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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo identificar e analisar a utilização, pelo microempreendedor 

individual (MEI), das ferramentas de formação do preço de seus produtos e serviços para 

participarem de processos de licitação na modalidade pregão. Para atingir o objetivo proposto, 

inicialmente foram levantados os conceitos da Contabilidade de Custos e da formação do 

preço de venda. Em seguida, foram discutidas as implicações do tema nos casos estudados 

pela equipe, mediante visitas a Comissões de Licitação com observação direta das sessões e a 

aplicação de entrevistas por meio de questionários aos empresários participantes, bem como 

aos pregoeiros, com a análise de Editais e planilhas de formação de preços. Os dados 

coletados são mostrados e discutidos no presente trabalho, que inclui também, tópicos de 

entrevistas qualitativas com os membros de uma associação de microempresários em bairro 

da periferia de São Luís. 

 

Palavras-chave: Licitação. Pregão. MEI (Microempreendedor Individual). Formação de 

Preços. Contabilidade de Custos. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A figura do “microempreendedor individual” (MEI) foi instituída em 2008 por 

alteração do Estatuto da Microempresa (LC 123/2006), com o intuito de dar oportunidade 

para que o trabalhador informal regularizasse sua situação e finalmente passasse a contribuir 

para a previdência social (INSS), sendo uma opção acessível e uma garantia de direitos e 

benefícios, tal como a isenção no pagamento de taxas e alvarás.   

A Resolução nº 94/2011, do CGSN (Comitê Gestor do Simples Nacional) lista as 

atividades passíveis de enquadramento como MEI – normalmente profissões que exigem 

habilidades manuais ou para profissionais em início de carreira, com baixa remuneração, tais 

como abatedores de aves, açougueiros, manicures, cabeleireiros, cantores, artesãos, 

bordadeiras, borracheiros, marceneiros, motoboys, pedreiros, pintores, professores particular, 

                                                           
1 Artigo produzido a partir do Projeto Interdisciplinar das disciplinas de Contabilidade de Custos, Sistemas de 

Informações Contábeis, Direito Comercial e Societário, Direito e Legislação Tributária e Gestão de Finanças 

Públicas do Curso de Ciências Contábeis da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco – UNDB. 
2 Aluno (a) do 4º Período do Curso de Ciências Contábeis. 
3 Professor orientador. 
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fotógrafos, taxistas, técnicos contábeis, vendedores ambulantes e pequenos comerciantes com 

faturamento máximo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)4 por ano e optante pelo Simples 

Nacional. Além da evolução e amadurecimento como empresário, oferece diversas vantagens 

em relação a outras formas de organização da atividade empresarial, como o Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e possibilidade de emitir Nota Fiscal, isenção de taxas 

e alvarás no registro da empresa, redução da burocracia, pagamento simbólico dos impostos 

(R$ 1,00), independente do valor do faturamento, apoio de caráter previdenciário, acesso a 

linhas de crédito, apoio técnico do SEBRAE e preferência nas licitações públicas. 

Em contrapartida, como obrigação, tem o relatório mensal referente à contribuição 

previdenciária ao Simples Nacional, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de 

Serviços (ICMS) e/ou ao Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, sendo de acordo com 

o ramo que o MEI segue.  

Segundo dados do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no âmbito 

federal, a participação das micro e pequenas empresas na prestação de serviços e 

fornecimento de produtos nas contas públicas ficou em R$ 7 bilhões, valor que representou 

16,9% do total de R$ 41,6 bilhões gastos pelo Governo Federal em 2015. Para aumentar esses 

percentuais, as mesmas precisam estar preparadas para aproveitar novas oportunidades para 

seus negócios. Uma das alternativas são os processos licitatórios, que são as compras ou 

serviços contratados por entes federativos por meio de processos administrativos. Existem 

várias modalidades de licitação. A mais usada é o pregão (eletrônico ou presencial) que é uma 

modalidade do tipo menor preço e que funciona como um leilão invertido. Assim, o lance 

mais vantajoso para a administração é o ganhador.   

Para participar dessa modalidade, o MEI deve se preparar para todas as etapas da 

licitação, tanto na parte documental quanto na parte administrativa - financeira da empresa. 

Por conseguinte, o microempreendedor individual deve procurar maneiras para ter 

informações precisas para que não tenha prejuízo ao ser contratado pelo Poder Público. 

A contabilidade de custos dedica-se ao estudo dos gastos e pode fornecer todas as 

informações necessárias para o preparo do microempreendedor nos pregões em razão de 

produzir informações gerenciais, de desempenho, planejamento e controle das operações, 

além da tomada de decisões. Nesse contexto, encontramos a formação de preço de venda, que 

é uma ferramenta de primordial importância para a gestão financeira da empresa, pois 

                                                           
4 A partir de 1º de janeiro de 2018 esse limite será ampliado para R$ 81.000,00 anuais, conforme autorizado pela 

Lei Complementar 155/2016. 
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possibilita ao empresário verificar se o seu negócio está sendo lucrativo, cobrindo os custos de 

operação, além de ser atrativo para os clientes. 

O processo de formação de preço de venda se dá a partir da coleta de dados de 

diferentes variáveis que são interligadas com o objetivo de serem avaliadas e utilizadas como 

instrumentos decisivos na tomada de decisão sobre o preço ideal de venda. Essa realidade 

induz a um problema que permeia este campo: Como a contabilidade de custos pode auxiliar 

o MEI no que diz respeito à formação do preço de seus produtos e serviços para participarem 

de processos de licitação na modalidade pregão? 

O objetivo deste artigo é identificar e analisar o microempreendedor individual na 

formação de preço de seus produtos e serviços para participarem de processos licitatórios da 

modalidade pregão, evidenciando a contabilidade de custos como elemento fundamental para 

o auxílio no processo de formação de preço para os microempreendedores individuais nos 

processos licitatórios da modalidade pregão, verificando como sua utilização oferece bons 

resultados.  Analisar quais os principais elementos a serem considerados durante o processo 

de formação de preço; identificar quais as principais técnicas que podem ser utilizadas durante 

o processo de formação de preço. 

Os resultados deste trabalho poderão ultrapassar limites acadêmicos, tornando-se 

uma eficiente contribuição para a compreensão do microempreendedor diante dos processos 

licitatórios da modalidade pregão, oferecendo de forma simplificada o entendimento de como 

funciona a formação de preço, dando oportunidade aos MEI’s para conhecerem meios fáceis e 

necessários para um bom empreendimento, explicando que as informações contábeis são de 

grande importância em toda modalidade empresarial. 

O presente artigo busca fornecer ferramentas para auxiliar o MEI na formação de 

preços nos pregões e como minimizar as dificuldades enfrentadas por esses 

microempreendedores. Foram feitas pesquisas bibliográficas e estudos de casos, mediante 

visitas a Comissões de Licitação com observação direta das sessões e a aplicação de 

entrevistas por meio de questionários aos empresários participantes bem como aos pregoeiros, 

com a análise de Editais e planilhas de formação de preços. Também foi realizada entrevista 

com o Presidente de uma associação de microempresários localizada nos bairros Divinéia, Sol 

e Mar, Vila Luizão e da grande São Luís (ACIMAVIL).  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONTABILIDADE DE CUSTOS 

 

A principal finalidade da contabilidade é fornecer informações sobre o patrimônio, 

informações essas de ordens econômica e financeira, que facilitam as tomadas de decisões 

tanto por parte dos administradores ou proprietários como também por parte daqueles que 

pretendem investir na empresa (Ribeiro 2013). A contabilidade deve ser explorada por muitos 

empreendedores e as informações não são apenas pra regularidades fiscais. 

Segundo o Conselho Federal de Contabilidade (CFC, 1995) as informações geradas 

pela contabilidade devem propiciar a seus usuários base segura a suas decisões, pela 

compreensão do estado em que se encontra a Entidade, seu desempenho, sua evolução, riscos 

e oportunidades que oferece. 

 Custos são gastos, que ocorrem necessariamente para fabricação dos produtos da 

empresa, ou seja, gastos para desenvolvimento de novos produtos, que estão ligados à área 

industrial da empresa. (PADOVEZE, 2008). A contabilidade de custos surgiu da necessidade 

de ter um controle interno com resultados mais precisos, servindo como gerador de 

informações para as tomadas de decisões da empresa, auxiliando também o planejamento, 

através de planilhas, rateios e cálculos. 

Com a utilização das informações da contabilidade de custos, os 

microempreendedores individuais já estarão cientes do que é preciso investir para se produzir 

determinado produto, qual será o valor de venda e qual lucro será recebido. 

 

2.2 FORMAÇÃO DE PREÇO 

 

O preço de formação de vendas é uma ferramenta de primordial importância para 

a gestão financeira da empresa, pois é uma das garantias ao empresário de que seu negócio 

está sendo lucrativo, está cobrindo os custos de operação e além de ser atrativo para os 

clientes, é competitivo. 

O processo de formação de preço de venda se dá a partir da coleta de dados de 

diferentes variáveis que são interligadas com o objetivo de serem avaliadas e utilizadas como 

instrumentos decisivos na tomada de decisão sobre o preço ideal de venda. Como objetivos da 

formação de preços, pode-se notar a necessidade que muitas empresas têm de: 
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• Entrar no mercado objetivando conquistar a participação no mesmo; selecionar 

o mercado objetivando alcançar público em determinados segmentos; 

• Recuperar caixa quando, em dificuldades financeiras há a necessidade de 

reduzir seu preço para que o retorno da caixa se dê em menor tempo; 

• Promover uma linha de produtos;  

• Maximizar lucros;  

• Reduzir e/ou eliminar concorrência. 

Segundo o Sebrae, 2017:  

Preço de venda é o valor que deverá cobrir o custo direto da mercadoria, produto 

ou serviço, as despesas variáveis (como impostos e comissões), as despesas fixas 

proporcionais (como aluguel, água, luz, telefone, salários e pró-labore), além de permitir a 

obtenção de um lucro líquido adequado.  

Logo, de acordo com a definição e de um modo básico, pode-se estabelecer o 

preço de venda através da seguinte equação:  

 

Em que:  

• PV corresponde a Preço de Venda; 

• CMV corresponde a Custo de Mercadoria Vendida; 

• DED corresponde a Deduções (Valores permitidos pela legislação que são 

diminuídos do total dos rendimentos tributáveis); 

• DESP corresponde a Despesas; 

• L corresponde a Lucro; 

• O corresponde a Outros; 

Dentre os principais métodos de formação de preços, pode-se destacar margem de 

contribuição, pesquisa de preço, mark-up e fórmula baseada no lucro.  

 

2.2.1 Margem de contribuição 

 

Segundo o Portal de Contabilidade (2017) margem de contribuição é o termo que 

designa a diferença entre as vendas e os respectivos custos e despesas variáveis do período. É 

importante reforçar dois pontos: 
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Despesas variáveis são aquelas que estão diretamente ligadas ao faturamento do 

negócio e que sua variação (aumento ou redução) depende da produção/venda em 

determinado período de tempo. Proporcionalmente, quanto mais vendas são efetuadas, mais 

as despesas variáveis aumentam. Exemplos: comissão de vendedores e impostos. 

Custos é um dispêndio de dinheiro relativo à produção ou compra de bens e/ou 

serviços. Podem ser classificados em diretos e indiretos. Energia elétrica da fábrica é exemplo 

de custo direto. Depreciação, seguros e manutenção de equipamentos são exemplos de custo 

indireto.  

É representada por MC = PV - (CV + DV), onde:  

• MC representa a margem de contribuição; 

• PV é preço de venda; 

• CV são os custos variáveis; 

• DV são as despesas variáveis. 

 

2.2.2 Pesquisa de preço 

 

Kotler (1998) define preço como volume de dinheiro cobrado por um produto ou 

serviço. A pesquisa de preços trata-se de uma sondagem de valores que são praticados pelos 

concorrentes no modo de venda direta. Este método é muito utilizado quando uma empresa 

pretende se sustentar em notoriedade no mercado e também quando o custo do item é um dos 

diferenciais do empreendimento. Torna-se imprescindível que haja uma seleção de 

concorrentes para base de observação e análise de comportamento gerencial.  

É importante ressaltar que em caráter concorrencial, alguns dos selecionados, 

podem praticar valores muito elevados e não chegar a de fato intimidar e ou constituir perigo 

ao negócio. Após isso, é preciso que haja acompanhamento de preços em diferentes 

momentos de mercado para que a análise possa ser mais apropriada.  

 

2.2.3 Markup 

 

Originalmente, o termo markup é muito utilizado na Economia e sua principal 

função é servir como um índice que mostra o quanto o preço de um produto está acima do seu 

preço de aquisição. A Endeavor Brasil (2017) define markup como método de precificação 

com base no custo. Por ser um método muito simples e prático acaba sendo utilizado por 
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diversas empresas. Existem três tipos de markups que variam de acordo com determinados 

fatores que o condicionam: markup total, markup de produto e markup variável. 

No markup total, são incluídas as despesas de venda, os custos de fabricação e as 

despesas administrativas. A constituição do custo total advém da soma dos custos, das 

despesas fixas, dos custos e das despesas variáveis. No markup de produto apenas os custos 

de fabricação são incluídos. Despesas de vendas, despesas administrativas mais os lucros. Já 

no markup variável só se incluem os lucros, as despesas fixas e os custos fixos. Os custos e 

despesas variáveis por sua vez estão incluídos no montante do custo. 

 

2.2.4 Fatores que influenciam na formação do preço de venda 

 

Fatores que influenciam na formação de preço de venda, segundo Lunkes (2003): 

• Método baseado nas características do mercado: 

O método baseado nas características do mercado exige conhecimento profundo 

do mercado por parte da empresa. O conhecimento do mercado permite ao administrador 

decidir se venderá o seu produto a um preço mais alto, de modo que possa atrair as classes 

economicamente mais elevadas, ou a um preço popular, para que possa atrair a atenção das 

camadas menos favorecidas. 

• Método misto:  

O método misto para a formação de preços deve observar a combinação dos 

seguintes fatores: Custos envolvidos; Decisões de concorrência e Características do mercado. 

Seria bastante assustador para a administração de uma organização fixar preços sem a 

combinação desses fatores. De uma maneira ou de outra ela teria de arcar com as 

consequências de sérios erros que poderiam deixar de ser cometidos. Existem diversos fatores 

que influenciam direta ou indiretamente na formação do preço de venda, os quais devem ser 

considerados e incorporados aos preços dos produtos a serem ofertados ao mercado.  Embora 

os métodos anteriores ainda sejam válidos, recebem críticas por desconsiderar aspectos 

importantes como o valor percebido pelo cliente, entre outros. O trabalho procura analisar a 

formação do preço de venda sob três aspectos principais, são eles: Custos de aquisição ou 

produção; Fatores ambientais ou externos; Valor percebido pelo cliente. 

• Custo de aquisição ou produção: 

Em grande parte dos segmentos de mercado, o custo continua sendo o referencial 

na definição do preço de venda.  Até porque não se pode ter lucro vendendo abaixo dos 

custos. No entanto, a definição do preço de venda baseado no custo encontra grande 
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resistência na atual conjuntura. Inúmeras empresas estão abandonando tal filosofia por 

considerar o custo unitário por produto pouco confiável. Tal distorção ocorre em função do 

uso de formas inadequadas de rateio dos custos indiretos de fabricação.  

O Custeio Baseado em Atividades (ABC), de certa forma, melhora em muito a 

definição do custo unitário por produto ou serviço. Segundo Backer e Jacobsen (1977), o 

preço baseado no custo pode ser formado em função dos seguintes métodos: Método do preço 

com base no custo pleno; Método do preço com base no custo de transformação; Método do 

preço com base no custo marginal; Método do preço com base no retorno sobre capital 

investido e Método do preço com base no custo-padrão. 

 

3. DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

 Para elaboração do presente trabalho a equipe realizou pesquisa de campo, 

aplicando questionários de entrevistas a pregoeiros e empresários (modelos dos questionários 

nos Anexos I e II). Também foram visitadas as sedes de microempresas e uma associação de 

bairro que congrega pequenos empresários. 

 No material coletado, constatou-se que foram entrevistados 4 (quatro) gestores 

públicos, responsáveis pela condução dos pregões em Comissões de Licitação Federal, 

Estadual e Municipal, além de 7 (sete) microempresários que participam ou têm interesse em 

participar de licitações e efetuar vendas aos órgãos públicos. 

 Os resultados das respostas às 16 questões formuladas foram tabulados, 

gerando os gráficos expostos adiante. As pesquisas foram quantitativas e qualitativas. 

 

3.1 Pesquisa e entrevistas aos Órgãos Públicos (Pregoeiros e membros das CCL’s) 

 

GRÁFICO 1 – ÓRGÃOS PÚBLICOS PESQUISADOS 

 

                                             Fonte: Autoria própria. 
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A coleta de dados e sua análise a partir do referencial teórico demonstra que as 

formalidades legais necessárias para garantir a lisura e isonomia da escolha da melhor oferta 

para a administração pública, aumentam a burocracia a ser enfrentada pelas microempresas, o 

que faz com que diversos participantes sejam desclassificados ou simplesmente desistam dos 

processos licitatórios. 

A pesquisa foi realizada em órgãos federais (25% da amostra), estaduais (25%) e 

municipais (50% da amostra), escolhidos aleatoriamente conforme calendário disponível nas 

Comissões de Licitação sediadas na cidade de São Luís, capital do Maranhão, entre setembro 

e outubro de 2017 (Gráfico 1 acima). 

 

GRÁFICO 2 – MÉDIA ANUAL DE LICITAÇÕES REALIZADAS 

 

                                                         Fonte: Autoria própria. 

Os órgãos visitados pela equipe realizam dezenas de licitações por ano, sendo de 5 

a 10 no âmbito federal, de 11 a 20 na esfera estadual e de 20 a 25 nos órgãos municipais 

abrangidos pela pesquisa (Gráfico 2 acima). 

 

GRÁFICO 3 – PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS NAS LICITAÇÕES 

 

                                                          Fonte: Autoria própria. 
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Apesar de realizarem a maior parte das licitações – e necessitarem de pequenas 

compras e pequenos serviços – é nas Prefeituras que se observa, contraditoriamente, a menor 

participação de microempresas nos certames (50% participam sempre e a outra metade só 

raramente), conforme se vê no Gráfico 3 acima. Tal percentual aumenta para 100% (às vezes 

participam) na esfera estadual e 100% no âmbito federal (sempre há microempresários 

participando), de acordo com a amostra pesquisada conforme se vê no Gráfico 3.  

O maior distanciamento dos microempresários das licitações municipais poderia 

ser reflexo da menor confiabilidade que as Comissões da Prefeituras inspiram nos licitantes, 

mas essa é uma hipótese que precisará ser analisada em outra pesquisa, pois não foi objeto de 

quantificação no presente trabalho, surgindo apenas como menção na pesquisa qualitativa, em 

que alguns entrevistados mencionaram a “falta de seriedade” de algumas Comissões na 

condução dos trabalhos. 

 
GRÁFICO 4 – CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS 

 

                                                          Fonte: Autoria própria. 
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de licitação (Gráfico 4, acima), o que mostra a relevância do presente estudo para o 

microempreendedor individual, pois tal mercado de venda de bens e serviços ao Poder 

Público é grande relevo econômico e está aquecido, sendo frequente a realização de licitações. 
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GRÁFICO 5 – FATORES DE INABILITAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÕES NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS5 

 

                                                           Fonte: Autoria própria. 

 

Também em 100% dos casos de inabilitação ou desclassificação durante licitações 

realizadas nos órgãos municipais e no federal foi apontado o descumprimento de normas do 

Edital como motivo (Gráfico 5 acima). Dentre tais motivos, identificou-se nas entrevistas 

qualitativas o absoluto desconhecimento por parte dos microempreendedores das ferramentas 

da Contabilidade de Custos para formular suas propostas e fazer lances nos pregões. 

 

3.2 Pesquisa e entrevistas com microempresários e seus representantes 

 
GRÁFICO 6 – QUANTIDADE DE LICITANTES POR SESSÃO 

 

                                                           Fonte: Autoria própria. 
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5Os totais superam os 100% porque neste item o Questionário admitia mais de uma resposta. 
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disputa, conforme Gráfico 6 acima. Já no restante das licitações comparecem apenas 2 (duas) 

empresas, o que inclusive pode prejudicar a competitividade da seleção da melhor proposta, 

mas é não é vedado pela Lei 10.520/2002 que regulamenta o pregão, bastando que a 

administração faça a negociação pelo menor preço com as empresas remanescentes, mesmo 

que em número menor que 3 (três). 

 

GRÁFICO 7 – TIPOS DE LICITAÇÃO 

 

Fonte: Autoria própria. 

  

Como se vê do Gráfico 7 acima, em 62,5% (sessenta e dois ponto cinco por 

cento) da amostra analisada, o critério fixado em Edital para declarar o vencedor foi o de 

menor preço, o que aponta para a importância da Contabilidade de Custos como técnica apta a 

prover as microempresas a participarem da disputa em licitações utilizando planilhas de 

controle de custos e de formação dos seus preços, a fim de que a regra primordial de vitória 

pelo menor preço não leve o microempresário a contratar no prejuízo ou vender a preço vil 

seus produtos ou serviços. 
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GRÁFICO 8 – REPRESENTANTES NAS LICITAÇÕES 

 

Fonte: Autoria própria. 

  

Mais de 1/3 (38%) das licitações são acompanhadas pelos próprios sócios ou 

empresários licitantes, o que denota uma estrutura administrativa típica de microempresas, em 

que o titular do empreendimento prioriza o acompanhamento pessoal das contratações 

relevantes. Mesmo assim, em 50% dos casos, as licitações são acompanhadas por empregados 

ou representantes dos licitantes, a denotar que as médias e grandes empresas também se 

interessam por esse segmento de mercado de vendas para o Poder Público. Este último tópico 

da pesquisa gerou o Gráfico 8 acima. 

 

CONCLUSÃO 

 

Observando os aspectos analisados nota-se o despreparo do Microempreendedor 

Individual – MEI em relação à formação de preço nos pregões. Durante o processo de 

licitação, a contabilidade de custos é fundamental para o auxílio da formação de preço, pois 

determina com precisão os preços de venda. Os custos são apurados com a ajuda do setor 

contábil, que utilizando planilhas, identifica, mensura e informa os custos das vendas dos 

produtos e serviços. Desse modo, percebeu-se que o MEI necessita de um controle financeiro 

para sua empresa, contribuindo para a tomada de decisões. O SEBRAE disponibiliza diversos 

cursos gratuitos sobre formação de preço e licitações, assim como o escritório escola na 

UNDB, que presta assessoria gratuita para o MEI. A equipe disponibilizou aos 
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microempresários entrevistados modelo de planilha de formação de preço, que segue no 

Anexo III. 
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ANEXO I 

QUESTIONÁRIO PARA PROJETO INTERDISCIPLINAR (ÓRGÃO PÚBLICO) 

Esta pesquisa tem como objetivo coletar informações sobre a participação de 

micro e pequenas empresas em Licitações. O pesquisador visa consolidar informações 

práticas e relevantes que balizarão a elaboração de Cartilha/Manual com orientações básicas 

aos micro e pequenos empresários para concorrerem em processos licitatórios. 

 

1. Qual órgão público seu setor pertence? 

Exemplo: Secretaria da Fazenda do Município de São Luís; Universidade Federal do 

Maranhão; Secretaria de Educação do Estado do Maranhão... 

 

2. O Órgão que você atua é: 

a.   Federal 

b.   Estadual 

c.   Municipal 

d.   Outro 

 

3. A fase interna da licitação seguiu uma ou mais das etapas a seguir? 

Marcar todas as opções que se apliquem:  

a.   Estudos preliminares  

b.   Gerenciamento de riscos  

c.   Termo de referência ou Projeto básico 

d.   Nenhum dos anteriores 

 

4. Quanto ao Edital de Licitação: 

Marcar todas as opções que se apliquem: 

a.   Foi obtido sem o pagamento de taxas 

b.   Foi impugnado por um ou mais licitantes 

c.   Foi modificado/republicado 

d.   Nenhum dos anteriores 

5. Quantos servidores/funcionários formam a Equipe de Licitações de seu setor? * 
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Incluir servidores efetivos, cargos comissionados e terceirizados 

a.  1 

b.  2 

c.  3 

d.  4 ou mais 

 

6. Em média, quantas licitações (entre dispensas, cotações e pregões) o Setor de 

Licitações realiza anualmente? 

a.  de 1 a 5 

b.  de 6 a 10 

c.  de 11 a 20 

d.  Mais de 20 

 

7. O setor utiliza-se da cotação eletrônica por de meio do site do Governo? 

a.  Sim 

b.  Não 

c.  Não sabe 

 

8. Há dificuldades/resistências por parte do mercado em fornecer orçamentos à 

Administração Pública? 

a.  Sim 

b.  Não 

c.  Não sabe 

 

9. Há a designação específica de um servidor especialmente destacado para 

pesquisar preços no mercado? 

Efetivo ou Terceirizado 

a.  Sim 

b.  Não 

c.  Não sabe 
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10. Há participação de microempresas ou empresas de pequeno porte nas licitações 

perante o órgão em que você atua? 

a.  Sempre 

b.  Às vezes 

c.  Raramente 

d.  Nunca 

 

11. Há microempresas ou empresas de pequeno porte contratadas nos últimos 12 

meses perante o órgão em que você atua? 

a.  Sim, mediante dispensa de licitação 

b.  Sim, mediante inexigibilidade de licitação 

c.  Sim, selecionada em processo licitatório 

d.  Não 

 

12. Na sua opinião, qual o principal fator que determina a inabilitação/ 

desclassificação de micro e pequenas empresas nas licitações perante a Administração 

Pública? 

 

13. Você acredita que o Governo deveria buscar resolver esta problemática de forma 

eficiente? Caso concorde, por favor nos dê uma sugestão. 
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ANEXO II 

ENTREVISTA PARA PROJETO INTERDISCIPLINAR (Empresário) 

Esta pesquisa tem como objetivo coletar informações sobre a participação de 

micro e pequenas empresas em Licitações. O pesquisador visa consolidar informações 

práticas e relevantes que balizarão a elaboração de Cartilha/Manual com orientações básicas 

aos micro e pequenos empresários para concorrerem em processos licitatórios. 

 

14. Em qual órgão público a licitação foi realizada? 

Exemplo: Secretaria da Fazenda do Município de São Luís; Universidade Federal do 

Maranhão; Secretaria de Educação do Estado do Maranhão... 

 

15. A sessão começou no horário? 

a.   Sim 

b.   Atraso inferior a 5 min. 

c.   Atraso superior a 5 min. 

d.   Adiada 

 

16. Quantos licitantes compareceram à sessão? 

a.   1 

b.   2 

c.   3 ou mais 

d.   Nenhum compareceu 

 

17. Qual a modalidade de licitação realizada? 

a.   Concorrência 

b.   Tomada de Preços 

c.   Leilão 

d.   Pregão Presencial 

e.   Outra. Qual? 

18. Qual o tipo de licitação? 

a.  Menor preço 
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b.  Melhor técnica 

c.  Técnica e preço 

d.  Maior lance ou oferta 

e.   Outra. Qual? 

 

19. Qual o objeto da licitação? * 

a.  Compra de produtos 

b.  Compra de serviços 

c.   Outro. Qual? 

 

20. Qual o valor da licitação? * 

a.  Até R$ 80.000,00 

b.  De R$ 80.000,01 a R$ 150.000,00 

c.  De R$ 150.000,01 a R$ 1.500.000,00 

d.  Acima de R$ 1.500.000,01 

 

21. Algum participante era micro ou pequena empresa?  

a.  1 

b.  2 

c.  3 ou mais 

d.  Nenhum 

Se nenhuma micro ou pequena empresa estiver participado desta licitação, encerre o 

preenchimento do questionário aqui. 

 

22. Caso tenha participado micro ou pequena empresa, ela estava representada por:  

a.  Sócio/Empresário 

b.  Administrador 

c.  Advogado 

d.  Contador 
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e.   Outro. Qual? 

 

23. Ocorreu inabilitação/desclassificação de micro ou pequena empresa nessa 

licitação?  

a.  Sim 

b.  Não 

 

24. Caso a resposta ao quesito anterior tenha sido SIM, qual o motivo da 

inabilitação/desclassificação? 

a.  Falta de documento para habilitação jurídica. Qual? 

b.  Falta de documento para habilitação técnica. Qual?   

c.  Ofereceu preço mais alto 

d.  Ofereceu pior técnica 

e.  Erros formais 

 

25. O licitante declarado vencedor era micro ou pequena empresa? 

a.  Sim 

b.  Não 

c.  Sessão suspensa 

 

26. Houve recursos/impugnações durante a sessão de licitação? 

a.  Sim 

b.  Não 

 

27.  Sua microempresa ou empresa de pequeno porte participou de alguma outra 

licitação perante a Administração Pública nos últimos 12 meses? 

A ser respondido exclusivamente pelo licitante ME ou EPP 

a.  Sim 

b.  Não 

c.  Não sabe/Não quis responder 
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28. Na sua opinião, qual o principal obstáculo/dificuldade enfrentado pelas micro e 

pequenas empresas nas licitações perante a Administração Pública? 

A ser respondido exclusivamente pelo licitante ME ou EPP. 

 

29. Você acredita que o Governo deveria buscar resolver esta problemática de forma 

eficiente? Caso concorde, por favor nos dê uma sugestão. 

A ser respondido exclusivamente pelo licitante ME ou EPP.  
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ANEXO III  

TABELA PARA FORMAÇÃO DE PREÇO 

 

Produto 1 

Produto Unidade Qntd. Custo Sub-total 

Item 
 

0 0 0 

Embalagem 
 

0 0 0 

Etiqueta 
 

0 0 0 

  
CUSTO 

 
R$ 0,00 

  
Margem 

 
120,00% 

  
Preço 

 
R$ 0,00 

Custos variáveis 

Imposto 6,00% R$ 0,00 

Comissão 2,50% R$ 0,00 

Frete 10,00% R$ 0,00 

Taxa cartão 3,80% R$ 0,00 

Custos Fixos Desp. Adm. 10,00% R$ 0,00 

Custo Final do Produto 

  
R$ 0,00 

   
Lucro/unid. R$ 0,00 

   
% Lucro #DIV/0! 

 

Fonte: Retirada do site promo.quantosobra.com.br e modificada. 


