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Resumo 

O presente artigo discute os desafios de promoção da eficiência nas compras públicas a partir da análise 

do caso do Município de São Paulo na implementação dos decretos 56.144/2015 e 56.475/2015, por 

meio dos quais o Sistema de Registro de Preços foi modernizado e passou a incluir o favorecimento às 

Microempresas e Empresas de pequeno porte. O artigo apresenta as características das compras públicas 

no município e das regulamentações, assim como as principais dificuldades para sua operação, 

discutindo, sobretudo, o desafio de estimar e controlar os quantitativos para as atas e operar o 

planejamento de cotas reservadas para as Microempresas e Empresas de pequeno porte. A metodologia 

utilizada está baseada em revisão bibliográfica, análise dos documentos oficiais que precederam as 

regulamentações, assim como análise dos dados sobre as compras municipais. As conclusões do artigo 

demonstram que os esforços resultaram em uma estrutura de complexa operação para a burocracia 

municipal, e que há um espaço importante para intensificar a análise da experiência do município de 

São Paulo e seu potencial para as discussões nacionais sobre compras públicas. 
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1 Introdução 

A preocupação com a eficiência nas compras públicas é um tema central nos debates 

sobre gestão de políticas públicas. Sob o contexto político e econômico atual, de queda da 

arrecadação de boa parte dos entes federados, limite ao crescimento dos investimentos, 

especialmente em políticas sociais, e descontinuidade de um conjunto de políticas públicas, 

essa preocupação torna-se ainda mais central. 

Dentre as estratégias disponíveis para promover eficiência nas compras governamentais, 

a utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP) tem se destacado como uma opção bastante 

útil. Este mecanismo funciona como espécie de compra coletiva em uma única licitação e pode 

auxiliar a economizar recursos, adquirir bens e serviços com a qualidade correta, antecipar 

demandas, reduzir os prazos de compras e os estoques para a administração pública. Por outro 

lado, é um modelo que requer ainda mais planejamento e controle dos processos de aquisições, 

o que é bastante desafiador dado a já prévia complexidade dos processos de compras públicas 

no Brasil, especialmente nos entes municipais. 

Assim, o objetivo geral deste artigo é contribuir com as discussões acerca dos benefícios 

e dos desafios da utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP) para a eficiência nas 

compras públicas a partir da análise do caso do município de São Paulo, que recentemente 

reorganizou o seu SRP e estendeu os benefícios deste modelo às Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte. Para tanto, o estudo teve como objetivos específicos: (I) apresentar a dimensão 

e as características das compras públicas do município de São Paulo; (II) analisar as questões 

relacionadas à modernização do Sistema de Registro de Preços de São Paulo e, por fim; (III) 

discutir os benefícios e os desafios do modelo adotado pelo município. 

A principal motivação do estudo foi a percepção das autoras sobre a necessidade de 

sistematizar e analisar os significativos esforços realizados em busca da eficiência de compras 

no município de São Paulo, observados durante sua atuação profissional nessas experiências.  

Para a realização do estudo foi realizado levantamento bibliográfico sobre o tema da 

eficiência nas compras públicas, especialmente no que diz respeito ao sistema de registro de 

preços, e sobre o favorecimento às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Em seguida, 

foram analisadas as características gerais das compras municipais por meio dos dados do Portal 

da Transparência do Município e do Diário Oficial da Cidade. Ao final, realizou-se um estudo 

dos regulamentos municipais sobre o sistema de compras, seguido da análise do processo 

administrativo que registrou os trabalhos do Grupo Intersecretarial constituído em 2013 sobre 

Procedimentos de Compras e Gestão de Contratos. 

No município de São Paulo houve uma recente reformulação do Sistema de Registro de 

Preços municipal, a partir do Decreto nº 56.144/2015 e suas alterações, especialmente no que 

diz respeito ao controle dos quantitativos e monitoramento dos preços registrados, e do Decreto 

nº 56.475/2015 e suas alterações que estenderam às Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte os benefícios nas licitações para Ata de Registro de Preços (ARPs).  

Para atingir a seus objetivos, o artigo está organizado em três seções, além das 

conclusões e desta introdução. A primeira delas discute a relevância do debate sobre eficiência 

de compras, explica em que consistem as características do Sistema de Registro de Preços, 

assim como do favorecimento às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. A segunda 

seção apresenta as características gerais do orçamento e do perfil de compras do Município de 

São Paulo, assim como os objetivos e as ações desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho 

Intersecretarial de Compras e Contratações criado em 2013. A terceira demonstra a análise do 

caso do Município de São Paulo, discutindo as principais ações implementadas para modernizar 

o Sistema de Registro de Preços e os desafios a elas associados.  

As conclusões do artigo analisam a relevância da experiência, discutem o quanto os 

esforços criaram uma estrutura complexa para a operação da burocracia municipal e indicam 
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as necessidades e as possibilidades de aprofundamento do estudo da experiência de São Paulo 

e sua relevância para os debates nacionais sobre eficiência nas compras públicas.     

2 Eficiência e Eficácia nas Compras Públicas: Questões e possibilidades 

A análise de experiências voltadas à eficiência e eficácia nas compras públicas é central 

para a garantia de recursos e o sucesso da gestão das políticas públicas, tendo em vista o volume 

despendido com essas aquisições que são responsáveis por parte significativa da participação 

no PIB, sendo 8,7% do PIB mundial, de acordo com Marques (2005) e 10% do PIB nacional 

de acordo com CATANNI (2002).  

A Lei de Compras e Licitações que hoje vigora no Brasil, Lei nº 8.666 de 1993, foi 

criada em um contexto de crise fiscal em que a preocupação com o menor preço foi o aspecto 

mais valorizado do modelo, ao mesmo tempo em que buscou construir mecanismos para 

combater a corrupção e o patrimonialismo, o que acabou resultando em um marco complexo e 

de difícil operação (JESUS, 2014). Essa complexidade prejudica a administração pública e seus 

fornecedores. De acordo com Castioni (2002): 

Entre estes problemas destacam-se: a) procedimentos morosos; b) deficiente 

sistematização e clareza do texto legal; c) inadequação e diversidade de 

situações de contratação; d) proliferação de hipóteses de exceção à Lei; e) 

aplicação de regras próprias para obras de engenharia às contratações de 

serviços em geral; f) defasagem em relação às mudanças ocorridas na 

Constituição e nas Leis; g) defasagem em relação aos avanços tecnológicos 

do comércio eletrônico. 

 

Esta lógica acaba, em muitos casos, limitando os candidatos dispostos a fornecer para o 

setor público, o que pode representar a aquisição de produtos a preços superiores aos de 

mercado. Por esses motivos foram realizados vários movimentos para modernizar os 

procedimentos de contratações públicas, como a inclusão da modalidade pregão, os sistemas 

eletrônicos de compras e os Sistemas de Registro de Preço. 

Por outro lado, dada a expressividade e o volume dos recursos movimentados pelas 

compras públicas também aconteceram movimentos em torno do uso do Poder de Compra do 

estado (PCE), ou seja, de direcionar esses valores -  antes majoritariamente concentrados em 

grandes fornecedores - para o cumprimento de objetivos de políticas públicas, como a aquisição 

de produtos ambientalmente favoráveis (compras verdes), tecnologias produzidas 

nacionalmente (compras de fomento) e produtores socialmente estratégicos (compras sociais), 

a exemplo do favorecimento às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (JESUS, 2014). 

2.1 O papel do Sistema de Registro de Preços nas Compras Públicas 

O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um mecanismo utilizado para reduzir a 

quantidade de licitações necessárias para as aquisições de bens e serviços nos órgãos públicos 

e os custos a elas associados, tanto no que diz respeito ao investimento de esforços da estrutura 

administrativa para a realização de múltiplas licitações quanto pelo custo de oportunidade pela 

morosidade das licitações. 

 O SRP é utilizado, em linhas gerais, quando é necessário realizar uma compra frequente 

para a qual não é possível mensurar com exatidão a quantidade que será necessária ao longo do 

ano, ou quando há vários órgãos interessados na aquisição de um mesmo bem ou serviço. 

Barbosa, 2012, descreve como oportunidades para o uso do sistema as seguintes situações: 
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1. Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade 

de contratações frequentes. 

2. Quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de 

entregas parceladas ou a contratação de serviços necessários à 

administração para o desempenho de suas atribuições. 

3. Para a contratação de serviços necessários à administração para o 

desempenho de suas atribuições. 

4. Quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de 

serviços para o atendimento a mais de um órgão ou uma entidade, ou 

a programas de governo. 

5. Quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente 

o quantitativo a ser demandado pela administração. 

6. Quando não for possível definir previamente o quantitativo com 

precisão. 

7. Quando poderá ser realizado o registro de preços para a contratação 

de bens e serviços de informática, obedecida a legislação vigente, 

desde que devidamente justificada e caracterizada 

 

Assim, trata-se sempre da aquisição de bens e serviços comuns, o que significa que a 

modalidade mais adequada para essas licitações é o pregão1. Com este mecanismo, além de 

elevar a transparência dos processos de compras, e reduzir os custos financeiros e de 

oportunidades despendidos com as licitações é possível alcançar redução de preços e atingir 

melhores fornecedores pelas escala das compras e reduzir custos com estoques (os pedidos de 

compras são realizados de acordo com a necessidade do órgão). 

Como as licitações elaboradas para o SRP podem envolver mais de um órgão e 

costumam representar uma alta quantidade adquirida, é necessário realizar uma etapa de 

planejamento previamente à licitação para garantir que a quantidade estimada seja suficiente 

para os órgãos envolvidos ao longo do período em que o preço estiver registrado em ata 

(geralmente o período limite de um ano). Essa etapa é importante porque a quantidade estimada 

vai influenciar nos valores alcançados na licitação, dado que o crescimento na escala tende a 

possibilitar o alcance de preços menores. 

Após a conclusão do processo licitatório, a empresa vencedora celebra com a 

Administração Pública uma Ata de Registro de Preços (ARP), na qual se compromete a entregar 

as quantidades registradas sempre ao preço acordado, pelo período e nas formas de entrega 

previstos na licitação.  A administração pública não é obrigada a adquirir nenhum dos itens 

licitados em Atas, mas os fornecedores são obrigados a ter toda a quantidade disponível nos 

prazos e preços estipulados e registrados. 

Finalmente, outra característica do Sistema de Registro de Preços é a possibilidade da 

participação de órgãos que não estavam previstos no quantitativo inicial da licitação nas 

aquisições de quantidades excedentes ou adicionais, de acordo com as regras previstas no edital 

e na legislação do ente onde está sendo realizada a licitação, e desde que haja concordância do 

fornecedor. Estes órgãos são conhecidos como não participantes ou caronas das Atas de 

Registro de Preço. 

Sendo essas as características gerais do SRP, serão apresentadas a seguir as condições 

e características do favorecimento às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para que 

seja possível compreender os desafios da experiência do município de São Paulo.  

                                                 
1
 Conforme a Lei 10.520/2002, pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns em 

que o certame é feito em sessão pública. Um das inovações do pregão é a inversão das fases de habilitação e análise 

das propostas. Dessa forma, apenas a documentação do licitante que tenha apresentado a melhor proposta será 

analisada. 
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2.2 Benefícios às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte 

Dentre os mecanismos de utilização dos recursos das compras públicas para atingir 

objetivos específicos de políticas públicas destaca-se o favorecimento promovido às 

Microempresas (MEs) e às Empresas de Pequeno Porte (EPPs) nos processos de licitação, 

instituído pela Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, também conhecida como Lei 

Geral das Micro e Pequenas Empresas. 

Os benefícios apresentados às MEs e EPPs nas compras públicas são uma estratégia de 

uso do Poder de Compra do Estado para a geração de empregos e distribuição de renda, 

considerando que estas empresas são as mais intensivas em utilização de mão de obra e 

responsáveis por cerca 51,6% dos empregos formais do país (LIMA, 2009). No entanto, os 

custos associados à formalização para a venda ao governo e os ganhos de escala e maior 

competitividade das grandes empresas acabavam por excluir as MEs e EPPs das licitações 

públicas, contribuindo para concentração da destinação de recursos da administração pública 

para as grandes empresas.   

Assim, os principais benefícios trazidos pela  Lei Complementar nº 123/2006 para a 

participação das MEs e EPPs nas compras públicas, além do benefício de cota reservada de 

25% a esses fornecedores, são: 

(i) instituir a possibilidade de participação exclusiva das MPEs em licitações 

de até R$ 80.000,00; (ii) obrigar as grandes empresas concorrentes a 

realizar a subcontratação de MPEs para pelo menos 30% do serviço; (iii) 

incluir a possibilidade de entregas parciais em compras de grandes lotes; e 

(iv) dar preferência às MPEs quando seus valores forem próximos aos de 

grandes empresas nos processos de licitação.  

(JESUS, 2014) 

 

Como discutiremos a seguir, a partir do caso do município de São Paulo, associar estes 

mecanismos de favorecimentos às já complexas regras de licitações públicas pode ser 

desafiador para a administração pública e requer ainda mais atenção nas etapas de planejamento 

das compras públicas.  

3 Compras públicas no Município de São Paulo 

Pela expressividade e volume de compras realizadas pela Prefeitura de São Paulo e pelos 

esforços realizados pelo município para promover a eficiência nas compras públicas, a análise 

deste caso tem grande potencial de contribuir com os estudos sobre política pública em outras 

esferas de governo, especialmente municipais.  

Para contribuir com tal estudo, é apresentada a seguir uma análise aprofundada das 

características orçamentárias e do perfil das compras públicas do município de São Paulo, 

seguida de uma discussão sobre as ações desenvolvidas após os estudos do Grupo de Trabalho 

Intersecretarial que analisou as possibilidades de melhoria nos processos de compras e 

contratações, que posteriormente foram implementadas pelo Comitê criado para operar os 

resultados destes estudos em 2014.  

3.1 Características das compras municipais 

No município de São Paulo há mais de 12 milhões de moradores (conforme dados do 

IBGE 2016) e 21 milhões na região metropolitana - potenciais beneficiários de políticas 
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públicas do município. A cidade ainda apresenta o 3º maior orçamento do país - ficando atrás 

apenas da União e do Estado de São Paulo. 

A Prefeitura de São Paulo atualmente apresenta 25 secretarias municipais, 32 

subprefeituras, além de 16 fundos municipais, totalizando 140 unidades orçamentárias1 

distintas. Para cada unidade orçamentária existe uma ou mais áreas de compras. Ao falar sobre 

a complexidade das compras no município é fundamental debruçar-se, também, sobre o 

percentual do orçamento que elas ocupam e, ainda, entender quais são os serviços e contratos 

mais custosos para a Administração.  

Assim, para atender aos objetivos deste artigo, realizou-se um estudo a partir dos dados 

extraídos do Portal da Transparência sobre o orçamento da Administração Direta 

(subprefeituras, secretarias e fundos municipais). O período escolhido para a análise foi de 2009 

a 20152, as despesas de anos anteriores3 foram desconsideradas e o valor utilizado na análise 

dos gastos com compras considera o valor liquidado4, ou seja, o gasto efetivo, desconsiderando 

os restos a pagar. 

Com o intuito de ilustrar as dimensões e a representatividade do orçamento paulistano, 

o gráfico abaixo apresenta o valor do orçamento para os sete anos analisados, entendido como 

o recurso total aprovado pela Câmara Municipal na Lei Orçamentária Anual. Além disso, 

optou-se por utilizar o valor liquidado no período, pois muitas vezes o valor orçado não é 

totalmente gasto durante o ano5. 

 

 
Gráfico 1 – Série Histórica - Orçamento Total Anual e Valor do Empenho Liquidado (2009 - 2015) 

                                                 
1
 Constitui uma unidade orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a 

que serão consignadas dotações próprias (art. 14 da Lei nº 4.320/1964). Já os órgãos orçamentários correspondem 

a agrupamentos de unidades orçamentárias. As dotações são consignadas às unidades orçamentárias, responsáveis 

pela realização das ações. Assim, o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo, está no órgão 

‘Fundo Municipal de Saúde’, que possui 9 unidades orçamentárias dentro de sua estrutura hierárquica. 
2
 Os dados relativos ao ano de 2016 ainda apresentam alguma imprecisão em relação aos valores liquidados e, por 

este motivo, não foram incluídos no estudo.  
3
 As Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) referem-se às dívidas reconhecidas para as quais não existe 

empenho inscrito em Restos a Pagar, seja pela sua anulação ou pela não emissão da nota de empenho no momento 

oportuno. Originam-se, assim, de compromissos gerados em exercício financeiro anterior àquele em que deva 

ocorrer o pagamento, para o qual o orçamento continha crédito próprio, com suficiente saldo orçamentário, mas 

que não tenham sido processados naquele momento. 
4
 O empenho é o valor que o órgão governamental reserva para efetuar um pagamento podendo ocorrer após a 

assinatura de um contrato de prestação de serviço por exemplo. Quando cada serviço for executado o valor é 

liquidado, e quando o prestador ou fornecedor receber o valor do serviço concluído este é considerado o valor 

pago. 
5
 Os valores ilustrados não consideram a inflação do período. 
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Vê-se que em 2015, o orçamento foi superior a R$ 51 bilhões, contudo pouco mais de 

R$ 44 bilhões foram de fato empenhados, ou seja, destinados a pagamentos de alguma natureza. 

Interessa, ainda, entender quanto deste valor foi destinado à aquisição de bens e à contratação 

de serviços, informação apresentada no gráfico a seguir: 

 

 
Gráfico 2 - Série Histórica - Valor total Liquidado e Gasto com bens e serviços (2009 - 2015) 

 

O gráfico acima revela que no período analisado 24,25% do total liquidado1 foi 

destinado às compras governamentais, percentual bastante significativo, especialmente porque 

esse valor exclui os pagamentos para convênios e contratos de Gestão. Para ilustrar 

adequadamente o volume desses recursos comparamos abaixo os valores destinados pelo 

município à aquisição de bens ou contratação de serviços entre 2009 e 2015 com o PIB da 

Cidade de São Paulo, e eles representam cerca 1,5% do PIB nesse período. 
 

Ano Gasto com aquisição e 

contratação 

PIB a preços correntes - Reais - 

São Paulo (SP)2 

Percentual 

2009  R$        6.099.663.967,08  R$      389.816.220.000,00 1,56% 

2010  R$        6.813.277.804,85  R$      450.491.988.000,00 1,51% 

2011  R$        7.937.492.800,89  R$      501.964.421.000,00 1,58% 

2012  R$        8.791.236.943,05  R$      538.877.121.000,00 1,63% 

2013  R$        9.410.198.445,76  R$      582.079.726.000,00 1,62% 

2014  R$        9.954.852.352,25  R$      628.064.882.000,00 1,59% 

2015  R$     10.094.115.099,57 Indisponível  - 

Tabela I: Série Histórica - Compras municipais como percentual do PIB municipal 

                                                 
1
 No mesmo período o gasto com pessoal foi de 28,3% e os juros e amortização da dívida somam 8,2%. Importante 

notar que o estudo não considerou as obras como contratação de serviços, pois poderia distorcer significativamente 

os valores das compras governamentais. 
2
 Informações extraídas do portal do IBGE: https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pib-munic/tabelas.  

https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pib-munic/tabelas
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Outra forma de demonstrar a expressividade desses recursos é apresentar a sua 

comparação com os orçamentos das demais capitais do país: em 2015, o valor gasto com 

compras no município de São Paulo - pouco mais de R$ 10 bilhões - foi superior ao valor 

liquidado total em todas as capitais, com exceção do Rio de Janeiro1, cujo valor liquidado em 

2015 foi R$26.802.440.000,00. Isso significa que o volume de compras do município de São 

Paulo é superior aos orçamentos das demais 25 capitais do país.  

Além da expressividade e do volume de compras, outra característica relevante no caso 

de São Paulo é o elevado valor de serviços que são comuns a todos os órgãos e que, portanto, 

poderiam ser licitados por meio de Atas de Registro de Preço. A Tabela II analisa os valores 

destinados a contratos de limpeza, vigilância, processamento de dados e localização de 

veículos, itens para os quais não existem atas no município, e em que há um grande número de 

fornecedores.  
 

Serviço Valor Liquidado 2015 Nº Fornecedores 2015 Nº Contratos 2015 

Limpeza2 R$ 663.442.767,84 100 319 

Vigilância R$ 538.215.121,46 55 252 

Processamento de dados R$ 260.959.782,10 40 90 

Locação de veículos R$ 228.797.855,42 62 182 

Tabela II: Serviços comuns com orçamento mais representativo 

No que diz respeito às Atas de Registro de Preços do município, dos 73 órgãos da 

Administração Direta - em 2016 - 16 deles licitaram ou renovaram atas.  A Tabela III, abaixo, 

apresenta o número de ARPs por órgão. Nela destacam-se as secretarias de Saúde e Educação, 

que licitaram respectivamente 501 e 111 atas no ano passado para a aquisição dos bens e 

serviços relacionados às suas políticas públicas (especialmente medicamentos e merendas, 

respectivamente)3.  
 

Órgão ARPs aditadas Novas ARPs 

Saúde 0 501 

Educação 6 111 

Companhia metropolitana de habitação 47 36 

Empresa de tecnologia da informação e comunicação 12 14 

Autarquia hospitalar municipal 10 15 

Assistência e desenvolvimento social 2 21 

                                                 
1
 As informações foram obtidas por meio do FINBRA - Finanças do Brasil, da Secretaria do Tesouro Nacional, 

que disponibiliza anualmente os dados contábeis de todos municípios brasileiros.  
2
 Em ‘Limpeza’ não estão considerados os gastos com a política pública de limpeza urbana (limpeza de córregos, 

canais e galerias; varrição; coleta de lixo; tratamento de resíduos sólidos), apenas os serviços de limpeza dos órgãos 

e espaços da Prefeitura 
3
 O levantamento da quantidade de atas efetuado não levou em consideração as características dos bens e serviços 

cujos preços foram registrados. Para tornar possível uma análise a respeito dos benefícios do uso do SRP para cada 

órgão, seria necessária uma análise caso-a-caso, avaliando quais foram os itens licitados, e se os processos de 

levantamento de quantitativos e de monitoramento dos preços foram eficientes e eficazes. 
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Serviço funerário 6 15 

Gestão 1 10 

Esportes, lazer e recreação 3 7 

Infra-estrutura urbana e obras 8 0 

Subprefeitura: vila prudente 8 0 

Verde e meio ambiente 7 1 

Coordenação das subprefeituras 0 7 

Companhia de engenharia de trafego 0 6 

Direitos humanos e cidadania 3 1 

Finanças e desenvolvimento econômico 2 0 

Total 115 745 

Tabela III: Quantidade de Atas de Registro de Preços por Órgão - 2016 

Como último passo da caracterização do município de São Paulo, o presente estudo 

também verificou qual é a participação das MEs e EPPs nas compras públicas paulistanas em 

2016. Para efetuar tal análise, a partir da extração da base de contratos firmados neste ano, 

filtrou-se as empresas contratadas que apresentavam em suas razões sociais as terminologias 

ME ou EPP. Na Tabela IV encontram-se as quantidades de contratos firmados com estas 

empresas em relação ao total de contratos firmados, segmentando por modalidade de licitação. 

Excluiu-se da análise os contratos de gestão e convênios firmados no período, pois não se 

enquadram nas categorias de uso de recurso analisadas. 
 

Modalidade da compra MEs e EPPs Total 2016 
Percentual de participação das 

ME e EPPs 

Chamada pública 5 234 2,1% 

Compra por ata de registro de 

preço 
160 1822 8,8% 

Concorrência 18 373 4,8% 

Dispensa 232 1209 19,2% 

Inexigibilidade 584 1159 50,4% 

Pregão eletrônico 1173 3228 36,3% 

Pregão presencial 172 1051 16,4% 

Tomada de preços 36 139 25,9% 

Total 2380 9215 25,8% 

Tabela IV: Estudo sobre a participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas compras 

municipais em 2016 

Fica explícito, portanto, que ainda é pouco expressivo o percentual de atas cujos 

detentores são MEs ou EPPs, o que colabora para a importância de analisar a modernização do 
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sistema de registro de Preços e a extensão dos benefícios da Lei Geral das Microempresas a 

essas licitações, como discutiremos a seguir. 

3.2 Grupo de Trabalho Intersecretarial Procedimentos de Compras e Gestão de 

Contratos 

Tendo em vista o alto volume de recursos despendido para as compras públicas do 

município, e o consequente potencial de economia nas ações de eficiência nas compras, foi 

instituída em 2013 o Grupo de Trabalho Intersecretarial - GTI Procedimentos de Compras e 

Gestão de Contratos, pelas Portarias 243/2013-SGM e 371/2013-SGM, com o objetivo de 

promover estudos para o aperfeiçoamento dos procedimentos das compras e contratações de 

bens e serviços de uso comum pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Esse GT analisou as 

características dos processos de compras no município e definiu um conjunto de estratégias 

com o objetivo de elevar eficiência e eficácia nas compras públicas municipais.  

Posteriormente foi constituída a Comissão Permanente de Procedimentos de Compras e 

Gestão de Contratos, pela Portaria nº 125/2014 - PREF, incumbida de promover o 

aperfeiçoamento dos procedimentos relativos às compras e contratações de bens e serviços de 

uso comum e acompanhar a implantação das medidas propostas pelo Grupo de Trabalho 

Intersecretarial. A Comissão foi composta pelas secretarias municipais de Coordenação das 

Subprefeituras, Finanças e Desenvolvimento Econômico, Negócios Jurídicos, Saúde, 

Educação, Planejamento, Orçamento e Gestão e pela Controladoria Geral do Município. 

Dentre os principais resultados desta iniciativa estão a obrigatoriedade do uso do pregão 

eletrônico no município (para aumentar a competitividade e reduzir os valores das licitações), 

a modernização do sistema de registro de preços e a inclusão do favorecimento às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nos processos licitatórios. Para atender aos 

objetivos deste artigo estes dois últimos tópicos serão analisados mais extensivamente na seção 

a seguir. 

4 O Sistema de Registro de Preços Municipal 

Como um dos principais resultados do GT de Compras e Contratações, o Decreto 

Municipal 56.144/2015 reorganizou o Sistema de Registro de Preços municipal, com o objetivo 

de determinar maior centralização das compras (e evitar a multiplicidade de processos 

licitatórios nos diversos órgãos da prefeitura). Para tanto, determinou que os bens e serviços 

comuns deveriam passar a ser progressivamente registrados em Atas de Registro de Preço pela 

Secretaria Municipal de Gestão (SMG), responsável por padronizar os termos de referência, 

planejar os quantitativos a serem registrados para cada órgão e realizar o monitoramento dos 

preços das atas.  

Logo em seguida, foi promulgado o decreto nº 56.475/2015 que estendeu para as 

licitações do SRP as mesmas regras de favorecimento que estavam sendo regulamentadas para 

as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte no Município. Essas questões serão analisadas 

com mais detalhe nos tópicos a seguir. 

4.1 Estimativa dos quantitativos para registro 

No caso do planejamento dos quantitativos de cada órgão para orientar o total a ser 

licitado pelo órgão central de compras (SMG), a versão inicial do decreto 56.144/2015 exigia 

que todos os órgãos fossem consultados previamente ao início das licitações para informar quais 
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os quantitativos que gostariam de registrar. No entanto, esse mecanismo precisou ser alterado 

por meio do decreto nº 57.597/2017, para que a Secretaria Municipal de Gestão passasse a 

determinar os quantitativos de cada órgão, deixando apenas um período de validação, caso os 

órgãos precisassem sugerir um quantitativo diferente. 

Essa alteração precisou acontecer, porque os órgãos tinham dificuldade de estimar seus 

quantitativos, ou era difícil localizar os responsáveis por informar esses quantitativos em todas 

as secretarias e subprefeituras, o que fazia com que o processo de planejamento da ata fosse 

bastante moroso. Atualmente, a Secretaria Municipal de Gestão estima as quantidades de cada 

órgão a partir do histórico de consumo, da quantidade de servidores que serão atendidos, ou 

outras informações de acordo com as características do objeto que terá seu preço registrado. O 

esquema a seguir sintetiza o mecanismo de consolidação dos quantitativos previsto em 2015 

em comparação com o modelo adotado atualmente: 

 

 
Figura 1: Estimativa dos quantitativos das ARPs em 2015 e 2017 

4.2 Monitoramento dos Preços registrados 

Um dos pressupostos para o funcionamento do SRP é o de que os preços alcançados na 

licitação, especialmente pela escala, são os mais vantajosos para a administração pública. 

Ocorre que como as ARPs são registradas para o período de no máximo um ano e é possível 

que flutuações nos preços de mercado façam com que os preços registrados deixem de ser 

vantajosos durante o mesmo período. Assim, previamente à instituição do decreto n 

56.144/2015, era exigido que os órgãos realizassem pesquisa de preço para comprovar que o 

valor registrado na ARP não fosse superior ao praticado no mercado naquele momento. Caso 

fossem localizados valores menores, o órgão gestor da ARP deveria ser comunicado, a fim de 

realizar uma negociação com o fornecedor detentor da ata ou encerrá-la, se não obtivesse êxito 

no reajuste do preço registrado.  

Ocorre que a elaboração da pesquisa de mercado é justamente uma das fases mais 

sensíveis e morosas do processo da licitação, ela encontra resistência na oferta de preços pelos 

fornecedores - que muitas vezes já sabem que a pesquisa de mercado para a administração 

pública não vai resultar em uma compra.  

Por este motivo, na ocasião dos estudos realizados pelo Grupo de Trabalho sobre 

Procedimentos de Compras e Gestão de Contratos foi constatado que a exigência da pesquisa 

de preços para contratar quantitativos já registrados era um dos principais gargalos para o 

sucesso da utilização da Atas de RP, já que os órgãos participantes perdiam grande parte do 

ganho processual por terem que reproduzir as pesquisas de preço nos mesmos moldes que 

realizavam para as licitações. Uma das medidas do decreto 54.144/2015, então, foi trazer para 
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o órgão gestor da ata a responsabilidade de realizar o monitoramento frequente dos preços e 

manter os órgãos participantes informados se o preço registrado permanece vantajoso em 

relação aos preços praticados no mercado.  

4.3 Favorecimento às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

No município, o favorecimento às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte 

determinado pela Lei Complementar nº 123/2016 foi regulamentado pelo decreto 56.475/2015, 

organizando, em síntese, a obrigação de realizar as licitações exclusivas, a preferência em caso 

do empate e do empate ficto, assim como a faculdade de determinar subcontratações, como 

demonstra a tabela a seguir: 
 

Categoria Tipo de Benefício Descrição 

Obrigatório Licitação exclusiva Todas as aquisições de bens ou serviço com valor estimado de 

até R$ 80.000,00 devem ser destinadas à participação exclusiva 

de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 

Preferência em 

desempate 

Considerar vencedora a ME ou EPP com melhor proposta em 

caso de empate ou valor até 10% maior que o da vencedora. 

Empate ficto Permitir que a ME ou EPP com melhor proposta e valor dentro 

da referência da licitação apresente nova proposta após o 

encerramento da fase de lances. 

Cota Reservada Reservar cota de 25% dos bens divisíveis para Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte nas compras acima de R$ 80.000,00.  

Facultativo Subcontratação Exigir no edital que um percentual das aquisições ou serviços da 

empresa vencedora  sejam subcontratados de ME ou EPP. 

Tabela V: Favorecimento às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte no Decreto 56.475/2015 

Na prática, isso significa um sistema mais complexo de gestão das ARPs. No caso das 

atas com valores acima de 80 mil reais, o que costuma ser a regra nas licitações do município 

de São Paulo, todas aquelas que não tiverem uma Microempresa ou uma Empresa de Pequeno 

Porte como detentora, terão duas empresas detentoras. Ou seja, 75% dos quantitativos 

registrados serão fornecidos pela empresa que não é beneficiada pelas regras de ME ou EPP e 

os demais 25% serão fornecidos pela ME ou EPP mais bem classificada no certame. 

Para permitir a gestão desses quantitativos e ser capaz de garantir que a ME ou EPP 

detentora da cota reservada seja beneficiada, é necessário aprimorar os processos de 

planejamento das compras e controlar as adesões à ata realizada aos órgãos participantes. Além 

disso, a existência de um sistema eletrônico de informações que permita tal gestão e controle 

de quantitativos torna-se mandatória. 

 Em relação ao planejamento das compras, no caso estudado, os responsáveis pela 

gestão das atas na SMG precisam analisar as características do objeto para ter certeza de que se 

trata de um bem de natureza divisível. No caso de aquisição de mobiliários, por exemplo, 

poderia haver o risco de móveis de características distintas em um mesmo ambiente, pois não 

é possível esgotar esse controle no termo de referência. Já no caso de alimentos, descartáveis, 

e materiais de escritório esse risco não é um problema e se opta por realizar a cota reservada.  

Já na execução dos quantitativos diferenciados, a cota reservada significa que ao invés 

de contratar diretamente os quantitativos registrados, como os órgãos costumavam realizar, é 
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necessário comunicar o órgão gerenciador da ata da aquisição e das quantidades desejadas para 

garantir que os 25% vão ser executados e respeitados. 

4.4 Desafios e avanços na modernização do Sistema de Registro de Preços do Município 

de São Paulo 

Outra variável analisada ao longo dessa pesquisa, que será tratada nesta subseção, foi a 

dos desafios associados à implementação da experiência de modernização do SRP no município 

de São Paulo. Foi constatada que a própria operação do planejamento e controle dos 

quantitativos e do monitoramento do preços das atas limitam a expansão dos registros de preços 

realizados pela SMG e a consequente centralização do planejamento das compras. Associado a 

estes desafios, a ausência de um sistema informacional para a gestão de todo o processo dada a 

grande quantidade de dados e de atores envolvidos, e a dificuldade de padronizar os termos de 

referência para as compras mais frequentes, torna o processo ainda mais desafiador.  

No que diz respeito ao sistema, faz falta uma plataforma que contenha as reais práticas 

de consumo dos órgãos e centralize a comunicação entre o órgão gestor da ata e os órgãos 

participantes, como acontece no caso do sistema COMPRASNET do governo federal. Na 

ausência de uma plataforma com essa estrutura, o planejamento das atas no município é 

realizado por comunicações por correio eletrônico e software de planilhas eletrônicas, o que 

torna o processo mais trabalhoso para os operadores e prolonga o prazo de levantamento de 

quantitativos e elaboração das atas.  

Quanto ao desafio de padronizar os termos de referência, está colocada a questão de 

centralizar a licitação para os objetos que envolvem os maiores volumes de recursos, 

especialmente no caso dos serviços. Como foi mencionado na caracterização do município não 

há registro de preço para os quatros maiores valores de serviços pagos pelo município (contratos 

de limpeza, vigilância, processamento de dados e localização de veículos). Isso acontece porque 

há uma grande variedade no modelo de contratação utilizado pelos órgãos para a contratação 

destes serviços e é necessário o aperfeiçoamento do estudo dos termos de referência para 

alcançar alguma padronização.  

A dimensão desses desafios se expressa na baixa quantidade de objetos que são 

atualmente registrados pela Secretaria Municipal de Gestão. Atualmente, apenas 151 atas estão 

registradas pela secretaria, o que significa um grande desafio para alcançar a real centralização 

das compras no município, ao menos para os principais objetos, e os mais comumente 

adquiridos na Prefeitura. 

5 Conclusões 

Como foi discutido, a utilização do Sistema de Registro de Preços tem o potencial de 

reduzir muitos dos custos relacionados aos processos licitatórios e sua multiplicidade em 

diversos órgãos. Ao mesmo tempo, como visto ao longo da análise da experiência de São Paulo, 

é uma solução que requer grande capacidade de planejamento do órgão gerenciador da Ata, 

especialmente quando acrescentadas variáveis que elevam a complexidade do processo, como 

é o caso da extensão do benefício às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas licitações 

para o SRP.  

                                                 
1
 A relação de Atas de Registro de Preço em vigor na Secretaria Municipal de Gestão está disponível em:  

https://goo.gl/YsTkgL . 

https://goo.gl/YsTkgL
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O presente artigo buscou analisar quais são os benefícios e os desafios relacionados à 

utilização das Atas de Registro de Preços, como forma de gerar eficiência e economia 

processual nas compras de bens e serviços comuns ou ainda nas compras frequentes. Diante 

das possíveis vantagens desse modelo e do marco legal já publicado a nível federal, o município 

de São Paulo optou, em 2015, pela atualização da legislação municipal, processo que culminou 

na publicação do Decreto nº 56.144/2015.  

Para entender a relevância dessa experiência, optamos por analisar, neste artigo, as 

principais características das compras paulistanas, como forma de mensurar a sua dimensão e 

marcar pontos fundamentais, notadamente o número de unidades orçamentárias, o número de 

ARPs licitadas e o percentual das compras destinado às MEs e EPPs na atualidade. Algumas 

comparações - como o fato de as compras em São Paulo superarem em valor o orçamento de 

todas as capitais, com exceção do Rio de Janeiro - despertam atenção, pois, se por um lado 

permitem estimar o potencial de economia que a adoção do SRP pode gerar, por outro, indicam 

a multiplicidade de atores e de processos na gestão das atividades relacionadas às compras 

governamentais. 

Tendo em vista tal complexidade, a terceira seção do artigo avaliou de modo mais 

pormenorizado, quais foram as principais mudanças trazidas pelos dois novos Decretos 

analisados - nº 56.144/2015 e nº 56.475/2015 -, sobretudo as mudanças que adicionaram 

desafios ao dia-a-dia das áreas de compras que operacionalizam a legislação. 

Concluímos que as dificuldades elencadas - planejamento e controle dos quantitativos; 

monitoramento dos preços das atas; complexidade para centralizar compras comuns e elaborar 

termos de referência padronizados para as 140 unidades orçamentárias distintas; ausência de 

um sistema informacional para a gestão de todo o processo; dificuldades para licitar e gerir as 

cotas reservadas - demonstram o quanto é desafiador garantir eficiência nas compras públicas 

face ao complexo arcabouço normativo a ser atendido e às demais dificuldades operacionais 

encontradas em cada órgão. Além disso, podemos afirmar que o panorama de variáveis que foi 

sistematizado neste artigo sugere a relevância de aprofundar a análise da experiência de São 

Paulo e de mensurar seus resultados, especialmente quando tiver mais tempo de maturidade.  

Novos estudos sobre o tema eventualmente podem: (i) analisar quais bens e serviços 

comuns poderiam ser centralizados, e ainda não o são, e quanto de economia - em valor - este 

processo poderia gerar; (ii) detalhar quantas (%) MEs e EPPs de fato estão sendo beneficiadas 

pelo novo marco regulatório e entender em mais detalhes se a política de favorecimento a elas 

de fato está contribuindo para o desenvolvimento local; e, por fim, (iii) comparar com a 

introdução do SRP em outros municípios de portes diferenciados, para entender se as 

dificuldades apresentadas em São Paulo são também pontos sensíveis em outros entes 

federativos. 

Finalmente, o presente estudo não pretendeu esgotar os desafios relacionados à 

operacionalização do favorecimento às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e às 

alterações introduzidas com o novo SRP. Entretanto, a análise feita revela significativo esforço 

da administração municipal de São Paulo rumo a um Sistema de gestão de compras públicas 

que muito tem a contribuir com o debate sobre eficiência nas compras, especialmente em um 

período de crise econômica e fiscal, e que inquestionavelmente apresenta-se como um avanço.  
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