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a lei CoMpleMentar �23/06 e as liCitações públiCas

A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional 
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, é o reflexo de um trabalho de quase três 
anos dos pequenos empresários brasileiros.

Entre os vários aspectos inovadores da lei está o tratamento diferenciado e favorecido 
a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no que se refere ao acesso ao mer-
cado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos 
(artigo 1º, inciso III).

o Que É a liCitação: 

A licitação é um procedimento administrativo destinado à seleção da melhor proposta 
dentre as apresentadas por aqueles que desejam contratar com a Administração Pública, para 
atender aos interesses públicos.

Qual É a sua destinação:

A garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta 
mais vantajosa para a Administração, devendo ser processada e julgada em estrita conformi-
dade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julga-
mento objetivo e dos que lhes são correlatos, conforme determina o art. 3º da Lei de Licitações.

O principio da igualdade impõe à Administração elaborar regras claras, que assegurem 
aos participantes da licitação condições de absoluta equivalência durante a disputa, tanto en-
tre si quanto perante a Administração, sendo intolerável qualquer espécie de favorecimento.

A igualdade é princípio impeditivo da discriminação entre os participantes do certame, 
vedando a existência de situações que favoreçam uns em detrimento de outros.

Mas, com o advento da Lei Complementar nº 123/06 (Estatuto Nacional da Microempresa 
e da Empresa de Pequeno Porte), as micro e pequenas empresas passaram a ter certos benefí-
cios quando participarem de licitações públicas.

Esta nova lei veio dar efetividade ao art. 170, IX, da Constituição Federal, que estabelece, 
dentre os princípios gerais da atividade econômica, o tratamento favorecido para as empresas 
de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração 
no País.

Com efeito, e no caso específico das licitações, dispõe o art. 1º do Estatuto que “esta Lei 
Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser 
dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere: III – ao acesso a cré-
dito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos Poderes 
Públicos, à tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão”. 
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MiCroeMpresas e eMpresas de peQueno porte:

Consideram-se microempresas o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que 
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e qua-
renta mil reais), e empresas de pequeno porte o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equi-
parada, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e 
quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).

CoMo funCiona pelo Mundo	

Os Estados Unidos foi o primeiro país a implantar estes benefícios para os pequenos em-
presários. Durante Segunda Guerra Mundial (1939-1945), as pequenas empresas ficaram sem 
chances de competir com as grandes indústrias, que se voltavam para a guerra. Para resolver 
a situação e inserir as pequenas no mercado da guerra, foi criada em 1942 a “Corporação 
de Pequenas Fábricas de Material Bélico” (“Smaller War Plants Corporation - SWPC”), que já 
tratava da obtenção de contratos governamentais pelas pequenas empresas. Com o fim da 
guerra, foi extinta a SWPC, sendo criado o “Escritório da Pequena Empresa” (“Office of Small 
Business - OSB”), do Departamento de Comércio. Logo em seguida, diante da Guerra da Co-
réia (1950-1953), foi criada a “Administração de Pequenas Fábricas Ligadas à Defesa” (“Small 
Defense Plants Administration - SDPA”), que também incluía atividades relacionadas a contratos 
governamentais com as pequenas empresas. Enfim, eis que o Presidente Eisenhower decide 
propor a criação de uma agência independente para as pequenas empresas, como uma nova 
instituição, o que foi aprovado pelo Congresso em 30 de julho de 1953, com a “Lei de Apoio às 
Pequenas Empresas” (“Small Business Act - Public Law 83-163, 67 Stat. 232”), nascendo assim 
a “Administração de Pequenas Empresas dos Estados Unidos” (“The U.S. Small Business Admi-
nistration - SBA”). Essa é a norma legal vigente até hoje, ainda que com alterações sofridas ao 
longo dos anos.

 Outros países também legislaram a favor das pequenas empresas nas licitações. O Ja-
pão, no período de sua reconstrução pós-guerra (1945-54), estabeleceu uma política específica, 
criando em 1948 a “Agência da Pequena e Média Empresa” (“Small and Medium Enterprise 
Agency - SME”), objetivando o desenvolvimento da economia nacional, a redução da con-
centração do poder econômico e oportunidades justas e iguais para as pessoas se engajarem 
em um negócio. Posteriormente, passou a tratar de desenvolvimento regional e inclusão das 
pequenas empresas nas compras governamentais. A França estabeleceu a sua política em 
1980, incluindo o objetivo de desenvolvimento regional, a criação de emprego e, mais adiante, 
os benefícios das pequenas empresas na área de licitações. A Alemanha e a Itália também 
seguiram os exemplos e instituíram políticas de inserção das pequenas empresas nas contra-
tações governamentais. O Canadá, por sua vez, começou a implementar políticas de compras 
governamentais para as pequenas empresas a partir de 1995. Já a Inglaterra estabeleceu um 
plano específico e detalhado de inclusão das pequenas nas contratações públicas em 2003, 
época em que a União Européia realizava pesquisas e iniciativas para que outros países do 
bloco adotassem regras semelhantes. No contexto geral, determinados países do “Grupo dos 
Oito” - G8 foram os pioneiros.
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as liCitações e o estatuto:

As alterações introduzidas pelo Estatuto da Micro e Pequena Empresa trazem imediatas 
e profundas repercussões no procedimento das licitações, que devem ser observadas ime-
diatamente por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e 
municipal.

O primeiro dispositivo legal que estabelece o tratamento diferenciado trata da compro-
vação de regularidade fiscal, que é exigência para habilitação da licitante.

Dispõe o art. 42 que, 
“nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das micro-
empresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito 
de assinatura do contrato.”

o Que diZ a lei nº 8666/93:

A documentação relativa à regularidade fiscal consistirá em prova da inscrição no ca-
dastro de contribuintes e apresentação das certidões negativas de regularidade para com a 
Fazenda Federal, inclusive INSS e FGTS, Estadual e Municipal.

interpretação:

A situação nova trazida pela LC 123/06 não significa que as licitantes micro e empresas de 
pequeno porte estejam desobrigadas de apresentar as certidões fiscais no momento da habi-
litação. Na verdade, devem elas apresentar toda documentação exigida pelo edital, inclusive 
certidões fiscais positivas, isto é, aquelas que demonstrem a existência de débito.

O art. 43 do Estatuto é claro ao estabelecer que as microempresas e empresas de pe-
queno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. Vejamos:

“Art. 43- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documen-
tação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição.
§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponde-
rá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certa-
me, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa.
§ 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o 
deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem pre-
juízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes rema-
nescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 



Confederação naCional de MuniCípios�

C
id

a
d

eC
o

M
p

r
a

s

revogara licitação.”
O que o Estatuto determina é que, havendo restrições na documentação fiscal, isso não 

impedirá a licitante de participar do certame, mas sim de assinar o contrato com a Administra-
ção se o problema não for regularizado até este momento.

Mesmo assim, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou par-
celamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa, conforme fica expresso no § 1º do art. 43 do Estatuto.

Somente com a não-regularização da documentação, no prazo previsto, é que ocorrerá 
a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

O Estatuto trouxe também outra forma de favorecimento às microempresas e empresas 
de pequeno porte, que é a preferência na contratação no caso de empate, estatuída pelo 
artigo 44:

“Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, pre-
ferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte. 
§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apre-
sentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 
ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1o 
deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.” 

Caso ocorra um empate a Lei Complementar 123/06 também previu em seu artigo 45 a 
forma e os critérios de desempate:

“Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorren-
do o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vence-
dora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado; 
II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as re-
manescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do 
art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito; 
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabeleci-
dos nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta.
§ 1º Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste ar-
tigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame.
§ 2º O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta ini-
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cial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte.
§ 3º No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte 
mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob 
pena de preclusão.”

Como critério de desempate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. Se ocorrer a contrata-
ção, serão convocadas as remanescentes que também se enquadrem na hipótese do empate, 
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

Já no caso de empate entre microempresas e empresas de pequeno porte, será realiza-
do sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta.

Este critério de desempate somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

O novo Estatuto ainda estabeleceu mais uma forma de tratamento diferenciado e simplifi-
cado para as microempresas e empresas de pequeno porte. trata-se de política de cotas.

Nos artigos 47 a 49 da LC123 encontramos o texto legal que sustenta a política de cotas, 
assim firmado:

“Art. 47. Nas contratações públicas da União, dos Estados e dos Municípios, 
poderá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as mi-
croempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do 
desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a am-
pliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecno-
lógica, desde que previsto e regulamentado na legislação do respectivo 
ente.
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 (oi-
tenta mil reais);
II - em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou 
de empresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a 
ser subcontratado não exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado;
III - em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do obje-
to para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em 
certames para a aquisição de bens e serviços de natureza divisível.
§ 1o O valor licitado por meio do disposto neste artigo não poderá exceder 
a 25% (vinte e cinco por cento) do total licitado em cada ano civil.
§ 2o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, os empenhos e paga-
mentos do órgão ou entidade da administração pública poderão ser des-
tinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte sub-
contratadas.
Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar 
quando: 
I - os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microem-
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presas e empresas de pequeno porte não forem expressamente previstos 
no instrumento convocatório;
II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadra-
dos como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou 
regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instru-
mento convocatório; 
III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e em-
presas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou 
representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;
IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.”

A Administração Pública poderá realizar processo licitatório 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).

Além disso, poderá ser exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de 
empresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontratado 
não exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado.

Pode-se estabelecer também cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a 
contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para a aquisição 
de bens e serviços de natureza divisível.

restrições a polítiCa de Cotas:

A política de cotas não se aplica quando:
a) os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 
pequeno porte não forem expressamente previstos no instrumento convocatório;
b) não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microem-
presas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir 
as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;
c) o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 
porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou 
complexo do objeto a ser contratado;
d) a licitação for dispensável ou inexigível nos termos do 24 e 25 da Lei nº 8.666/93.

O Estatuto da Micro e Pequena Empresa vem no bojo de uma mudança de paradigma 
nas licitações públicas. Hoje, além de se exigir o preço menor e a eficiência, busca-se uma nova 
política que também direcione os recursos públicos para geração de emprego e distribuição de 
renda. A Lei Complementar nº 123/06 cumprirá importante papel nesse contexto. 

os dileMas do dia a dia Que o estatuto trouXe

Passado o primeiro semestre de experiências com a Lei Complementar nº 123/2006 deve-
se reconhecer o mérito da inserção de várias microempresas e empresas de pequeno porte nas 
licitações públicas.

Entretanto, nos primeiros seis meses de aplicação da nova lei foi verificado um quadro ca-
ótico, no qual centenas microempresas, empresas de pequeno porte e até grandes empresas 
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foram dramaticamente prejudicadas pela prática distorcida dos dispositivos legais.
Supostas microempresas ou empresas de pequeno porte venceram ilegalmente licitações 

em detrimento de verdadeiras microempresas ou empresas de pequeno porte e, ainda, de 
grandes empresas.

Vejamos casos práticos ocorridos e com o qual todo dia nos servidores municpiais se de-
pararam:

a) Casos de mera declaração da própria empresa sobre o seu enquadramento como Me 
ou epp:

Principalmente nos primeiros meses desse ano, houve um verdadeiro festival de editais, 
de diversas esferas de governo e nas mais variadas modalidades licitatórias, apenas com a 
exigência da “declaração de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno por-
te”, a ser apresentada antes do início da disputa.

Assim, foram aceitos documentos elaborados unilateralmente, assinados pelos próprios 
representantes das empresas, chegando-se ao absurdo de alguns casos de editais prevendo 
que o pregoeiro “poderá” solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante 
na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou seja, deixando o problema 
completamente aberto e transformando uma verdadeira imposição legal do agente público 
em uma mera faculdade.

Com se pode trabalhar dessa maneira, sem a declaração de enquadramento acompa-
nhada, obrigatoriamente, de documento hábil a respaldá-la, ou seja, a comprovar a verdadei-
ra condição de enquadramento da empresa?

Ademais, declarações foram exigidas com termos simplórios como, por exemplo: “de-
claramos, sob as penas da Lei, que a empresa cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei”. 

Isso implica em reconhecer que muitos foram os modelos de declarações nos quais restou 
esquecido o seguinte trecho: “declaramos, ainda, que não existe qualquer impedimento entre 
os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006”.

b) Casos de mera aceitação de certidões emitidas pelas Juntas Comerciais:

Depois de cinco meses de vigência do novo Estatuto da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte, foi publicada no Diário Oficial da União, de 22 de maio de 2007, a Instrução 
Normativa nº 103/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, dispondo, 
especificamente, sobre “o enquadramento, reenquadramento e desenquadramento de micro-
empresa e empresa de pequeno porte, constantes da Lei Complementar nº 123, de 14 de de-
zembro de 2006, nas Juntas Comerciais”.

Antes disso, documentos das Juntas Comerciais também estavam sendo aceitos nas licita-
ções, mas nem mesmo a Instrução Normativa em questão resolveu o problema, uma vez que o 
próprio empresário faz a declaração da condição da sua empresa perante a Junta Comercial 
e, em um momento posterior, requer a emissão de certidão, que, logicamente, vai fundamenta-
da em sua própria declaração.

É preciso observar que as informações declaradas na Junta Comercial podem não refle-
tir a realidade dinâmica da vida empresarial, sendo certo que muitas empresas podem ter a 
condição declarada, como microempresa ou empresa de pequeno porte, mas, na prática, já 
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terem ultrapassado o limite máximo de receita bruta no ano-calendário de R$ 2.400.000,00 (dois 
milhões e quatrocentos mil reais), previsto como teto no artigo 3º, inciso II, da Lei Complementar 
nº 123/2006.

Muitas empresas apresentaram e muitos pregoeiros e presidentes de comissão de licitação 
aceitaram apenas tais certidões, mesmo sem qualquer intenção negativa, mas eventualmente 
com informações desatualizadas e sem a segurança, por exemplo, da Demonstração do Resulta-
do do Exercício – DRE, documento esse que não deixa dúvida quanto à receita bruta da empresa, 
mas que, ainda assim, da mesma forma que a certidão da Junta Comercial, não comprova a 
inexistência de algum dos impedimentos dos incisos do § 4º do artigo 3º do Novo Estatuto.

Está claro, portanto, que apenas a certidão da Junta Comercial ainda não é suficiente 
para a aplicação integral do sistema de benefícios da nova Lei.

c) licitações nas quais foram aceitos apenas o comprovante de opção pelo simples na-
cional:

Foram muitos os casos de injustiça nas licitações, uma vez que microempresas ou empre-
sas de pequeno porte venceram licitações usufruindo, por exemplo, do benefício do chamado 
“desempate” de propostas, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, mas 
apresentaram, em seguida, apenas o “comprovante da opção pelo Simples”.

Acontece que esse documento de nada serve para as licitações, a começar porque a Lei 
Complementar, na forma em que foi redigida, deixa muito claro, em seu Capítulo II, que as defi-
nições de microempresa e de empresa de pequeno porte são genéricas e atinentes a diversos 
benefícios, por exemplo, nas áreas empresarial, civil, processual civil, trabalhista, compras go-
vernamentais, entre outras. Já a questão tributária, como se sabe, sempre foi independente do 
restante das matérias, até na vigência, como, por exemplo, para a própria opção pelo Simples 
Nacional, a partir de 1º de julho de 2007.

Isso significa que o comprovante de opção pelo Simples, dependendo do caso, não refle-
tia a realidade dinâmica da atividade comercial da empresa, sendo importante mencionar que 
várias empresas optantes pelo Simples aparecem no portal www.transparencia.gov.br como 
recebedoras no ano de 2006 de muitos milhões de reais do Governo Federal, ou seja, muito 
além dos limites de enquadramento no Simples, disciplinado pela Lei nº 9.317/96, bem como, 
muito além da definição de microempresa e de empresa de pequeno porte, inclusive, para fins 
do Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

Em resumo, muitas que apresentaram comprovante de opção pelo Simples tiveram recei-
ta bruta anual em 2006 superior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), o que 
revela uma completa incompatibilidade com o novo Estatuto.

d) os vícios encontrados nas licitações eletrônicas em face da lei Complementar nº 
�23/2006:

Sim, apesar do grande e louvável empenho na adaptação dos sistemas eletrônicos de 
licitações públicas, muitos foram os vícios graves nas licitações eletrônicas.

No caso de portais como o www.licitacoes-e.com.br foram criadas rotinas a serem ob-
servadas em campos de textos com “informações adicionais” para que a licitante pudesse 
informar ou declarar a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, além da 
utilização do conhecido sistema de “chat” como canal de comunicação para a aplicação das 
regras da Lei Complementar nº 123/2006.
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Os sistemas foram adaptados, mas, embora aberto o caminho, na prática, isso ainda 
não resolveu o problema em todas as licitações, uma vez que os textos de determinados edi-
tais nem sempre exigiam, para um momento posterior da licitação, a apresentação de prova 
documental, inconteste, da receita bruta do ano-calendário da empresa, ou seja, de que ela 
não teria ultrapassado o limite de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). E isso 
o sistema também não conseguiu identificar automaticamente, por não ter acesso aos dados 
atualizados de receita da empresa.

Enfim, embora o canal de comunicação estivesse disponível, a declaração virtual fosse 
feita e o benefício do desempate, por exemplo, chegasse a ser exercido dentro do sistema, ain-
da assim, ao final da licitação eletrônica, também deveria sempre ser exigida a documentação 
impressa e hábil a comprovar a veracidade da declaração eletrônica de enquadramento na 
Lei Complementar nº 123/2006, por exemplo, com a Demonstração do Resultado do Exercício 
– DRE.

No caso do www.comprasnet.gov.br a opção de adaptação do sistema para que o mes-
mo identificasse automaticamente as microempresas e as empresas de pequeno porte foi feita 
pela informação do “Porte ME/EPP”, constante da base de dados da Receita Federal, além de 
incorporada uma opção de “Declaração ME/EPP”.

Acontece que muitas empresas com receita bruta anual de 2006 de vários milhões de 
reais passaram a aparecer automaticamente no sistema com “Porte ME/EPP” na opção “Sim” e 
muitas outras que sequer chegaram perto de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil 
reais) no ano passado continuaram aparecendo como grandes empresas e com a informação 
“Não” no campo de “Porte ME/EPP”. Isso foi uma distorção gritante que prejudicou pequenos e 
grandes empresários.

Muitos foram prejudicados, frise-se, porque sequer conseguiram “atualizar o porte da em-
presa” na opção própria do seu cadastro no sistema e, por isso, várias licitações foram perdi-
das injustamente, por impossibilidade do exercício dos direitos líquidos e certos previstos na Lei 
Complementar nº 123/2006. As empresas possuíam prova documental de que não ultrapassa-
ram R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) de receita bruta anual em 2006 mas, 
ainda assim, não conseguiam corrigir a informação do porte da empresa pelo sistema, sendo 
que muitas foram orientadas a aguardar a opção pela mudança do seu regime tributário, na 
Receita Federal, ou seja, a partir de julho de 2007, quando nasceu prazo de opção pelo Simples 
Nacional. Isso não era necessário, já que a parte tributária da Lei em nada poderia atrasar a 
aplicação dos benefícios nas compras governamentais, em vigor desde dezembro de 2006.

Nesse contexto, entretanto, empresas que estavam com a opção pelo antigo regime tribu-
tário do Simples estavam aparecendo no Comprasnet com a opção marcada “Sim”, no “Porte 
ME/EPP”, quando, na prática, já haviam em muito extrapolado os limites de enquadramento.

Para comprovar toda essa confusão basta consultar diversas atas de pregões eletrônicos 
no www.comprasnet.gov.br, do final do primeiro semestre de 2007, e, depois, pelo nome de 
cada empresa, verificar, por exemplo, quanto ao exercício de 2006, no www.transparencia.gov.
br, que armazena dados de gastos do Governo Federal, se a empresa recebeu mais ou menos 
do que o limite de enquadramento da Lei Complementar nº 123/2006. Muitos serão os casos 
encontrados nos quais as informações dos dois sistemas são incompatíveis entre si.

e) ressaltando as questões relativas aos contratos de 200� e os limites da lei Comple-
mentar

No Brasil está constatado um grave problema para o qual a lei não trouxe uma solução 
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e que se alastra a cada dia, que é a falta de monitoramento e integração de dados sobre os 
contratos públicos assumidos pela empresa a cada dia.

Existem empresas que apenas em 2007 já ganharam contratos públicos de mais de 10 
(dez) milhões anuais e continuam se qualificando como microempresas ou empresas de peque-
no porte, inclusive no www.comprasnet.gov.br, o que pode ser verificado facilmente em vista 
dos valores constantes nas próprias atas publicadas naquele portal de compras e, em seguida, 
dos valores que vêm sendo pagos mensalmente por órgãos federais, conforme dados do pre-
sente exercício, constantes no www.transparencia.gov.br.

A injustiça está instalada, perdendo-se o verdadeiro sentido da Lei, que era de dar a pri-
meira chance ao pequeno empresário. Mas agora que um pequeno já ganhou contas anuais 
que em muito ultrapassam R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), porque ele 
continua, por exemplo, tendo direito ao chamado benefício de desempate? Porque não dar 
agora a vez a um outro pequeno empresário?

A respeito desse assunto, frise-se, apesar dos parágrafos finais do artigo 3º da Lei Com-
plementar nº 123/2006 terem trazido normas de exclusão da empresa do regime beneficiado, 
quando ela de torna grande, o fato é que a redação foi falha e, agora, nada está sendo acom-
panhado ou proibido, quando deveria sim haver um controle dos contratos vigentes, para evi-
tar excessos como os que vêm ocorrendo.

É absolutamente inaceitável continuar aplicando o Estatuto da Microempresa ou da Em-
presa de Pequeno Porte a uma empresa que somente em 2007 já ultrapassou em muito o limite 
de enquadramento.

Urge, portanto, corrigir essa situação, com uma mudança legislativa, mudança nos siste-
mas, ainda mais integração de dados, ou seja, a oficialização do acompanhamento do cresci-
mento da empresa nas licitações e contratos públicos, a exemplo do que fazem os norte-ameri-
canos, que passam a monitorar sempre os contratos que vão sendo assumidos pelas empresas 
enquadradas no conceito de “small business”.

f) as punições previstas na lei Complementar nº �23/2006 ainda não são freqüentes:

Todo empresário, ao disputar uma licitação, deve conhecer ao máximo o seu concorrente 
e o seu “market share”, ou seja, a parcela de mercado do mesmo dentro das contratações go-
vernamentais, a começar, por exemplo, por uma consulta ao www.transparencia.gov.br, pelo 
qual é possível avaliar, estrategicamente, pelo menos na área federal, quais os contratos públi-
cos firmados com determinada empresa.

Essas informações deveriam ser apresentadas em licitações, aos pregoeiros e presiden-
tes de comissão de licitação, a fim de que aqueles licitantes que efetivamente não têm direito 
aos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 não façam uso irregular das prerrogativas 
criadas para as microempresas e empresas de pequeno porte.

Também quanto à questão de não-regularização de documentação de uma microempre-
sa ou empresa de pequeno porte, é preciso ter consciência de que isso pode gerar a aplicação 
de sanção entre as previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93, conforme ressalvado no § 2º do 
artigo 43 da Lei Complementar nº 123/2006.

Entretanto, o fato é que hoje a situação fica resolvida, muitas vezes, no campo de falta de 
comprovação da condição de microempresa e, simplesmente, passa-se à próxima colocada, 
sem punir aquela que se declarou quando não poderia.

Em todos os casos, invocar os benefícios do novo Estatuto da Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte deve ser algo feito com responsabilidade e, aos outros licitantes, cabe fisca-
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lizar e denunciar possíveis irregularidades, em face das quais o agente público tem o dever de 
agir e iniciar processo de punição.

g) em termos de problemas, qual a comparação a ser feita com o sistema norte-america-
no, que inspirou a lei brasileira?

Nos Estados Unidos, onde a política de inserção de pequenas empresas nas compras 
governamentais começou ainda na década de 40, a agência independente “The U.S. Small 
Business Administration”, atualmente, possui uma detalhada base de dados das empresas que 
se enquadram no conceito de “small business”, inclusive, com previsão de re-certificação peri-
ódica do estado da empresa.

Por outro lado, há a previsão de pena de multa de até U$ 500.000 (quinhentos mil dólares) 
e prisão de até 10 (dez) anos, ou ambos, além da perda dos contratos vigentes e impedimento 
de novos contratos por até 3 (três) anos, para quem falsear a verdade sobre o estado da em-
presa, pretendendo enquadrá-la dissimuladamente como “pequena empresa”, visando obter 
contratos do governo.

Não obstante, lá os problemas graves também existem e vários foram os casos de frau-
des, podendo-se mencionar que, no período compreendido entre os anos de 2000 a 2005, mais 
de U$ 100.000.000.000,00 (cem bilhões de dólares) foram desviados das cotas que eram reser-
vadas às verdadeiras pequenas empresas e, de forma oculta, foram parar em grandes compa-
nhias, entre outros, de setores de informática, internet, aviação e petróleo.

Aqui no Brasil, isso precisará ser evitado com a eficaz aplicação das regras de impedi-
mentos previstas nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, o que ainda 
não vem ocorrendo.

h) as licitações concluídas com vícios na aplicação do novo estatuto da Microempresa e 
da empresa de pequeno porte podem ser anuladas?

Sim, ato administrativo viciado pode e deve ser anulado, especialmente quando causa 
prejuízos a terceiros, mas é preciso lembrar que nos casos em que ocorreram entrega de bens, 
prestação de serviços e valores já foram pagos a situação fica mais complicada, porque, no Ju-
diciário, corre-se o risco de uma decisão que adote a linha de entendimento de que se perdeu 
o objeto da demanda, uma vez já assinado e executado o contrato administrativo. Apesar de 
não haver unanimidade sobre o tema, é possível que isso aconteça.

Então, tudo dependerá das circunstâncias do caso, do estágio da licitação e da contrata-
ção, sendo certo que tanto o Poder Judiciário quanto os tribunais de contas podem suspender 
a assinatura e a execução do contrato.

O mais indicado é fazer um trabalho completo, desde a verificação de editais omissos, 
passando pela provocação dos temas aqui tratados em recursos administrativos, além das 
situações particulares do enquadramento da empresas, até, enfim, se partir para uma ação 
externa.

as CooperatiVas 

Vamos analisar o assunto. Nos artigos 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 44 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, conhecida como Estatuto Nacional 
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da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que vão adiante transcritos:
Lei nº 11.488/07:

“Art. 34. Aplica-se às sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-
calendário anterior, receita bruta até o limite definido no inc. II do caput 
do art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nela 
incluídos os atos cooperados e não-cooperados, o disposto nos Capítulos V 
a X, na Secção IV do Capítulo XI, e no Capítulo XII da referida lei comple-
mentar.”

Por sua vez prescreve o art. 44 da Lei Complementar nº 123/06:
“Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, pre-
ferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte.
§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apre-
sentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 
ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º 
deste artigo será de 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.”

Às cooperativas, cujas receitas brutas, incluindo os atos cooperados e não-cooperados, 
se situem até o limite de R$2.400.000,00 por ano, ficou assegurada a aplicação do disposto nos 
Capítulos V a X, na Seção IV do Capítulo XI e no Capítulo XII da Lei Complementar nº 123/06.

Como o Capítulo V versa sobre licitação, ficou clara a possibilidade jurídica de participa-
ção dessas cooperativas nos certames licitatórios.

Contudo, é oportuno esclarecer que o art. 3º, § 4º, inciso VI da Lei Complementar nº 123/06 
veda expressamente a inclusão no regime diferenciado e favorecido nela previsto, para qual-
quer efeito legal, de pessoas jurídicas constituídas sob a forma de cooperativas, salvo as de 
consumo. Daí a dúvida quanto a validade ou invalidade daquela norma do art. 34 da Lei nº 
11.488/07 em aparente conflito com a norma inserida no Estatuto da Microempresa e da Em-
presa de Pequeno Porte, que está sob reserva de lei complementar. Parece certo que o citado 
artigo não está assegurando às cooperativas o direito de opção pelo regime diferenciado e 
favorecido, mas apenas permitindo a sua participação nas licitações públicas, nos mesmos 
moldes preconizados para as microempresas e empresas de pequeno porte.

Por isso, atualmente, não mais se discute a possibilidade ou não da participação de coope-
rativas, definidas no art. 3º da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, no certame licitatório.

Também não se discute que as cooperativas possam exercer atividades atípicas, que não 
se confundem com os atos cooperativos definidos no art. 79 e parágrafo único de sua lei de 
regência nacional.

Apesar de não auferir e nem distribuir lucros, as cooperativas se igualam às demais em-
presas em relação aos seus empregados para os fins da legislação trabalhista e previdenci-
ária, nos termos do art. 91 da Lei de regência nacional do cooperativismo. Isto significa que a 
participação nos lucros e resultados, prevista no art. 7º, inciso XI da Constituição Federal, deve 
ser assegurada pelas cooperativas de qualquer espécie a seus empregados.

Logo, as cooperativas podem participar de licitações públicas em igualdade de condições 
com quaisquer outras empresas de fins lucrativos sob o regime simplificado instituído pela LC nº 
123/06. Não há em relação a elas privilégios ou vantagens específicas. Quem defende tese con-
trária ignora o art. 87 da lei de regência das cooperativas, o que tem levado alguns estudiosos 
a levantar, data vênia, a conhecida e equivocada tese da equalização das propostas.

Vimos que a preferência aí versada é das microempresas e das empresas de pequeno por-
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te, assegurando-se a mesma preferência também às sociedades cooperativas que preencham 
os requisitos do art. 34 da Lei nº 11.488/07. A preferência diz respeito exclusivamente à sua con-
tratação (das microempresas, das empresas de pequeno porte e das cooperativas) em caso de 
empate das propostas apresentadas, como se depreende da leitura do caput daquele artigo 44.

 Atualmente, não existe na lei de regência das licitações qualquer dispositivo que permita 
incluir no critério de desempate a origem do capital da empresa licitante, muito menos o critério 
de desempate fundado na receita bruta anual dos participantes do certame licitatório (micro-
empresas e empresas de pequeno porte).

Em matéria de licitação prevalecem os dispositivos de sua lei básica. É o princípio da 
especialidade. Segundo alguns doutrinadores, norma, como a do art. 44 da Lei Complementar, 
que aprovou o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, não poderia sobre-
por-se à disciplina da lei específica. Aliás, dispor sobre licitação já é uma anomalia legislativa, 
que ofende as normas da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, a qual, com fun-
damento no parágrafo único, do art. 59 da Constituição Federal, dispõe sobre a elaboração, a 
redação, a alteração e a consolidação das leis. Não se permite inclusão de dispositivo estranho 
à sua ementa.

Outrossim, pela conjugação dos artigos. 146, e, e 179 da Constituição Federal, depreen-
de-se que o tratamento diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de pequeno 
porte relaciona-se com a simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previ-
denciárias e creditícias, ou eliminação ou redução destas por meio de lei. Nada tem a ver com 
preferência no critério de desempate em certame licitatório.

De qualquer forma, este é um tema bastante polêmico que vai exigir mais tempo para a 
doutrina e a jurisprudência encontrar uma resposta definitiva.

As cooperativas de quaisquer espécie ou modalidade, com receita bruta anual de até 
R$2.400.000,00, podem participar de certames licitatórios aplicando-se-lhes as disposições do 
Capítulo V da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

As microempresas, empresas de pequeno porte e as cooperativas com receita bruta anu-
al até o limite de R$2.400.000,00 têm assegurado o direito de preferência na contratação em 
caso de empate, nos termos do caput do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Entretanto, 
essa norma não pode sobrepor-se à disciplina da lei de regência da matéria, Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, que não admite preferência da espécie, pelo que há fundada dúvida sobre 
a validade dessa norma.

perGuntão

em primeiro lugar, qual a definição estabelecida na lei para microempresas ou empre-
sas de pequeno porte?

A sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o artigo 966 da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis 
ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que no caso das microempresas, 
o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, auferir, em cada ano-calendário, receita 
bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); e no caso das empresas de 
pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que auferir, em cada ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior 
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a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).

Qual o fundamento para o tratamento diferenciado estabelecido na nova lei?

A Lei veio exatamente para regulamentar o “tratamento favorecido” às microempresas e em-
presas de pequeno porte, previsto como princípio no artigo 170, inciso IX, da Constituição Federal.

Considerando que, em matéria de licitações, a igualdade de tratamento é princípio bá-
sico, como fica essa questão?

O direito é sistêmico e suas normas não podem ser interpretadas de forma estanque, isoladas, 
mas sim como integrantes de um mesmo sistema. Por essa razão, o inciso XXI do artigo 37 da Cons-
tituição Federal, quando estabelece a “igualdade de condições a todos os concorrentes”, além do 
artigo 3º da Lei nº 8.666/93, que impõe a “igualdade” de tratamento entre os licitantes, e o artigo 4º 
do Anexo I do Decreto nº 3.555/2000 (que regulamenta o pregão), bem como o artigo 5º do Decreto 
nº 5.450/2005 (que regulamenta o pregão eletrônico), precisam ser observados em face do princípio 
do “tratamento favorecido”, insculpido no artigo 170, inciso IX, da Constituição Federal. Não se pode 
esquecer que a igualdade deverá ser respeitada em virtude das diferenças criadas na própria Lei 
para as microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive, partindo da sua definição prevista 
no artigo 3º. Afinal de contas, igualdade é tratar desigualmente os desiguais, compensando assim 
as desigualdades existentes na prática.

Qual a parte da lei reservada à matéria de licitações?

Além de breve referência no artigo 1º, inciso III, o novo texto legal possui o Capítulo V inteira-
mente destinado a tratar “do acesso aos mercados”, o que contempla uma “seção única” sobre as 
“aquisições públicas”, contendo os artigos 42 a 49.

Qual a primeira regra a merecer destaque?

O artigo 42 da Lei, quando estabelece que nas licitações públicas a comprovação de regula-
ridade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito 
de assinatura do contrato. Na prática, isso não será tão simples de aplicar como parece, porque 
hoje existem diversas normas procedimentais vigentes na Lei nº 8.666/93 (Lei Geral da Licitações), 
além da Lei nº 10.520/2002 (Lei do Pregão), do Decreto nº 3.555/2000 (Regulamento do Pregão), do 
Decreto nº 5.450 (Regulamento do Pregão Eletrônico), e muitas outras normas federais, estaduais e 
municipais que estabelecem um “modus procedendi” para a análise de documentos nas licitações 
(um rito a ser seguido). Existe uma ordem em cada caso, um momento certo para a comissão de 
licitação ou o pregoeiro e sua equipe exigirem e analisarem documentos e propostas. Exemplo: 
como essa regra será aplicada para o caso da concorrência, se os envelopes de todos os licitan-
tes devem ser entregues lacrados, já no dia da sessão inicial? Será uma exceção à regra, para as 
microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem os documentos de regularidade fiscal 
posteriormente (apenas se vencedoras, quando forem assinar o contrato)? Vale repetir, como se 
pode prosseguir em uma concorrência se a análise da regularidade fiscal, em regra, é uma ques-
tão que antecede à análise de propostas, para, enfim, se chegar ao vencedor? Esse assunto, com 
certeza, vai gerar muita discussão.
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Como será essa apresentação diferenciada de documentos de regularidade fiscal?

O artigo 43 da Lei estabelece como regra básica que as microempresas e empresas de pe-
queno porte, quando da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a docu-
mentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. Em seu § 1º, dispõe que havendo alguma restrição na comprovação da regu-
laridade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. Esse é um privilégio que, apesar de louvável pela sua finalidade, as grandes 
empresas também vão querer, por analogia. Em licitação cada licitante sabe, com antecedência, 
quais os documentos deve apresentar, conhece as regras e sabe que deixar de atendê-las, efeti-
vamente, causará a sua inabilitação ou a desclassificação de sua proposta. Ademais, essa regra 
tende a atrasar procedimentos que poderiam ser encerrados em uma mesma sessão, como os 
pregões presenciais e eletrônicos (embora, na prática, muitos já estejam sendo desdobrados em 
mais de uma sessão).

o artigo �� da lei determina que nas licitações será assegurada, como critério de de-
sempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte. Como isso fica na prática?

O § 1º do referido artigo, após emenda de redação do Senado, dispõe que os empates de-
vem ser entendidos como situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor 
classificada. Já o § 2º, ressalva que na modalidade de pregão o intervalo percentual estabelecido 
no § 1º será de até 5 % (cinco por cento) superior ao melhor preço. Esses dispositivos devem ser 
interpretados em conjunto com o artigo 45, que estabelece, inclusive, que a microempresa ou em-
presa de pequeno porte melhor classificada “poderá” (terá a faculdade de) apresentar proposta 
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o 
contrato em seu favor. Além disso, na hipótese da não contratação da microempresa ou empre-
sa de pequeno porte dessa forma serão convocadas as remanescentes, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas mi-
croempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 
1º e 2º do artigo 44 será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta. Na hipótese da não contratação nos termos do caput do artigo 
44 o contrato será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. Feitas 
essas considerações, deve-se frisar que o disposto neste artigo somente se aplicará quando a me-
lhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Por 
fim, conforme previsão do § 3º, no caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte 
melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) 
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. Além disso, a novidade legislati-
va precisa ser analisada considerando também a redação do § 2º do artigo 3º e §§ 2º e 3º do artigo 
45 da Lei nº 8.666/93, todos esses dispositivos que já dispõem sobre critérios de desempate.
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Como fica o tratamento diferenciado em matéria de empenhos?

O artigo 46 da Lei prevê que a microempresa e a empresa de pequeno porte titular de di-
reitos creditórios decorrentes de empenhos liquidados por órgãos e entidades da União, Estados, 
Distrito Federal e Município, não pagos em até 30 (trinta) dias contados da data de liquidação, po-
derão emitir cédula de crédito microempresarial. Em seu parágrafo único, registra que a cédula de 
crédito microempresarial é título de crédito regido, subsidiariamente, pela legislação prevista para 
as cédulas de crédito comercial, tendo como lastro o empenho do Poder Público, cabendo ao Poder 
Executivo sua regulamentação no prazo de cento e oitenta dias a contar da publicação desta Lei 
Complementar. Observa-se, portanto, que não se trata de uma regra de aplicação imediata, pois 
depende de regulamentação. Em termos gerais, é benéfica em face das dificuldades vivenciadas 
pelas micro e pequenas empresas, que muitas vezes não resistem a atrasos de pagamentos de 
faturas, por menores que sejam.

Como será dada aplicação ao “tratamento diferenciado e simplificado” previsto no ar-
tigo ��?

O referido dispositivo estabelece que nas contratações públicas da União, dos Estados e dos 
Municípios, poderá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âm-
bito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas, e o incentivo à inovação 
tecnológica, desde que previsto e regulamentado na legislação do respectivo ente. Em suma, trata-se 
de uma “faculdade” e que depende ainda do regulamento de cada um dos entes mencionados.

Como ficará a questão da realização de licitações abertas exclusivamente às microem-
presas e empresas de pequeno porte?

O artigo 48, inciso I, da Lei estabelece que, para o cumprimento do disposto no artigo 47, a 
Administração Pública poderá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participa-
ção de microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações cujo valor seja de até R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais). Certamente, as grandes empresas vão se insurgir contra essa regra, 
para conseguir espaço nas licitações, mas as pequenas vão se impor, em sentido contrário, para 
manter determinadas licitações fechadas, ou seja, sem a participação das grandes. O assunto so-
mente será pacificado quando o Judiciário for chamado a decidir e depois de muitas discussões e 
casos concretos. Cabe registrar, entretanto, que conforme o artigo 49, os artigos 47 e 48 não serão 
aplicados quando não houver previsão no edital, não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores 
competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou 
regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas, quando o tratamento diferencia-
do não for vantajoso para a Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou comple-
xo do objeto a ser contratado, ou quando a licitação for dispensável ou inexigível. Em resumo, nem 
sempre a regra das licitações exclusivas para microempresas e empresas de pequeno porte será 
aplicada.

o que dizer sobre a previsão de que algumas licitações imponham obrigação de empre-
sas vencedoras subcontratarem microempresas ou empresas de pequeno porte?

Com efeito, o inciso II do artigo 48 estabelece que pode ser exigido dos licitantes a subcon-
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tratação de microempresa ou de empresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do 
objeto a ser subcontratado não exceda à 30% (trinta por cento) do total licitado. Nesse caso, os em-
penhos e pagamentos do órgão ou entidade da Administração Pública “poderão” ser destinados 
diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas. Mas a ressalva que 
precisa ser feita, quanto a esse tema, é que a subcontratação será uma faculdade a ser exercitada 
pela Administração e para determinadas situações isso será mesmo inviável, por exemplo, depen-
dendo do objeto licitado e do local de prestação do serviço ou fornecimento de bens.

Como funcionará o sistema de cotas de contratação de microempresas e empresas de 
pequeno porte em licitações abertas também às grandes?

Isso está previsto no inciso III do artigo 48 da Lei, onde consta a possibilidade de que se esta-
beleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas 
e empresas de pequeno porte, em certames para a aquisição de bens e serviços de natureza 
divisível. Deve-se atentar para o fato de que essa é mais uma faculdade e não uma obrigação. A 
iniciativa é louvável e transmite perfeitamente a mensagem da Lei ou seja, de incentivar o “acesso 
ao mercado” para essas empresas. Isso é dar oportunidade às menores, mas deve-se lembrar que 
no momento em que as microempresas e as empresas de pequeno porte saírem dessas condições 
(com o seu natural crescimento), é evidente que deverão competir com as outras não abrangidas 
pela Lei.

Qual o limite da administração para se utilizar das faculdades previstas nos incisos do 
artigo �8, que beneficiam as microempresas e empresas de pequeno porte?

O § 1º do citado artigo estabelece que esse limite é de 25% (vinte e cinco por cento) do total 
licitado em cada ano civil.

Quais as considerações gerais sobre a lei?

Trata-se de uma lei que vem com o intento bastante positivo, materializando, efetivamente, o 
princípio do “tratamento favorecido” às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme 
previsão do artigo 170, inciso IX, da Constituição Federal. Entretanto, há muito o que discutir sobre a 
sua aplicabilidade na íntegra (pelo menos no que diz respeito à matéria de licitações), em virtude 
dos problemas práticos aqui comentados.

Questões práticas

1 - A LC 123 revogou as Leis 8.666/1993 e 10.520/2002 nos seus artigos
pertinentes?

Não revoga, mas altera-as. Lamentavelmente, a Lei Complementar nº 123/2006 não acatou a 
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998,que disciplina a elaboração de normas fede-
rais e define que em tais casos a norma deve promover a alteração direta da regra que pretende 
alterar. Mesmo faltando, portanto, com a juridicidade a regra é válida.
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2 - A lei é auto aplicável ou necessita de regulamentação, considerando a ausência de critérios 
objetivos para o exercício do direito de preferência?
Estaria a Administração obrigada a adequar seus editais ao exigido na Lei e já aplicar as 
regras que entender possível adotar? Ou poderia (deveria) a Administração que optar pelo 
aguardo de regulamentação, justificar nos autos tal condição?

Sim, a lei é auto-aplicável. O art. 47, a meu juízo, depende de regulamentação. O professor 
Carlos Pinto Coelho Mota defende, com o habitual brilhantismo, que também esse dispositivo é 
auto-aplicável. Os editais devem sim ser regulamentados. O Banco do Brasil já promoveu a adap-
tação em seus editais e o comprasnet federal já adaptou o pregão eletrônico.

3 - Tal procedimento não vai frear o espírito competitivo do Pregão, principalmente o Eletrôni-
co, em que todas as empresas que estão classificadas para os lances ofertam valores para 
arrematar o pregão e após encerrada a etapa competitiva no sistema, descobrem que não 
ganharam o item?

Os impactos da Lei Complementar nº 123/2006, provavelmente, não sejam esses. A adap-
tação, a meu juízo, a médio prazo gerará benefícios. Os gestores públicos, mesmo enfrentando o 
complexo desafio de licitar, terão a missão acrescida de gerir uma política pública.

4 - Como utilizar o critério de desempate, considerando o intervalo de 10% nas modalidades da 
Lei nº 8.666/93, levando-se em conta a ótica da irredutibilidade dos valores ofertados na pro-
posta. Deverão as empresas em ordem decrescente de valor ofertarem “lances” para reduzir o 
valor da primeira colocada e sagrar-se vencedora?

Sim. a Lei Complementar nº 123/2006 instituiu a possibilidade de redução da proposta escrita 
nas outras três modalidades da Lei de Licitações e Contratos, mas restrita a empresas das catego-
rias de pequena e microempresa.

5 - E na modalidade Pregão (Presencial)? Não estar-se-ia criando regra nova
observando o percentual de 5% previsto no novo Estatuto, desobedecendo o
disposto na Lei 10.520/2002?

A incompatibilidade aparente da norma pode, como visto, ser coordenada com técnica de 
interpretação.

6- Pode haver contestação com relação a condição regular do licitante micro ou EPP? Em que 
momento?

Sobre a possibilidade de contestação há que se observar a lei que rege a modalidade em 
questão. Se for o pregão, a contestação assumirá a forma de recurso que deverá ser impetrado 
logo após o pregoeiro declarar o vencedor. Nas demais modalidades, na fase própria do recurso da 
habilitação, se for referente a regularidade fiscal, ou de julgamento de propostas, se for pertinente 
ao direito do beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006 de cobrir a proposta mais vantajosa.

7 - Como será exercido o direito de preferência nas licitações do tipo melhor técnica e técnica 
e preço?
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Não haverá. A regra é restrita à preferência de preços. Mesmo que se admita que na lici-
tação de técnica exista a fase de preços, a norma não previu licitação envolvendo esse tipo de 
licitação.

8 -  Quais restrições na regularidade fiscal podem ser saneadas?

A questão do saneamento é mais complexa. A síntese mais fácil é que o licitante tem um tem-
po para sanar a irregularidade fiscal e apenas essa. As demais, pertinente a jurídica, técnica e eco-
nômica, não. O alcance do art. 207 do Código Tributário Nacional, foi exposto precedentemente.
9 - O prazo e condições disposto no artigo 43, § 1º, prorrogável por mais 2 dias úteis para com-
provação da regularidade não implica na perda da celeridade procedimental? Não seria um 
retrocesso?

Pode sim haver perda da celeridade na contratação se o licitante não comprovar a regula-
ridade. Mas, não é um retrocesso; é um preço a pagar pela implementação da política pública 
brasileira de apoio a pequena e micro empresa.

10 - Haverá número mínimo de microempresas e empresas de pequeno porte competitivas 
para continuidade do certame e negociação após a fase de lances?

Não. Existindo apenas um, aplicar-se-á a esse único todos os privilégios da Lei Complementar 
nº 123/2006. Essa norma não buscou instaurar competição entre as pequenas empresas. A referên-
cia que se faz no art. 49, inc. II, é para implantar os benefícios dos arts. 47 e 48, apenas. Os proce-
dimentos da preferência e da regularização independem do número de empresas beneficiárias da 
Lei Complementar nº 123/2006.

11 - Da mesma forma, as dúvidas surgem para os casos de dispensa de licitação pelo valor, 
como praticar esse direito de preferência? Quais os cuidados que a Administração deve ter 
para evitar erros nos procedimentos?

Nesse assunto não há alteração, conforme art. 49, inc. IV, da Lei Complementar nº 123/2006.

12 - O disciplinamento de regras constantes do edital restringe-se ao disposto no artigo art. 49, 
inciso I, já que foi objeto de menção especial, estando os demais casos a mercê de tratamentos 
diferenciados de acordo com entendimento de cada Órgão ou Administração e até Pregoeiro?

Todos os casos do art. 49 se reportam aos arts. 47 e 48 e não aos procedimentos de regulari-
zação e preferência.

13 - E no caso de Registro de Preços? Alguma diferença de comportamento em especial, consi-
derando as peculiaridades da espécie de licitação?

Não há regra especial. Em termos de diretrizes mantém-se aquelas já inserida no livro Siste-
ma de Registro de Preços e Pregão Presencial e Eletrônico, 2ª ed., Editora Fórum, que podem ser 
sintetizadas do seguinte modo: lotes maiores com prazo de entrega mais longo geralmente são 
vencidos por grandes empresas; lote menores, com prazos de entrega menores, por pequenas 
empresas. Os prazos menores são instrumentos da gestão just in time.
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14 - Como será a aplicação do previsto no artigo 47 da Lei quanto ao “tratamento diferenciado 
e simplificado” ?

A regulamentação - que entendo necessário, data venia do r. Entendimento do Professor Car-
los Motta - deve considerar mecanismos como os previstos no art. 193 e 207 do Código Tributário 
Nacional. Também seriam, em tese, permitidas outras restrições que tenham função social e visem 
o incremento da economia local, nos limites que a própria Lei nº 8.666/93 já delineou. 

15 - Como proceder nos casos em que há previsão nos editais de algumas licitações que impo-
nham obrigação ou necessidade de empresas vencedoras subcontratarem microempresas ou 
empresas de pequeno porte?

O acompanhamento se fará pelo gestor do contrato - previsto no art. 67, da Lei nº 8.666/93, 
e pelo pagamento direto ao subcontratado. Note-se que como a escolha do subcontratado é do 
contratado, esse permanecerá com a responsabilidade.

16 - E com relação às penalidades... Ainda que não haja previsão legal alterando a legislação 
ora sendo adotada, alguma menção especial em se tratando de dispensar também, para este 
caso específico, privilégios com a não aplicação de penalidades ou dose menor da pena, con-
siderando o tratamento especial que foi dado às empresas de pequenos porte? Houve esque-
cimento do legislador ou realmente não se pretendeu qualquer alteração?

Não há distinção. Opera-se o princípio da dosimetria da pena, diretamente, se for o caso. 
Uma pequena empresa pode causar um dano tão grave como uma grande empresa.






