Informativo da Micro e Pequena Empresa – FIERN

Agenda do Sistema FIERN
28/09 – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DO SISTEMA FIERN
LOCAL: FIERN - Auditório Joaquim Victor de
Holanda, 7º andar.
Horário: 17:00 horas.

Compras Governamentais
Editais Publicados. Links:
Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura de Alexandria/RN
Prefeitura de Caicó/RN
Prefeitura de Macaíba/RN
Prefeitura de Mossoró/RN
Prefeitura de Natal/RN
Prefeitura de Olho D’água dos Borges/RN
Prefeitura de Parelhas/RN
Prefeitura de Parnamirim/RN
Prefeitura de Pau dos Ferros/RN
Prefeitura de São Gonçalo do Amarante/RN
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Indicadores Econômicos
Indústria do Brasil tem em agosto pior nível
de contração em 4 anos. As condições da
indústria do Brasil pioraram em agosto e o
ritmo de contração do setor atingiu o pior
nível em quatro anos diante de forte queda na
entrada de novos pedidos, provocando nova
redução no nível de empregos, de acordo com
o Índice de Gerentes de Compras (PMI, na
sigla em inglês) divulgado na terça-feira
(01.09). Segundo o Markit, o PMI da indústria
caiu para 45,8 em agosto ante 47,2 em julho,
menor patamar desde setembro de 2011 e
permanecendo abaixo da marca de 50 que
separa crescimento de contração pelo sétimo
mês consecutivo. Íntegra: Portal Agência Reuters Brasil

Ano 02 – Número 15 – 17 de setembro de 2015

Interesse M P E
Sebrae/RN promove cursos na área de compras governamentais
Munir representantes dos órgãos públicos e proprietários de pequenos negócios de informações sobre os dispositivos da
Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, as exigências, os benefícios e regras em casos de licitações. Esta é a proposta dos
cursos Comprador e Fornecedor, que vão ser promovidos pelo Sebrae no Rio Grande do Norte, em Natal, no mês de
outubro. O investimento é de R$ 90 e as inscrições podem ser feitas pelo 0800 570 0800. As capacitações fazem parte do
Movimento Compre do Pequeno Negócio que têm o intuito de fortalecer os empreendimentos que faturam até R$ 3,6
milhões por ano. Entre os dias 5 e 9 do próximo mês, compradores públicos, pregoeiros, equipes de apoio, comissão de
licitação, secretários e funcionários da administração pública federal, estadual, distrital e municipal – terão a
oportunidade de conhecer mecanismos para desenvolver procedimentos que legitimem a licitação como uma
importante alternativa de transferência de renda, capaz de impulsionar o desenvolvimento dos pequenos negócios que
podem ser atuados. A carga horária é de 24h e está agendada das 18h às 22h, sendo o último dia de capacitação com
horário das 14h às 22h. Já entre os dias 19 e 23 de outubro, das 19h às 22h, é a vez do curso Fornecedor. As aulas são
indicadas para fornecedores, donos de micro e pequenas empresas, representantes comerciais e de entidades de classe,
contadores, cooperados, associados e pessoas que possuem interesse em fornecer produtos e serviços para a
administração pública federal, estadual, distrital ou municipal. Os participantes vão saber quais são os benefícios da Lei
Complementar 123/2006; análise de risco; inovações jurídicas e empate ficto; análise de risco e preparação para a
licitação; pregão presencial com cota de 25% e quais são os portais de compras. Íntegra: Portal Agência Sebrae/RN.

PLS-C 00542/2015 dispõe sobre a permissão para empresas
inadimplentes com as Fazendas Públicas participarem do Simples
O Projeto de Lei do Senado PLS-C 00542/2015, de autoria da senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM), altera a Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para impedir que as empresas com débitos tributários ou
previdenciários sejam excluídas do Simples Nacional. Esse Projeto permite as micro e pequenas empresas que possuam
débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as Fazendas Públicas, a participarem do Simples.
Íntegra: CNI – Portal da Indústria - Informe Legislativo 026/2015.

Ministérios regulamentam programa de integridade para MPEs
Foi publicada, no Diário Oficial da União da quinta-feira (10.09), a Portaria Conjunta Nº 2.279/2015, assinada pelo
Ministro-Chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), Valdir Simão, e pelo Ministro da Secretaria da Micro e Pequena
Empresa, Guilherme Afif Domingos, que detalha as medidas de integridade a serem adotadas pelas empresas de
pequeno porte e microempresas. São normas mais simples e com “menor rigor formal”, que podem demonstrar o
comprometimento com a ética e a integridade na condução das atividades das pequenas e microempresas, permitindo
sua adequação às exigências do artigo nº 42 do Decreto nº 8420/2015, que regulamentou a Lei Anticorrupção (Lei
no 12.846/2013). De acordo com o texto, as regras são aplicáveis às pessoas jurídicas que cumprirem os requisitos
estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006 (que definiu as empresas de pequeno porte e
microempresas). O Anexo à Portaria publicada no DOU traz uma tabela em que os parâmetros de integridade do artigo
nº 42, do Decreto nº 8420/15, são elencados na primeira coluna, seguidos de esclarecimentos sobre cada um deles
(segunda coluna), e de exemplos de medidas de integridades que atendem a esses parâmetros, na terceira coluna.
As empresas devem comprovar a aplicação das medidas de integridade mediante a apresentação de um Relatório de
Perfil e um Relatório de Conformidade. Íntegra: Portal da Controladoria-Geral da União.

Interesse Geral da Indústria
Projeção de queda da economia este ano chega a 2,55%
A estimativa para a queda do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos no país, passou de 2,44% para 2,55%. A expectativa de retração em
2016 também foi alterada: de 0,5% para 0,6%. Essas estimativas são do boletim Focus, uma publicação semanal elaborada pelo Banco Central (BC), com base em projeções de
instituições financeiras para os principais indicadores da economia. Na avaliação do mercado financeiro, a produção industrial deve apresentar retração de 6,2%, este ano. Na
semana passada, a projeção de queda era 6%. Em 2016, o setor deve se recuperar, mas a projeção de crescimento está cada vez menor: passou de 0,72% para 0,5%. Na
previsão das instituições, a recessão da economia vem acompanhada de inflação acima da meta, este ano. A meta é 4,5%, com limite superior de 6,5%. A estimativa para o
IPCA, este ano, foi ajustada de 9,29% para 9,28%. Para o próximo ano, a expectativa é que a inflação fique abaixo do limite superior, mas ainda distante do centro da meta,
em 5,64%. Na semana passada, essa projeção estava em 5,58%. Na reunião do Copom, no inicio do mês, a Selic foi mantida em 14,25% ao ano, devendo permanecer até o fim
de 2015 e reduzindo em 2016. A projeção mediana (desconsidera os extremos da estimativa) para o fim de 2016 segue em 12% ao ano. A pesquisa do BC também traz a
projeção para a inflação medida pelo IGP-DI, que subiu de 7,75% para 7,77%, este ano. Para o IGP-M, a estimativa passou de 7,63% para 7,77%, em 2015. A estimativa para o
Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe) foi alterada de 9,33% para 9,30%, este ano. A projeção para a cotação do dólar, ao
final este ano foi ajustada de R$ 3,60 para R$ 3,70. Para o fim de 2016, a projeção passou de R$ 3,70 para R$ 3,80. Íntegra: Portal EBC Agência Brasil.
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“[…] o Brasil vive hoje sim uma crise grave, que escancara as consequências do modelo político e econômico atual. Este se
caracteriza pela captura, agigantamento, incompetência e falência do Estado. [...]” Armínio Fraga

