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JUSTIFICATIVA 

A presente propositura visa ampliar o 

espectro de competidores nos certames licitatórios desenvolvidos 

pelo Município, favorecendo às micro e pequenas empresas e 

incentivando o surgimento e desenvolvimento de pequenos 

negócios. 

Acresce-se, portanto, parágrafo ao artigo 55 

da Lei 10.544/88, de forma a obrigar as unidades administrativas da 

Administração Direta e suas Autarquias a enviar cópia do edital das 

licitações desenvolvidas sob a modalidade convite ao SEBRAE, ao 

SIMPI, à FIESP e demais entidades representativas do setor, 

permitindo que outros interessados, além daqueles previamente 

'convidados pela Administração, participem do certame. 

Tal iniciativa já foi implantada no âmbito 

estadual por meio das edição do Decreto n° 43.859, de 2 de março 

de 1999, recebendo manifestação favorável dos dirigentes destas 

entidades. Segundo o superintendente do SEBRAE-SP, Fernando 

Leça, "a medida vai fortalecer a pequena e microempresa, 

"segmento com maior capacidade de geração de empregos". Para 
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Joseph Couri, presidente do SIMPI, "a adoção do sistema 

democratiza o processo de licitações estaduais porque permitirá às 

empresas em condições de competir, acesso às informações." 

Assim, com esta iniciativa, objetiva-se 

democratizar ainda mais os processos licitatórios do Município, em 

favor das micro e pequenas empresas. 
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Pequenas e microempresas 

1 terão melhores 
'c ances em concorrências 

or carta-convite 
Jó PASQUATTO 

as pequenas e microempre-
sas de São Paulo terão a par- . 
tir de agora acesso às licita- 

: ções do Estado feitas por meio de_. 
', 	

car- 
tas-convite.  O governo paulista '1 
çou na quinta-feira o Programa de , 
Compras Governamentais, que favo-
rece o segmento, que engloba 97% '. 
das empresas e responde por 60% 
dos empregos em São Paulo. 

Segundo o vice-governador Geral-
do Alckimin, a medida visa democra-` 
tizar a concorrência ao estimular a: 
pequena empresa, aumentar o nine- 
ro de empregos e até incentivar a 
abertura de negócios.  

O novo sistema de licitação foi cria: L 
do pelo Decreto n.° 43459,  assinado 
pelo governador Covas no inicio do 
mês.  O decreto determina o_entio de  
cópias de cartas-convite de todas as  
obras, serviços e compras das  secreta-
rias, autarquias e twidaçõ-es dTËsta- 

a-õServi • de A •.• • • . Á 	• 
uenaq_s_Enapresa.s-4.5ebrae-SP-}rao 

Sindicato da Micro e P uena Indús-
tria (Simpi e ao De  artamento da 
3/licro-è-Pkuena In ustria da iesp  
fDeempi). Essas entidades repassa-
rão aos associadas os termos das car-
tas-convite. A modalidade carta-con-» 
vite permite a compra direta. 

No modelo de licitação anterior,. 
apenas as empresas oficialmente con- . 
vidadas pelo Estado participavam 
das concorrêt1cias.iQpli  
rão participar as pequenas e mi-
croempresas que tiverem accgso à" -E
ta-convite e apresentem suas propos-
tas de •r com antecedencia de 24 
lioras, em relaçãoio/-5i"--.a --zo -rinal-, pra-
zo esse que permanece vã -do-para-E_ 
convi, a• a-1-1--s o ci 

Segundo-o-as-Cs-sor especial da Se- 
cretana • e  •• pre: • 	1, e'• e e 

Trabalho paulista Francisco arsi7  
beneficio às pequena e mi - 

croempresas será mepn ue a  
Waloria-das licitações-es-taduais é fei-
ta 1---"i-ái"Wn a-a-2e carta-convite. 

Sr~o-crsuperinteildente do Se-', 
brae-SP, Fernarido-Leça;:a-rnedidr,, 
yal-fo-ffireer a pequena e nucroem-
presa,"se:. ento com maior capaci-
dade de geraçao  • e emare: '  

Joseph Coun, presi • ente do Simpi, a 
' -adoção do sistema democratiza o pro-  , 

cesso de licitações estaduais porque 
permitira as empresas em cond~ 
e compe , acesso as ormaçoes. 

VI 	• I • ' 	I 	*1 	 • ". 

: "Com mais fornecedores o ave 
o eescol  ermel or e pode com-
rar mais barato." .... 

;-.De acordo com o antigo sistema % 
de licitações, a carta-convite era en-
viada a pelo menos seis empresas.; .1 
Com o decreto assinado no início dó L 
Ines, todas as pequenas e microem= 
presas serão convidadas. Para carta-1 
convite, os valores são de até R$ 80 
mil para compras e serviços e até R$1, 
150 mil para obras ,de engenharia. 
(Agência Estado) 
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