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Como as Compras Públicas e Pequenos Negócios 
estão promovendo o Desenvolvimento local e 
gerando oportunidades.

OS IMPACTOS DA LC Nº 147 DE AGOSTO DE 2014 NAS AQUISIÇÕES PÚBLICAS



Jair Eduardo Santana

• Consultor. Advogado. Pesquisador e Professor.

• Mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo.

• Escritor: mais de 30 livros ligados ao Direito e à Governança 

Pública.

• Publicou mais de uma centena de artigos em revistas 

especializadas no Brasil e no Exterior.



AFINIDADES



•   Aquisições Governamentais

•   Procedimentos em geral

•   Possibilidades conforme marco legal

•   Benefícios para o Setor (pequenos negócios)

•   Por quê não funciona?

•   Como aplicar os benefícios

•   Caso(s) de sucesso
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Aquisições Governamentais

Mercado das Compras Governamentais

450
bilhões

R$
1.1
trilhões

U$
220
bilhões

£



Aquisições Governamentais
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Procedimentos em geral

OFERTAS DEMANDAS

TRANSAÇÃO CÉLERE E DESBUROCRATIZADA

Os Procedimentos de “Comprar” e “Vender”

deveriam ser simples!



Procedimentos em geral

Há uma ineficiência  procedimental 

muito acentuada no Brasil



Procedimentos em geral

Ciclo de 

Suprimentos

é complexo!
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Possibilidades conforme marco 

legal

OFERTAS DEMANDAS

TRANSAÇÃO CÉLERE E DESBUROCRATIZADA

A simplificação de procedimentos é possível



A simplificação de procedimentos

Possibilidades conforme marco 

legal



Possibilidades conforme marco 

legal

Simplificação de procedimentos

Interferências em dois eixos:

ME’s e

EPP’s
Aquisições

Marco Regulatório
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Benefícios para o Setor (pequenos 

negócios)

Constituição Federal
(regime dual)

Regime

“Geral”

(37, XXI)

Regime

“Especial”

(173, § 1º, III)

União
Normas

Gerais

Estados
Normas

Específicas

Municípios
Normas

Específicas

Marco regulatório: aquisições em geral



Benefícios para o Setor (pequenos 

negócios)

Marco regulatório: aquisições em geral

União
Normas

Gerais

Estados
Normas

Específicas

Municípios
Normas

Específicas

Lei (nacional) nº 8.666/93

Lei (nacional) nº 10.520/02

Lei Complementar (nacional) nº 123/02

Lei Complementar (nacional) nº 147/14

Lei (nacional) 12.462/02

VASTO ESPAÇO

PARA REGULAÇÃO 

LOCAL



Vetores de observância obrigatória no Setor dos 

Suprimentos Governamentais

Benefícios para o Setor (pequenos 

negócios)

1. Vantagem para a 
Administração Pública

2. Isonomia (igualdade) 
entre fornecedores e

3. Desenvolvimento
Sustentável

Econômico
Social
Ambiental

450
bilhões

R$

Sudoeste
do Paraná

R$
???



Política Pública

utilização do poder de compra 

governamental

Benefícios para o Setor (pequenos 

negócios)

450
bilhões

R$ Desenvolvimento 

Nacional 

Sustentável

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

TRATAMENTO CONSTITUCIONAL ESPECIAL



Marco Regulatório
ME’s e EPP’s



Marco Regulatório = Ambiente Legal

CF/88 + LC 123 + LC 147 + 8.666

“Normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido 

a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte 

no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, especialmente no que se refere: 

Marco Regulatório



1. à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações

acessórias; 

2. ao cumprimento de obrigações trabalhistas e 

previdenciárias, inclusive obrigações acessórias; 

3. ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à 

preferência nas aquisições de bens e serviços pelos Poderes 

Públicos, à tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão. 

Buy American 

Act (1933) e 

American 

Recovery and

Reinvestment

Act (2009)

Marco Regulatório



Plenitude da Lei Geral

“no que diz respeito às compras publicas, enquanto não 

sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento 

específico de cada órgão mais favorável à microempresa 

e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação 

federal” 

Marco Regulatório



Obrigatoriedade de cumprimento da Lei Geral

Os benefícios materiais do Estatuto da microempresa e empresa de 

pequeno porte estavam encapsulados pela legislação anterior quando

esta utilizou expressão dúbia aos olhos leigos e a maior parte do 

Setor relutava em entender que “poderá” significava “deverá”.

Deverá significa deverá!

Marco Regulatório



BENEFÍCIOS

DAS MPE’S (LC 147/14)



PROCESSUAIS

MATERIAIS

1. EMPATE FICTO

2. HABILITAÇÃO TARDIA

3. COMPRAS EXCLUSIVAS

4. SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA

5. COTIZAÇÃO COMPULSÓRIA

6. COMPRAS DIRETAS DE PEQUENO VALOR

7. PAGAMENTO MAIOR PARA MES E EPPS LOCAIS

8. CÉDULA CRÉDITO MICROEMPRESARIAL

BENEFÍCIOS DAS MPE’S (LC 147/14)



EMPATE FICTO

Ao licitante ME ou EPP será conferido o direito de apresentar nova proposta,

após o encerramento da disputa de preço, caso sua proposta seja igual ou

até 10% (ou 5% no caso de pregão) superior à proposta do licitante melhor

classificado, que não detenha tal qualificação.

HABILITAÇÃO TARDIA

O prazo para a regularização das pendências fiscais foi dilatado de 2 (dois)

para 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em que a ME ou

EPP for declarada vencedora, prorrogável por igual período a critério da

Administração.

BENEFÍCIOS MATERIAIS



COMPRAS EXCLUSIVAS

A Administração deverá realizar processo licitatório destinado

exclusivamente à participação de MEs e EPPs nos itens de contratação cujo

valor seja de até

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA

Nos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços a

Administração poderá estabelecer a obrigatoriedade de subcontratação de

ME e EPP, sem limitação do percentual máximo do objeto a ser

subcontratado, cujo pagamento será feito diretamente ao subcontratado.

BENEFÍCIOS MATERIAIS



COTIZAÇÃO COMPULSÓRIA

Obrigatoriedade do ente público estabelecer cota de até 25% do objeto –

que tenha natureza divisível – para contratação de ME e EPP.

PAGAMENTO A MAIOR PARA 

MES E EPPS LOCAIS

Nas contratações públicas passa a ser possível pagar mais para ME ou EPP

sediada local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor

preço válido, desde que devidamente justificado, a fim de privilegiar o mercado

local.

BENEFÍCIOS MATERIAIS



COMPRAS DIRETAS 

DE PEQUENO VALOR

As MEs e EPPS terão preferência na contratação na licitação dispensada

em razão do valor, ou seja, aquela que possui limite vinculado a 10% do

valor do convite, sendo R$ 8 mil para compras e R$ 15 mil para obras e no

caso de consórcios públicos, sociedade de economia mista, autarquia ou

fundação, R$ 16 mil para compras e R$ 30 mil para obras.

CÉDULA DE CRÉDITO 

MICROEMPRESARIAL

As MEs e EPPs titulares de direitos creditórios poderão emitir cédula de

crédito microempresarial nas hipóteses de empenhos liquidados e não

pagos em até 30 (trinta) dias contados da data da liquidação. Tal benefício

ainda carece de regulamentação.

BENEFÍCIOS MATERIAIS
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Pluralidade de 

atores e de afazeres

Governança

Pública

Política Pública

Marco Regulatório

Procedimentos operacionais

Alterações e resultados das ações

Por quê não funciona?
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I. Identificar, na Unidade Administrativa, pessoa(s) que

possa(m) avaliar os impactos da LC 147/2014 nas suas

aquisições e contratações gerando, como produto palpável

disso, um diagnóstico, relato ́rio ou termo afim. 

Como aplicar os benefícios



II. Trac ̧ar, a partir do documento antes produzido, algo que se 

assemelhe a um plano de ac ̧a ̃o ou de trabalho visando o 

cumprimento da LC 147/2014 detalhando, tanto quanto

possível, todas as tarefas a serem executadas e seus

respectivos responsáveis (além de prazos, metas e resultados

desejados). 

Como aplicar os benefícios



III. Eleger as tarefas, ações, providências (etc.) priorita ́rias para

a implantação da LC 147/2014. 

Como aplicar os benefícios



IV. Avaliar a viabilidade mercadolo ́gica local e regional de 

suprimento pela localidade e região, à vista das suas

demandas e de estratégia idealizada. 

Como aplicar os benefícios



V. Realizar, quando pertinente, as parcerias que se façam

necessárias porquanto há muitos afazeres que são externos à 

sua unidade administrativa que se encontram numa relação de 

extrema interdepende ̂ncia. 

Como aplicar os benefícios



VI. Preparar agentes envolvidos – direta ou indiretamente - por

todo o ciclo de suprimentos para que possam executar

harmonicamente as tarefas do novo modelo de aquisições. 

Como aplicar os benefícios



VII. Executar o plano referido no item II supra por etapas, se

necessário.

Um bom começo (e desafio) é implantar primeiramente as

compras de pequeno valor, por dispensa (artigo 24, II e I, da Lei

nº 8.666 de 1993), diretamente do mercado local. São aquelas

aquisições de R$ 8 mil e R$ 15 mil (ou R$ 16 mil e R$ 30 mil,

conforme o caso).

Ou por quê não começar pelas aquisições de R$ 80 mil.

Como aplicar os benefícios
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Resultados

• Geração de empregos formais e renda;

• Aumento da circulação de riquezas na localidade;

• Geração de outros negócios para o mercado local;

• Melhoria na distribuição de riquezas;

• Incremento dos  pequenos negócios;

• Fortalecimento do empreendedorismo;

• Crescimento  da economia;



• Aumento das  competências dos empresários e 

servidores públicos;

• Redução do tempo dos processos de compras;

• Diminuição da burocracia nas compras da Prefeitura;

• Promoção do Desenvolvimento Sustentável;

• Transparência das Compras Públicas.

Resultados



IMPOSSÍVEL



IMPOSSÍVEL





Marco Regulatório

ME’s e

EPP’s
Aquisições

PPA









OFERTAS DEMANDAS

TRANSAÇÃO CÉLERE E DESBUROCRATIZADA



Cadastro Pró-Ativo





Compras de MEP’s







Jair Eduardo Santana

• Consultor. Advogado. Pesquisador e Professor.

• Mestre em Direito do Estado pela PUC de São 

Paulo.

• Escritor: mais de 30 livros ligados ao Direito e à 

Governança Pública.

• Publicou mais de uma centena de artigos em 

revistas especializadas no Brasil e no Exterior.

• Para saber mais, visite jairsantana.com.br

dlcps.com.br

rsantanaconsultoria.com.br



Obrigado pela atenção!
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