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Resumo 

Através dos benefícios previstos no Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa, a Prefeitura de 

Timbó ampliou a participação dos pequenos negócios locais nos processos licitatórios, aumentando 

significativamente o número de participantes dos certames e ampliando o percentual de compras 

governamentais efetuadas de empresas desta categoria. Todos ganham quando a administração pública 

trata seu processo de compras como política de desenvolvimento. Comprar de pequenos negócios é 

vantajoso para a prefeitura que, em muitos casos, pode economizar e otimizar o gasto público, além de 

utilizar seu poder de compras para desenvolver seu território. É vantajoso também para os 

empreendedores locais que, além de terem novas oportunidades, podem se organizar para produzir mais 

e melhor. Nesse sentido, as ações do projeto Mais Acessos às Compras Governamentais da Prefeitura 

de Timbó, fortaleceram as compras realizadas pelo município, sobretudo junto às micro e pequenas 

empresas locais consolidando importantes avanços na realização do interesse público. Promoveu-se o 

engajamento dos gestores públicos e da comunidade timboense que passou a participar mais dos 

processos licitatórios, garantindo maior circulação dos recursos da Prefeitura na economia local e 

permitindo mais geração de emprego e renda. Da mesma forma, uma maior participação de empresas 

garantiu mais transparência e competitividade aos processos de compras públicas.  

 

Palavras-chave: Compras Governamentais; Pequenos Negócios; Desenvolvimento Local. 
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1 Introdução 

Ampliar mercados e dar mais oportunidades de negócios para os empreendedores é uma 

das funções das compras públicas. É sabido que existem potenciais licitantes que encontram-se 

em situação de desvantagem, comparados às empresas de grande porte, quer seja por dispor de 

capital social inferior ou por possuir poder negocial diminuído, além de outros fatores que 

colocam as empresas de menor porte em situação de inferioridade econômica. Visando atenuar 

estas disparidades das empresas indicadas como menos competitivas economicamente, a 

Constituição Federal determinou que estas fossem tratadas de modo favorecido, obrigação que 

se efetivou com a edição da Lei Complementar nº 123/2006, que dentre demais benefícios, 

estabeleceu no âmbito das licitações públicas, tratamento diferenciado às microempresas e 

empresas de pequeno porte.  

Dar mais acesso aos pequenos negócios nas compras públicas não é algo inédito, nem 

se trata de um favor da Administração Pública. É uma previsão legal, constante no Estatuto 

Nacional da Micro e Pequena Empresa, contudo, na prática, nota-se que esta é uma prerrogativa 

pouco implementada, sobretudo nos municípios pequenos. Todavia, é justamente nos menores 

municípios que se torna ainda mais importante promover a inserção dos pequenos negócios nas 

compras públicas.  

Muito mais do que uma mera atividade meio de grande importância administrativa, as 

compras públicas podem representar uma política pública de desenvolvimento local que pode 

contribuir especialmente para o desenvolvimento dos municípios pequenos.  

Nesse sentido, a Lei Complementar nº. 123/2006, também conhecida como Lei Geral 

ou Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa trouxe inúmeras vantagens para os pequenos 

negócios. O capítulo mais conhecido da lei é o que trata do Super Simples que facilita o 

recolhimento de tributos e traz importantes desonerações e desburocratizações. Contudo, outro 

capítulo igualmente relevante é que o que trata do acesso aos mercados, trazendo benefícios 

que facilitam a participação das pequenas empresas nas licitações. 

Objetivando cumprir os preceitos da Lei Geral e desenvolver a economia local a 

Prefeitura de Timbó iniciou a implantação do projeto de compras governamentais.  

Contudo, havia baixa participação das empresas locais nos processos de licitação e a 

divulgação dos editais era apenas a obrigatória por lei. A burocracia e a falta de informação 

foram os principais entraves identificados. Além disso, os pequenos empreendedores alegavam 

que se sentiam desestimulados a participar pois a concorrência com grandes empresas era 

injusta e inviável.  

 Por isso, a Prefeitura promoveu a capacitação dos Servidores Públicos sobre os 

benefícios previstos no Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa e passou a prever tais 

benefícios nos seus editais. Em contrapartida, ofereceu ainda treinamentos e capacitações para 

os empreendedores visando não somente a capacitação, mas buscando também a mobilização 

e reaproximação das empresas locais.  

Outrossim, a divulgação dos editais passou a ir muito além das publicações obrigatórias 

e, através da Sala do Empreendedor, passou-se a enviar malas diretas para fornecedores locais, 

bem como as licitações abertas passaram a ser informadas à Associação Comercial, Câmara de 

Dirigentes Lojistas e Associação das Micro e Pequenas Empresas, que ajudam a dar ainda mais 

divulgação aos certames em andamento, aumentando consideravelmente o número de empresas 

locais participantes e triplicando o percentual de aquisições de micro e pequenas empresas. 

 



3 

 

2 Fundamentação teórica 

No intuito de promover o crescimento econômico e estimular o fortalecimento das 

microempresas e empresas de pequeno porte, a Constituição Federal garantiu a estas, tratamento 

diferenciado e privilegiado. 

Inicialmente consagrado no artigo 170 da Constituição Federal:   

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

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

os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:  

[...]  

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas 

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

 

Reafirmada na sequencia no artigo 179, “A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em 

lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas 

obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou 

redução destas por meio de lei. 

Percebe-se que o legislador constituinte, ao estabelecer tais determinações buscou 

beneficiar as empresas ditas “hipossuficientes” para que possam disputar em regime de 

igualdade com as empresas de médio e grande porte, evidentemente mais competitivas do ponto 

de vista econômico.  

Indo ao encontro das determinações constitucionais em dezembro de 2006 foi 

sancionada a Lei nº 123/2006, denominada Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 

de Pequeno Porte, diploma legal que veio concretizar os preceitos dispostos na Carta Magna. 

A Lei nº 123/2006 estabelece normas gerais acerca do tratamento diferenciado 

dispensado as microempresas e empresas de pequeno porte no que se refere a questões 

tributárias, previdenciárias, trabalhistas, de crédito e mercado e ainda sobre regras privilegiadas 

acerca das licitações públicas, a serem aplicadas pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios.  

Em relação a citada lei, Justen Filho (2007, p.11) assim assevera: 

A Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o 

Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, definidos no art. 

3º daquele diploma, A grande maioria das disposições contidas no diploma 

apresenta natureza tributária, visando a fomentar a atividade empresarial 

por meio da redução da carga fiscal e da simplificação das formalidades 

nesse campo. Mas o diploma consagrou também regras de outra natureza. 

Assim, existem dispositivos de Diretito Comercial, Trabalhista e Processual. 

Mas ainda há algumas disposições relativas à participação de pequenas 

empresas em licitações públicas. 

 

A despeito das diversas matérias de que trata a Lei nº 123/2006 sobre o tratamento 

diferenciado às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, concentrar-se-á em tratar das 

questões que se referem às licitações públicas, por ser este o objeto de estudo do presente artigo. 

Cumpre ainda mencionar que, ao aplicar os benefícios da Lei Geral nos processos de 

compras públicas atingem-se dois importantes princípios consagrados no 3º da Lei 8.666/93 

(Lei de Licitações e Contratos), o princípio da publicidade e o princípio da promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável. 

O princípio da publicidade é essencial para as licitações, pois todos os atos precisam ser 

públicos, objetivando a lisura e a transparência do processo de compras governamentais.  
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Assim leciona Niebuhr: 

[...] Trata-se de mais um princípio que visa a legitimar a atividade 

administrativa, permitindo que todos os membros da sociedade tenham 

conhecimento dos atos e da quaisquer dados do seu interesse. Para a 

licitação pública, o princípio da publicidade é de vital importância. Sem ele 

já não se poderia falar em licitação pública, mas tão somente em licitação 

privada. [..] sem publicidade, não há utilidade em realizar licitação.   

(NIEBUHR, 2013, p. 58) 

 

Acerca da publicidade, dada sua importância para o curso do processo, a própria Lei 

8.666/93 em vários de seus artigos determina o cumprimento deste princípio em todas as fases 

do processo licitatório.  

Neste sentido Di Pietro doutrina: 

O princípio da publicidade diz respeito não apenas à divulgação do 

procedimento para conhecimento dos interessados, como também aos atos 

da Administração praticados nas várias fases do procedimento, que podem e 

devem ser abertas aos interessados, para assegurar a todos a possibilidade 

de fiscalizar sua legalidade.  A publicidade é tanto maior quanto for maior a 

competição propiciada pela modalidade de licitação [...].  

(DI PIETRO, 2005, p. 317) 

 

Nesse momento delicado em que a transparência vem sendo tão cobrada pelo cidadão é 

crucial fomentar de todas as formas a divulgação das informações até para melhorar a relação 

e resgatar a confiança da sociedade. Chama-se atenção ainda para o fato de muitas 

administrações cumprirem a legislação ao darem publicidade através do Diário Oficial. 

Contudo, para ser ampla e efetiva, a publicidade deve ir além do mero cumprimento de certos 

atos formais.  

Trata-se de uma importante ferramenta para que os atos da administração possam ser 

fiscalizados. E muito mais do que mero cumprimento de lei, a publicidade ampla garante maior 

transparência para a administração pública.  

 Após nova redação dada ao artigo 3º da Lei 8.666/93, tornou-se também uma das 

finalidades da licitação pública, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável.   

O princípio da promoção do desenvolvimento nacional sustentável vem ao encontro da 

tendência cada vez mais sólida de que todos os segmentos da sociedade devem contribuir com 

preservação do meio ambiente adotando para isso a idéia de sustentabilidade. Porém, muito 

além disso, este princípio constitui importante diretriz de política pública, pois deixa explícito 

o poder de compra do Estado para estimular a produção interna de bens e serviços. 

 

Marçal Justen Filho explica do que se trata este princípio:  

 [...] O desenvolvimento nacional sustentável significa a elevação da riqueza 

nacional mediante a adoção de práticas compatíveis com a preservação do 

meio ambiente e de modo a garantir a viabilidade da vida humana digna no 

presente e no futuro. [...] Sob o enfoque macroeconômico, as contratações 

públicas são instrumento para promover o desenvolvimento nacional 

sustentável. Isso significa que as contratações públicas serão um meio para 

fomentar e assegurar o emprego da mão de obra brasileira e o progresso da 

indústria nacional, mas preservando o equilíbrio do meio ambiente. 

(JUSTEN FILHO, 2012, p.64 e 65) 
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Assim, a Lei nº 123/2006 veio atender aos anseios dos micro e pequenos empresários 

sobre a constituição e a regulamentação de suas empresas, visto que a mesma trouxe diversas 

inovações, como a permissão da criação de condições diferenciadas de incentivo de forma a 

ampliar os negócios, mas além disso, veio também desenvolver o crescimento da economia 

brasileira e promover o desenvolvimento econômico, social e sustentável. 

 

 Para Ana Paula Rocha do Bomfim: 

“A lei geral das microempresas, também conhecida como Super 

Simples,passa efetivamente a contribuir para a construção de um ambiente 

sustentável para o desenvolvimento e crescimento dos pequenos negócios 

com a garantia efetiva de um tratamento jurídico diferenciado, simplificado 

e favorecido, através da regulamentação do texto constitucional”. 

 

Deste modo, demonstra-se que a aplicação dos benefícios às micro e pequenas 

empresas, é importante ferramenta de desenvolvimento não apenas para a região, mas contribui 

também para o desenvolvimento sustentável de todo o pais. 

3 Promoção de políticas de compras junto aos pequenos negócios de acordo com a Lei 

Complementar nº 123/2006 

O Estatuto Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em seu Capitulo 

V - do Acesso aos Mercados, especificamente nos artigos 42 à 49, disciplina regras sobre o 

tratamento diferenciado a serem observadas nas licitações públicas. 

Este eixo da lei traz importantes ferramentas de atuação para os órgãos públicos a fim 

de que possam implementar políticas inclusivas para os fornecedores locais, possibilitando 

ampliar mercados e desenvolver mais oportunidades de negócios. 

O Poder Público local é, geralmente, um dos, ou o maior comprador do município, 

sobretudo nas cidades de pequeno e médio porte. E quando as políticas de compras 

governamentais passam a priorizar os pequenos negócios locais, acontece maior circulação dos 

recursos no próprio município e região, passando a ser, muito mais do que uma mera atividade 

de abastecimento da administração pública mas, sobretudo, uma alavanca de desenvolvimento 

local. 

De acordo com o entendimento de Justen Filho (2007, p. 11) 

As inovações destinam-se a assegurar benefícios em favor das pequenas 

empresas, nas disputas por contratações administrativas. Partiu-se do 

pressuposto de que a própria Constituição assegura proteção à atuação das 

pequenas empresas. [...] A LC nº 123 inovou a tradição brasileira e 

consagrou diversos mecanismos, cuja finalidade é permitir que as empresas 

destituídas de porte relevante sagrem-se vencedoras em licitações 

promovidas pela Administração Pública. 

 

Diante desse contexto, cabe aos gestores o desafio de aumentar as compras 

governamentais utilizando os dispositivos legais existentes ne Lei Geral, favorecendo 

legalmente uma maior participação das pequenas empresas nas licitações e, assim, dinamizar a 

economia local, gerando mais desenvolvimento e estimulando o empreendedorismo.  

3.1 Institucionalização do uso do poder de compras como política de desenvolvimento e 

o plano de ação de implementação   

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Muito mais do que suprir a demanda de bens e serviços da administração pública, as 

compras governamentais podem potencializar as políticas de desenvolvimento local. O grande 

desafio dos gestores públicos é de avançar neste ponto, estruturando ações de implementação 

da Lei Geral. Cumpre ressaltar, nesse aspecto, a grande contribuição do Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE neste trabalho em parceria com a Prefeitura 

de Timbó. 

Em março de 2015, com orientação do SEBRAE, foi estruturado um plano de ação que 

vem sendo aplicado até o presente e caminha para tornar-se uma prática permanente e 

consolidada, pois uma maior inserção dos pequenos negócios locais nos certames para 

fornecimento de serviços e produtos à Municipalidade é muito positiva.  

Na metodologia do projeto de implantação, as ações foram organizadas, basicamente, 

em 4 eixos:  

3.1.1 Sensibilização e Parcerias:  

Realização de palestras de sensibilização internas e externas para chamar atenção para 

a importância do tema, buscando uma maior aproximação entre a Administração Pública e a 

comunidade. As palestras de sensibilização chamavam atenção para o impacto social positivo 

das compras dos pequenos negócios. Também foram firmadas parcerias importantes com 

entidades da sociedade civil organizada, a fim de multiplicar com maior alcance o projeto de 

compras governamentais na comunidade. 

3.1.2 Disponibilização de Informações: 

Divulgação do maior número de informações sobre licitações disponíveis para a 

sociedade, indo muito além do mero cumprimento formal do princípio da publicidade através 

do Diário Oficial. Utilizam-se agora diversos canais de informação, site, mala direta, visitas às 

empresas locais, abordagem na Sala do Empreendedor, dentre outros. 

3.1.3 Capacitação e Orientações Técnicas:  

Qualificação e treinamento oferecido para servidores públicos (compradores) e 

empreendedores (fornecedores), oferecendo cursos, oficinas práticas e palestras. Todo o 

processo foi coordenado pela Sala do Empreendedor que realizou ações de mobilização para 

inscrever os participantes. O foco das capacitações foi esclarecer os benefícios previstos no 

Estatuto da Micro e Pequena Empresa que podem viabilizar que os pequenos negócios se 

tornem fornecedores da administração pública direta e indireta. Também foram oferecidas 

oficinas práticas de licitação para desmistificar o processo e encorajar os pequenos 

empreendedores que nunca haviam participado por receio da burocracia. 

3.1.4 Novos Processos Internos:  

Adoção de novos procedimentos e ferramentas já baseados na concepção de fortalecer 

as compras governamentais das micro e pequenas empresas locais, criação e estruturação da 

Sala do Empreendedor para auxiliar na divulgação das licitações e auxiliar no preparo dos 

envelopes e documentos das empresas interessadas. 
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3.2 Planejamento das Compras do Município 

A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa reforçou a importância do uso do poder de 

compras da administração pública como um instrumento para impulsionar o desenvolvimento 

econômico local. Por meio desse eixo, o Poder Público pode ampliar as compras 

governamentais dos pequenos negócios. 

Contudo, para que o empresário possa ter o máximo proveito desse benefício, é 

necessário que ele tenha tempo hábil para se planejar e se estruturar tendo em vista a 

participação em licitações. Assim, o planejamento anual de compras, além de permitir que a 

prefeitura avalie melhor suas demandas e necessidades, também possibilita que o empresário 

se prepare adequadamente para fornecer para o poder público. 

Além disso, o planejamento permite que a prefeitura mensure de forma mais clara se os 

pequenos negócios estão ou não vendendo mais para a administração municipal, permitindo 

identificar quais demandas não estão sendo atendidas por pequenos negócios e avaliar as causas 

desse afastamento, sendo possível, ainda, criar ações para prospectar fornecedores nos 

segmentos não atendidos por empreendedores locais.  

Levaram-se em conta os processos licitatórios realizados no ano anterior para construir 

o plano anual do exercício seguinte. Mensalmente o plano de compras é atualizado com o 

surgimento de eventuais novas demandas.  

O plano de compras anual é oficialmente repassado para diversas entidades da sociedade 

civil organizada, buscando a mais ampla divulgação possível. 

3.3 Aplicação dos benefícios do capítulo V da LC 123/06 

Desde sua promulgação, a Lei Complementar 123/2006 oportuniza que o Poder Público 

utilize seu poder de compra em prol do desenvolvimento local. O dinheiro desembolsado pela 

Administração Pública pode alavancar a economia, gerando maior circulação da moeda no 

município e região e, consequentemente, gerando mais empregos, renda e cidadania.  

Apesar de ser uma lei relativamente nova, tendo completado dez anos de existência em 

2016, nota-se que o Estatuto da Micro e Pequena Empresa vem sendo constantemente 

aperfeiçoado, tendo sofrido diversas atualizações que já somam pelo menos seis leis 

complementares.  

No escopo destas atualizações, destaca-se a revisão da Lei Complementar 147/2014, 

que tornou as compras exclusivas até 80 mil e as cotas mecanismos obrigatórios. O tom de 

obrigatoriedade nos artigos que tratam do Acesso aos Mercados, veio para fomentar ainda mais 

as compras governamentais e, certamente, trouxe grandes benefícios.  

Com relação às compras governamentais, vale lembrar que os benefícios contidos nos 

artigos 42 a 45 tinham aplicação direta, com relação à regularização tardia e favorecimento no 

desempate. Porém, os artigos 47 e 48 careciam de previsão nas legislações locais para serem 

aplicados, com relação a subcontratação de micro e pequenas empresas para licitações de obras 

e serviços, bem como a destinação de 25% do objeto da licitação para micro e pequenas 

empresas quando se tratar da aquisição de bens de natureza divisível.  

A mudança na lei viabiliza o uso dos termos da legislação nacional caso não haja 

legislação local mais benéfica e retirou o dispositivo que limitava a subcontratação a 30% do 

total do objeto licitado, permitindo que a subcontratação possa incidir sobre mais de 30% do 

total do objeto. Ou seja, ampliou ainda mais as possibilidades dos entes públicos aplicarem seu 

poder de compras em favor do desenvolvimento. 

Os benefícios são destinados às micro e pequenas empresas, sendo definidas pela 

própria Lei 123/2006 como micro empresa aquela que aufira, em cada ano-calendário, receita 
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bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00, e a empresa de pequeno porte, aquela que aufira, em 

cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 

4.800.000,00. Vale destacar que tanto o pequeno empresário, o microempreendedor Individual 

(MEI) e o agricultor familiar desde que em situação regular e de acordos com os mesmos limites 

de valores, são somente diferenciados para fins de aplicação de determinadas e específicas 

disposições da lei, não se alterando o fato de que ambos estão abrangidos pela definição de 

microempresa, e, portanto, não perdem nenhum direito ao tratamento diferenciado e favorecido 

dispensado à microempresa – ME e à empresa de pequeno porte – EPP. 

3.4 Dificuldades e pontos de resistência 

Durante todo o processo foi fundamental estimular a participação e o envolvimento dos 

servidores públicos envolvidos nos processos de contratações, compras e licitações.  

Sabe-se que a resistência à mudança é intrínseca ao ser humano. No caso da 

Administração Pública há ainda o fato que haver servidores públicos concursados, efetivos na 

função, com muitos anos de serviço público e que, por um lado, podem estar sobrecarregados 

de afazeres burocráticos, desmotivados, sem perspectivas de valorização, até devido ao 

contexto atual em que o Poder Público é tão mal visto pela sociedade.  

Nesse sentido, foi primordial intensificar a primeira etapa do projeto que justamente 

buscava a sensibilização. Ao compreender o objetivo do projeto, houve maior envolvimento 

com a causa e foi sendo construída uma importante sinergia entre os setores. À resistência à 

mudança foi sendo gradualmente substituída por comprometimento e motivação em prol do 

desenvolvimento local. E não há dúvidas de que ações de motivação e comprometimento dos 

servidores são fundamentais para a conquista dos bons resultados deste e de qualquer projeto. 

Importante destacar também a hesitação e insegurança demonstrada com relação à 

possíveis penalizações por parte dos órgãos de controle. Havia, inicialmente, certa desconfiança 

com relação à legalidade de favorecer o segmento das pequenas empresas. Acostumados a 

seguir uma legislação que punia qualquer cláusula que pudesse ser interpretada como possível 

direcionamento ou favorecimento em licitações e contratos, os membros da Comissão de 

Licitações e de Pregão, bem como os funcionários do setor de licitações e compras, 

demonstravam apreensão em mudar tal metodologia de trabalho, prevendo benefícios para as 

pequenas empresas nos editais. 

Por esse ângulo, foi fundamental a participação dos servidores públicos em cursos e 

palestras técnicas que esclareceram a legalidade do favorecimento das pequenas empresas nas 

licitações. Alguns encontros promovidos pelo Sebrae contaram até mesmo com a participação 

de conselheiros do Tribunal de Contas a fim de deixar claro que este favorecimento para micro 

e pequenas empresas tem amparo legal e não haverá nenhuma penalização. Pelo contrário, por 

ser norma de aplicação obrigatória a partir da edição da Lei Complementar nº 147/2014, a 

penalização pode incorrer justamente sobre os municípios que não aplicarem os benefícios e 

tratamento diferenciado aos pequenos negócios no acesso às compras governamentais. 

Igualmente, foi necessário grande esforço para assegurar a reaproximação das empresas 

locais. O desgaste da imagem da Administração Pública em todas as esferas de governo tem 

gerado crescente distanciamento da sociedade. Houve, por parte dos empreendedores, forte 

resistência e desconfiança com relação às intenções da implantação do projeto de compras 

governamentais voltadas para pequenas empresas locais.  

Além de esclarecer a importância do fomento ao desenvolvimento local por meio das 

compras públicas, foi ainda preciso instruir os empreendedores quanto às possibilidades que a 

Lei Geral trouxe garantindo-lhes mais competitividade e chances reais de vencer um certame 

para fornecimento de bens e serviços ao órgão público. A realização de palestras, workshops e 

cursos foram fundamentais para motivar as empresas locais a participar do projeto de compras 
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governamentais. Afinal, de que adiantaria o esforço da Prefeitura em adaptar seus editais e 

realizar certames favorecendo as pequenas empresas, se os empreendedores locais não viessem 

participar das licitações? É uma via de mão dupla, onde os dois lados  podem obter resultados 

positivos. Mas, para isso, devem se engajar e caminhar juntos no propósito de buscar mais 

desenvolvimento.  

As ações de comunicação, intensamente realizadas nas emissoras de rádios locais e 

também através de atuações conjuntas com entidades da sociedade civil foram de fundamental 

importância. É preciso anunciar, explicar e disseminar ao máximo esta nova política de compras 

governamentais. A comunicação e divulgação do projeto são formas de minimizar resistências 

e podem inspirar e motivar as pessoas a participarem ativamente do processo. 

E quando falamos em intensas ações de comunicação não estamos nos referindo à gastos 

com agências de publicidade ou com desenvolvimento de caras campanhas e anúncios. A 

comunicação ocorreu sobretudo nas emissoras de rádios locais, em espaços de entrevistas, com 

grande audiência e alcance na comunidade. Em que pese o momento de transformação e 

renovação das comunicações neste momento histórico atual, tão marcado pela globalização e 

seus reflexos, impactando inclusive a disseminação de informações que vêm de várias partes 

do mundo, quase em tempo real e o surgimento de grandes grupos de mídia, ainda. Contudo, 

ainda assim e, principalmente nessa avalanche de informações globais, as emissoras locais 

acabam tendo significativa importância justamente pela proximidade social, cultural, política e 

geográfica entre a emissora e o seu ouvinte. E essa proximidade parece ainda mais forte nas 

cidades pequenas e médias, como é o caso de Timbó.  

Com tal aspecto e característica, pudemos sentir o reflexo e a reação imediata a cada 

nova entrevista ou espaços de divulgação nas rádios locais, sentindo de imediato o aumento na 

busca por informações e maior interesse da comunidade em conhecer e participar do projeto de 

mais acesso às compras governamentais. 

3.5 Recursos Humanos e Financeiros envolvidos  

No tocante aos recursos humanos, a totalidade das pessoas envolvidas com a 

implementação do projeto são Servidores Públicos já pertencentes aos quadros de pessoal da 

Prefeitura de Timbó, sendo que a maioria continua exercendo suas funções, apenas 

incorporaram algumas rotinas que possibilitaram o bom andamento do projeto. 

Houve alguns investimentos em cursos e treinamentos, porém a maioria das 

capacitações foram oferecidas gratuitamente pelo Sebrae.  

Também foram realizados alguns gastos com impressão de material de divulgação e 

folders explicativos sobre o processo licitatório. 

E aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais) foram investidos para equipar e adaptar 

um espaço que hoje é a Sala do Empreendedor. 

Cabe destaque à importância da estruturação da Sala do Empreendedor. A Sala do 

Empreendedor foi um espaço criado, a princípio, para atendimento e auxílio na formalização 

dos microempreendedores individuais. No entanto, num segundo momento, a Sala do 

Empreendedor passou a oferecer mais serviços, inclusive, no eixo de mais acesso às compras 

governamentais, tendo exercido papel fundamental na maior divulgação dos editais e, até 

mesmo, auxiliando na preparação da documentação para participar dos certames. 

3.6 Transparência, Maior Participação Social e parcerias com a Sociedade Civil 

Organizada 
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Não pode haver disjunção entre a Administração Pública e a Sociedade. É fundamental 

reaproximar o governo e a população, estimulando maior participação social. Nessa 

perspectiva, ao firmar parcerias e envolver a sociedade civil organizada no processo de 

implantação do projeto de Mais Acesso às Compras Governamentais, o projeto ganhou 

importantes multiplicadores na comunidade, garantindo ainda um maior respaldo e confiança, 

demonstrando não se tratar de um programa com interesses eleitorais, mas sim de uma política 

pública que deve ser permanente e que visa o bem-estar e desenvolvimento da cidade, gerando 

benefícios para toda a população. 

A Associação Comercial, a Câmara de Dirigentes Lojistas e a Associação de Micro e 

Pequenas Empresas oportunizaram grande divulgação do projeto entre seus associados, o que 

foi fundamental para garantir maior abrangência e alcance das ações de estímulo à participação 

nos processos licitatórios. 

Ademais, a ampla divulgação das licitações permitiu um melhor acompanhamento por 

parte dos interessados, cada vez em maior número, possibilitando um maior controle social nas 

compras públicas. O que é de fundamental importância, haja vista que as licitações representam 

um grande canal de desembolso dos recursos públicos.  

Recentemente a Prefeitura estruturou também a sala de Licitações, instalado-a no 

principal corredor da Prefeitura, com ampla visibilidade para quem circula pelo Paço Municipal 

e até com transmissão ao vivo pela internet dos processos licitatórios, a fim de dar total 

transparência aos processos. Tudo isso para dar mais credibilidade e transparência aos 

processos de licitação, encorajando cada vez mais os empreendedores do município a participar 

e assistir as licitações. 

Além de que, país afora, a corrupção nas licitações públicas vem sendo amplamente 

noticiada. Denúncias falam de conluios e arranjos entre os participantes, visando lesar o 

patrimônio público. Também nesse sentido, dar mais acesso às compras governamentais, 

aumentando o número de participantes locais tende a inibir fraudes e conchavos, tornando a 

disputa mais justa e mais competitiva e afastando gradativamente empresas oportunistas.  

3.7 Resultados  

Através da aplicação dos benefícios previstos no Estatuto Nacional da Micro e Pequena 

Empresa, a Prefeitura de Timbó ampliou a participação dos pequenos negócios locais nos 

processos licitatórios, aumentando significativamente o número de participantes e ampliando o 

percentual adquirido de empresas dessa categoria. 

Apesar do projeto estar em implementação há pouco tempo, os primeiros resultados já 

comprovam seu sucesso. Até 2014 o município não apresentava um monitoramento adequado 

do montante comprado junto às pequenas e micro empresas, mas o percentual verificado através 

das licitações descritas no portal da transparência, indicava o montante aproximado de 10% de 

representatividade do total de compras. E, para grande surpresa e satisfação dos envolvidos, 

novo levantamento no final do exercício de 2015 registrou significativo incremento, alcançando 

o percentual de 65% do total licitado no ano junto à micro e pequenas empresas, representando 

R$ 10.641.226,55 (dez milhões, seiscentos e quarenta e um mil, duzentos e vinte e seis reais e 

cinquenta e cinco centavos).  

Imagine quanto o município e a região podem se desenvolver ao reter esse volume de 

recursos circulando na economia local e regional, gerando mais emprego, renda e qualidade de 

vida para a população. 

É inegável que a maior inserção dos pequenos negócios nas compras públicas promove 

o desenvolvimento territorial e garante que o processo de contratação seja cada vez mais 

conhecido, mais democrático e transparente. 
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4 Considerações finais 

A Lei Geral necessita de leitura, estudo e análise. Demanda muita dedicação, mas o 

esforço vale a pena, pois a lei é o fio condutor.  

Através da aplicação dos benefícios previstos no Estatuto Nacional da Micro e Pequena 

Empresa, a Prefeitura de Timbó ampliou a participação dos pequenos negócios locais nos 

processos licitatórios, aumentando significativamente o número de participantes dos certames 

e ampliando o percentual de compras governamentais efetuadas de empresas desta categoria.  

Os resultados foram positivos para ambos os lados, pois as micro e pequenas empresas 

passam a ter a possibilidade de serem fornecedoras do Poder Público, conquistando um 

importante canal de vendas capaz de dinamizar a economia local e a Prefeitura tem resultados 

positivos diretos e indiretos, aumentando a qualidade do gasto público, já que é mais fácil cobrar 

qualidade dos produtos e serviços fornecidos das empresas sediadas no município e, 

indiretamente, ganha também ao garantir maior circulação do dinheiro da municipalidade no 

próprio município e na região, gerando mais desenvolvimento ao produzir um círculo virtuoso 

que proporciona a geração de mais empregos, mais renda, mais tributos e mais transparência.  

Ademais, incentivar o empreendedorismo local, oportunizando às pequenas empresas 

mais acesso às compras públicas, pode transformar a realidade do município a médio e longo 

prazo. Quando uma empresa local vence um certame o dinheiro gasto pela Prefeitura é 

reinvestido e reinjetado na economia da cidade.  

É sabido que a economia do país atravessa um período delicado, por isso, é crucial 

cuidar da base da economia e reter o máximo de recursos na cidade. E, por outro lado, o 

município tem ganhos diretos, pois aumentando o número de participantes nas compras 

públicas, o processo tem se mostrado cada vez mais competitivo, possibilitando a Prefeitura 

adquirir produtos com melhor qualidade. 

A implantação do programa de compras públicas com foco nas pequenas empresas 

locais evidenciou o quanto mais democrático e transparente pode ser o processo licitatório com 

um maior número de participantes, sobretudo, com um maior número de participantes locais, 

pois ainda que não vençam o certame em si, eles tem interesse que a Administração Pública 

faça bons negócios, afinal, enquanto munícipes, são também contribuintes e cidadãos que 

podem usufruir da boa gestão do Poder Público local. Quanto mais qualidade tiver o gasto 

público, tanto melhor para toda a comunidade timboense. Em pouco mais de um ano o 

percentual de compras governamentais das pequenas empresas alcançou 65% do total de 

licitações.  Por fim, cabe ressaltar ainda os ganhos de transparência e maior controle social 

dos processos licitatórios que estão agora muito mais acessíveis e com participação cada vez 

maior dos empreendedores locais que são, por um lado, potenciais fornecedores mas, de outro 

lado, são também contribuintes e cidadãos do município e, nesta condição, ainda que não 

vençam o certame em si, contribuem com o processo ao torná-lo mais competitivo, 

oportunizando economia de dinheiro público que pode ser aplicado em outras demandas da 

comunidade que podem os beneficiar enquanto munícipes que são. 

O estímulo aos pequenos negócios deve ser uma política pública. E, bem por isso, a lei 

não pode ficar na gaveta. 

Estamos construindo um novo país, mais justo em termos tributários e de oportunidades 

para os pequenos negócios. O subdesenvolvimento não é uma fatalidade. Ele pode ser superado. 

Podemos incentivar e construir o desenvolvimento. E a Lei Geral é uma grande aliada nesse 

processo. 
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