam melhorar o 

desempenho dos fornecedores. Nesse caso particular, os argumentos favorecem o 

convencimento, dada a existência de extenso e favorável campo de ação para que a melhoria 

de desempenho ocorra. Conforme identificado na pesquisa realizada neste trabalho, apesar de 

o IFRO atuar no estado inteiro e suas licitações alcançarem a cifra de R$ 60 milhões por ano, 

apenas 0,13% das ME/EPP rondonienses são seus fornecedores.  

Para os proprietários ou gestores de pequenos negócios, o foco das palestras é mostrar 

a oportunidade que as compras públicas lhes oferecem e, principalmente, instruir a respeito de 

como esse nicho de mercado pode ser acessado e das diferenças entre o cliente convencional e 

a administração pública.  
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O particular requer, do estabelecimento comercial, grande capacidade de persuasão 

(bom atendimento, convencimento da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, crediário, 

ambiente e estruturas físicas acolhedoras e outros). Nas instituições públicas, por força da Lei, 

os fornecedores são escolhidos em razão do menor preço dos produtos ou serviços ofertados, 

cujas qualidades precisam ser, objetivamente, demostradas em uma proposta formal de 

preços. 

Também é incumbência das palestras apresentar, ainda que suscintamente, os pré-

requisitos legais e operacionais para operar no mercado das compras públicas, além de um 

panorama geral que mostre seus valores acumulados. Os avanços da legislação, que permitem 

direcionar as compras do IFRO aos ME/EPP locais e os resultados das ações já desenvolvidas 

pela instituição, complementam o pacote de assuntos visando à motivação dos fornecedores. 

   

5.2.2 Ações de Capacitação 

 

A deficiência de capacidade para realização de determinada atividade impõe às 

pessoas dificuldades que não lhes permitem avançar em seus projetos, por mais interessadas 

ou motivadas que estejam.  

Para saber a respeito das questões legais, normativas e operacionais que envolvem as 

contratações públicas, a capacitação de ME/EPP é a forma mais eficiente de conseguir acesso 

aos conhecimentos necessários. Os países onde o apoio governamental aos pequenos negócios 

alcançou um estágio mais elevado mantêm programas de cursos permanentes de capacitação 

que, além de instruir, colocam seus participantes em contado direto com conselhos e outras 

organizações que poderão auxiliá-los nas demais etapas do processo. 

Também para agentes públicos, muito da insegurança observada quanto às 

possibilidades de aplicação de dispositivos legais, que permitem direcionar as compras 

públicas para além de suprir as necessidades do órgão público, é fruto de carência de 

conhecimento. As ações propostas na sequência oferecem uma possibilidade para superar os 

obstáculos, capacitando quem precisa ou pretende envolver-se com as contratações públicas.  

 

5.2.2.1 Cursos de Capacitação para Agentes do IFRO 

 

É uma ação visando melhorar as competências dos servidores do IFRO e prepará-los 

para operacionalizar o processo de compras da instituição, de forma que os micros e pequenos 

negócios locais consigam ter uma participação mais abrangente nelas.  
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A capacitação aqui sugerida não se limita às licitações. Busca abranger todas as etapas 

que envolvem a realização de despesas públicas, desde a fase interna do procedimento 

licitatório (elaboração do termo de referência, pesquisas de preços, especificação de produtos 

e serviços a serem licitados, edital de licitação), passando pela análise e aceitação de 

propostas, até a contratação e emissão de notas de empenho, além do recebimento dos 

produtos ou serviços e o efetivo pagamento. 

Como conteúdo programático dos cursos de capacitação, sugere-se a abordagem não 

apenas das leis e normativas que regulamentam o processo de realização de despesas na 

administração pública, mas também conhecimentos sobre as ME/EPP: quem são, como 

costumam desenvolver suas atividades, quais são suas dificuldades para vender aos órgãos 

públicos e o que é possível ser realizado para apoiá-las. 

 A aplicação prática dos conteúdos, conceitos, normas e técnicas abordadas nos cursos 

é outro elemento que precisa ser trabalhado. Não basta abastecer o portfólio de conhecimento 

dos servidores. Saber como aplicar os conhecimentos adquiridos é tão relevante quanto obtê-

los. Afinal, sem praticar o que aprenderam, os servidores não ajudarão a instituição alcançar 

seus propósitos. 

 

5.2.2.2 Cursos de Capacitação para ME/EPP Locais 

 

Aproveitando as estruturas do IFRO, a proposta da ação é disponibilizar cursos de 

capacitação para a comunidade externa que possibilite aos seus participantes os 

conhecimentos teóricos e práticos, necessários para acessar as compras públicas.  

Os cursos seriam realizados de forma continuada em todos os Campi da instituição, 

com conteúdos programáticos distribuídos em módulos, para possibilitar aos participantes 

concentrar-se nas opções que melhor atendam suas necessidades. 

Sabendo que ME/EPP locais têm dificuldades para operar sistemas de compras 

eletrônicas e que o IFRO faz grande uso destes sistemas, indubitavelmente é um assunto que 

merece ser tratado.  Os módulos do curso abordariam, de forma objetiva e focada, a prática 

das atividades, conhecimentos e saberes sobre a utilização de sistemas informatizados de 

operacionalização de procedimentos licitatórios, envolvendo desde o cadastramento no 

SICAF e no Comprasnet, até a efetiva participação em todas as etapas dos pregões 

eletrônicos. 

É interessante ainda oferecer módulos sobre o arcabouço de conhecimentos teóricos e 

legais que fundamentam ou normatizam as contratações públicas no Brasil. Contudo, apesar 
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da carga teórica contida no ensino desses conhecimentos, é fundamental que a aplicação e as 

consequências práticas das teorias e leis sejam o horizonte didático das instruções repassadas. 

Inspirando-se no projeto de compras do governo do Espírito Santo (2008), sugere-se 

ainda que os programas dos cursos, bem como os conteúdos dos módulos, sejam adequados 

aos resultados da pesquisa realizada para conhecer a realidade das ME/EPP rondonienses. É 

provável que outras necessidades ou deficiências específicas sejam identificadas e precisem 

ser abordas ou até mesmo priorizadas. Talvez a utilização de equipamentos, softwares e 

aplicativos de TI, além de produção de textos (correspondências diversas e propostas) e 

processos gerenciais, complementem a relação de assuntos a serem ensinados.    

 

5.2.3 Ações para Aperfeiçoar o Processo de Compras do IFRO  

 

Apesar de gozarem de autonomia orçamentaria e poder realizar seus procedimentos 

licitatórios de forma independente, os Campi e Reitoria do IFRO mantêm-se interligados nas 

aquisições de produtos ou serviços que realizam. Uma inovação do Sistema de Registro de 

Preços (SRP), criada no âmbito da instituição, possibilita o compartilhamento dos processos 

de licitação realizados por qualquer de suas unidades para atendimento das necessidades de 

todas as demais. Tal mecanismo de compras compartilhadas permite a unicidade das ações, 

com padronização de documentos e de processos, o que facilita a prática de propostas visando 

alterar atividades do atual processo de compras. 

As adequações do processo de compras do IFRO contemplam as ações mais 

contundentes para o objetivo final do plano proposto. Sem elas o discurso esvazia-se em si 

mesmo e são abortados os frutos esperados das ações anteriores. Promovendo as modificações 

necessárias no processo de compras, demonstra-se a intensidade do interesse da instituição 

quanto à participação das ME/EPP locais em suas compras.  

Como resultado das ações projetadas, vislumbra-se que as empresas do Estado de 

Rondônia, em especial as ME/EPP, passem a ver no IFRO um potencial parceiro que, por 

meio de suas compras, busca, além de atender as próprias necessidades, o desenvolvimento 

local com geração de oportunidades de trabalho e renda para a população. 

Por essa razão, optou-se por direcionar, de modo mais específico, o foco das ações 

sugeridas ao enfrentamento das causas ou consequências da situação-problema relacionadas 

ao processo de compras. Considerando o quantitativo de sugestões, foi elaborado o Quadro 19 

para apresentar e descrever, de modo mais condensado, as ações propostas. 
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Quadro 19 – Ações para adequação do processo de compras do IFRO  

Ação 
Documento ou processo  

a ser adaptado 

Simplificar documentos com supressão de informações redundantes e 
exigências dispensáveis, visando conciliá-las com as possibilidades de 
ME/EPP locais e eliminar as barreiras/dificuldades de acesso às compras 
públicas.  

Editais de Licitação, Termos 
de Referências ou Projetos 
Básicos, Atas de Registros 
de Preços e Contratos. 

Excluir as exigências de apresentação de documentos que possam ser 
acessados eletronicamente e de Balanço Patrimonial de ME/EPP nas licitações 
de produtos ou serviços caracterizados como de pronta entrega. 

Editais de Licitação. 

Reduzir o prazo previsto para pagamento dos produtos ou serviços fornecidos 
por ME/EPP.  

Termo de Referência ou 
Projeto Básico.  

Agilizar o pagamento e ampliar a transparência de informações de suas etapas 
(aceitação dos produtos/serviços, data de liberação dos recursos financeiros e 
de repasse dos valores aos respectivos fornecedores). 

Processo de pagamento. 

Revisar os prazos de entrega dos produtos ou serviços licitados visando 
acomodá-los às condições dos ME/EPP locais. 

Termo de Referência ou 
Projeto Básico 

Indicar preferência para ME/EPP locais em todos os processos licitatórios 
realizados pelo IFRO. 

Portaria de Compras 
Compartilhadas. 

Ampliar o quantitativo dos itens licitados com redistribuição das demandas e 
redução do valor total destes itens, visando limitá-los a R$ 80 mil e assim 
direcionando-os à participação exclusiva de ME/EPP. 

Termos de referência e lista 
de produtos ou serviços para 
licitar. 

Eliminar a prática de agregação das demandas de várias unidades em um 
mesmo item. 

Portaria de Compras 
Compartilhadas. 

Propagar para as demais unidades do IFRO as práticas realizadas pelo Campus 
Colorado do Oeste, que incentivam a participação de ME/EPP local. 

Política de Gestão. 

Ampliar as ações de divulgação das licitações realizadas, utilizando chamadas 
de rádio e/ou televisão local.  

Política de Gestão. 

Ampliar o prazo para apresentação das propostas finais e reduzir a quantidade 
de itens liberados simultaneamente para disputas nos pregões eletrônicos.   

Portaria de Compras 
Compartilhadas. 

Redistribuir a quantidade de produtos por empenhos emitidos visando 
entregas menores, porém mais frequentes, de modo a reduzir a necessidade de 
estocar materiais.  

Processo de Emissão de 
Notas de Empenhos. 

Elaborar e publicar o Plano Anual de Compras do IFRO contendo os produtos 
ou serviços que serão licitados e as datas previstas para realização dos 
procedimentos licitatórios. 

Plano anual de compras e 
Portaria de Compras 
Compartilhadas. 

Amplificar as pesquisas de preços para permitir que sejam diferenciados os 
valores máximos admitidos na adjudicação dos itens licitados, considerando 
os preços praticados no mercado do local de destino dos produtos ou serviços.  

Pesquisa de preços e Portaria 
de Compras Compartilhadas. 

Redefinir as especificações de produtos ou serviços que os Campi e Reitoria 
do IFRO necessitam adquirir, visando adaptá-las aos padrões e condições 
praticados no mercado local. 

Especificação de Produtos e 
Portaria de Compras 
Compartilhadas. 

Ampliar o volume de compras de gêneros alimentícios diretamente de 
produtores locais ligados ao programa nacional de agricultura familiar. 

Política de Gestão. 

Avaliar periodicamente o desempenho das ações implementadas, tendo por 
parâmetro a evolução do índice de participação de ME/EPP locais nas 
compras do IFRO. 

Mecanismos de avaliação e 
Portaria de Compras 
Compartilhadas. 

Submeter à apreciação técnica jurídica as ações propostas visando assegurar-
se de que elas estejam legalmente amparadas e possam ser praticadas.  

Análise Jurídica. 

Incentivar a criação e utilização de mecanismos que permitam o 
aperfeiçoamento constante do processo de compras com aproveitamento de 
soluções inovadoras que possibilitem agilidade aos procedimentos, redução de 
custos operacionais e qualidade dos produtos ou serviços adquiridos. 

Mecanismos de 
aprimoramento e Portaria de 
Compras Compartilhadas. 

Elaborar mapa cognitivo do fluxo das etapas que o processo de compras do 
IFRO precisa conter para que suas atividades sejam desenvolvidas com foco 
na ampliação da participação das ME/EPP locais. 

Fluxograma das ações e 
atividades do processo de 
compras e Portaria de 
Compras Compartilhadas. 

Desenvolver canais de comunicação entre o IFRO e seus fornecedores visando 
estreitar as relações e discutir alternativas uteis à superação de entraves 
existentes.  

Política de Gestão. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Quanto às perspectivas de serem acolhidas as sugestões propostas, é possível perceber 

que há indicativos favoráveis à implementação dessas práticas.  Os principais instrumentos de 

direcionamento das atividades da instituição (missão, visão, objetivos estratégicos e política 

de gestão) atestam isso.  

Evidentemente que apenas destacar nesses instrumentos a necessidade de condução 

das atividades da instituição, de forma que o tripé da sustentabilidade seja atendido, não 

produzirá resultados além daqueles que os discursos motivadores costumam produzir, caso 

não provoque mudanças de atitude em seus agentes. O fio condutor do modo de agir da 

instituição precisa fundamentar-se em critérios sustentavelmente adequados e não na maior 

viabilidade econômico-financeira ou redução do volume de trabalho, acima de tudo.   

Tudo quanto, desnecessariamente, obstaculize o acesso dos micro e pequenos 

fornecedores locais às suas compras precisa ser afastado da prática do IFRO. A ideia é apoiar, 

incentivar, criar as condições que favoreçam a participação de ME/EPP e não o contrário, o 

que requer mudança de cultura organizacional, com internalização de sentimentos que levem 

a esta direção. De fato, querer que suas compras sejam motores do desenvolvimento local é o 

desejável para a instituição e seus agentes.  

As compras compartilhadas viabilizam a uniformidade de ação em relação aos 

processos e atividades necessários à aquisição de produtos ou serviços. Contudo ela não 

abrange o corpo a corpo que os Campi e Reitoria do IFRO precisarão, individualmente, 

desenvolver para estimular os seus fornecedores locais. Então, a implementação das propostas 

aqui sugeridas, requer ainda grande articulação entre as unidades da instituição para alcançar 

patamares de sinergia, com compartilhamento de dificuldades ou de novas propostas, que 

sejam capazes de padronizar também o estado de animosidade individual nas unidades. 
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6  CONTRIBUIÇÕES TECNOLÓGICA E SOCIAL DO TRABALHO 

 

Com potencial para inspirar estratégias efetivas de transformações socioeconômicas 

capazes de ampliar a oferta de oportunidades de trabalho e renda, a principal contribuição 

deste trabalho está centrada nos benefícios do assunto estudado para a sociedade, não 

alcançado enfoques tecnológicos que mereçam ser destacados.  

Enquanto perspectiva de propor ou induzir soluções de problemas sociais, são 

abordadas duas frentes interconectadas de atuação. A promoção do crescimento econômico 

que suscita o desenvolvimento local para melhorar a qualidade de vida das pessoas e o 

enfrentamento da cultura do desperdício (BETIOL et al., 2012) que acelera o processo de 

esgotamento dos, já escassos, recursos naturais.  

Para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, os defensores do desenvolvimento 

endógeno apontam a horizontalização e redistribuição da produção de riquezas para atividades 

regionais. Isso provê resultados econômicos que poderão suprir as necessidades da 

comunidade local, sem depender de agentes e fatores externos ou de organizações que operam 

em mercados altamente competitivos. 

Tal entendimento é coerente e pode ser explicado por meio da argumentação de Sachs 

(2008), para quem a modernização dos meios de produção, proporcionada pelos avanços 

tecnológicos, é a fórmula utilizada pelas organizações, principalmente as de médio e grande 

porte, para reduzir seus custos operacionais e manter a competitividade. Porém, se isso 

possibilita resultados satisfatórios em termos de geração e acumulação de riquezas, o mesmo 

não acontece em relação aos postos de trabalho e à renda de quem depende de sua mão-de-

obra para suprir as necessidades. Sobrevivem e progridem as empresas que conseguem 

utilizar tecnologia para modernizarem-se, mas para grande parte das pessoas o progresso e 

sobrevivência ficam condicionados ao exercício de atividades cuja remuneração e ofertas de 

oportunidades para exercer suas profissões são insuficientes.  

Tal situação torna-se evidente quando indicadores atestam crescimento econômico 

superior à evolução do quantitativo de postos de trabalho e renda disponibilizados para a 

população. Por consequência, vê-se ampliado o exercício de atividades informalizadas, com 

as quais vários pequenos empreendedores buscam “competitividade por meio de expedientes 

conhecidos como fatores de competitividade espúria: baixos salários, ausência de proteção 

social, longas jornadas de trabalho, sonegação de impostos, condições de trabalho insalubres” 

(SACHS, 2008, p. 145), redirecionando ao Estado os problemas decorrentes.  
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Com a população economicamente desguarnecida, eleva-se a pressão social sobre o 

Estado por mais e melhores serviços públicos. No entanto, a insuficiência de recursos 

financeiros disponíveis não possibilita fazer frente à demanda cada vez maior que a população 

brasileira suscita. A superação desse obstáculo aponta para duas principais possibilidades: 

aumentar a (já elevada) carga tributária, para que maior volume de recursos ingresse nos 

cofres públicos, ou tornar o custeio das demandas da sociedade mais eficiente. A última é 

preferida e a utilização do poder de compras estatal para incentivar o desenvolvimento local 

pode ser uma forma de concretizá-la. 

É neste contexto que o apoio ao micro e pequeno empreendedorismo apresenta-se 

como fundamental e requer políticas focadas na redução da informalidade e da mortandade 

destas organizações. Para tanto, de acordo com Sachs (2008, p. 146), são necessárias ações 

que favoreçam os empreendedores mais fracos, nivelando-os pelo princípio do tratamento 

desigual aos desiguais “[...] para que possam, com o tempo, enfrentar o mercado em 

condições de competitividade genuína e de produtividade suficiente para proporcionar postos 

de trabalho decente”. Com os empregos e renda que, acredita-se, serão gerados pelos 

pequenos negócios apoiados, consolidar-se-ão os benefícios sociais das ações empreendidas. 

Ao consumo exagerado, que supera a capacidade recompositiva da natureza, estão 

conectados os gastos, que desempenham papel fundamental nas organizações e requerem 

adequado gerenciamento. Quando os dispêndios são insuficientes ou menores do que o 

necessário, a organização não consegue desempenhar adequadamente suas funções. Por outro 

lado, quando tais dispêndios ultrapassam a divisa do que as necessidades determinam, têm-se 

figurado o desperdício, que é ainda mais danoso para subsistência da organização.  

Decorrente dessa conjectura e considerado que, além de corroer os recursos 

financeiros de quem os praticam, os desperdícios são apontados como um dos principais 

motivadores do atual consumo excessivo de recursos naturais da Terra (BETIOL et al., 2012),  

extrai-se a proposição de que a eficiência nos gastos públicos é um princípio constitucional 

cujo alcance tem potencial para não apenas reduzir a pressão sobre os cofres públicos, mas 

também favorecer o desenvolvimento sustentável.  

Assim como nas empresas privadas, nas instituições públicas, uma das principais 

fontes de desperdícios, tipifica-se no controle inadequado de níveis de estoques de materiais e 

equipamentos (CORRÊA, 2013).  Portanto, se existe a possibilidade de utilizar as compras 

públicas como ferramenta de promoção do desenvolvimento local e ainda viabilizar a redução 

das necessidades de estocar materiais, que é fonte potencial de desperdícios, então não há 

porque desperdiçá-la. Afigura-se aí uma política pública que potencializa os resultados do 
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gasto público, tornando-o consideravelmente mais eficiente, além de incentivar uma forma de 

consumo respeitadora dos limites que a natureza é capaz de suportar. 

Parece evidente, porém, que o aproveitamento de tal possibilidade tem relação 

proporcional direta com o volume de contratações realizadas por meio de microempresas e 

assemelhados, localizadas próximas aos órgãos contratantes. Então, é crucial superar os 

obstáculos que dificultam o acesso de tais organizações às compras públicas, endossando 

assim a notoriedade social deste estudo.  

Além disto, a criação de bases de conhecimento que propicie melhor entendimento dos 

fatores relevantes ao fomento da atividade econômica local é importante para o 

aprimoramento dos programas voltados para tal finalidade. Particularmente para os atores 

envolvidos no processo de promoção do desenvolvimento, é um conhecimento que pode 

municiar estratégias que promovam o progresso econômico e reduzam os problemas sociais 

decorrentes de trabalho e renda insuficientes (GOMES, 2005). 

Neste trabalho, foi elaborado um compêndio de práticas e de estudos realizados para 

impulsionar o acesso de pequenos negócios aos contratos governamentais. Os exames das 

ações empreendidas e das pesquisas desenvolvidas por outros autores, ou em outras realidades 

e países, permitem identificar sucessos obtidos e, principalmente, dificuldades superadas, 

produzindo aprendizado e conhecimento de grande relevância para elaboração de propostas 

que visem superar desafios futuros. 

Corroborando o entendimento de Cabral et al. (2015), além de aprofundar o debate 

acerca de métodos que o Estado pode utilizar para melhorar os indicadores de 

desenvolvimento social, avança-se no campo, ainda pouco estudado, dos fatores estratégicos 

que podem determinar o sucesso ou frustação das micro e pequenas empresas nas 

contratações públicas. 

As análises efetivadas com o intuito de responder o problema condutor da pesquisa 

contemplada neste estudo, possibilitaram avaliar o alcance das ações de uma instituição 

pública, realizadas em conformidade com o que consente a legislação brasileira, para ampliar 

a participação de fornecedores locais nas contratações públicas. Observou-se que são 

pequenos os resultados alcançados (pouco mais de 20% de eficiência), mas que há campo 

largo para melhorar esse indicador. Em uma das localidades em que opera a instituição, as 

ações foram desenvolvidas de forma mais intensificada e a utilização das prerrogativas legais, 

conjuntamente ao suposto esforço empreendido para motivar e apoiar os pequenos 

empreendedores locais, permitiram triplicar este resultado.   
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A interatividade e participação das esferas públicas e privadas são determinantes para 

políticas públicas que visem o desenvolvimento local (TENÓRIO, 2004). Também é 

contribuição deste estudo, mostrar que o estreitamento de laços entre uma das unidades da 

instituição analisada e seus fornecedores locais foi capaz de promover alterações na dinâmica 

comercial da região, com ampliação dos seus pequenos negócios nas licitações públicas. 

No âmbito do IFRO, esta pesquisa indica o nível de efetividade dos instrumentos da 

política pública que o Brasil desenvolveu com o propósito de utilizar as compras 

governamentais para beneficiar o segmento das micro e pequenas empresas locais. É possível 

inferir que a política não é apenas teoricamente válida, mas pode ser empiricamente viável e 

alcançar seus objetivos, desde que os órgãos públicos a interiorizem em suas culturas 

organizacionais e prefiram ter os pequenos negócios locais como seus fornecedores.   

Em linhas gerais, este trabalho mostra-se contributivo ao indicar uma alternativa que 

possibilita gerar um modelo de desenvolvimento ambientalmente sustentável, 

economicamente sustentado e socialmente includente (SACHS, 2008), cuja medida de 

eficácia ultrapassa os indicadores econômicos. Para que os resultados desse modelo possam 

ser considerados satisfatórios, eles precisam indicar também que suas consequências danosas 

ao meio ambiente foram reduzidas e que seus benefícios alcançaram, equitativamente, a 

comunidade na qual ele ocorreu.  

A forma de operacionalizar esse modelo de desenvolvimento é o principal diferencial 

da proposta defendida. Alinhado à teoria do desenvolvimento endógeno, busca-se 

potencializar as atividades econômicas locais, estimulando o crescimento econômico, a 

capacidade produtiva e o consumo do que é produzido.  Desta forma, além de gerar riquezas, 

vislumbra-se a ampliação das oportunidades de emprego, da produção e da renda local 

(AMARAL FILHO, 2001; CAMPOS et al., 2005). 

Também são créditos devidos a este trabalho, a estimulação e formação de postura 

crítica sobre o que seria um modelo ideal de desenvolvimento. O potencial para tanto é 

amplificado pelo fato de a pesquisa ter sido realizada em uma instituição pública de ensino, 

pesquisa e extensão, que tem o papel de formar cidadãos conscientes e preparados para atuar 

como agentes de transformação social.          
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A origem deste trabalho assenta-se na dificuldade percebida para colocar em prática a 

proposta de uma política pública que, ancorada por prescrições constitucionais, leis e 

normativas, pretende utilizar o poder de compras do Estado como propulsor do 

desenvolvimento local.  

O modo concebido para tanto é preferir as ME/EPP locais nas contratações públicas 

para favorecer o mercado local e possibilitar às instituições públicas reduzir suas necessidades 

de estocar materiais, restringindo assim a ocorrência de desperdícios decorrentes de 

armazenamento. Como resultado, pressupõe-se maior eficiência no gasto público, redução da 

pressão sobre a natureza, que sofre as consequências do desperdício, e ampliação da 

disponibilidade de oportunidades de emprego e renda para as comunidades locais. Enfim, um 

processo cuja vantajosidade para a administração pública consiste na contribuição ao 

almejado modelo de desenvolvimento que não seja apenas economicamente capaz de se 

manter, mas também socialmente acolhedor e ambientalmente suportado. 

 Anteviu-se, porém, ser bastante comedida a participação de ME/EPP locais nos 

processos licitatórios realizados pela instituição estudada. Mesmo com o aparato legal 

estimulando ações para ampliar o acesso dessas empresas às compras públicas, parecem 

insuficientes as ações empreendidas. Desta forma, com o intuito de compreender melhor o 

problema e propor intervenções para modificar o cenário observado, realizou-se esta pesquisa, 

que, alicerçada por quatro objetivos específicos e um geral, buscou mensurar o alcance das 

ações desenvolvidas pelo IFRO para a participação de ME/EPP locais em suas compras, além 

de identificar os fatores que influenciam no resultado alcançado. 

Para atingir o primeiro objetivo da pesquisa foram examinados dados relacionados aos 

resultados finais dos processos licitatórios realizados pelo IFRO em 2017. O que se buscou 

foi analisar a participação de ME/EPP locais nestes processos e mensurar o efeito das ações 

empreendidas pela instituição para o desfecho verificado.  

Chegou-se à conclusão de que não é possível considerar satisfatório, para a 

participação de ME/EPP locais, o modo como são operacionalizadas as licitações realizadas 

no âmbito do IFRO. Em uma escala que varia entre 0 e 100 pontos, calculados em razão da 

proximidade regional do fornecedor selecionado com o local de entrega dos produtos ou 

serviços a serem adquiridos, a nota aferida foi de apenas 20,71 pontos. 

A análise da participação das ME/EPP permitiu constatar que a grande maioria 

(98,1%) das empresas vencedoras dos certames licitatórios realizados pelo IFRO em 2017 
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pertencia à categoria de organizações cujos portes as classificam como ME/EPP. Tal 

constatação é reflexo da obrigação legal, imposta pela Lei Complementar n
o
 147/2014, de 

realizar licitações de participação exclusiva para pequenos empreendedores. Porém, para o 

desenvolvimento local os resultados não podem ser festejados, dado que 78,74% das 

empresas selecionadas não eram de Rondônia.  

Também foi possível apurar que as empresas rondonienses conseguiram vencer 

36,66% dos itens licitados e 40,80% do valor total das propostas finais apresentadas nas 

licitações realizadas pelo IFRO, o que indica resultados melhores do que os observados em 

outro estudo realizado para tratar da mesma problemática no contexto e realidade de 

instituições públicas federais de Porto Velho - RO. No entanto, as ME/EPP localizadas na 

mesma microrregião do local onde os produtos ou serviços serão entregues venceram apenas 

17,69% dos itens licitados, permitindo assim que mais de 80% dos produtos ou serviços 

consumidos pelo IFRO deixem de favorecer o desenvolvimento local, além de estimular a 

necessidade de estocar materiais. 

Para o segundo objetivo da pesquisa propôs-se identificar os elementos que 

influenciam a participação de pequenos negócios locais nas compras realizadas pelo IFRO. 

Em razão das dificuldades encontradas durante a realização da pesquisa, considera-se que este 

objetivo não foi plenamente alcançado e que, portanto, os resultados dessa parte dos estudos 

estão incompletos. 

Quanto aos fatores internos, diretamente ligados ao processo de compras do IFRO, que 

explicam ou contribuem para o resultado aferido pela instituição, observou-se que, com pesos 

diferenciados, todas as partes constituintes dos casos de estudo analisados provocam 

interferências positivas ou negativas, o que faz os resultados das análises serem muito 

abrangentes e pouco conclusivos, apontando a necessidade de se aprofundar os estudos para 

torná-los mais específicos. Contudo, dois aspectos muito próximos da política de compras do 

IFRO podem ser indicados como determinantes para o acesso dos fornecedores locais nas 

aquisições realizadas pela instituição.  

A aglutinação das demandas de várias unidades em um mesmo item licitado reduz 

acentuadamente a nota alcançada pelo IFRO e a participação de empresas rondonienses, além 

de tornar pouco provável que fornecedores dos locais de entrega dos produtos ou serviços 

licitados sejam contratados. Isto posto, apesar de abrandar o volume de trabalho necessário à 

realização dos certames licitatórios e de produzir desconto final nas propostas apresentadas na 

licitação superior aos alcançados pelos itens de demandas que visam atender apenas uma 

unidade, é um fator que se recomenda evitar.  
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Quando Colorado D´Oeste é o destino dos produtos ou serviços licitados, os 

fornecedores são daquela microrregião, ou o Campus localizado lá é quem realiza o certame 

licitatório, os resultados observados destacam-se positivamente. O que distingue o desfecho 

destas três situações analisadas e que pode explicar as diferenças observadas é a previsão de 

favorecimento para fornecedores locais nos editais de licitação. Na comparação entre os itens 

licitados com essa prerrogativa e os que não a preveem, triplica-se a nota geral do IFRO 

quando somente itens contemplados pelo benefício são admitidos na base de dados 

analisados. Considerando que o benefício decorre de prescrição legal, tais resultados indicam 

a viabilidade da política pública brasileira que pretende utilizar as compras governamentais 

como ferramenta de desenvolvimento local, sendo, portanto, um fator que merece incentivo.  

Ao mapear a atividade das ME/EPP rondonienses, alcançou-se o terceiro objetivo da 

pesquisa, que visou apresentar uma síntese dessa atividade, destacando as particularidades 

correlacionadas às compras púbicas. Em decorrência dos estudos empreendidos nessa etapa 

da pesquisa foi possível constatar que somente 5% das ME/EPP de Rondônia são cadastradas 

no SICAF e que apenas 0,13% conseguiram ascender o direito de fornecer produtos ou 

serviços para o IFRO em 2017. Estas são algumas das situações que explicam o desempenho 

ruim dessas empresas nas licitações realizadas e que propõe um dos desafios a serem 

superados: motivar as ME/EPP locais a se tornarem fornecedoras de instituições públicas. 

O desafio projetado para o último objetivo do trabalho foi formular uma proposta de 

intervenção que possibilite ampliar a participação de ME/EPP locais nas compras realizadas 

pelo IFRO. Para atingir o objetivo, elaborou-se uma proposta baseada nos achados da 

pesquisa e ancorada nos pontos de vista ou conclusões dos autores referenciados neste 

trabalho, além de sugestionamentos provenientes do projeto do programa de Compras 

Governamentais do Governo do Espírito Santo (2008). 

A partir de informações coletadas ou produzidas pelas análises realizadas na pesquisa, 

foram identificadas as situações que caracterizam os problemas a serem suplantados e as 

oportunidades que podem ser aproveitadas para aumentar a presença de ME/EPP nas compras 

do IFRO. Organizando tais informações, em uma sequência que descreve cada uma das 

situações identificadas e permite visualizar suas causas e efeitos, foi possível compilá-las em 

torno de centros práticos de atuação para chegar a um conjunto de ações que visam melhorias 

em termos de sensibilização, informação e capacitação de agentes públicos e de ME/EPP 

locais, quanto à possibilidade de utilizar as compras públicas como veículo de promoção do 

desenvolvimento local.  
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Concomitantemente a essas ações propõem-se adequações no processo de compras do 

IFRO para oportunizar maior participação dos pequenos fornecedores sediados nas regiões em 

que serão consumidos os produtos ou serviços adquiridos pela instituição. 

Em contexto geral é possível afirmar que os objetivos estabelecidos para este trabalho 

foram alcançados e permitiram responder a problemática do estudo realizado. Avaliando 

fatores envolvidos ou decorrentes da política de compras públicas focadas no 

desenvolvimento local, a pesquisa permitiu mostrar que as ações desenvolvidas por uma 

instituição de ensino público, em consonância com as diretrizes da referida política, ainda 

produz resultados limitados para o alcance de sua principal motivação: ampliar a oferta de 

oportunidades de emprego e renda para a população comprando de pequenos empreendedores 

locais os produtos e serviços de que administração pública necessita.   

Contudo, esperava-se da pesquisa resultados mais robustos e contundentes. Como 

razões para isto não ter ocorrido aponta-se as limitações impostas ao desenvolvimento deste 

trabalho, entre elas, as dificuldades de acesso a dados e informações relacionados ao problema 

pesquisado e a necessidade de realizar as atividades da pesquisa em paralelo com a atividade 

laboral desempenhada pelo pesquisador. 

O acesso a dados de cadastros públicos, como resultados de processos licitatórios e 

informações de empresas de Rondônia, apesar de motivadamente solicitados, não foram 

proporcionados ao pesquisador, obrigando-lhe ‘a garimpar’ as informações em extensos 

relatórios estruturados para finalidades diferenciadas das que se pretendia analisar, assim 

consumindo boa parte do tempo disponível para a realização da pesquisa. 

O cumprimento de carga horária de labor concomitantemente às atividades da 

pesquisa também teve papel determinante aos resultados que se alcançou. Para a pesquisa, 

restou ao pesquisador dedicar os sábados, feriados, domingos e períodos noturnos (após 

jornada diária de trabalho), inviabilizando a realização de entrevistas e questionários com 

agentes do IFRO ligados às compras públicas e pequenos empreendedores locais. 

Principalmente quanto ao segundo objetivo da pesquisa, tais atividades permitiriam 

aprofundar os estudos e complementariam os resultados obtidos por meio das análises 

quantitativas, com informações e dados a respeito dos aspectos subjetivos dos fatores 

analisados, que poderiam explicar como e porque tais resultados ocorreram. 

As lacunas da pesquisa e outros elementos identificados durante sua realização 

suscitam os novos estudos que se recomenda realizar: (1) a partir do ponto de vista dos 

pequenos empreendedores, levantar os fatores que os afastam das compras públicas;  (2) 

analisar o modo de constituição das empresas que utilizam os benefícios das Lei 
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Complementar n
o
 123/2006 para saber se tais empresas, de fato, não são meras extensões de 

grupos ou de empresas maiores, criadas especificamente para ter acesso aos benefícios da Lei; 

(3) analisar os descontos obtidos nos certames licitatórios, para ampliar a compreensão dos 

fatores que os constituem (neste estudo chamou a atenção o fato de 25,85% dos itens licitados 

alcançarem descontos superior a 32%); (4) mapear o potencial de compras das instituições 

públicas de Rondônia para informar o montante de recursos que cada Município do Estado 

disponibiliza ao mercado; (5) analisar a efetividade da Lei Complementar n
o
 123/2006 quanto 

à geração de oportunidades de empregos e renda para a população local; (6) replicar os 

estudos desenvolvidos neste trabalho em contextos e realidades diferentes. 

A relevância de abordagens temáticas que tratam de alternativas sustentavelmente 

adequadas para equalizar produção e consumo com a capacidade recompositiva da natureza, 

geração de riquezas com oportunidades de emprego e renda, manifesta-se no crescente 

interesse científico e acadêmico neste assunto, que também, gradativamente, tem convencido 

a quem se ocupa mais de atividades empíricas do que produção de conhecimento.  

Contar com agentes externos mais do que os internos para a geração das riquezas 

necessária ao desenvolvimento local, não parece a melhor opção. Utilizar o poder de compras 

do Estado para estimular a economia local e assim inverter a lógica desenvolvimentista que 

defende a produção em larga escala, concentrada em grandes e globalizadas organizações, 

cujas rentabilidades beneficiam apenas um seleto grupo de pessoas, apresenta-se como opção 

proveitosa. Valem, consequentemente, os esforços necessários à implementação dos 

mecanismos e pressupostos legais ou teóricos que sustentam esta política pública. 
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APENDICE I: PRODUTO TÉCNICO - PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

O produto técnico apresentado na sequência corporaliza a proposta de intervenção 

resultante da pesquisa “Compras públicas e desenvolvimento local: um estudo no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia” realizada pelo mestrando Gilmar 

Antonio Lucas Chapuis com orientação da Prof
a
. Dr

a
. Angela de Castro Correia Gomes.  

Teóricos do desenvolvimento tais como Piore e Sabel (1984), Krugman (1991),  

Rosenfeld (1996), Durston (2000), Amaral Filho (2001), Campos et al. (2005), Bassan 

(2014),  Santos e Lima (2015) e Bellingieri (2017), defendem que a utilização das forças 

internas, ligadas à produção e comércio regional, é mais indicada para promover o 

desenvolvimento local e alcançar resultados sociais satisfatórios.  

Respaldado nessa linha de pensamento há um pressuposto à argumentação defendida 

no estudo realizado como precursor deste produto técnico: o desenvolvimento local, bem 

como a redução das necessidades de estocar materiais, tem relação proporcional direta com a 

contratação de fornecedores sediados nos locais em que serão consumidos os produtos ou 

serviços licitados. Assim, o foco do que se busca com as ações sugeridas a seguir é aumentar 

a participação de empresas locais, beneficiárias da Lei Complementar n
o
 123/2006, nas 

contratações realizadas pelo IFRO. 

  

1 PRECEDENTES À APLICAÇÃO DAS AÇÕES SUGERIDAS 

 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (BRASIL, 2018c), a ISO 26000 é a principal norma internacional 

criada para disciplinar e orientar a conduta de organizações cujo comportamento possa ser 

considerado social e ambientalmente coerente. Sua elaboração envolveu 99 países, 42 

organizações e 450 especialistas representantes de trabalhadores, consumidores, indústrias, 

governo, meio acadêmico e outros.  

Seguindo diretrizes idênticas, a ABNT NBR 16001 é a norma brasileira que estabelece 

alguns fundamentos comportamentais a serem seguidos por organizações que desejem ser 

reconhecidas como socialmente responsáveis. A conduta correta, honesta em suas pretensões 

e moralmente aceita é o principal desafio a que tais organizações estão submetidas, cabendo-

lhes, para tanto, em consonância com o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Nacional 

de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (BRASIL, 2018c), observar e cumprir os seguintes 

princípios:  
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a) Accountability: cabe a organização prestar contas e se responsabilizar pelos 

impactos que suas ações produzem na sociedade, na economia e no meio ambiente. 

Faz parte do cumprimento deste princípio a aceitação de investigações sobre seu 

modo de agir e a obrigação de dar respostas e solucionar os pontos apontados 

como inapropriados. 

b) Transparência: ser transparente na realização de atividades capazes de afetar a 

sociedade ou o meio ambiente. Contempla este princípio a divulgação precisa, 

clara e completa das ações organizacionais que possam provocar impactos 

conhecidos ou previsíveis à sociedade e ao meio ambiente (BRASIL, 2018c). 

c) Comportamento ético: requer da organização conduta baseada na honestidade, 

equidade e integridade, além de fundada na preocupação com as pessoas, animais e 

meio ambiente. 

d) Respeito pelos interesses das partes interessadas: o atendimento deste princípio 

municia a organização com respeito e consideração às partes interessadas em suas 

atividades ou projetos, além da preocupação constante em responder aos seus 

interesses.  

e) Respeito pelo estado de direito: a supremacia da Lei que não possibilita a 

nenhuma organização ou individuo estar em nível superior a ela, torna obrigatório 

o respeito e aceitação pela organização do estado de direito, sem ressalvas. 

f) Respeito pelas normas internacionais de comportamento: complementar ao 

princípio anterior, o respeito e atendimento das normas internacionais de 

comportamento determinam o modo de agir da organização socialmente 

responsável. 

g) Respeito aos direitos humanos: os direitos humanos são universais e, portanto, de 

aplicação irrestrita, cabendo às organizações reconhecê-los e respeitá-los sem 

permitir, de forma alguma, que atos ou atividades por elas desenvolvidas possam 

importar em transgressão de seus preceitos. 

Conforme mostrado na Figura 1, é possível perceber que a proposta de utilizar as 

compras realizadas pela instituição para, além de suprir suas necessidades, propiciar o 

desenvolvimento e ampliar as oportunidades de emprego e renda nas localidades onde operam 

os Campi e Reitoria do IFRO, está alinhada à missão, à visão e, pelo menos, um dos objetivos 

estratégicos da instituição, além da relação direta com sua política de gestão. Mesmo 

raciocínio é válido para a possibilidade de redução de desperdícios de materiais estocados, 

que, se alcançada, poderá melhorar a eficiência dos gastos públicos, ao mesmo tempo em que 
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reduz a pressão sobre os recursos naturais, fazendo com que as matérias utilizadas na 

produção dos bens ou produtos não sejam desperdiçadas. 

 

Figura 1 – Alinhamento da proposta de comprar de ME/EPP local com a Missão, Visão, 

Objetivo Estratégico e Política de Gestão do IFRO 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor com informações de IFRO (2018) 

 

Quanto às possibilidades legais de aplicação das intervenções sugeridas, além da 

Constituição Federal de 1988 e da Lei Complementar n
o
 123/2006, têm-se o Decreto n

o
 

8.538/2015 que, em seu art. 2º (BRASIL, 2015), propõe às entidades públicas federais 

ampliar a participação de ME/EPP nas suas licitações por meio das seguintes ações: 

 

I - instituir cadastro próprio, de acesso livre, ou adequar os eventuais cadastros 

existentes, para identificar as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas 

regionalmente, juntamente com suas linhas de fornecimento, de modo a possibilitar 

a notificação das licitações e facilitar a formação de parcerias e as subcontratações; 

II - padronizar e divulgar as especificações dos bens, serviços e obras contratados, 

de modo a orientar as microempresas e empresas de pequeno porte para que 

adequem os seus processos produtivos; 

III - na definição do objeto da contratação, não utilizar especificações que 

restrinjam, injustificadamente, a participação das microempresas e empresas de 

pequeno porte sediadas regionalmente; 

IV - considerar, na construção de itens, grupos ou lotes da licitação, a oferta local ou 

regional dos bens e serviços a serem contratados; e 

V - disponibilizar informações no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade 

contratante sobre regras para participação nas licitações e cadastramento e prazos, 

regras e condições usuais de pagamento. 

Missão  
Promover educação profissional, científica e tecnológica de excelência, por meio da 
integração entre ensino, pesquisa e extensão, com foco na formação de cidadãos  
comprometidos com o desenvolvimento humano, econômico, cultural, social e 
ambiental sustentável.  

Visão 
Consolidar a atuação institucional, sendo reconhecido pela sociedade como agente de 
transformação social, econômica, cultural e ambiental de excelência 

Objetivo        
Estratégico 

Contribuir para o desenvolvimento regional sustentável promovendo o acesso ao 
trabalho e, por consequência, à renda, que possibilita maior dignidade às pessoas. 

 

Política  

de  

Gestão 

Responsabilidade econômica - socioambiental como fio condutor das atividades do 
IFRO na direção de um conjunto de práticas, ações e iniciativas capazes de tornar 
efetivo o princípio  das funções econômica, social e ambiental, mediante adoção, 
implementação e gestão de atividades em benefício da comunidade, proporcionando a 
melhoria da  qualidade de vida das pessoas, bem como o desenvolvimento do ser 
humano e da  cultura da sustentabilidade. Essa política deve ser compreendida como 
uma responsabilidade legal e um compromisso social da instituição com a 
comunidade. 

Ampliar a participação de 
ME/EPP nas contratações 

realizadas pelo IFRO 

Contribuir para o desenvolvimento local com geração 
de empregos e/ou renda. 

Reduzir as necessidades de Estocar Materiais. 
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Como últimas prescrições relevantes e subjacentes às ações propostas, frisa-se a 

necessidade de articulação entre o IFRO e os segmentos que representam as ME/EPP no 

Estado de Rondônia. Espera-se, ainda, contar com a visão sistêmica de gestores da instituição, 

para conceber o plano não apenas visando beneficiar suas próprias unidades, mas como 

ferramenta para contribuir com o cumprimento da missão institucional, que abrange todos os 

Campi e Reitoria. 

 

2 AÇÕES SUGERIDAS  

 

As ações da proposta de intervenção foram concebidas com base nos achados da 

pesquisa e ancoradas nos pontos de vista ou conclusões dos autores que compõem o portfólio 

bibliográfico do estudo realizado. Além disso, em razão de sua objetividade e preocupação 

com a aplicação empírica do que propõe, foi tomado por inspiração o projeto do programa de 

Compras Governamentais do Governo do Espírito Santo (2008), que visa beneficiar o 

segmento de Micro e Pequenas Empresas daquele Estado. 

Aprofundar o entendimento das estruturas constitutivas de um problema é o primeiro 

passo para solucioná-lo. Deste modo, partindo das orientações propostas por Queiroz (2011) e 

lições apreendidas de Dagnino (2012), será feita uma releitura dos fatores indicados na 

pesquisa realizada como motivadores ou desmotivadores da participação de ME/EPP em 

processos licitatórios realizados por organizações públicas, destacando os relacionados com o 

IFRO e, principalmente, com seus fornecedores locais.  

Esses fatores, reagrupados e ordenados de modo a demonstrar suas ligações em uma 

sequência de causas que os explicam e de seus descritores ou efeitos (QUEIROZ, 2011), 

permitem chegar ao que Dagnino (2012, p. 93) denomina de bússola, ou um “modelo 

descritivo de uma realidade complexa” sobre a qual necessitam ser pensadas estratégias para 

superar os desafios ou potencializar as oportunidades identificadas. 

De acordo com Dagnino (2012), a caracterização de problemas envolvendo a 

administração pública imputa identificar as situações negativas já ocorridas e que estão 

produzindo seus efeitos, ou que propõem ameaças de que algo desfavorável aconteça. Porém, 

as oportunidades, se perdidas ou não aproveitadas, também são problemas e precisam ser 

tratadas conjuntamente às demais situações. Quando já existentes, os atos reativos permitem 

enfrentar as situações identificadas, contudo ameaças ou oportunidades vindouras demandam 

atos propositivos, constituídos por objetivos a serem perseguidos. 
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Para contribuir com a elucidação de um problema, Dagnino (2012, p. 116) sugere a 

elaboração de “um modelo explicativo de sua geração e de sua tendência” que importa em 

descrever a forma como ele é verificado, quais são suas causas e onde são percebidos seus 

impactos. Em conformidade com isto e visando ampliar a compreensão da situação-problema 

da proposta de intervenção, elaborou-se o Quadro 1 para mostrar a sequência de eventos 

correlacionados a esta situação.   

 

Quadro 1 – Sequência de eventos da situação-problema 

Descrição do problema ou oportunidade [como ele/ela é verificado(a)]: 

 Desinteresse dos potenciais fornecedores em participar de licitações. 
Causas/Explicações (a que ele/ela se deve): 

 Acesso insuficiente à informação e falta de esclarecimento dos fornecedores quanto às oportunidades 

oferecidas pelas compras públicas. 

 Demora no pagamento dos produtos ou serviços fornecidos para órgãos públicos. 

 Curto prazo de entrega dos produtos ou serviços licitados. 

 Complexidade e burocracia elevada dos contratos públicos. 

 Alto esforço necessário para participar de licitação. 

Efeitos/Consequências (impactos que ele/ela produz): 
 Apensar da forte atuação no comércio, o que permitiria fornecer os produtos consumidos por órgãos 

públicos, somente 5% dos pequenos negócios de Rondônia é cadastrado no SICAF. 

 Apenas 21,26% das empresas que venceram algum item licitado em 2017 pelo IFRO é de Rondônia. 

 Somente 2,46% das empresas rondonienses cadastradas no SICAF são fornecedores do IFRO. 

Descrição do problema ou oportunidade [como ele/ela é verificado(a)]: 

 Capacidade técnica e administrativa de fornecedores aquém do necessário para participar de licitações. 

Causas/Explicações (a que ele/ela se deve): 

 A utilização deficitária de recursos da Tecnologia da Informação continua sendo um obstáculo para os 

pequenos empreendedores brasileiros. 

 Pequenas empresas locais normalmente não estão adequadamente capacitadas para operar sistemas de 

compras eletrônicas. 

 As ME/EPP tem carência de pessoal com habilidades para participar dos certames licitatórios. 

 Forte utilização, pelo IFRO, do pregão eletrônico e do Sistema de Registro de Preços. 

 Fornecedores não buscam capacitação para participar de licitações. 

Efeitos/Consequências (impactos que ele/ela produz): 
 Em 2017, a maioria dos fornecedores selecionados pelo IFRO (71,8%) participou de apenas uma licitação. 

 Custos de participação em processo de compras públicas são considerados elevados para micro e pequenas 

empresas que muitas vezes terceirizam os serviços de participação em licitações. 

 As compras públicas direcionadas ao desenvolvimento de pequenas empresas locais são dificultadas pelas 

compras eletrônicas. 

 Conhecimento insuficiente dos requisitos legais obrigatórios e dos procedimentos a que todos aqueles que 

contratam com órgãos públicos devem submeter-se. 

Descrição do problema ou oportunidade [como ele/ela é verificado(a)]: 

 Concentração de licitações e de valores licitados no Campus Colorado do Oeste ajuda a melhorar a nota 

geral do IFRO. 

Causas/Explicações (a que ele/ela se deve): 

 Quase 30% das licitações do IFRO são realizadas por Colorado do Oeste. 

 A maioria (92%) das licitações com indicação de preferência para fornecedor local é realizada pelo 

Campus Colorado do Oeste. 

Efeitos/Consequências (impactos que ele/ela produz): 

 Itens licitados ou consumidos pelo Campus Colorado do Oeste aumenta a eficácia do modus operandi das 

licitações realizadas pelo IFRO, para a participação de fornecedores locais. 

 Quando a microrregião do fornecedor selecionado é Colorado do Oeste, a nota alcançada é cinco vezes 

maior que a geral do IFRO. 
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Quadro 1 – Sequência de eventos da situação-problema 

(continuação) 

Descrição do problema ou oportunidade [como ele/ela é verificado(a)]: 

 Itens de participação exclusiva para ME/EPP e com indicação de preferência para fornecedores locais 

melhoram a nota que indica a eficiência das ações do IFRO para a participação de fornecedores locais. 

Causas/Explicações (a que ele/ela se deve): 

 A Lei Complementar n
o
 123/2006 determina tratamento favorecido e diferenciado para ME/EPP. 

 A Lei Complementar n
o
 123/2006 determina que itens com valor total de até R$ 80 mil sejam de 

participação exclusiva de ME/EPP. 

 O Decreto n
o
 8.538/2015 possibilita que empresas locais, alcançadas pelos benefícios estabelecidos na Lei 

Complementar n
o
 123/2006, sejam preferidas para contratar os produtos ou serviços licitados por órgãos 

públicos federais. 

 Somente itens com valor de até R$ 80 mil contêm indicação de preferência para fornecedores locais. 

 A indicação de preferência é o elemento diferenciador dos itens que destacam Colorado do Oeste enquanto 

microrregião dos fornecedores selecionados, Campus licitante e local de entrega dos produtos licitados, 

proporcionando as melhores notas do IFRO. 

Efeitos/Consequências (impactos que ele/ela produz): 
 As empresas de Rondônia conseguiram vencer 36,65% dos itens licitados. 

 As empresas de Rondônia conseguiram vencer 40,80% do montante do valor licitado. 

 Destoando dos resultados e indicadores gerais, as Microempresas de Rondônia conseguiram superar as 

EPP em 9,75% do montante do valor licitado pelo IFRO. 

 Os 101 Fornecedores de Rondônia venceram R$ 15,2 milhões, média aproximada de R$ 150 mil por ano 

para cada fornecedor. 

 Itens de ampla concorrência reduzem nota que afere a eficiência das ações do IFRO para a participação de 

ME/EPP locais. 

Descrição do problema ou oportunidade [como ele/ela é verificado(a)]: 

 A política pública de favorecimento a ME/EPP tem por objetivo promover o desenvolvimento econômico e 

social no âmbito local e regional. Porém, a inexpressiva participação de ME locais coloca em questão a 

eficiência desta política pública, dado o quantitativo baixo de emprego e renda que seria capaz de gerar. 

Causas/Explicações (a que ele/ela se deve): 

 Apesar de diversas leis e normativas compelindo os órgãos públicos brasileiros a buscarem alternativas de 

potencialização das políticas públicas por meio da preferência de contratação com pequenos fornecedores 

locais, na prática, os avanços percebidos ainda são tímidos. 

 Custa mais caro comprar de ME/EPP local. 

 Políticas públicas de utilização das compras governamentais como motriz para o desenvolvimento local 

perdem o foco deixando de assistir as organizações de ME/EPP, produzindo impactos aquém do esperado. 

 Compreensão inadequada do problema por insuficiência de pesquisas junto aos potenciais fornecedores. 

 Ações focadas no aprimoramento da atividade empreendedora ainda são muito insipientes no Brasil e, não 

raro, estão restritas ao arcabouço teórico ensinado em sala de aula. 

Efeitos/Consequências (impactos que ele/ela produz): 

 O apoio às pequenas empresas deve focar a superação de obstáculos tais como excessos burocráticos e 

procedimentos complicados. 

 Os órgãos públicos precisam deixar de se preocupar apenas em comprar com economicidade, precisam 

também gerar desenvolvimento. 

 Maior custo de aquisição, que leve a mais emprego ou renda, poderá reduzir a necessidade de gastos 

sociais. 

Descrição do problema ou oportunidade [como ele/ela é verificado(a)]: 

 Agregação de demandas de vários órgãos dificulta acesso dos pequenos e micro negócios às compras 

públicas. 

Causas/Explicações (a que ele/ela se deve): 

 Responsáveis pelas compras públicas tendem a aumentar o tamanho dos lotes, visando reduzir a carga de 

trabalhos administrativos. 

 Quanto maior a quantidade de itens e mais diversificados forem os lotes, melhores as probabilidades de 

ME/EPP vencerem a licitação. 

 Os contratos grandes são uma das principais barreiras para o êxito de ME/EPP nas licitações públicas. 

Efeitos/Consequências (impactos que ele/ela produz): 

 Itens com valor total de até 20 mil melhoram a nota do IFRO e com valor total superior a 60 mil reduzem. 

 Itens com vários locais de entrega reduzem a capacidade de o IFRO ampliar a participação de fornecedores 

locais em suas compras. 

 Porém, itens com vários locais de entrega conseguem descontos maiores nas licitações do IFRO. 
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Quadro 1 – Sequência de eventos da situação-problema 

(conclusão) 

Descrição do problema ou oportunidade [como ele/ela é verificado(a)]: 

 É necessário reduzir as necessidades de estocar materiais para eliminar focos de desperdícios. 

Causas/Explicações (a que ele/ela se deve): 

 Estoques de materiais são fontes de desperdícios. 

 Apesar de custar mais caro, aquisições de fornecedores locais reduz a necessidade de estocar materiais. 

 Maior custo de aquisição pode ser compensado por redução de desperdícios com estoque. 

Efeitos/Consequências (impactos que ele/ela produz): 

 Os desperdícios tornam o gasto público ineficiente e contribuem para o esgotamento de recursos naturais. 

Descrição do problema ou oportunidade [como ele/ela é verificado(a)]: 

 Oferecer suporte aos pequenos fornecedores locais pode ajudar os indicadores do IFRO. 

Causas/Explicações (a que ele/ela se deve): 

 Há campo de ação muito favorável, considerando que apenas 0,13% das empresas rondonienses são 

fornecedoras da instituição. 

Efeitos/Consequências (impactos que ele/ela produz): 

 O IFRO atua no estado inteiro e licita R$ 60 milhões por ano. 

Descrição do problema ou oportunidade [como ele/ela é verificado(a)]: 

 Cultura organizacional das entidades governamentais, preconceituosa em relação à capacidade dos 

pequenos empreendedores. 

Causas/Explicações (a que ele/ela se deve): 

 Gestores públicos costumam questionar a viabilidade financeira de utilizar compras públicas como 

mecanismo de promoção do desenvolvimento local. 

 A aversão ao risco por parte de agentes públicos, responsáveis pelos processos de compras públicas, 

representa uma barreira significativa à participação de ME/EPP nos contratos públicos. 

Efeitos/Consequências (impactos que ele/ela produz): 

 Preconceito de que a contratação de ME/EPP aumenta os riscos de problemas com o contrato. 

 O Fato de microempresas vencerem também contratos maiores e mais complexos gera preocupações para 

órgãos contratantes, que avaliam essas empresas como frágeis e despreparadas.  

Descrição do problema ou oportunidade [como ele/ela é verificado(a)]: 

 Grau de inteligibilidade deficitário das novas normas que regulamentam a utilização de compras públicas 

para fins que não seja a aquisição de produtos ou serviços pelo menor preço, além do respaldo mediano 

que as mesmas proporcionam à atuação do comprador público. 

Causas/Explicações (a que ele/ela se deve): 

 Baixa capacidade técnica e jurídica de responsáveis pelas compras públicas. 

 Insuficiência de informações técnicas dos agentes públicos para aplicação das políticas públicas sem 

incorrer no risco de sofrer penalizações por perseguir objetivos sócios econômicos, enquanto deveriam 

focalizar suas atenções na redução dos custos de aquisição dos produtos e serviços. 

Efeitos/Consequências (impactos que ele/ela produz): 

 Desconfiança dos profissionais das entidades licitantes quanto às políticas de compras que favorecem 

micro e pequenas empresas locais. 

 Custos financeiros de aquisição maior desestimula agentes públicos a implementar ações visando utilizar 

as compras públicas como ferramenta para o desenvolvimento local. 

Descrição do problema ou oportunidade [como ele/ela é verificado(a)]: 

 Custa mais caro comprar de pequenos fornecedores locais. 

Causas/Explicações (a que ele/ela se deve): 

 Quanto maior a nota do IFRO, menores são os descontos obtidos. 

Efeitos/Consequências (impactos que ele/ela produz): 

 Itens com desconto superior a 8% reduz a probabilidade de que o fornecedor selecionado pelo IFRO seja 

de Rondônia, enquanto que os descontos limitados a este percentual estimulam. 

Conclusão e Inferências Gerais 

 É importante para os órgãos públicos ter a disposição grande número de fornecedores. 

 O tipo de produto licitado concatenado a capacidade produtiva de empresários locais pode determinar o 

resultado da licitação e influenciar o índice de eficiência do IFRO.  

 As ações do IFRO que incitam a participação de fornecedores locais ainda são insipientes e apenas duas 

das suas unidades a praticam. 

 Conclusão: A forma como são realizadas as licitações do IFRO tem eficiência de 20,71% para a 

participação de fornecedores locais. 

Fonte: Elaborado pelo autor seguindo orientações de Dagnino (2012) 
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Por meio da sequência de eventos mostrados no Quadro 1, expõem-se as razões de 

existência do problema e a forma de agir para enfrentá-lo fica mais evidente e melhor 

orientada. É certo, porém, que não são todas as causas identificadas que carecem ser atacadas 

(QUEIROZ, 2011). Distinguindo-se as principais é possível identificar as que com elas se 

relacionam para formar uma cadeia de causas da situação-problema, aquilo que Dagnino 

(2012, p. 119) denomina “nós críticos, sobre os quais podemos atuar com eficácia prática” e 

alcançar resultados satisfatórios sem ter que se ocupar de todas as causas.        

Considerando a capacidade do IFRO de agir sobre eles e reagrupando as causas (ou 

efeitos) principais dos problemas descritos no Quadro 1, é possível chegar aos conjuntos de 

fatores que traduzem os centros práticos de ações (DAGNINO, 2012) indicados para melhorar 

o desempenho dos fornecedores locais nas compras realizadas pela instituição. 

Conforme descrito no Quadro 2, esses centros práticos, ou nós críticos, contemplam a 

maioria das causas e alguns dos efeitos dos problemas detectados, o que permite concentrar o 

foco de atuação para ‘desatar estes nós’, com a segurança de que isto produzirá impacto alto 

para a solução do problema como um todo (DAGNINO, 2012).     

 

Quadro 2 – Fatores determinantes das causas ou consequências dos problemas observados 

Fator Determinante (nó crítico): 

 Informação e conscientização deficitárias 
Causas ou consequências dos problemas ou oportunidades observadas, que estão correlacionadas ao nó crítico: 

 Acesso deficiente à informação e falta de esclarecimento dos fornecedores quanto às oportunidades oferecidas pelas 

compras públicas. 

 Insuficiência de informações técnicas dos agentes públicos para aplicação das políticas públicas sem incorrer no risco 

de sofrer penalizações por perseguir objetivos sócios econômicos, enquanto deveriam focalizar suas atenções na 

redução dos custos de aquisição dos produtos e serviços.  

 Compreensão inadequada do problema por insuficiência de pesquisas junto aos potenciais fornecedores. 

 O tipo de produto licitado concatenado a capacidade produtiva de empresários locais pode determinar o resultado da 

licitação e influenciar o índice de eficiência do IFRO. 

 Fornecedores não buscam capacitação para participar de licitações. 

 Gestores públicos costumam questionar a viabilidade financeira de utilizar compras públicas como mecanismo de 

promoção do desenvolvimento local. 

 A aversão ao risco por parte de agentes públicos responsáveis pelos processos de compras públicas, 

representam uma barreira significativa à participação de ME/EPP nos contratos públicos. 

 Preconceito por parte de agentes públicos de que a contratação de ME/EPP aumenta os riscos de 

problemas com o contrato. 

 Quanto maior a quantidade de itens e mais diversificado forem os lotes, melhores as probabilidades de 

ME/EPP vencer a licitação. 

 É importante para os órgãos públicos ter a disposição grande número de fornecedores aptos a participar de 

processos licitatórios. 

 As ações do IFRO que incitam a participação de fornecedores locais ainda são insipientes e apenas duas 

das suas unidades a praticam. 

 Itens com desconto superior a 8% reduz a probabilidade de que o fornecedor selecionado pelo IFRO seja 

de Rondônia, enquanto que os limitados a este percentual estimulam. 

 Quanto maior a nota do IFRO, menores são os descontos obtidos. 

 Há campo de ação muito favorável para ampliação da participação de fornecedores locais nas compras do 

IFRO, considerando que apenas 0,13% das empresas rondonienses são fornecedoras da instituição. 

 O IFRO atua no estado inteiro e licita R$ 60 milhões por ano. 

 Estimular os pequenos fornecedores locais pode ajudar os indicadores do IFRO. 
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Quadro 2 – Fatores determinantes das causas ou consequências dos problemas observados 

(conclusão) 

Fator Determinante (nó crítico): 

 Carência de conhecimentos ou habilidades. 
Causas ou consequências dos problemas ou oportunidades observadas, que estão correlacionadas ao nó crítico: 

 A utilização deficitária de recursos da Tecnologia da Informação continua sendo um obstáculo para os 

pequenos empreendedores brasileiros. 

 Pequenas empresas locais normalmente não estão adequadamente capacitadas para operar sistemas de 

compras eletrônicas. 

 Forte utilização, pelo IFRO, do pregão eletrônico e do Sistema de Registro de Preços. 

 Baixa capacidade técnica e jurídica de responsáveis pelas compras públicas. 

 As ME/EPP tem carência de pessoal com habilidades para participar dos certames licitatórios. 

 Custos de participação em processo de compras públicas são considerados elevados para micro e 

pequenas empresas que muitas vezes terceirizam os serviços de participação em licitações. 

 Conhecimento insuficiente dos requisitos legais obrigatórios e dos procedimentos a que todos aqueles que 

contratam com órgãos públicos devem submeter-se. 

Fator Determinante (nó crítico): 

 Processo de compras desconsiderando ações favoráveis ou permitindo atividades que não apoiam a 

participação de ME/EPP. 
Causas ou consequências dos problemas ou oportunidades observadas, que estão correlacionadas ao nó crítico: 
 Demora no pagamento dos produtos ou serviços fornecidos para órgãos públicos. 

 Curto prazo de entrega dos produtos ou serviços licitados. 

 Complexidade e burocracia elevada dos contratos públicos. 

 Itens de participação exclusiva para ME/EPP e com indicação de preferência para fornecedores locais 

melhoram a nota que indica a eficiência das ações do IFRO para a participação de fornecedores locais. 

 Somente itens com valor de até R$ 80 mil contêm indicação de preferência para fornecedores locais. 

 A indicação de preferência é único elemento diferenciador dos itens que destacam Colorado do Oeste 

enquanto microrregião dos fornecedores selecionados, Campus licitante e local de entrega dos produtos 

licitados, proporcionando as melhores notas do IFRO. 

 Itens de ampla concorrência reduzem a nota que afere a eficiência das ações do IFRO para a participação 

de ME/EPP locais. 

 Responsáveis pelas compras públicas tendem a aumentar o tamanho dos lotes visando reduzir a carga de 

trabalhos administrativos. 

 Itens com vários locais de entrega reduzem a eficácia do IFRO quanto à participação de fornecedores 

locais em suas compras. 

 Valor total do item superior a 60 mil reduz a nota do IFRO. 

 Melhorar a divulgação das licitações realizadas pode ajudar os indicadores do IFRO. 

 Metade das licitações realizadas continham itens de compras compartilhadas. 

 Quase 30% das licitações do IFRO é realizada por Colorado do Oeste. 

 A maioria (92%) das licitações com indicação de preferência para fornecedor local é realizada pelo 

Campus Colorado do Oeste. 

 Itens licitados ou consumidos pelo Campus Colorado do Oeste aumenta a eficácia do modus operandi das 

licitações realizadas pelo IFRO, para a participação de fornecedores locais. 

 Para as microempresas é muito mais difícil do que para as pequenas e médias empresas superar os 

obstáculos da contratação com órgãos públicos. 

Fonte: Elaborado pelo autor seguindo orientações de Queiroz (2011) e Dagnino (2012) 

 

Definidos os fatores que determinam a ocorrência das causas ou consequências dos 

problemas identificados, possibilita-se a representação gráfica explicativa da situação-

problema. Conforme mostrado na Figura 2 e de acordo com Dagnino (2012, p. 120), que a 

denomina de árvore de problemas, ela é “formada pelo conjunto de Nós Críticos e o resultado 

do problema” e tem a função de apontar onde concentrar as ações para alterar a realidade 

atual visando ampliar a participação de ME/EPP nas compras do IFRO. 



210 

 

Figura 2 – Encadeamento de nós críticos que produzem o problema 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Dagnino (2012) 

No desenvolvimento das etapas anteriores deste trabalho, observou-se que as 

características próprias das contratações públicas impõem dificuldades para as quais pequenos 

fornecedores não estão preparados. Diante disso, indicar nos editais de licitação que pequenos 

fornecedores locais terão preferência de contratação não será suficiente se, além da aplicação 

dos preceitos legais, deixar de existir ações diferenciadas, que permitam adequar o modo de 

agir do IFRO às carências que os fornecedores têm para vender aos órgãos públicos. 

À superação das situações que conglomeram as principais causas da decadente 

presença de ME/EPP locais nas compras do IFRO, propõe-se um plano esteado em três 

conjuntos de ações: informação e sensibilização; capacitação; adequação do processo de 

compras. 

   

2.1 Ações de Informação e Sensibilização 

 

Boas ideias ou oportunidades que surgem não serão aproveitadas sem as pessoas 

envolverem-se com elas e acreditarem em seus propósitos. Isto não é diferente com a proposta 

de promover desenvolvimento local por meio das compras públicas.  

Agentes governamentais desinteressados no assunto ou desinformados a seu respeito, 

não terão a postura pró ativa necessária e, menos ainda, estarão dispostos a colaborar para que 

pequenas empresas consigam acesso aos contratos públicos. Desinformação e baixa ou 

nenhuma motivação de potenciais fornecedores tornam estéreis os atos que forem praticados 

visando ampliar suas participações nas compras públicas. 

Para superar essas possíveis situações, propõem-se ações que sensibilizem os 

servidores do IFRO e as ME/EPP de Rondônia a aderirem ao projeto de utilizar as compras da 

instituição como veículo para o desenvolvimento local. Sendo, porém, pouco provável alguém 

Carência de Informação e 
Conscientização 

Capacitação Insuficiente 
Processo de Compras 

Incompatível 

Baixa 
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sensibilizar-se sem conhecer o suficiente a respeito daquilo que lhe é proposto, 

concomitantemente às ações de sensibilização, também se propõem outras visando ampliar o 

portfólio de informações uteis ou necessárias à concretização do projeto sugerido.   

 

2.1.1 Detalhamento Aprofundado da Atividade de ME/EPP em Rondônia 

 

De acordo com o que estabelece o inciso I, do art. 2º do Decreto n
o
 8.538/2015 

(BRASIL, 2015), esta ação busca conhecer o potencial produtivo das micros e pequenas 

empresas de Rondônia para o fornecimento dos produtos ou serviços que são adquiridos pelo 

IFRO.  

Sua realização implica na elaboração de um panorama da atividade 

microempreendedora do Estado de Rondônia, com ênfase nos aspectos relacionados às 

compras públicas. Para tanto, será necessário coletar dados que possibilitem o zoneamento 

cartográfico dessa atividade, com identificação das linhas de produtos ou serviços oferecidos 

pelas ME/EPP e as respectivas concentrações destas empresas em cada uma das microrregiões 

do Estado.  

Com o mapeamento das informações será possível adequar as demandas do IFRO à 

capacidade de fornecimento dos fornecedores locais, além de facilitar a organização da oferta 

local de produtos e serviços que poderão suprir também as necessidades de outras instituições 

públicas e assim ampliar as expectativas de receitas das empresas regionais.  

 

2.1.2 Elaboração de Catálogo de Produtos e Serviços Adquiridos pelo IFRO  

 

De acordo com o que estabelece o inciso II, do art. 2º do Decreto n
o
 8.538/2015 

(BRASIL, 2015), essa ação busca tornar antecipadamente conhecidos os produtos e serviços 

que serão licitados pelo IFRO, visando municiar as ME/EPP locais com informações que lhes 

permitirão antecipar-se nas tratativas comerciais com seus parceiros, para terem preços 

competitivos quando o certame for realizado. 

Ela requer padronização de especificação técnica dos produtos ou serviços contratados 

no âmbito do IFRO e divulgação da relação dos itens que serão licitados no decorrer de 

determinado período (sugere-se o período correspondente ao exercício financeiro). Tal relação 

precisa informar também a data prevista para realização do procedimento licitatório, quando 

serão adquiridos os produtos licitados e em que quantidades. 
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2.1.3 Geração de Conhecimento sobre os Aspectos que Influenciam a Participação de 

ME/EPP em Compras Públicas 

 

É uma ação que objetiva a realização de pesquisas para melhorar a compreensão dos 

fatores que implicam em redução ou ampliação da participação de ME/EPP nas compras 

realizadas pelo IFRO. Para tanto, deverão ser coletados os pontos de vistas dos dois principais 

grupos de atores envolvidos com a questão: as ME/EPP sediadas nos locais ou regiões onde 

estão localizados os Campi e Reitoria do IFRO e os agentes da instituição envolvidos com o 

processo de compras.  

No primeiro estudo, tanto as considerações das empresas que já fornecem para órgãos 

públicos quanto as que ainda não fornecem precisam ser compiladas, de modo a permitir 

análises comparativas entre elas. Estima-se que estas análises possibilitem demonstrar as 

dificuldades percebidas pelas empresas para acessar as contratações públicas, bem como seus 

níveis de motivação e o potencial (em termos de estruturas, capacidade administrativa e 

conhecimento) para atuar neste segmento de mercado, que requer habilidades e competências 

diferenciadas. Como questões a serem respondidas pela pesquisa, sugere-se o roteiro utilizado 

no projeto de compras governamentais do Estado do Espírito Santo (2008, p. 9-10) e descrito 

a seguir: 

 

- Principais produtos e serviços vendidos; 

- Principais compradores; 

- Investimento em capacitação e qualificação; 

- Volume total do valor vendido e percentual de vendas para Governo; 

- Quem vende para governo: características (dado para confronto) 

- Quem não vende para governo: características (dado para confronto) 

- Porte Médio das empresas que vendem para Governo; 

- Segmentos que mais vendem para Governo; 

- Avaliação, por parte dos empresários, de seus produtos e serviços (capacidade de 

entrega, volumes, desenvolvimento tecnológico, qualidade, etc.) e, respectiva 

avaliação das necessidades de adequação e melhorias; 

- Avaliação, por parte dos empresários, de melhorias possíveis para facilitar o acesso 

das MPE às Compras de Governo; 

- Sugestões e avaliações das MPE para modificação em procedimentos; 

- Problemas encontrados quando da venda para governo; 

- Soluções propostas pelas MPE para facilitar o acesso às Compras Governamentais; 

- Problemas identificados pelas MPE ao venderem para o cliente Governo; 

- Percepção do empresariado acerca das compras de governo (valores estabelecidos, 

preconceito e sugestões de melhoria); 

- Dentre outras informações relevantes. 
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No segundo estudo, os pontos de vista de agentes do IFRO envolvidos com as 

compras públicas serão os objetos de análises. O propósito da ação é compilar os fatores que 

influenciam a decisão dos atores internos da instituição quando a possibilidade de 

direcionamento das contratações para pequenos fornecedores locais é proposta. 

Espera-se que o mapeamento estruturado das ponderações e avaliações de gestores e 

responsáveis ou envolvidos com o processo de compras do IFRO, ao refletir a realidade da 

operacionalização das etapas e atividades deste processo, permitam compreender os fatores 

subjetivos que impactam a participação de ME/EPP nas compras realizadas pela instituição, 

além de apontar estratégias para melhorar seus resultados.   

Sugere-se que a coleta de dados para esta segunda fase da pesquisa seja realizada 

depois de concluídas as análises da primeira e que os pontos a serem levantados, por meio de 

entrevista ou questionários, contenham: 

a) avaliação dos entrevistados acerca de serviços e produtos fornecidos por micro e 

pequenos negócios locais. Capacidade operacional das empresas, logística e prazos de 

entrega, além da qualidade e volumes de produtos ou serviços fornecidos; 

b) possibilidades de melhoria dos processos visando facilitar o acesso de micro e 

pequenas empresas locais. As sugestões e avaliações para modificação destes processos; 

c) relatos de experiências, positivas ou negativas, que possam orientar possíveis 

alterações dos processos de compras. Os problemas observados em compras realizadas de 

fornecedores distantes e de fornecedores locais; 

d) percepção geral a respeito das compras realizadas de Micro e Pequenas empresas 

locais; 

 e) informações que possam contribuir para explicar resultados ou situações 

verificadas nas pesquisas realizadas com as ME/EPP. 

 

2.1.4  Elaboração de Guia Prático para Agentes do IFRO  

 

Trata-se de ação para a realização de um compêndio estruturado, em perspectiva 

comparada, das possibilidades ou determinações legais e das técnicas ou ações já 

experimentadas por outras organizações e instituições com o objetivo de ampliar a 

participação de ME/EPP nas contratações públicas. 

É atribuição do guia demonstrar como efetivamente podem ser aplicados os preceitos 

estabelecidos pela legislação brasileira, sem expor agentes públicos a possibilidades de 
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sanções. Daí a necessidade de submetê-lo à apreciação técnica jurídica de profissional 

habilitado e autorizado para tanto. 

A abrangência do guia e a forma direta de abordagem dos assuntos tratados são 

preponderantes à sua elaboração. Haverão de serem abordadas todas as fases que envolvam a 

realização de despesas na administração pública.  

Em conformidade com os incisos III e IV, do art. 2º do Decreto n
o
 8.538/2015 

(BRASIL, 2015), por exemplo, é importante indicar a forma adequada de especificar produtos 

ou serviços e de estabelecer os quantitativos dos itens, de realizar pesquisas para formação de 

preços referenciais, de elaborar os termos de referência (ou projetos básicos) e os editais de 

licitação. Também carecem de instruções os procedimentos de contratação, recebimento e 

pagamentos dos produtos ou serviços.  

É forçoso que o guia mostre como agir em cada uma das etapas do processo e, quando 

possível, apresente exemplos de utilização daquilo que for orientado.   

 

2.1.5 Elaboração de Guia Prático para ME/EPP Rondonienses 

 

Conhecer o processo que envolve as compras públicas e saber o que (e como fazer) 

para contratar com a administração pública é crucial para quem pretende operar nesse nicho 

de mercado e fornecer produtos ou serviços às instituições governamentais. 

A elaboração de cartilhas, guias, sítios eletrônicos com ferramentas úteis para auxiliar 

Micro e Pequenos negócios a participar das contratações públicas, todas são ações já 

experimentadas e que produziram resultados satisfatórios em países europeus, nos Estados 

Unidos e na Índia, para citar alguns exemplos.  

No Brasil, o Sebrae elaborou e mantém atualizada uma cartilha que orienta as ME/EPP 

com informações e sugestões úteis para quem deseja acessar as compras públicas. Grande 

parte das informações que caberiam no guia do IFRO já foi abordada, principalmente quanto 

aos conceitos e definições relacionados às licitações e os cuidados que requerem os contratos 

com a administração pública. Contudo, apesar de sua relevância, há necessidade de 

complementação do portfólio de informações disponibilizadas aos almejados fornecedores do 

IFRO, porque o modo de operacionalização do processo de compras da instituição contém 

algumas particularidades que precisam ser explicadas, como exemplo, as compras 

compartilhadas que demandam atenção especial, principalmente para os fornecedores locais. 

É necessário mostrar como participar das licitações que podem ser realizadas por qualquer das 
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unidades do IFRO, sem, porém, limitar-se ao atendimento das necessidades de quem realiza o 

procedimento licitatório.  

Em linhas gerais, sugere-se que o guia do IFRO apresente, didaticamente estruturado 

para facilitar o processo instrutivo, uma síntese das informações que tratem a respeito do 

cadastramento de fornecedores junto ao SICAF, geração de usuário e senha no Comprasnet, 

cadastramento de proposta e participação do certame licitatório, apresentação da proposta 

final e de documentos de habilitação, assinatura de contratos ou atas de registro de preços, 

recebimento de notas de empenho e entrega de produtos ou serviços, como e por que podem 

ocorrer situações de aplicação de penalidades e o que é necessário para que o pagamento dos 

produtos ou serviços entregues seja realizado. 

 

2.1.6 Disponibilização Eletrônica das Informações que Envolvem o Processo de Compras do 

IFRO 

 

De acordo com o que estabelece o inciso V, do art. 2º do Decreto n
o
 8.538/2015 

(BRASIL, 2015), essa ação visa disponibilizar no portal eletrônico do IFRO todos os dados e 

informações relacionadas ao processo de compras da instituição.  

Além do guia prático descrito na ação anterior, contempla a elaboração e 

disponibilização do Plano Anual de Compras da instituição, que conterá os processos 

licitatórios a serem realizados no período, as normas e exigências a serem cumpridas para 

participar dos processos, os produtos ou serviços que serão licitados, além dos prazos ou 

formas de entrega e as condições de pagamento. 

Para ampliar a visibilidade e tornar plena a transparência dos processos de compras do 

IFRO, essa ação abrange ainda a disponibilização de informações ou atividades pós-licitação, 

por meio de módulo específico que também possa ser acessado em aplicativo 

operacionalizável por aparelhos de comunicação móveis, tais como celulares ou tablets.  

A proposta aqui sugerida é tornar eletronicamente acessível aos fornecedores as 

informações de seus contratos, atas de registro de preços e notas de empenhos, inclusive com 

disponibilização dos respectivos documentos. Além disso, seria franqueado, de modo 

inteligivelmente organizado, os dados sobre o recebimento e liquidação dos produtos ou 

serviços entregues e a previsão de pagamento ou situações que possam retardá-lo (atraso na 

liberação de recursos financeiros, falta e incorreção de notas fiscais ou documentos). Para os 

pagamentos já realizados, seriam informadas as datas, os valores e formas como foram 

efetivados.   
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2.1.7 Participação em Feiras e Exposições Regionais  

 

A proposta da ação é utilizar espaços em feiras e exposições, realizadas nas regiões em 

que estão localizados os Campi e Reitoria do IFRO, com o objetivo de apresentar, por meio 

de poster´s ou folder´s, a ideia de ampliar a participação de ME/EPP local nas compras 

realizadas pela instituição, visando incentivar o desenvolvimento local e reduzir suas 

necessidades de estocar materiais.   

Além de demonstrar o trabalho realizado pelo IFRO, enquanto prestador de serviços 

públicos de ensino, pesquisa e extensão, seriam expostas as oportunidades de mercado que 

suas compras oferecem e assim iniciar o processo de aproximação entre as empresas locais e a 

instituição. 

 

2.1.8 Realização de Palestras Motivadoras  

 

A ação compreende a realização de palestras em todos os Campi e Reitoria do IFRO 

para sensibilizar seus servidores e ME/EPP locais. Ela abrange duas frentes de trabalho e 

busca disseminar a ideia de expandir a participação de fornecedores locais nas compras 

realizadas pela instituição.  

Aos servidores do IFRO, principalmente os gestores e os envolvidos com o processo 

de compras, contratos, recebimento de produtos ou serviços e pagamentos, as palestras seriam 

realizadas visando mostrar a relevância das ME/EPP para o desenvolvimento local e 

apresentar a proposta de utilizar as compras da instituição para apoiá-las.   

Uma vez compreendida a proposta e, principalmente, acolhida pelos agentes do IFRO, 

redireciona-se o assunto à importância de buscar alternativas que permitam melhorar o 

desempenho dos fornecedores. Nesse caso particular, os argumentos favorecem o 

convencimento, dada a existência de extenso e favorável campo de ação para que a melhoria 

de desempenho ocorra. Conforme identificado na pesquisa realizada neste trabalho, apesar de 

o IFRO atuar no estado inteiro e suas licitações alcançarem a cifra de R$ 60 milhões por ano, 

apenas 0,13% das ME/EPP rondonienses são seus fornecedores.  

Para os proprietários ou gestores de pequenos negócios, o foco das palestras é mostrar 

a oportunidade que as compras públicas lhes oferecem e, principalmente, instruir a respeito de 

como esse nicho de mercado pode ser acessado e das diferenças entre o cliente convencional e 

a administração pública.  
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O particular requer, do estabelecimento comercial, grande capacidade de persuasão 

(bom atendimento, convencimento da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, crediário, 

ambiente e estruturas físicas acolhedoras e outros). Nas instituições públicas, por força da Lei, 

os fornecedores são escolhidos em razão do menor preço dos produtos ou serviços ofertados, 

cujas qualidades precisam ser, objetivamente, demostradas em uma proposta formal de 

preços. 

Também é incumbência das palestras apresentar, ainda que suscintamente, os pré-

requisitos legais e operacionais para operar no mercado das compras públicas, além de um 

panorama geral que mostre seus valores acumulados. Os avanços da legislação, que permitem 

direcionar as compras do IFRO aos ME/EPP locais e os resultados das ações já desenvolvidas 

pela instituição, complementam o pacote de assuntos visando à motivação dos fornecedores. 

   

2.2 Ações de Capacitação 

 

A deficiência de capacidade para realização de determinada atividade impõe às 

pessoas dificuldades que não lhes permitem avançar em seus projetos, por mais interessadas 

ou motivadas que estejam.  

Para saber a respeito das questões legais, normativas e operacionais que envolvem as 

contratações públicas, a capacitação de ME/EPP é a forma mais eficiente de conseguir acesso 

aos conhecimentos necessários. Os países onde o apoio governamental aos pequenos negócios 

alcançou um estágio mais elevado mantêm programas de cursos permanentes de capacitação 

que, além de instruir, colocam seus participantes em contado direto com conselhos e outras 

organizações que poderão auxiliá-los nas demais etapas do processo. 

Também para agentes públicos, muito da insegurança observada quanto às 

possibilidades de aplicação de dispositivos legais, que permitem direcionar as compras 

públicas para além de suprir as necessidades do órgão público, é fruto de carência de 

conhecimento. As ações propostas na sequência oferecem uma possibilidade para superar os 

obstáculos, capacitando quem precisa ou pretende envolver-se com as contratações públicas.  

 

2.2.1 Cursos de Capacitação para Agentes do IFRO 

 

É uma ação visando melhorar as competências dos servidores do IFRO e prepará-los 

para operacionalizar o processo de compras da instituição, de forma que os micros e pequenos 

negócios locais consigam ter uma participação mais abrangente nelas.  
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A capacitação aqui sugerida não se limita às licitações. Busca abranger todas as etapas 

que envolvem a realização de despesas públicas, desde a fase interna do procedimento 

licitatório (elaboração do termo de referência, pesquisas de preços, especificação de produtos 

e serviços a serem licitados, edital de licitação), passando pela análise e aceitação de 

propostas, até a contratação e emissão de notas de empenho, além do recebimento dos 

produtos ou serviços e o efetivo pagamento. 

Como conteúdo programático dos cursos de capacitação, sugere-se a abordagem não 

apenas das leis e normativas que regulamentam o processo de realização de despesas na 

administração pública, mas também conhecimentos sobre as ME/EPP: quem são, como 

costumam desenvolver suas atividades, quais são suas dificuldades para vender aos órgãos 

públicos e o que é possível ser realizado para apoiá-las. 

 A aplicação prática dos conteúdos, conceitos, normas e técnicas abordadas nos cursos 

é outro elemento que precisa ser trabalhado. Não basta abastecer o portfólio de conhecimento 

dos servidores. Saber como aplicar os conhecimentos adquiridos é tão relevante quanto obtê-

los. Afinal, sem praticar o que aprenderam, os servidores não ajudarão a instituição alcançar 

seus propósitos. 

 

2.2.2 Cursos de Capacitação para ME/EPP Locais 

 

Aproveitando as estruturas do IFRO, a proposta da ação é disponibilizar cursos de 

capacitação para a comunidade externa que possibilite aos seus participantes os 

conhecimentos teóricos e práticos, necessários para acessar as compras públicas.  

Os cursos seriam realizados de forma continuada em todos os Campi da instituição, 

com conteúdos programáticos distribuídos em módulos, para possibilitar aos participantes 

concentrar-se nas opções que melhor atendam suas necessidades. 

Sabendo que ME/EPP locais têm dificuldades para operar sistemas de compras 

eletrônicas e que o IFRO faz grande uso destes sistemas, indubitavelmente é um assunto que 

merece ser tratado.  Os módulos do curso abordariam, de forma objetiva e focada, a prática 

das atividades, conhecimentos e saberes sobre a utilização de sistemas informatizados de 

operacionalização de procedimentos licitatórios, envolvendo desde o cadastramento no 

SICAF e no Comprasnet, até a efetiva participação em todas as etapas dos pregões 

eletrônicos. 

É interessante ainda oferecer módulos sobre o arcabouço de conhecimentos teóricos e 

legais que fundamentam ou normatizam as contratações públicas no Brasil. Contudo, apesar 
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da carga teórica contida no ensino desses conhecimentos, é fundamental que a aplicação e as 

consequências práticas das teorias e leis sejam o horizonte didático das instruções repassadas. 

Inspirando-se no projeto de compras do governo do Espírito Santo (2008), sugere-se 

ainda que os programas dos cursos, bem como os conteúdos dos módulos, sejam adequados 

aos resultados da pesquisa realizada para conhecer a realidade das ME/EPP rondonienses. É 

provável que outras necessidades ou deficiências específicas sejam identificadas e precisem 

ser abordas ou até mesmo priorizadas. Talvez a utilização de equipamentos, softwares e 

aplicativos de TI, além de produção de textos (correspondências diversas e propostas) e 

processos gerenciais, complementem a relação de assuntos a serem ensinados.    

 

2.3 Ações para Aperfeiçoar o Processo de Compras do IFRO  

 

Apesar de gozarem de autonomia orçamentaria e poder realizar seus procedimentos 

licitatórios de forma independente, os Campi e Reitoria do IFRO mantêm-se interligados nas 

aquisições de produtos ou serviços que realizam. Uma inovação do Sistema de Registro de 

Preços (SRP), criada no âmbito da instituição, possibilita o compartilhamento dos processos 

de licitação realizados por qualquer de suas unidades para atendimento das necessidades de 

todas as demais. Tal mecanismo de compras compartilhadas permite a unicidade das ações, 

com padronização de documentos e de processos, o que facilita a prática de propostas visando 

alterar atividades do atual processo de compras. 

As adequações do processo de compras do IFRO contemplam as ações mais 

contundentes para o objetivo final do plano proposto. Sem elas o discurso esvazia-se em si 

mesmo e são abortados os frutos esperados das ações anteriores. Promovendo as modificações 

necessárias no processo de compras, demonstra-se a intensidade do interesse da instituição 

quanto à participação das ME/EPP locais em suas compras.  

Como resultado das ações projetadas, vislumbra-se que as empresas do Estado de 

Rondônia, em especial as ME/EPP, passem a ver no IFRO um potencial parceiro que, por 

meio de suas compras, busca, além de atender as próprias necessidades, o desenvolvimento 

local com geração de oportunidades de trabalho e renda para a população. 

Por essa razão, optou-se por direcionar, de modo mais específico, o foco das ações 

sugeridas ao enfrentamento das causas ou consequências da situação-problema relacionadas 

ao processo de compras. Considerando o quantitativo de sugestões, foi elaborado o Quadro 3 

para apresentar e descrever, de modo mais condensado, as ações propostas. 
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Quadro 3 – Ações para adequação do processo de compras do IFRO  

Ação 
Documento ou processo  

a ser adaptado 

Simplificar documentos com supressão de informações redundantes e 
exigências dispensáveis, visando conciliá-las com as possibilidades de 
ME/EPP locais e eliminar as barreiras/dificuldades de acesso às compras 
públicas.  

Editais de Licitação, Termos 
de Referências ou Projetos 
Básicos, Atas de Registros 
de Preços e Contratos. 

Excluir as exigências de apresentação de documentos que possam ser 
acessados eletronicamente e de Balanço Patrimonial de ME/EPP nas licitações 
de produtos ou serviços caracterizados como de pronta entrega. 

Editais de Licitação. 

Reduzir o prazo previsto para pagamento dos produtos ou serviços fornecidos 
por ME/EPP.  

Termo de Referência ou 
Projeto Básico.  

Agilizar o pagamento e ampliar a transparência de informações de suas etapas 
(aceitação dos produtos/serviços, data de liberação dos recursos financeiros e 
de repasse dos valores aos respectivos fornecedores). 

Processo de pagamento. 

Revisar os prazos de entrega dos produtos ou serviços licitados visando 
acomodá-los às condições dos ME/EPP locais. 

Termo de Referência ou 
Projeto Básico 

Indicar preferência para ME/EPP locais em todos os processos licitatórios 
realizados pelo IFRO. 

Portaria de Compras 
Compartilhadas. 

Ampliar o quantitativo dos itens licitados com redistribuição das demandas e 
redução do valor total destes itens, visando limitá-los a R$ 80 mil e assim 
direcionando-os à participação exclusiva de ME/EPP. 

Termos de referência e lista 
de produtos ou serviços para 
licitar. 

Eliminar a prática de agregação das demandas de várias unidades em um 
mesmo item. 

Portaria de Compras 
Compartilhadas. 

Propagar para as demais unidades do IFRO as práticas realizadas pelo Campus 
Colorado do Oeste, que incentivam a participação de ME/EPP local. 

Política de Gestão. 

Ampliar as ações de divulgação das licitações realizadas, utilizando chamadas 
de rádio e/ou televisão local.  

Política de Gestão. 

Ampliar o prazo para apresentação das propostas finais e reduzir a quantidade 
de itens liberados simultaneamente para disputas nos pregões eletrônicos.   

Portaria de Compras 
Compartilhadas. 

Redistribuir a quantidade de produtos por empenhos emitidos visando 
entregas menores, porém mais frequentes, de modo a reduzir a necessidade de 
estocar materiais.  

Processo de Emissão de 
Notas de Empenhos. 

Elaborar e publicar o Plano Anual de Compras do IFRO contendo os produtos 
ou serviços que serão licitados e as datas previstas para realização dos 
procedimentos licitatórios. 

Plano anual de compras e 
Portaria de Compras 
Compartilhadas. 

Amplificar as pesquisas de preços para permitir que sejam diferenciados os 
valores máximos admitidos na adjudicação dos itens licitados, considerando 
os preços praticados no mercado do local de destino dos produtos ou serviços.  

Pesquisa de preços e Portaria 
de Compras Compartilhadas. 

Redefinir as especificações de produtos ou serviços que os Campi e Reitoria 
do IFRO necessitam adquirir, visando adaptá-las aos padrões e condições 
praticados no mercado local. 

Especificação de Produtos e 
Portaria de Compras 
Compartilhadas. 

Ampliar o volume de compras de gêneros alimentícios diretamente de 
produtores locais ligados ao programa nacional de agricultura familiar. 

Política de Gestão. 

Avaliar periodicamente o desempenho das ações implementadas, tendo por 
parâmetro a evolução do índice de participação de ME/EPP locais nas 
compras do IFRO. 

Mecanismos de avaliação e 
Portaria de Compras 
Compartilhadas. 

Submeter à apreciação técnica jurídica as ações propostas visando assegurar-
se de que elas estejam legalmente amparadas e possam ser praticadas.  

Análise Jurídica. 

Incentivar a criação e utilização de mecanismos que permitam o 
aperfeiçoamento constante do processo de compras com aproveitamento de 
soluções inovadoras que possibilitem agilidade aos procedimentos, redução de 
custos operacionais e qualidade dos produtos ou serviços adquiridos. 

Mecanismos de 
aprimoramento e Portaria de 
Compras Compartilhadas. 

Elaborar mapa cognitivo do fluxo das etapas que o processo de compras do 
IFRO precisa conter para que suas atividades sejam desenvolvidas com foco 
na ampliação da participação das ME/EPP locais. 

Fluxograma das ações e 
atividades do processo de 
compras e Portaria de 
Compras Compartilhadas. 

Desenvolver canais de comunicação entre o IFRO e seus fornecedores visando 
estreitar as relações e discutir alternativas uteis à superação de entraves 
existentes.  

Política de Gestão. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Quanto às perspectivas de serem acolhidas as sugestões propostas, é possível perceber 

que há indicativos favoráveis à implementação dessas práticas.  Os principais instrumentos de 

direcionamento das atividades da instituição (missão, visão, objetivos estratégicos e política 

de gestão) atestam isso.  

Evidentemente que apenas destacar nesses instrumentos a necessidade de condução 

das atividades da instituição, de forma que o tripé da sustentabilidade seja atendido, não 

produzirá resultados além daqueles que os discursos motivadores costumam produzir, caso 

não provoque mudanças de atitude em seus agentes. O fio condutor do modo de agir da 

instituição precisa fundamentar-se em critérios sustentavelmente adequados e não na maior 

viabilidade econômico-financeira ou redução do volume de trabalho, acima de tudo.   

Tudo quanto, desnecessariamente, obstaculize o acesso dos micro e pequenos 

fornecedores às suas compras precisa ser afastado da prática do IFRO. A ideia é apoiar, 

incentivar, criar as condições que favoreçam a participação de ME/EPP e não o contrário, o 

que requer mudança de cultura organizacional, com internalização de sentimentos que levem 

a esta direção. De fato, querer que suas compras sejam motores do desenvolvimento local é o 

desejável para a instituição e seus agentes.  

As compras compartilhadas viabilizam a uniformidade de ação em relação aos 

processos e atividades necessários à aquisição de produtos ou serviços. Contudo ela não 

abrange o corpo a corpo que os Campi e Reitoria do IFRO precisarão, individualmente, 

desenvolver para estimular os seus fornecedores locais. Então, a implementação das propostas 

aqui sugeridas, requer ainda grande articulação entre as unidades da instituição para alcançar 

patamares de sinergia, com compartilhamento de dificuldades ou de novas propostas, que 

sejam capazes de padronizar também o estado de animosidade individual nas unidades. 


