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RESUMO 

Este estudo objetivou descrever e analisar as principais barreiras enfrentadas pelas Micro e 

Pequenas Empresas (MPE) para participarem de licitações, na modalidade pregão eletrônico, 

realizadas pela Universidade Federal de Viçosa. Foram pesquisadas empresas que participam 

e outras que não participam de procedimentos licitatórios na cidade de Viçosa, MG. Trata-se 

de pesquisa descritiva e qualitativa, baseada em um estudo de caso. A coleta de dados ocorreu 

por meio de entrevistas semiestruturadas com representantes de micro e pequenas empresas 

de Viçosa, escolhidas por acessibilidade. Os principais resultados da pesquisa apontam que 

concorrer com preços competitivos é um dos principais desafios para a participação e êxito 

em um procedimento licitatório, sendo os custos operacionais das MPE um dos principais 

componentes do preço dos produtos. Verificou-se a existência acirrada de empresas que 

possuem lojas físicas constituídas e outras abertas exclusivamente para atender às 

necessidades dos órgãos públicos. Além disso, nas organizações públicas, a falta de 

especificações precisas dos produtos, principalmente no tocante às exigências de padrões ou 

parâmetros de qualidade, se apresenta como dificultador desse processo licitatório. Para as 

empresas que não participam de licitações públicas, a falta de foco no mercado das compras 

públicas e o desconhecimento da legislação e das regras de tratamento diferenciado para as 

MPE, além do preconceito das empresas de que o processo é burocrático, fato contestado por 

este estudo, são apontados como entraves para que essas MPE possam participar do processo 

de compras públicas. 

. 
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Licitações. Pregão Eletrônico. 

 

1 INTRODUÇÃO 

As compras governamentais são importantes instrumentos de estímulo à economia, 

tendo em vista o elevado volume de recursos empregados para suprir as necessidades de 

funcionamento dos órgãos e entidades governamentais, além de fomentarem as políticas 

públicas de um país. Esse poder de compra representa elevada fatia da economia de qualquer 

nação (ARLBJORN; FREYTAG, 2012). 



 

Pino (2016) enfatiza que, por meio das compras governamentais, é possível gerar 

emprego e renda, ampliar a arrecadação de tributos e movimentar a economia. Ademais, essas 

compras são consideradas ferramentas estratégicas para o Estado promover o 

desenvolvimento regional. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, as administrações públicas 

diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios se viram obrigadas a adotar, na realização de suas compras, contratações de 

serviços e da alienação de bens, procedimento de licitação pública que assegurasse igualdade 

de condições a todos os concorrentes (BRASIL, 1988). 

A obrigatoriedade de licitar, por mandamento constitucional, carecia de 

regulamentação por parte do Poder Legislativo. Em 1993, foi promulgada a Lei nº 8.666, que 

regulamentou o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e instituiu normas para licitações 

e contratos da Administração Pública (BRASIL, 1993). 

O objetivo do procedimento licitatório é selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração e promover o desenvolvimento nacional sustentável, sem perder de vista os 

princípios constitucionais consagrados no caput do artigo 37 da Constituição de 1988: da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Além desses 

princípios, há aqueles tipificados especificamente para tais procedimentos, como o da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e outros que lhes são 

correlatos (BRASIL, 1988, 1993). 

A necessidade de licitar, de dar condições isonômicas àqueles que pretendem contratar 

com a Administração Pública e promover o desenvolvimento regional sustentável é o que 

permite tratar o tema como política pública, que na visão de Secchi (2015, p. 2) é “uma 

diretriz elaborada para enfrentar um problema público”.Para Guedes e Marques (2016), toda 

licitação tem duplo objetivo: sendo o primeiro proporcionar aos órgãos públicos a realização 

de negócios mais vantajosos e o segundo, assegurar a democratização do acesso às 

contratações administrativas. 

Para Faria et al. (2011), a democratização do acesso às compras públicas e a quebra 

das barreiras geográficas foram possíveis graças à inclusão do pregão eletrônico como 

modalidade de licitação, reduzindo gastos de deslocamento e aproximando demandantes e 

ofertantes em um ambiente virtual de negociação. 

A inclusão do pregão como modalidade de licitação deu-se com a Lei no 10.520, de 17 

de julho de 2002, que instituiu, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de 

licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns (BRASIL, 2002). 

Em 2005, com e edição do Decreto nº 5.450, de 31 de maio, foi regulamentada, no 

âmbito da Administração Pública Federal, a modalidade de licitação denominada pregão 

eletrônico, um dos marcos da democratização das compras públicas no Brasil (BRASIL, 

2005). 



 

Os estudos de Vasconcellos (2008) indicam que o pregão eletrônico pode diminuir 

custos dos produtos em até 25%. Além disso, a inversão de fases da licitação trouxe enorme 

celeridade ao certame, pois, enquanto nas demais modalidades o resultado da licitação demora, 

em média, 120 dias, no pregão eletrônico o resultado é instantâneo. Isso acaba por aumentar a 

capacidade de planejamento das empresas, reduz a incerteza e proporciona dinamismo ao 

processo de compra. 

Se, de um lado, o governo é o maior consumidor de bens e serviços do país, de outro 

as Micro e Pequenas Empresas (MPE) são as maiores geradoras de emprego e renda. Em 

2015, existiam 6.775.493 estabelecimentos deste tipo no Brasil, o que representa 99% de 

todos os estabelecimentos comerciais ativos no país, os quais são responsáveis pela geração 

de 17.192.686 empregos, ou seja, 51,2% de todos os empregos formais do país (SEBRAE, 

2015). 

Com a promulgação da Lei Complementar no 123/2006, que instituiu o Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, o governo passou a adotar em 

seus procedimentos licitatórios um tratamento diferenciado para as micro e pequenas 

empresas. Com isso, abriu-se a possibilidade para que as compras com valores abaixo de 

R$80.000,00 pudessem ser ofertadas pelas MPE, conforme se observa no extrato a seguir: 

 

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a 

administração pública poderá realizar processo licitatório: 

I – destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte nas contratações cujo valor seja de até R$80.000,00 (oitenta mil reais) 

(BRASIL, 2006). 

 

No período compreendido entre 2006 e 2014, a lei trouxe a possibilidade da destinação 

das compras com valores abaixo de 80 mil reais às micro e pequenas empresas, o que, na 

prática, poderia não ocorrer, uma vez que a realização ou não de tais procedimentos acabava 

por adentrar na seara de discricionariedade do gestor público. 

A necessidade de garantir maior participação no mercado das compras públicas às 

MPE fez que o Legislativo brasileiro aprovasse a Lei Complementar no 147/2014, que alterou 

dispositivos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. Essa alteração trouxe 

significativas mudanças na participação das MPE nas compras públicas, tendo em vista que a 

possibilidade estabelecida no art. 48, da LC no 123/2006, foi transformada em 

obrigatoriedade, estando todos os órgãos da Administração Pública obrigados a lançarem as 

licitações com valores abaixo de R$80.000,00 exclusivamente para as micro e pequenas 

empresas (BRASIL, 2014). 

 

Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a 

administração pública: 

I – deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja 



 

de até R$80.000,00 (oitenta mil reais) (BRASIL, 2014). 

 

Embora essa lei tenha trazido a obrigatoriedade da destinação das licitações com 

valores abaixo de R$80.000,00 às MPE, nota-se que o índice de sucesso dessas empresas nos 

certames do governo federal é relativamente baixo. Segundo dados do painel de compras do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (2018), a participação dessas 

empresas no total de compras do governo ainda é pequena. Em 2015, o governo federal 

comprou, via licitação, R$43.695.773.261,85 em produtos e serviços, tendo sido apenas 15,08% 

desse valor homologado para as MPE. Já nos anos seguintes a média de certames vencidos 

pelas micro e pequenas empresas se manteve próxima desse patamar, sendo 13,09% em 2016 

e 14,64% em 2017 (BRASIL, 2018). 

Diante desse contexto, em que o governo abriu a possibilidade de tratamento 

diferenciado para dar maior amplitude à participação das MPE nas compras públicas 

(BRASIL, 2006) e o ambiente virtual trouxe a quebra das barreiras geográficas para a 

participação dessas empresas nas licitações (FARIA, 2011), embora a taxa de licitações 

vencidas ainda seja baixa (BRASIL, 2018), surge a pergunta que motivou este estudo: Quais 

as principais barreiras enfrentadas pelas Micro e Pequenas Empresas para participarem de 

licitações da modalidade pregão eletrônico? 

Na intenção de responder ao problema de pesquisa proposto, foram traçados o objetivo 

geral e os objetivos específicos. Sendo o primeiro, descrever e analisar as principais barreiras 

enfrentadas pelas Micro e Pequenas Empresas para participarem de licitações na modalidade 

pregão eletrônico e para o alcance deste, foram elaboradas suas subdivisões: Identificar os 

principais desafios enfrentados pelas Micro e Pequenas Empresas que participaram e 

venceram pregões eletrônicos e identificar os principais desafios enfrentados pelas micro e 

pequenas empresas que não participam de pregões eletrônicos. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Na administração pública brasileira, via de regra e por mandamento constitucional, as 

compras públicas são realizadas por meio de procedimento licitatório, “ressalvados os casos 

especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante o processo de licitação pública”, devendo o procedimento assegurar igualdade de 

condições às empresas participantes (BRASIL, 1988). 

As compras públicas têm o seu conceito primário estabelecido no art. 6º, inciso III, da 

Lei no 8.666/93, como “toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez 

ou parceladamente” (BRASIL, 1993). Esta lei, em seu art. 3º, estabeleceu que as licitações 

serão processadas e julgadas em conformidade com os princípios da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da isonomia ou igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 

lhes são correlatos (BRASIL, 1993). 



 

Para a realização do procedimento licitatório, a Lei nº 8.666/93 trouxe em seu artigo 

22 cinco modalidades, discriminadas a seguir, por meio das quais a Administração Pública 

satisfaz suas necessidades de contratação de serviços e de fornecimento de bens, bem como se 

desfaz dos seus bens inservíveis: Concorrência, Tomada de preços, Convite, Concurso e 

Leilão. 

Contudo, não basta a observância pura e simples do tipo de licitação escolhida; na fase 

do planejamento da licitação, é preciso compatibilizar o tipo da licitação com a modalidade 

escolhida para o certame. Nesse sentido, Justen Filho (2012b, p. 377) relata o que se segue: O 

leilão é uma modalidade que pressupõe licitação de tipo maior lance. O concurso é uma 

licitação julgada, usualmente, pelo critério de melhor técnica, mas com estrutura muito 

diversa daquela consagrada na Lei 8.666/93. Já a concorrência se presta a qualquer tipo de 

licitação. A tomada de preços, o convite e o pregão são adequados à licitação de menor preço. 

Mas não seria impossível cogitar de uma tomada de preços para licitação de técnica e preço 

ou de melhor técnica. A hipótese de convite com tipo melhor técnica ou técnica e preço não se 

figura como ilegal, mas é pouco recomendável, visto que a sumariedade do procedimento do 

convite é incompatível com o exame dos requisitos de técnica (JUJSTEN FILHO, 2012b, p. 

377). 

Esse é o mesmo entendimento de Di Pietro (2016), ao afirmar que o julgamento deve 

obedecer aos critérios objetivos, em conformidade com o tipo de licitação explicitado no 

instrumento convocatório, afastando qualquer subjetividade ou fator de pessoalidade do 

agente e possibilitando, ainda, a aferição do resultado pelos órgãos de controle. 

A Administração Pública carecia de maior dinamismo em seu processo logístico para 

fomentar, tempestivamente, as políticas públicas e oferecer bens e serviços à população, bem 

como para suprir suas necessidades de funcionamento. Já havia uma regulamentação para 

uma nova modalidade licitatória, cujos procedimentos seriam realizados com o auxílio da 

internet. Contudo, faltava à Administração Pública instituir, por força de lei, uma nova 

modalidade de licitação. Nesse sentido, foi introduzida a modalidade de pregão, ao conjunto 

de modalidades licitatórias, por meio da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu, 

no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para 

aquisição de bens e serviços comuns (BRASIL, 2002). 

Para Pestana (2013), o conceito de pregão pode ser entendido como modalidade de 

licitação, onde o processo administrativo realizado na forma presencial ou eletrônica, através 

do qual a Administração Pública identifica a melhor proposta para a aquisição de 

determinados bens e para a contratação de certa espécie de serviços; logo, o menor preço a ser 

suportado pela Administração Pública (PESTANA, 2013, p. 339). 

Para Faria et al. (2011), além da celeridade, em que o pregão eletrônico se mostra mais 

eficiente, uma vez que consegue finalizar a contratação em tempo menor, comparando com as 

demais modalidades licitatórias, o pregão eletrônico trouxe ganhos de eficiência na redução 



 

do preço contratado. 

Existe consenso entre os pesquisadores sobre o pregão eletrônico, em que o ambiente 

virtual proporciona maior celeridade à sessão, bem como elimina as barreiras geográficas e 

financeiras para a participação nos certames, colocando, dessa forma, a Administração 

Pública, contratantes e o controle social dentro do mesmo ambiente virtual de disputa. Esse 

consenso é ratificado nos estudos de Filho (2009). 

 

Por se efetuar por meio da internet, esta nova forma de licitar torna-se o meio mais 

célere, visto que o tempo gasto no pregão eletrônico é reduzido significativamente, 

além de transparente por possibilitar que qualquer pessoa possa acompanhar o 

processo em tempo real. Outro aspecto satisfatório é que a realização da licitação 

pela internet, sem a necessidade da presença física dos licitantes na sessão, 

possibilita a ampliação do universo de participantes, ou seja, aumenta a 

competitividade (FILHO, 2009, p. 11). 

 

Para Bedin et al. (2015), o pregão eletrônico veio para revolucionar as contratações no 

âmbito da União e demais entes federativos, levando muito mais rapidez tanto na fase interna 

quanto na fase externa dos trâmites licitatórios. Essa revolução apontada por Bedin et al. 

(2015), Faria et al. (2011) e Filho (2009), proporcionando a quebra de barreiras geográficas, a 

redução nos custos para participação nos certames, a celeridade nos procedimentos, o 

aumento da competitividade e a consequente redução no preço final da contratação, é o que 

permite, ao legislador, editar normas para a participação exclusiva de micro e pequenas 

empresas nas licitações com valores inferiores a R$80.000,00. 

Segundo dados do SEBRAE (2015), existiam 6.775.493 MPE em atividade no Brasil, 

gerando 17.192.686 empregos diretos. Desse total de empresas, 743.391 concentravam-se no 

Estado de Minas Gerais e, dessas, 3.168 no município de Viçosa, sendo responsáveis pela 

geração de 9.203 empregos neste município. Pelos vultosos números dessa parcela de 

empresas, percebe-se a sua importância no cenário produtivo nacional, bem como a 

necessidade dos governos em fomentar o seu funcionamento. 

As micro e pequenas empresas apresentam singularidade de gestão, competitividade e 

forma de se ingressar no mercado. Esta seção tem como objetivo identificar algumas dessas 

singularidades, a fim de fazer uma análise mais aprimorada. Nos países como o Brasil, onde 

existe grande desigualdade regional, as micro e pequenas empresas são de alta relevância para 

descentralização industrial (SAMPAIO, 2012). 

A flexibilidade é uma dessas particularidades, sendo esta característica um enorme 

diferencial das grandes organizações. Na visão de Crosta (2000), as MPE, por serem menores, 

possibilitam que seus gestores tenham percepção ampliada de seu cotidiano, com um contato 

mais próximo de seus colaboradores, o que permite ser mais flexível nas tomadas de decisões. 

Esta flexibilidade é um avanço para a instalação de programas de aprimoramento e a inserção 

em mercados que não são possíveis às grandes empresas. 

No Brasil, as MPE são responsáveis por cerca de 60% dos empregos formais e por 100% 



 

dos informais. As MPE respondem por 99,2% dos estabelecimentos e por cerca de 20% do 

PIB, no entanto atendem a apenas 15% das compras governamentais e, apesar de já serem 

conhecidas por sua representatividade econômica, ainda têm muita capacidade de aumentar 

seu poder econômico (SEBRAE, 2017). 

A inserção de um novo negócio ou, mesmo, de novos princípios em uma empresa que 

já está configurada pode ser um plano arriscado, porém isso é importante para o crescimento 

da empresa com melhorias e inovações. Tal ação é bastante encontrada nas MPE, que 

assumem riscos com mais frequência que as grandes empresas. É percebida nos micro e 

pequenos empresários mais coragem em assumir riscos, sendo estes entendidos como algo 

que vai acrescentar no desenvolvimento da empresa (SEBRAE, 2017). 

De acordo com Goldschmidt e Chung (2001) e Kee-Hung (2005), as pequenas 

empresas apresentam maior flexibilidade e estrutura hierárquica mais simples, além de 

acompanharem de perto seus clientes, em comparação com as grandes organizações. Tal 

proximidade é vista na maneira que as empresas de pequeno porte usam para estar próximas 

dos seus consumidores, ouvindo o que eles realmente desejam. Assim, seus produtos e 

serviços tornam seus clientes mais satisfeitos. 

As singularidades citadas nem sempre estão presentes em todas as MPE, uma vez que 

existe grande heterogeneidade. Dessa forma são encontradas empresas que são bem 

arquitetadas e já obtêm efetividade há muito tempo. Contudo, verifica-se que a porcentagem 

de mortalidade das MPE ainda é significativa, e muitas ainda estão em condições de risco 

(GOLDSCHMIDT; CHUNG, 2001). 

Barros e Mondenesi (1973) e Jacintho (2004) afirmam que, muitas vezes, a pouca 

capacidade de gerir as micro e pequenas empresas torna-se um obstáculo para o crescimento e 

equilíbrio da empresa. A menor capacidade, juntamente com decisões feitas de forma 

centralizada, acarreta a presença de vícios e distorções de ordem. É necessário que o micro e o 

pequeno empresário entendam que nem sempre eles apresentam o treinamento suficiente para 

ocupar esse cargo e promover certas atividades administrativas, sendo recomendado que se 

façam cursos específicos e de atualização para o melhor crescimento da empresa. 

Com a promulgação da atual Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988, foi 

adicionado a ela o artigo 170, inciso IX, configurando como um dos pilares da economia, o 

tratamento vantajoso para as microempresas, cuja implantação está sob as normas brasileiras e 

sua sede se encontra dentro do território nacional (SAMPAIO, 2012). 

Em contrapartida, o artigo 179 da Carta Magna veio determinar que a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios seriam obrigados a dar às Microempresas e às 

Empresas de Pequeno Porte, como disposto na lei, tratamento legal diferenciado, com o 

objetivo de encorajá-las, tornando mais simples as obrigações administrativas, previdenciárias, 

tributárias e creditícias, ou por intermédio da erradicação ou diminuição dessas obrigações por 

meios legais.  

A fim de assegurar a efetividade dos mandos estabelecidos na Constituição, foi 



 

estabelecida a Lei no 8.864, de 28 de março de 1994, constituindo leis para as Micro e 

Pequenas Empresas (MPE), referentes ao tratamento diferenciado que simplifica e favorece 

essas empresas, naquelas obrigações já citadas, para o desenvolvimento empresarial. 

Posteriormente, foi promulgada a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, relacionada ao 

regime tributário nas micro e pequenas empresas, empregando um sistema unificado para 

pagamento de impostos e contribuições (SIMPLES), juntamente com outras providências.  

Essa lei tributária recebeu modificação pela Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 

que estabeleceu outro enquadramento para as empresas de pequeno porte, obedecendo ao 

máximo de R$700 mil para 1,2 milhão de receita bruta; e pela Lei no 9.779, de 19 de janeiro 

de 1999, que levantou a questão acerca da exclusão do SIMPLES e outras questões de ordem 

tributária (BOLDRIN; FEDICHINA; HANSEN, 2007). 

A Lei Complementar no 123/06 surge objetivamente para regularizar o “tratamento 

favorecido” às micro e pequenas empresas, encontrado no artigo 170, inciso IX, da 

Constituição Federal, bem como para manter em pleno funcionamento o comando encontrado 

no artigo 179 da Carta Magna, de “tratamento diferenciado” às microempresas e empresas de 

pequeno porte. Assim, esta lei é totalmente criada com respaldo na Constituição Federal, com 

o intuito de efetivar políticas públicas introduzidas pelo constituinte original no formato de 

normas abertas (BRASIL, 2006). 

Esse regulamento legal foi avaliado pelo Decreto n.º 6.204, de 5 de setembro de 2007, 

que normatizou o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado no contexto das micro e 

pequenas empresas acerca das contratações públicas de bens, serviços e obras, na esfera da 

Administração Pública brasileira (BRASIL, 2007). Foi instituído na Lei no 123/06, alterada 

pela Lei no 147/2014, que licitações com valor de até R$80.000,00 efetuadas por órgãos 

públicos federais deveriam, obrigatoriamente, ser destinadas às MPE, com o intuito de 

auxiliar essas empresas e promoverem maior concorrência entre elas. Dessa forma, os órgãos 

públicos precisam modificar seus Editais para conter a expressão “Este Certame é Exclusivo 

para Micro e Pequenas Empresas ou Equiparadas”, impedindo a participação de empresas que 

não se enquadram nas especificações de MPE. (SAMPAIO, 2012). 

No entanto, o Decreto no 6.204 menciona alguns fatos em que se pode burlar a regra 

dos artigos 6º ao 8º. O primeiro acontece quando não existe no mínimo três fornecedores para 

a competição que se enquadrem como micro e pequenas empresas ou que se equiparem, com 

sede no local ou na região e com o potencial para se ater às regras configuradas na ferramenta 

convocatória, de acordo com o inciso I do art. 9º daquele Decreto. O segundo ocorre 

conforme o inciso II do mesmo artigo e é estabelecido quando a Administração não for 

beneficiada ou apresentar perdas para o conjunto e, ou, o complexo que vão ser contratados. 

O terceiro fato acontece se houver dispensa, ou inexigibilidade ou também se existe a compra 

direta e não há licitação, razão por que não são encontradas razões para favorecer as micro e 

pequenas empresas (SAMPAIO, 2012). 

  



 

3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa se caracteriza como descritiva, uma vez que pretende identificar e 

descrever as principais barreiras enfrentadas pelas micro e pequenas empresas na participação 

em procedimentos licitatórios realizados, exclusivamente, para esse tipo de organização 

empresarial. Possui abordagem qualitativa, que na visão de Marconi e Lakatos (2011) 

proporciona ao pesquisador a capacidade de análises mais precisas do comportamento 

daquelas pessoas e da sua relação com o fenômeno estudado. 

Com relação ao método desta pesquisa, foi adotado o estudo de caso. Segundo Yin 

(2010, p. 32), o estudo de caso objetiva “investigar um fenômeno contemporâneo dentro de 

seu contexto da vida real”. Permitindo, dessa forma, entender os fatos associados ao contexto 

social, por meio de métodos de interpretação e observação das informações disponibilizadas 

pelos sujeitos de pesquisa. 

Definem-se como unidade de análise os procedimentos licitatórios, na modalidade 

pregão eletrônico, realizados pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), campus-sede, no 

ano 2017, lançados para a participação exclusiva de MPE, conforme determinação contida na 

Lei Complementar no 123/2006, ou seja, todas as licitações com valor inferior a R$80.000,00. 

Tendo em vista que a taxa de mortalidade de uma MPE nos dois primeiros anos de vida é de 

23,4%, ou seja, aproximadamente a cada quatro empresas abertas no Brasil uma não 

completará dois anos de atividade, optou-se por estudar as empresas que atuam no mercado 

há mais de dois anos. 

Definiram-se sujeitos de pesquisa representantes das MPE localizadas no município de 

Viçosa, MG, que participaram e venceram licitações lançadas exclusivamente para esta 

categoria de empresas e daquelas locadas nessa mesma cidade que não participam de 

procedimentos licitatórios. 

Os sujeitos de pesquisa foram selecionados de forma intencional, sendo escolhidas seis 

MPE com mais de dois anos de atividade que participaram de pregões eletrônicos realizados 

pela Universidade Federal de Viçosa, localizadas no mesmo município desta instituição 

pública, no ano 2017, de acordo com os dados constantes no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores do Governo Federal (SICAF) e no Sistema Integrado de Materiais (SIM) da 

UFV. Ainda, foram selecionadas quatro MPE, também com mais de dois anos de atividade, 

que não participam de licitações, de acordo com dados do Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). 

Para este estudo, a coleta de dados ocorreu em dois momentos distintos: no primeiro 

foi realizada uma pesquisa documental. Durante essa etapa, foram consultadas fontes de 

dados secundários, como o sistema de controle interno da logística da UFV, denominado 

Sistema Integrado de Materiais (SIM), e o Portal de Compras do Governo Federal. A pesquisa 

documental proporcionou a coleta de dados sobre as MPE que participaram dos pregões 

eletrônicos ocorridos na UFV no ano 2017. Outra fonte secundária consultada foram os 

documentos da base de dados do SEBRAE/MG, unidade Viçosa, de onde foi possível extrair 



 

os dados das MPE que, mesmo reunindo todas as condições para concorrer nas licitações 

públicas, não participam desses certames. 

No segundo momento do estudo, realizaram-se entrevistas semiestruturadas com os 

sujeitos de pesquisa, já tipificados no item anterior. Segundo Gil (2009), entrevistas deste tipo 

permitem trabalhar temas complexos, os quais dificilmente poderiam ser investigados 

adequadamente por meio de questionários. Esse autor ainda revela que a entrevista é a técnica 

de que o investigador lança mão diante do investigado e lhe formula perguntas, com o 

objetivo de obter dados que interessam à investigação. 

O roteiro das entrevistas foi realizado de maneira a possibilitar ao pesquisador extrair 

dos entrevistados informações sobre as principais barreiras que dificultam ou impossibilitam a 

participação nos procedimentos licitatórios. Para isso, levaram-se em conta os aspectos legais 

do processo, os aspectos mercadológicos de cada empresa pesquisada e dos seus recursos 

humanos e financeiros disponíveis, entre outros. 

Os sujeitos de pesquisa foram convidados para participarem deste estudo, sendo-lhes 

presentado o termo de confidencialidade e sigilo e, no final, recolhida uma declaração de cada 

participante, sendo este último o documento que comprova a participação de cada um dos 

entrevistados no estudo. As entrevistas foram realizadas individualmente e gravadas em mídia 

eletrônica para posterior transcrição, com o intuito de facilitar a análise e apresentação dos 

dados. 

Para análise dos dados obtidos por meio das entrevistas semiestruturadas, optou-se 

pela análise de conteúdo. Para Gil (2009), o surgimento desta técnica se deve à necessidade de 

analisar e interpretar o grande volume de informações produzidas pelos meios de 

comunicação. Bardin (2011) estabelece que a análise de conteúdo se subdivide em três etapas, 

sendo a primeira a pré-análise, o momento em que se realiza a organização do material 

coletado, sistematizando e operacionalizando as ideias centrais. A segunda ocorre quando as 

unidades de registro e categorias são definidas, o que essa autora denomina de sistematização 

da pesquisa. Por fim, a terceira etapa corresponde à interpretação dos dados, momento que o 

pesquisador estabelece as relações e interpretações, com a finalidade de compreender o 

fenômeno, apoiado na bibliografia que sustenta o estudo. 

A primeira etapa, pré-análise, foi realizada após a execução das entrevistas, que foram 

gravadas em mídia eletrônica e depois transcritas, de forma a facilitar a análise. Os 

entrevistados receberão identificação por letras e números, por exemplo: E1, E2, E3...En. A 

segunda etapa, sistematização da pesquisa, que para Bardin (2011) pode ser feita em dois 

momentos: o primeiro, a priori, em que as categorias são sugeridas de acordo com o marco 

teórico; e o segundo, a posteriori, as categorias são elaboradas após a análise do material. Para 

melhor aproveitamento do conteúdo das entrevistas, definiu-se que a categorização se daria a 

posteriori, levando-se em conta as respostas dos entrevistados. 

Por fim, tem-se a etapa da interpretação dos dados, em que foram analisadas as 

respostas de cada entrevistado e comparadas com a teoria que sustenta este estudo, bem assim 



 

com todo o aparato legal que norteia as aquisições de bens e serviços pela Administração 

Pública. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

Sobre o perfil dos dez entrevistados, evidencia-se que a maioria deles é do sexo 

masculino, com idade variando entre 28 e 64 anos e escolaridade oscilando entre ensino 

médio e ensino superior (60% da amostra). Com relação à função na empresa, 60% são 

proprietários, 30% são sócio-proprietários e apenas 10% possuem o cargo de gerente. 

Quanto à área de atuação das MPE, a grande maioria (80%) está inserida no comércio, 

10% no setor de serviços e outros 10% no setor da indústria. Quanto ao perfil das empresas no 

que se refere ao quadro funcional de cada uma, verifica-se que 40% das MPE’s em estudo 

possuem entre 6 e 9 funcionários, 20% mantêm de 4 a 6 trabalhadores, 20% contam com 

servidores que variam de 0 a 3 e 20% possuem mais de 10 funcionários registrados. 

Sobre a compreensão dos entrevistados quanto ao procedimento licitatório, eles foram 

indagados sobre o nível de dificuldade do processo para participar de uma licitação, sendo 

apresentadas aos entrevistados cinco categorias: fácil, médio, não sei opinar, difícil e muito 

difícil. Percebe-se que eles, em sua maioria (60%), não souberam opinar, 30% consideraram o 

processo fácil e outros 10% entenderam que o grau de dificuldades é médio. 

Conforme estabelecido no percurso metodológico e em consonância com os estudos 

de Bardin (2011), as categorias de análise foram definidas a posteriori, ou seja, após a 

realização das entrevistas. Conforme é possível verificar no Quadro 2, foram definidas três 

categorias de análise, as quais se subdividiram em subcategorias, proporcionando maior 

amplitude à análise dos dados. 

 

Quadro 2 – Categorias e subcategorias do conteúdo das entrevistas 

Categoria Subcategoria 

Percepção dos representantes 

das MPE que participam de 

licitações públicas, na 

modalidade pregão eletrônico, 

sobre o processo licitatório 

- Quanto aos desafios para participar dos certames 

- Quanto ao nível de conhecimento sobre compras públicas 

- Quanto aos fatores estratégicos da empresa 

Desafios enfrentados pelas 

empresas vencedores de 

pregões eletrônicos 

- Para participar de licitações da modalidade pregão eletrônico 

- Dificuldades com o pagamento pelos órgãos públicos federais 

- Quanto à documentação da empresa 

- Sobre a política de pós-venda 
- Transparência no processo licitatório 

Desafios enfrentados pelas 

empresas que não participam 

de pregões eletrônicos 

- Política de venda da empresa 

- Principais clientes 

- Política de incentivos governamentais 

- Informações sobre as compras públicas 

- Dificuldade de entendimento do processo licitatório 

- Ambiente virtual de disputa 

- Documentação exigida para participação em licitações 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 



 

Realizada a definição das unidades de registro e categorias, etapa que Bardin (2011) 

denomina sistematização da pesquisa, passou-se à análise dos dados coletados nas entrevistas. 

Como ponto de partida para a compreensão do processo de licitação pública, buscou-se 

analisar os fatores que despertaram o interesse das MPE em participar do processo de 

compras públicas e, consequentemente, das licitações. 

A maioria dos entrevistados destacou como fator motivador para a participação nas 

compras públicas o fato de constantemente serem contatados por órgãos públicos para 

elaborarem orçamentos de produtos da sua linha de fornecimento. Contudo, esses empresários 

destacaram que os orçamentos eram realizados, mas as compras não se efetivavam, suscitando, 

dessa forma, a curiosidade e vontade de saber de quem a Administração Pública estava 

adquirindo os produtos orçados e como suas empresas poderiam participar desse mercado. 

Foi possível verificar alguns elementos motivadores dos empresários e representantes 

de MPE que participaram deste estudo para procurarem fazer parte do universo de empresas 

que transacionam com o poder público. Entre esses elementos, pode-se destacar a procura de 

orçamentos por parte dos órgãos públicos, que necessitam dos valores dos produtos/serviços 

para efetivação de suas compras, a formação do empresário ou de seu representante. Isso e 

mais as experiências positivas com o setor público e a indicação dos usuários finais de 

produtos adquiridos por instituições públicas. 

Os entrevistados foram unânimes ao relatarem que o preço é um dos fatores mais 

desafiadores para se obter sucesso em um processo licitatório. Muitas vezes, a concorrência 

não se dá em pé de igualdade, visto que existem grandes empresas que também participam de 

pregões. Outro fato relevante ressaltado por E4 reside no fato de que, em alguns casos, uma 

empresa que possui loja física constituída, com despesas de aluguel, funcionários e outras, 

concorre com empresas virtuais, que existem apenas para vender a órgãos públicos, sem 

custos operacionais, sem estoques etc. 

Para driblar tal dificuldade, E6 teve que adotar estratégia diferente. Como ele não 

conseguiria competir com empresas sem custos operacionais ou com custos relativamente 

baixos, a solução foi adotar uma nova metodologia de compra, abandonando antigos 

fornecedores e passando a comprar diretamente dos importadores ou dos fabricantes, o que 

lhe garantiu condição de concorrer com os demais. Entretanto, E1 possui uma empresa 

formalmente constituída somente para venda de produtos às instituições públicas. Ele não 

dispõe de uma loja física e observa uma série de vantagens no atual formato do seu negócio: 

Quando a análise acontece em relação aos pagamentos realizados pelas instituições 

públicas em função das compras por elas realizadas, E1, E2, E4 e E6 afirmam que não 

encontram dificuldades nesse ponto. Para eles, o pagamento acontece da forma como foi 

pactuado entre as partes. Em alguns casos pontuais há atrasos, mas nada que fuja à 

normalidade da relação comercial, sendo esses problemas os mesmos que ocorrem nas vendas 

feitas no balcão, com pequenos atrasos. 

Passando pela análise da documentação necessária para o cadastro e participação nos 



 

procedimentos licitatórios, verifica-se que as empresas não encontram dificuldades, uma vez 

que não se exige nada mais do que é necessário para que elas comecem as suas atividades. Os 

achados desta pesquisa, quanto aos documentos necessários à participação nos procedimentos 

licitatórios, remetem aos estudos de Moreira Neto (2014), ao verificar que o pregão busca a 

celeridade e a diminuição da burocracia dos processos. 

Com relação às políticas de entrega de mercadorias e pós-venda, E6 relata que o prazo 

concedido pelo órgão licitante, que geralmente é de 30 dias, é suficiente para que as empresas 

cumpram com a obrigação assumida na licitação, o que permite que elas adquiram o produto 

dos seus fornecedores e façam a entrega com tranquilidade. Quanto ao mesmo tema, E1 

afirma que, após a homologação do processo e a emissão da correspondente ordem de compra, 

todas as dúvidas quanto à descrição do produto, quando não sanadas com o pregoeiro no 

momento do certame, são dirimidas com o solicitante. Existe, ainda, a possibilidade de 

encaminhar a descrição do produto à pessoa que solicitou a compra para que a entrega 

transcorra dentro do esperado e não haja divergência na especificação do produto. 

Todos os entrevistados consideram o processo de compras públicas por meio de 

pregão, na modalidade eletrônica, um procedimento transparente. Na percepção deles, as 

fraudes são dificultadas, uma vez que não se sabe contra quem a empresa está concorrendo, 

não há a identificação dos licitantes durante a sessão pública. A atuação impessoal do 

pregoeiro, em consonância com os princípios licitatórios, também impede que empresas 

sejam preteridas em detrimento de outras. Um aspecto negativo, evidenciado nos relatos de 

E2 e E3, está na baixa qualidade dos produtos não por parte das empresas, mas em virtude da 

sua especificação mal feita pelo órgão licitante. 

Para compreender a opção das empresas em não participarem das compras públicas, 

realizadas por meio de pregões na modalidade eletrônica, questionou-se os entrevistados 

como acontecem as vendas em seus estabelecimentos, quando foi possível verificar que 

grande parte é feita no balcão. O público-alvo dessas empresas também foi objeto de análise, 

sendo verificado que, em sua maioria, os clientes são estudantes, donas de casa, professores e 

funcionários públicos. Questionaram-se os entrevistados a respeito da nova política do 

governo de direcionar as licitações com valores inferiores a R$80.000,00 para as MPE, 

quando ficou nítido o desconhecimento deles a respeito desse valor. 

Quanto às informações dos entrevistados acerca das compras públicas, verificou-se 

que eles obtiveram algumas sobre o processo, mas, por entendê-lo muito burocrático, teoria 

contestada neste estudo, muitos não se interessaram ou não buscaram se aprofundar no tema. 

No mesmo sentido caminham os estudos de Torres, Mayer e Lunardi (2013) ao destacarem 

que diversas MPE desconhecem o processo licitatório e algumas apresentam conhecimento 

acerca dessa legislação que as auxilia e até mantém interesse nelas. Contudo, devido à crise 

econômica, ao desemprego e à diminuição das contratações, juntamente com a grande 

burocracia vigente, as MPE não conseguem perceber opções dentro do mercado e manifestam 

receio em participar das licitações. 



 

Verifica-se que alguns pontos são determinantes para que as micro e pequenas 

empresas participantes deste estudo não participem dos procedimentos licitatórios. Observou-

se que a falta de conhecimento sobre o funcionamento do pregão, aliada à ausência de 

informação – ou como relatado por E8 –, ao desconhecimento sobre a onde buscar a 

informação, à inexistência de treinamento e ao preconceito entre essas MPE de que empresas 

maiores, ou até mesmo os seus fornecedores, participarão dos procedimentos com valor 

inferior aos praticados por eles, tudo isso acaba se tornando um limitador ou uma barreira 

para que essas empresas participem dos certames. 

Outro aspecto evidenciado nesse estudo consiste na falta de estrutura e recursos 

humanos adequados das MPE para participarem de licitações. Na maioria dos casos, os 

proprietários dessas empresas são os responsáveis pela realização de todas as tarefas, motivo 

que os impedem de se capacitarem para participar das licitações, como relatado por E8, E9 e 

E10. Isso porque, na visão desses empresários, a falta de capital humano constitui importante 

barreira que os impede de fazer parte do grupo de MPE que negociam com órgãos públicos. 

A possibilidade de fraudes ou favorecimentos não é a maior preocupação das empresas 

pesquisadas. Na visão dos seus representantes, a especificação do produto feita pelo órgão 

público não retrata fielmente as necessidades de contratação da Administração Pública, 

abrindo, dessa forma, a possibilidade de pessoas participarem do processo visando atender aos 

seus anseios e não às necessidades da licitante. Também foi possível verificar que os 

entrevistados acreditam que grandes empresas são proprietárias de MPE exclusivamente para 

participarem das compras públicas destinadas a essa categoria de empresas. 

Com relação à documentação necessária para a participação das empresas nas 

licitações, o estudo mostra que esse fator não constitui empecilho ou um limitante à 

participação das empresas nas compras públicas. O grupo entrevistado das MPE que não 

participam de licitações foram unânimes ao afirmarem que, mesmo não vendendo para órgãos 

públicos, mantêm toda a documentação em dia. 

Diante das afirmações dos entrevistados, foi possível identificar as principais 

dificuldades enfrentadas pelas micro e pequenas empresas para participarem de licitações na 

modalidade pregão, em sua forma eletrônica, destinadas exclusivamente a essa categoria de 

sociedade empresarial. Para facilitar a visualização de tais barreiras, os principais 

apontamentos foram agrupados no Quadro 3. 

 
Quadro 3 – Principais barreiras enfrentadas pelas MPE para participarem de licitações públicas 

Grupo de empresas Barreiras 

Empresas que participam de 

licitações 

- Manter preço competitivo 

- Custo operacional do negócio 

- Concorrência acirrada com empresas constituídas exclusivamente para 

participarem de licitações 

- Falta de especificação correta dos produtos pretendidos pelos órgãos 

públicos 
- Ausência de critérios de qualidade para os produtos adquiridos por meio de 



 

licitações 

Empresas que não participam 

de licitações 

- Ausência de foco no mercado das compras públicas 

- Desconhecimento sobre a legislação referente às compras públicas 

- Desconhecimento da legislação que estabelece tratamento diferenciado às 
MPE 

- Preconceito sobre a burocracia das compras públicas 

- Falta de treinamento e capacitação 

- Ausência de recursos humanos 

- Falta de especificação correta dos produtos pretendidos pelos órgãos 

públicos 

- Concorrência acirrada com empresas constituídas exclusivamente para 

participarem de licitações 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Este estudo evidencia, entretanto, que a documentação exigida para a participação nas 

licitações públicas não é entrave à participação das MPE nesses certames. Também, as 

empresas que participam dessas competições comerciais ressaltam que a boa comunicação 

estabelecida com o pregoeiro e a possibilidade de sanar dúvidas diretamente com o usuário do 

produto solicitado pelos órgãos públicos constituem um facilitador para a negociação. Outro 

aspecto positivo, que cumpre ressaltar, está no prazo geralmente concedido pelos órgãos 

públicos, que na visão dos entrevistados é suficiente para que as compras sejam adquiridas 

dos seus fornecedores e entregues aos órgãos públicos. Por fim, a transparência e a 

dificuldade para haver fraudes constatadas tanto por quem participa quanto por quem não 

participa das compras públicas representam um ponto positivo para as licitações realizadas 

por meio eletrônico. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo foi capaz de responder aos dois objetivos específicos propostos, sendo o 

primeiro identificar os principais desafios enfrentados pelas micro e pequenas empresas que 

participaram e venceram pregões eletrônicos realizados pela Universidade Federal de Viçosa 

(UFV). Para satisfazer tal objetivo, foram feitas entrevistas com representantes de um grupo 

de MPE que participam dos pregões eletrônicos realizados pela UFV. 

O segundo objetivo específico deste estudo, qual seja identificar os principais desafios 

enfrentados pelas micro e pequenas empresas que não participam de pregões eletrônicos, 

também foi satisfeito por meio de entrevistas. Contudo, observou-se um grupo de MPE que 

não participam de pregões eletrônicos realizados pela UFV e por outros órgãos públicos. Ao 

responder aos dois objetivos específicos, satisfaz-se também o objetivo geral desta dissertação, 

que é descrever e analisar as principais barreiras enfrentadas pelas micro e pequenas empresas 

para participarem de licitações na modalidade pregão eletrônico realizadas pela Universidade 

Federal de Viçosa. 

Entre as empresas que participam de licitações, foi possível verificar que o preço é um 

dos fatores mais desafiadores para o sucesso em um processo licitatório. Muitas vezes, a 



 

concorrência não se dá em pé de igualdade, uma vez que em alguns pregões existe a 

participação de grandes empresas, de forma indireta, quando o valor do certame é inferior a 

R$80.000,00, por meio de empresas abertas por essas, com perfil de pequeno porte, que, 

segundo os entrevistados, têm o único intuito de participarem das licitações exclusivas para as 

MPE. 

Outro fato relevante observado neste estudo é que algumas empresas possuem loja 

física constituída, com aluguel a pagar, funcionários e demais despesas de uma empresa 

qualquer, enquanto outras são constituídas somente para efetuar vendas para órgãos públicos, 

sem loja física e com custos operacionais muito baixos, o que as confere vantagem em relação 

às demais, sendo essa uma das dificuldades apontadas pelos entrevistados. 

No que diz respeito à documentação exigida para participação nos procedimentos 

licitatórios, os achados vão ao encontro dos estudos de Moreira Neto (2014), ao verificar que 

o pregão busca a celeridade e a diminuição da burocracia dos processos, sendo esta também 

uma afirmação unânime dos entrevistados. 

A utilização da tecnologia da informação nos processos de compra dos órgãos 

públicos também trouxe alguns benefícios, na visão dos entrevistados. A transparência é 

citada como ponto positivo do processo, bem como a interação que se estabelece entre 

licitante, pregoeiro e solicitante, a fim de evitar problemas e divergências com a especificação 

do produto desejado. Tais apontamentos ratificam os achados de Squeff (2014), ao afirmar 

que efetuar compras via licitação, na modalidade pregão eletrônico, torna o processo 

transparente. 

Para as MPE que não participam de pregões eletrônicos, um dos principais 

dificultadores dessa não participação está no foco de mercado escolhido por elas. A maioria 

vende, exclusivamente, no balcão, sendo a ampliação do campo de venda um desafio que 

passa por ampliar investimento em treinamento e capacitação e pela contratação de recursos 

humanos. Além disso, a maioria das empresas que participaram do estudo demonstra 

desconhecimento das regras de favorecimento para as micro e pequenas empresas 

concorrerem nas compras públicas. 

Este estudo permitiu, para a unidade de análise definida na pesquisa, desmistificar o 

fato de que a exigência exacerbada de documento, por parte dos órgãos públicos, se apresenta 

como fator limitante para a participação das MPE nos processos licitatórios. Com relação a 

esse fato, todos os entrevistados que participam de licitações afirmam que deles não é exigido 

nenhum documento além daqueles obrigatórios para a constituição e funcionamento da 

empresa, o que corrobora os estudos de Faria et al. (2011) e Moreira Neto (2014), que 

chegaram a essa mesma conclusão. 

Contudo, este estudo não esgota o assunto, razão por que, para trabalhos futuros, se 

recomenda a realização desta mesma análise em outras regiões do país, com vistas a 

aprofundar o tema e verificar a eficácia do tratamento diferenciado estabelecido pela Lei 

Complementar nº 123/2006. Em outra análise, defende-se a discussão ampla entre os 



 

envolvidos em toda a sistemática de compras governamentais, no sentido de buscar elementos 

e formas de diminuir as barreiras para a participação das MPE nas compras públicas, bem 

como para tornar o processo mais célere, eficiente e dinâmico. 

Como limitações deste estudo, aponta-se o pequeno número de entrevistados, bem 

como as limitações geográficas impostas à pesquisa, visto que foram entrevistados 

representantes apenas de empresas da cidade de Viçosa, MG, o que impede ao pesquisador 

fazer comparações com outras regiões do Estado e também do país. 
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