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Valor licitado
porMPEsna

Veja os passos

participarde lidíãções
»VerlflQl.Je se a doa.merttação
da empresa está em dia e se
suas clOrtidões est30 n!'IIati·
lias. 04J slOJa.se nêe eostem
d~bltos eeodentes

esfera federal
cresce375%

» Ve}ilo que a sua empresa 00de ofefe<:efao poder pübllco e
ldentiflOUl! QUais sAo os ~

tos mais lIendávlOis, que
aliam qualldadlO a o-eco :latKO

Montante equivale a 60% do total
de itens adquiridos pela União

Um ano após

3. criação

gime Tributário

empresas

do Re-

Diferenciado.

que faz parte da Lei Geral de
Micro e Pequena! Empresas,
é positivo o saldo de firmas que,
mesmo sem a força das grandes, vencem licitações

públicas.

~ndo
dadosdo Ministério
do Planejamento. as compras
governamentais federais de
MPEs

(micro

e pequenas

em-

presas) passaram de RI 2 biIhões, em 2006, para RS 9,5 bilhôes, em 2007 -o equivalente
a60%dos itens adquiridos.
Além da lei, urn f tor que Im-

pulsionou a pertíc pação dessas firmas em lici lÇÕeS foi a
abertura

do preg&

eletrônico,

de acordo com o. cretário de
Logística e Tecno tgia da InConnação do MirW éric do Pianejammto. ~Ú'il Santanna.
"Essa modalida<
pação é utilizada

empresas porque

. de particior 809L das
t

nais barata,

uma vez que nio ai reeente custocomdeslocame

to·,afirma..

O cenário favO! vel não significa ausfncia <k empecilholl.
Para o segmento.
e consolidar
como fornecedor
do governo,
é precíso que outros Estados e

municlpios regulamentem a
Lei Geral, avalia Ricardo lbrtorelia, diretor do Sebrae-Sp
(Serviço Brasileiro de Apoio às
Microe Pequenas Empresas).
O Estado de 510 Paulo, por
exemplo, sancionou
DO Ultimo

dia 10 a nonna que dá preíerênda às MPEa em compras públicas de até RI 80 mil
Aleíp~ aindaque,para licitações

» leia o tãtaI com atenção e
vetncue, antes de partiCiPar,

ser exigida a subcontratação

M.A.a1A CUOLlH.A NOMUR.A
OAU~t'AG{""LOCAL

de valor maior, poderi

=.

VINDAS PÚllUCAS

se, caso vença a IIcltac:io,
conseguirá cumprir o centreto no tempo estlpulildo

de

de menor porte.

Beneftcios
Outra vantagem da Lei Geral
é que as MPEs podem cobrir a

» Em caso de empatt, antes
ce oterecer o menor preço
para vencer a concorrência.
cillcule se "ss" valor ecoe ser
pratiCado sem prejurzo

oferta vencedora
da licitação,
caso sua proposta seja igual ou
2té 10'Ji;superior à daclassifica-

da em primeiro lugar. No pregão, esse índice é de até SlJ'.
Para Elaine Nunes, 40, dire-

»

tora da Inopat, que vende 80%
dos materiais para o governo,
a medida beneficiouafirma.

"Há ~rsos

itens emum pa-

cote e, para oferecermos
um
preço menor do que o. anunciados, calculamos
a margem
de todo o conjunto. Dessa maneira. podemos diminuir mais
fucais,

» Não aposte

as MPEs
sua

dinheiro

para quitar

» Infon'ne-se

OI

deôttol e, a.i.nda assim. nIo levar o contrato. Por isso t. importante que ela e.teja regularizada antes de participar da
compra", SUlere o advogado esem licitação Ariosto
o.
Everaldo
Soares Ferreira,
proprietário
da Evelhespitalar,
que tem ~
do Ieturamento
voltado ao poder público, destaca que a burocracia
outro
empecilho:
"Ficamos
durante

todas as fIChas

» 51' o principal cliente f Dl' o govemo, avalie bem o risco do
negó(io e contr at e assessone
técnica para aUKiliar na Id,,!"
tificaçl!o de oportunIdades

situaçlo, podendo, assim,. par.
ticipar das compras públicas
mesmo com débitos fiscais.
"Mas isso pode ser uma armadilha. porque é pouco tempo. A empresa COm! o rUcn de
gastar

snes

~acartelad"cln>ntes li'ter até401da produç~o
voltada para o governo

vencedoras da licitação têm até
quatro dias para regubrizar

nos

no poõer pülIico. O ídNI ~

opreço e ganharadisputa.·
Em termos

rreoencte-se

www.comprasnelgoybre

www...sk.Jf.CGm.brDaraparti·
clpardas Iic.ltaçõ@sdaUnlãolO
www.btUp.gov.brparao
Estado de São Paulo

sobre os eeces-

sosdeUotaçlot as~
dts exlstentes: concorrêflclil,
tomada de preços, cenvtte,
concurSO,lelllio {> preglio
(prlOsencial ()ij tletrônico)

..

» Em caso de ~
de contrato ou falta de eeresentaçlio de documentos, a
empresa ooder,li ser suspensa
por dois anos

é

um ano e meio correndo at:rál
da papelada. O maiJ importante e que tudo eiteja COm!lQ".

»

UHIlOIMIS

A Krlattva Contecç6ts participa de Ilcttaç6es h6 cinco enes e
tem 7Sldt sua produçlo voltada para o setor público. Para o
dlr_tor, Marc_kl r_rr.Jra. "o gov..-no' um bom cllent_"

~0I'1' r"llCistoGu9l,tlnw.Plofllsoro.
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