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Resumo:
Dentre as políticas públicas para o desenvolvimento econômico, destacam-se as
compras governamentais como instrumento de indução e fomento aos possíveis fornecedores
governamentais.O objetivo deste trabalho é o de apresentar uma análise das compras públicas
realizadas no ano de 2017 por 11 prefeituras da microrregião 6 do Estado do Espírito Santo. O
quantitativo de compras e seus respectivos valores foram extraídos do balanço realizado pelo
setor contábil das Prefeituras e posterior prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo - TCEES. Posteriormente foram analisadas por médias e somatórios,
obtendo-se gráficos para apresentação e discussão dos resultados. Os resultados da pesquisa
indicam que 70% das compras no ano de 2016 foram realizadas com MPE, sendo que, em
média,29% foram empresas de dentro dos municípios e 62%, em média, de empresas de
dentro do território de abrangência do estudo. Para o PNAE, cerca de 41% do recurso
disponibilizado pelo FNDE para a região foi adquirido diretamente com Agricultores
Familiares. Apesar de apresentar resultados animadores quanto ao volume de recursos retidos
na região e nos municípios, a região ainda precisa avançar no que diz respeito à aquisições
com microempresas e empresas de pequeno porte, bem como com a agricultura familiar,
fomentando o desenvolvimento local. Estudos mais aprofundados precisam ser realizados
para determinar os gargalos que as Prefeituras apresentam para aumentar as compras locais.
Palavras-Chave: desenvolvimento regional, Programa Nacional de Alimentação Escolar, Lei
Complementar 123/06.
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1. Introdução
Dentre as políticas públicas para o desenvolvimento econômico, destacam-se as
compras governamentais como instrumento de indução e fomento aos possíveis fornecedores 166
governamentais. Por isso, o governo se posiciona como mercado potencial, demandante de
grande volume de produtos e serviços. Para atender as necessidades da população, o poder
público precisa adquiri-los, respeitando princípios constitucionais como legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse poder econômico de compra do
Estado pode contribuir profundamente para a promoção do desenvolvimento local, tornandose prioritária a utilização desse recurso para fomentar as Micro e Pequenas Empresas (MPE).
Na maioria dos municípios brasileiros, a Prefeitura é o maior comprador local.
Portanto, fazer com que esses recursos circulem dentro do município torna-se uma ferramenta
indispensável para o desenvolvimento. A descentralização das políticas tem responsabilizado
estados e municípios no fornecimento de bens e serviços e, como consequência aos cortes do
Governo Federal, a demanda é cada vez crescente.
No Estado do Espírito Santo, a Lei Geral Estadual para Micro e Pequenas Empresas
foi criada no ano de 2012 por meio da Lei Complementar 618/2012, após uma série de
discussões e debates promovidos em todo o estado. Com a regulamentação, o ES foi o
primeiro Estado a assegurar, além do previsto na Lei Complementar Federal 123/2006, a
expansão dos benefícios aos agricultores e suas organizações. A Lei Complementar Estadual
618/2012 garante os mesmos benefícios previstos na Lei Complementar Federal 123/2006
(SEBRAE, 2018).
O Governo do Estado do Espírito Santo disponibilizou um Portal de Compras
Governamentais para auxiliar o empresário no acesso às licitações. Através o Portal, os
interessados podem obter informações sobre como participar das licitações, realizar o cadastro
da empresa, consultar licitações abertas, além de acompanhar os processos. É no momento do
cadastramento que o empresário deve informar o porte da empresa.
Com o intuito de realizar uma críticasobre a capacidade de promoção do
desenvolvimento regional por meio dos recursos destinados às compras de bens e serviços
para o funcionamento das Prefeituras Municipais, o objetivo deste trabalho é o de apresentar
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uma análise das compras públicas de realizadas no ano de 2017por 11 prefeituras da
microrregião 6 do Estado do Espírito Santo.
167
2. Compras governamentais e as regulamentações que promovem o desenvolvimento
As ações governamentais se resumem em compras de serviços ou produtos para o
funcionamento da máquina pública ou para algum tipo de entrega aos usuários. Para isso, a
Lei 8.666/90 regulamentou as compras públicas após dois anos de debate no Congresso
Nacional com especialistas no assunto.
Para as aquisições, o procedimento administrativo formal é a Licitação, que convoca,
mediante condições estabelecidas em ato próprio (edital ou convite), empresas interessadas na
apresentação de propostas do referido pleito. A licitação objetiva garantir o princípio
constitucional da isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de
maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o
comparecimento ao certame ao maior número possível de concorrentes. A finalidade é a de
atender o interesse público, resguardando os princípios da constituição (Legalidade; Isonomia;
Impessoalidade; Moralidade e da Probidade Administrativa; Publicidade; Vinculação ao
Instrumento Convocatório e Julgamento Objetivo).
Existem situações peculiares e tentativas de eliminar dispositivos moralizadores e
punitivos, criando exigências desnecessárias e, em outros casos, facilitando as possibilidades
de burlar, dispensando a licitação e, muitas vezes, contrariando a transparência dos atos
públicos.

Como exemplo, o RDC foi fruto de conversão em lei de texto colocado

artificialmente em uma MP (...) sob o equivocado e enganador argumento de que era para
agilizar as obras da Copa, e foi ampliada para todas as contratações. (FERNANDES, 2009)
Com o passar do tempo, a maturidade sobre o tema possibilitou atualizações através de
Leis Complementares e regulamentações em vários níveis com o intuito de aprimorá-la, como
foi o caso da preferência por Micro e Pequenas Empresas nas aquisições de bens e serviços
(Lei 123/06 e o acesso da Agricultura Familiar no fornecimento de produtos da Alimentação
Escolar pela Lei 11.947/2009).
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Atendendo a Constituição Federal, Lei Complementar 123/2006, conhecida como
Estatuto Nacional da Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte, nos artigos 42 a 49 diz que
a União, os Estados e os Municípios poderão conceder tratamento diferenciado e simplificado 168
para os Microempreendedores Individuais (MEI), as microempresas (ME) e empresas de
pequeno porte (EPP) com objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social no
âmbito municipal e regional, ampliar a eficiência das políticas públicas e incentivar a
inovação tecnológica.
Art. 47. Nas contratações públicas da União, dos Estados e dos
Municípios, poderá ser concedido tratamento diferenciado e
simplificado para as microempresas e empresas de pequeno
porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e
social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência
das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica,
desde que previsto e regulamentado na legislação do respectivo
ente(BRASIL, 2006).
Regulamentado em nível Federal - Decreto Federal 8.538/2015, cabe aos municípios
fazerem o mesmo para aplicarem os benefícios em sua totalidade. Assim, o uso do poder de
compraspassa a ter uma função social, em que o princípio da economicidade deixa de ser
fatorexclusivo e uma análise dos objetivos de desenvolvimento econômico sustentável passa a
ser considerada através do dinamismo econômico local com geração de emprego e
distribuição de renda.
Para que o Município possa desenvolver ações voltadas para o fomento das MPE, é
essencial que planeje suas Compras, até mesmo para que desta forma seja possível elencar as
oportunidades dentre suas aquisições, que podem ser atendidas por pequenos negócios locais.
Além disso, organizar um cadastro de fornecedores, onde seja possível não somente verificar
o porte dos fornecedores, mas facilitar a participação nos certames é importante, até mesmo
para traçar o perfil das aquisições do município e a participação das MPE nas compras do
município. Desta forma, pode-se medir a efetividade dos impactos dos resultados deste eixo
para a economia dos pequenos negócios.
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Conforme Decreto Federal, ao decidir pela utilização do poder de compra como
instrumento de desenvolvimento, quando devidamente justificado, possibilita o pagamento
superior, dentro dos limites previstos. Desta forma cabe aos municípios pensarem de forma 169
regional e fortalecerem suas economias através dos mecanismos permitidos. É necessário
desenvolver estratégias nas compras públicas, aproximando o setor privado num processo
transparente de formação de preços locais e melhoria da qualidade do produto entregue.
Ainda sobre os benefícios da Lei 123/06, a licitação exclusiva possibilita a
participação exclusiva de MPE para contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais); possibilita subcontratação de MPE, fato que obriga o licitante a fazer parcerias com
beneficiários; quotas de até 25% para MPE, em certames para aquisições de bens e
contratação de serviços de natureza divisível. Tais benefícios se sustentam onde o uso do
poder de compras não levará em consideração somente o valor, mas outras vantagens
estratégicas que gera mais renda, maior consumo e recolhimento de impostos nos municípios.
A partir das alterações promovidas pela LC 147/14, as licitações exclusivas para MPE
em duas modalidades tornaram-se obrigatórias:
 Cujo valor global seja de até R$ 80.000,00 ou cujo item da licitação seja de até este
valor, ficando o edital ou o item exclusivo para a participação de MPE;
 No caso de compras de bens divisíveis, tornou-se obrigatória a destinação de um lote,
de até 25%, exclusivo para as MPE.
As subcontratações de MPE, já previstas anteriormente, não se tornaram obrigatórias,
mas o limite para a sua utilização ficou em aberto, bem como, a simplificação deste processo
está em andamento, para que aja ampla utilização desta possibilidade.
O Empate Ficto é a utilização do critério de desempate, com margem de até 10% de
diferença entre propostas, dando a preferência de contratação para as MPE em relação às
Grandes e Médias Empresas. Desta forma, as MPE são convidadas a cobrirem a proposta de
seu concorrente.
Outro benefício legal, que criou uma importante ferramenta para o estímulo ao
desenvolvimento local, foi a possibilidade de utilizar como critério de desempate também a
preferência para as MPE locais ou regionais, permitindo ao ente público pagar até 10% a mais
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do melhor preço válido para as MPE sediadas dentro de um município/região, de acordo com
a regulamentação dada a este assunto na esfera competente.
Outras frentes que fortalecem o poder de compras governamentais estão aplicadas 170
como forma de incentivo. A exemplo tem-se a regulamentação da Lei 11.947/09, que
determina a utilização de no mínimo 30% dos recursos provenientes do FNDE (Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação) para a aquisição da alimentação escolar na
compra de produtos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural. Os critérios são:
Alimentação saudável e adequada; Universalidade do atendimento e direito à alimentação
escolar; Participação da sociedade no controle social; Inclusão da educação alimentar e
nutricional no processo de ensino e aprendizagem e, por fim, desenvolvimento sustentável,
que significa adquirir gêneros alimentícios diversificados e produzidos localmente.
Apesar de ter mais de 50 anos de existência, o Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE) só teve seu marco legal [Lei 11.947] sancionado em 2009, graças à
mobilização da sociedade civil, sobretudo, por meio do Conselho Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (CONSEA). A legislação determina que no mínimo 30% do valor
repassado a Estados, Municípios e Distrito Federal pelo FNDE para o PNAE deve ser
utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do
empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da
reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas. A
aquisição dos produtos da Agricultura Familiar poderá ser realizada por meio da Chamada
Pública, dispensando-se, nesse caso, o procedimento licitatório.
A conexão entre a agricultura familiar e a alimentação escolar fundamenta-se nas
diretrizes estabelecidas pela Lei nº 11.947/2009, que dispõe sobre o atendimento da
alimentação escolar (AE), em especial no que tange:
 Ao emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos
variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares
saudáveis e;

Goiânia, setembro de 2018

XXIII CONAD – Congresso Nacional de Administração
“Administração no Brasil: Uma Agenda para o Futuro”

ISBN 978-85-5806-003-5

 Ao apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros
alimentícios diversificados, sazonais, produzidos em âmbito local e pela agricultura
171

familiar.
Este encontro – da alimentação escolar com a agricultura familiar – tem promovido
uma importante transformação na alimentação escolar, ao permitir que alimentos saudáveis
sejam fornecidos aos estudantes. Dessa forma, garante segurança nutricional de forma
universal e promove desenvolvimento econômico local por meio da aquisição de produtos da
agricultura familiar, do empreendedor rural e suas organizações.
3. As compras públicas como estratégia de desenvolvimento regional
A partir do crescimento econômico e da melhoria da qualidade de vida da população
de determinado local resulta o processo de desenvolvimento econômico (OLIVEIRA, 2002).
Diferente do conceito de crescimento econômico, que está relacionado ao aumento da renda
per capita, o desenvolvimento econômico considera aspectos qualitativos, ponderando à
indicadores sociais(VASCONCELLOS e GARCIA, 2008). Por meio dos indicadores sociais é
possível analisar se o aumento da renda em determinado local está diretamente relacionado à
melhoria da qualidade de vida das pessoas e, consequentemente, ao processo de
desenvolvimento econômico.
Madureira (2015) considerou, após analisar teorias acerca do desenvolvimento
econômico, que o Estado precisa conduzir políticas públicas para aumentar a distribuição da
renda de forma equitativa, melhorando a qualidade de vida da população. Quando o
crescimento econômico fica nas mãos da minoria, alcançar o desenvolvimento econômico se
torna mais difícil e distante. O autor ponderou que o crescimento econômico é interesse do
governo, visto que aumenta a arrecadação de impostos e gera mais empregos.
Nesse sentido, com o aumento da demanda de bens e serviços do Estado, a utilização
do poder de compra governamental passa a ter um emprego econômico e social no processo
de desenvolvimento econômico. Dessa forma, potencializa o papel do Estado como propulsor
de políticas para apoiar grupos estratégicos para a economia, gerando emprego e renda e
promovendo o desenvolvimento local (CONTE, 2013).
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De acordo com o SEBRAE (2018), as MPE foram responsáveis pela geração de mais
de 11 milhões de empregos no país durante os anos de 2006 e 2016, ao passo que as Médias e
Grandes Empresas (MGE) foram responsáveis pela perda de mais de 600 mil postos de 172
trabalho no país no mesmo período.
Torres et al. (2013) afirmaram que o processo licitatório pode ser empregado como
fonte de renda, geradora de emprego e de desenvolvimento local. Os autores alegaram que o
Estado deve intervir na realidade local por meio do seu poder de compra, objetivando reduzir
o desemprego, incentivando à formalização da economia, aumentando as oportunidades
sociais e econômicas. Isso porque os valores pagos pelos bens e serviços adquiridos pelo
poder público ficam nos próprios municípios ou no território, fomentando a economia local e
promovendo o desenvolvimento das MPE estabelecidas no âmbito regional.
4. Metodologia
A área de abrangência da pesquisa compreende 11 municípios da região Caparaó do
estado Espírito Santo: Muniz Freire, Jerônimo Monteiro, Irupi, Ibitirama, Ibatiba, Iúna,
Guaçuí, Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço, Brejetuba e Alegre. No ano de 2017,
existiam cerca de 13.900 MPE e 600 empresas de outros portes ativas na região.
O estudo detalha o levantamento quantitativo de compras e seus respectivos valores
que foram extraídos do balanço realizado pelo setor contábil das Prefeituras e posterior
prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES. Com o
referido levantamento, analisou-se o perfil de compras de cada município, identificando as
ameaças e oportunidades para o desenvolvimento local por meio da retenção ou não de
recursos, proporcionando dinamismo econômico local e regional. As informações coletadas
foram estruturadas e analisadas por meio de médias aritméticas ou somatórios, conforme o
caso.
5. Resultados e discussão
No ano de 2016, 70%, em média, das compras públicas realizadas na região de
abrangência do estudo ficou a cargo das MPE, conforme apresentado na Figura 1.
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Aproximadamente 24% das compras foram realizadas junto às empresas de MGP, enquanto
que 3% foram realizadas com Pessoas Físicas e 3% com empresas do Terceiro Setor.
Setor
Por meio dos dados apresentados, é possível inferir que as MPE têm se beneficiado 173
dos recursos destinados a compras públicas, o que pode ser resultado dos benefícios esperados
pela Lei Complementar Federal 123/2006 e pela Lei Complementar Estadual 618/2012
618/2012.
Torres et al.. (2013) salientaram que as microempresas e empresas de pequeno porte são
importantes para o Brasil, por gerar emprego, renda, cidadania e autoestima para os cidadãos,
atuando como agente de inclusão social e econômica.

MPE1
(equiparadas
pela 123/06)
MGE2

3% 3%
0%
24%

Pessoa Física

70%

Terceiro Setor

Figura 1- Perfil das empresas que participaram das aquisições das Prefeituras na região
Caparaó do ES ano de 2016.Fonte: elaborado pelo autor (2018). MPE1: Micro e Pequenas Empresas;
MGE2: Médias e Grandes Empresas.

A participação das microempresas e empresas de pequeno porte no PIB em países
desenvolvidos acontece de forma semelhante, em termos percentuais, à participação das
grandes empresas. No Brasil, a participação gira em torno de 20% (TORRES et al., 2013). Na
região
egião do estudo, empresas do mesmo porte têm absorvido grande parte dos recursos
destinados às compras públicas. Contudo, os dados apresentados não devem ser analisados
isoladamente, pois não refletem se as compras públicas estão, de fato, promovendo
desenvolvimento
volvimento na região. Para isso, é necessário analisar não apenas o perfil das empresas
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que estão fornecendo para o poder público local, mas a origem dessas empresas, para
determinar onde o recurso está sendo retido.
Dando sequência à análise dos dados, tem-se que, em média, 50% dos recursos 174
destinados às compras públicas de produtos e serviços na região Caparaó do ES estão
permanecendo dentro dos municípios (Figura2) de origem das licitações, ou seja, cerca de 71
milhões de reais estão sendo retidos por empresas localizadas nos municípios que compõem a
região do estudo.

Figura 2 -Recursos retidos dentro dos municípios da Região Caparaó do ES no ano de
2016. Fonte: elaborado pelo autor (2018).
Apenas seis dos onze municípios tiveram mais da metade das empresas que
forneceram para a prefeitura localizadas dentro do próprio município. Portanto, alguns fatores
devem ser analisados quanto a esse resultado:
 Os tipos de produtos adquiridos em maior quantidade pelas Prefeituras podem não ser
os mesmos ofertados pelas empresas locais, sendo, portanto, uma oportunidade de
crescimento e objeto de direcionamento para a abertura/formalização de novas
empresas;

Goiânia, setembro de 2018

XXIII CONAD – Congresso Nacional de Administração
“Administração no Brasil: Uma Agenda para o Futuro”

ISBN 978-85-5806-003-5

 Pode haver baixa capacitação técnica dos servi
servidores
dores envolvidos nos processos
licitatórios dentro dos termos da Lei Complementar 123/2006, desfavorecendo a
175

participação de empresas locais;
 Pode haver desconhecimento e/ou \desinteresse
desinteresse das microempresas e empresas de
pequeno porte por participarem de pr
processos
ocessos licitatórios pela demora nos pagamentos,
fato recorrente e que precisa ser corrigido para que se torne um atrativo às empresas
locais;
 Pode não haver planejamento das compras públicas, dificultando a participação das
empresas locais por outros fatores.
Quando analisamos o perfil das empresas que participa
participaram das compras públicas
municipais, observa-se que apenas 29% estão localizadas dentro dos municípios de origem
das licitações, ao passo que 38% das MPE estão localizadas fora dos municípios, conforme é
apresentado na Figura 3.

9%

6%
29%

MPE1 locais
MGE2 locais

38%

18%

MPE fora
MGE fora
Outros

Figura 3- Participação das empresas nas aquisições públicas dos municípios da Região
Caparaó do ES,por porte, no ano de 2016.Fonte: elaborado pelo autor (2018).. MPE1: Micro e Pequenas
Empresas; MGE2: Médias e Grandes Empresas.
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Numa análise regional, tem-se os dados referentes aos recursos que estão sendo retidos
dentro do território onde estão localizados os municípios que compõem o presente estudo
(Figura 4). Nesse caso, cerca de 62%, em média, dos recursos destinados às aquisições de 176
bens ou serviços para o funcionamento da máquina pública permaneceram no território
Caparaó do Espírito Santo. Isso representa mais de 91 milhões de reais que circularam no
comércio local, gerando mais renda e trabalho.

Figura 4- Recursos retidos dentro do território por meio de compras públicas
realizadas pelas Prefeituras Municipais da região Caparaó do ES no ano de 2016. Fonte:
Elaborado pelo autor (2018).

Com relação à alimentação escolar, por meio do PNAE, os municípios receberam do
FNDE no ano de 2016 mais de R$ 2,2 milhões de reais para a aquisição de alimentos. Desse
total, cerca de 41%, em média, foram destinados às aquisições de produtos da Agricultura
Familiar (Figura 5). A LEI 11.947/09 determina que no mínimo 30% do recurso seja
destinado às aquisições de produtos diretamente com a Agricultura familiar. Portanto, em
nível regional, os municípios atenderam ao disposto em Lei. Contudo, em muito pode ser
avançado.
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Muitos
uitos gargalos podem apontados: dificuldade em adequar a demanda de produtos
considerando a oferta local, baixa capacit
capacitdade técnica e gerencial dos agricultores familiares,
baixa capacidade técnica dos servidores municipais envolvidos com as chamadas públi
públicas, 177
dificuldades operacionais, sobretudo no que diz respeito às entregas dos produtos, entre
outros.

0%
41%

Empresas

59%

Agricultura Familiar

Figura 5-Participação
Participação da Agricultura Familiar nas aquisições com recursos do FNDE
para o PNAE na Região Caparaó do ES no ano de 2016.Fonte: Elaborado pelo autor (2018).
6. Considerações finais
A região precisa avançar, ainda, nas aquisições de bens e serviços com MPE locais e
com os Agricultores Familiares para atender ao PNAE. Assim, promoverá o desenvolvimento
local e a distribuição da renda
renda.
Mais estudos precisam ser realizados com o objetivo de realizar levantamentos mais
detalhados e apontar os gargalos enfrentados pelas Prefeituras e empresas locais para que a
Lei Complementar 123/06 possa, efetivamente, trazer desenvolvimento local para os
municípios
cípios da região Caparaó do estado do Espírito Santo.
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