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RESUMO 

O presente estudo destaca a importância da participação da microempresa e empresa 

de pequeno porte nas licitações públicas e o tratamento diferenciado que recebem ao 

contratar com o órgão público. Os benefícios, análise e ordem econômica e financeira 

serão abordados com relação ao princípio criador do tratamento diferenciado a micro 

e pequena empresa (art. 170, inciso IX da Constituição Federal de 1988), e do Estatuto 

Nacional da Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte (Lei Complementar 

123/2006, bem como sua modificação Lei Complementar  Lei Complementar 

147/2014).  

Palavras-chave: Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; Licitação; Lei 

Complementar n°123/2006; Lei Complementar n° 147/2014. 

 

INTRODUÇÃO  

A licitação pública é a forma que os compradores públicos se utilizam para adquirir 

bens, serviços e obras. E frente ao procedimento administrativo que é um tanto 

complexo tem gerado um grande dilema para as empresas e os órgãos públicos 

relativo à aplicação imediata de um novo instrumento jurídico. 

A Lei Complementar nº 123/2006 contempla as contratações públicas da 

administração direita e indireta, autárquica e fundacional, federal estadual e municipal 

tratando da concessão de um atendimento diferenciado e simplificado as 

microempresas e empresas de pequeno porte nas aquisições públicas.  

O objetivo é o de promover o desenvolvimento econômico e econômico e social no 

âmbito municipal e regional, bem como a ampliação da eficiência da política e o 

incentivo a inovação. 

Cabe destacar a importância desse tratamento a este seguimento empresarial tendo 

em vista o número crescente de empresas, e consequentemente ocupando posições 

relevante na economia como fonte geradora de emprego. 

 

OBJETIVO 

O Objetivo do estudo é destacar a relevância do tratamento diferenciado a 

microempresa e empresa de pequeno porte no processo da licitação pública e os 

benefícios dessas ações no contexto econômico e financeiro. 

 

METODOLOGIA 



O presente trabalho compõe-se dos seguintes pontos: 

Na parte referente a base teórica foram estudados os conceitos e as características 

principais das áreas abordadas com estabelecimento de fontes de ligação entra as 

mesmas. A pesquisa teve como base de análise de fontes secundarias. 

O caminho foi estabelecido um diálogo transparente e objetivo entre a Lei nº 8.666/93 

de Licitações e Contratos com a importância dos benefícios para a microempresa e 

empresas de pequeno porte trazidos pela Lei Complementar nº 123/2006 modificada 

pela Lei Complementar nº 147/2014 que foi regulamentada pelo Decreto nº 

8.538/2015. Sobretudo no que tange ao reflexo no setor econômico e financeiro do 

país. 

Cabe salientar que a metodologia não teve como objetivo o aprofundamento e 

detalhamento da legislação, se atendo a demonstrar o texto legal ligado ao 

atendimento da microempresa e empresa de pequeno porte, concomitantemente 

remetendo com seu reflexo positivo, inclusive para o contexto de incentivo e inovação.  

 

DESENVOLVIMENTO 

O tema licitação já vinha sendo tratado incipientemente desde o Código de 

Contabilidade Pública da União, em 1922. Posteriormente surgiu a DL 200/67. 

Basicamente além do processo de licitação se apresentar público e acessível a todos 

os cidadãos, ele deve também seguir os denominados princípios da licitação, dos 

quais destacamos: igualdade, impessoalidade, legalidade, vinculação ao instrumento 

convocatório, julgamento objeto e celeridade. 

Cabe destacar que os elementos básicos que norteiam a lei de licitação e contratos  

Lei nº 8.666/93 alinhada as Leis Complementares  nº 123/2006 e 147/2014 remetem 

a importância para o contexto de crescimento econômico de municípios e regiões. 

A Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o  Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, essa mesma lei foi 

alterada pelas Leis Complementares 127, 128 e 147. 

Serão microempresas a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa 

individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere p art. 966 da 

Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no 

Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme 

o caso, desde que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 



360.000,00. O agricultor familiar (Lei nº 11.326/2006) e o produtor rural são 

equiparados, com ressalvas, ao microempresário ou empresa de pequeno porte. 

Empresa de Pequeno Porte  é a sociedade empresaria, a sociedade simples, a 

empresa individual de responsabilidade limitada, o empresário a que se refere o art. 

966 do Código Civil, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 

360.000,00 e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00.” 

Os tratamentos diferenciados a serem dispensados para microempresa e empresa de 

pequeno porte nas aquisições públicas são: habilitação tardia; empate ficto; cédula de 

crédito microemprearial; licitações diferenciadas; licitações exclusivas; 

subcontratação; cota de 25%; prioridade na contratação e não aplicação dos 

benefícios. 

HABILITAÇÃO TARDIA (arts. 42 e 43 § 1, §2) 

Habilitação é a palavra que se refere (quando utilizada no Setor dos Suprimentos 

Governamentais) a instituto que objetiva verificar se o fornecedor possui determinadas 

qualificações e aptidões para contratar com o Poder Público. 

No caso da microempresa e empresa de pequeno porte elas podem participar da 

licitação, mesmo sem dispor dos documentos comprobatórios de sua regularidade 

fiscal, caso haja sua vitória na licitação é assegurada a oportunidade para apresentar 

a documentação necessária em momento anterior à contratação. 

No entanto, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar 

toda a documentação exigida mesmo que esteja vencida. Se houver restrições, a 

empresa microempresa e empresa de pequeno porte, terá cinco dias úteis, com 

prorrogação de mais cinco para regularizar a documentação, pagamento ou 

parcelamento de débitos emissão de certidões. Esse prazo começa a correr assim 

que a proponente for declarada vencedora do certame. 

Caso a proponente não regularizar a documentação no prazo previsto implicará na 

decadência do direito á contratação, e possíveis sanções previstas no art. 81 da Lei 

nº 8.666/93. Ficando a critério da administração convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

Cabe esclarecer que as empresas deverão apresentar a documentação desde o 

início, e caso haja irregularidade poderá regularizar tardiamente se microempresa e 

empresa de pequeno porte . 



Anteriormente, esse prazo que hoje são de cincos dias, eram reduzidos a dois dias. A 

lei complementar 147/14 na sua redação alterou o prazo dando assim maiores 

chances para a microempresa e empresa de pequeno porte se regularizarem. 

PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – EMPATE FICTO (arts. 44, §1º e § 2º e 45) 

A preferência de contratação de microempresa e empresa de pequeno porte só ocorre 

quando há empate quanto a proposta apresenta for igual ou até 10% à proposta mais 

bem classificada, já no caso de pregão, tal percentual é de até 5% superior ao melhor 

preço. 

CÉDULA DE CRÉDITO MICROEMPRESARIAL (art. 46) 

A Lei Complementar nº 123/2006, na redação original, tinha outra redação quando 

tratou da cédula de crédito microempresarial. Assim dizia antes as Lei complementar 

nº 147/2014:  Art. 46 ” A Microempresa e a empresa de pequeno porte titular de direitos 

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 poderão emitir cédula de crédito microempresarial.” 

A cédula de crédito microempresarial é título de crédito regido, subsidiariamente, pela 

legislação prevista para as cédulas de crédito comercial, tendo como lastro e empenho 

do poder público. 

DAS LICITAÇÕES DIFERENCIADAS (art. 47) 

O artigo 47 (alterado pela Lei 147/2014) diz que: “Nas contratações públicas da 

administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, 

deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas 

e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento 

econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das 

políticas públicas e incentivo à inovação tecnológica”. 

Entretanto cabe destacar que de acordo com antiga redação do art. 47 da LC 

123/2006, nas contratações públicas da União, dos Estados e dos Municípios, poderia 

ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 

empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico 

e social no âmbito 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. 



Mas essas normas não eram autoaplicáveis, e precisariam ser regulamentadas em 

suas respectivas esferas  da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Com as alterações apresentadas pela LC 147/2014, foi excluído do texto do artigo 

47 a disposição "desde que previsto e regulamentado na legislação do respectivo 

ente" e incluída nova orientação junto ao parágrafo único, portanto o texto ficou como 

o acima citado e destacando o Parágrafo único:  No que diz respeito às compras 

públicas, enquanto não sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento 

específico de cada órgão mais favorável à microempresa e empresa de pequeno 

porte, aplica-se a legislação federal.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 

2014)            

Portanto com a exclusão da frase o artigo 47 da LC 123/2006, remete a ser 

autoaplicável em todas as esferas, porém com a seguinte orientação de que enquanto 

não sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão 

mais favorável à microempresa e à empresa de pequeno porte, que deverá ser 

utilizada a legislação federal. O objetivo foi assegurar que os demais entes federados 

não alegassem a impossibilidade de implantar as políticas por falta de legislação local. 

Destaca-se que se trata de uma modificação significativa referente à obrigatoriedade 

de concessão de tratamento diferenciado para as contratações públicas, na 

Administração Direta e Indireta da União, Estados e Municípios, uma vez que a antiga 

redação do art. 47 previa que as pessoas políticas poderiam (e não deveriam) 

estabelecer tratamento diferenciado para promover o desenvolvimento econômico e 

social no âmbito municipal e regional, devendo, para tanto, elaborar legislação própria. 

Com a nova redação, há a disposição de que nas contratações públicas da 

administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, 

deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas 

e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento 

econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das 

políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. 

 Em suma, entende -se que essa obrigação acabou ocorrendo para alinhar e 

realmente aplicar o benefício atravancado anteriormente devido a existência de 

apenas um direcionamento para sua aplicação, o que contribuía para que entes 

federados acabassem por não efetuar a legislação a respeito e, consequentemente, 

não puseram em prática essas políticas de incentivo.  



Na pratica o Decreto n.º 8.853, promulgado em 06 de outubro de 2015, que 

regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para ME e EPP  no 

âmbito da administração estava direcionado.  

LICITAÇÕES EXCLUSIVAS PARA ME E EPP (art. 48, I) 

A partir da entrada em vigor das alterações promovidas pela Lei Complementar nº 

147/14 na Lei Complementar nº 123/06, art. 48, inc. I, tornou-se restrito o universo de 

alcance do benefício, porquanto ficou obrigatório a realização de processo licitatório 

destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte nos itens de contratação cujo valor fosse de até R$ 80.000,00 pela 

Administração Pública. 

Dessa forma diz o art. 48 inciso I: Deverá realizar processo licitatório destinado 

exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos 

itens de contratação cujo valor seja de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

Entretanto na pratica surge a questão sobre a interpretação, por exemplo na aplicação 

do referido benefício quando se trata de vários itens ou lotes.  

Nesse contexto surge a reflexão de como interpretar o limite estipulado de 

R$80.000,00. 

Na prática as licitações por item por lote são independentes, ou seja, são várias 

licitações em um único processo licitatório. 

Sendo assim, nas licitações processadas por lotes, para efeito de aplicação da medida 

prevista no inc. I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/06, cada lote colocado em 

disputa constitui um item de contratação, devendo ser tomado em consideração o 

valor deste lote e não o valor individual dos bens ou serviços que o compõem. 

Ainda para disciplinar o assunto no artigo 9º  inc.I. ipsis litteris ao Decreto nº 8538/2015 

que remete a aplicação dos benefícios previstos nos artigos 6º e  8º: “I – Será 

considerado, para efeitos dos limites de valor estabelecidos, cada item 

separadamente ou, nas licitações por preço global, o valor estimado para o grupo ou 

o lote da licitação que deve ser considerado como um único item.” 

Nesse contexto deve-se sempre observar os valores individualmente aplicando a 

exclusividade aos itens ou lotes que não excederem o valor de R$80.000,00 (oitenta 

mil reais).  

DA SUBCONTRATAÇÃO DAS ME EPP (alterada pela lei 147/2014) 

Antes da alteração do dispositivo até então exercitado pela Lei 147/2014 existia uma 

limitação no que se refere a ação de subcontratação. 



Na prática seria exigida dos licitantes para essa ação de subcontratação, a condição 

de que o percentual máximo do objeto estivesse no valor equivalente 30% (trinta por 

cento) do total licitado.  

O inciso II do artigo 48 da Lei Complementar 123/2006 estabelece: “II – Poderá, em 

relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir 

dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte”. 

Portanto a nova redação diz que a Administração Pública, em relação aos processos 

licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, terá condições (ou não) de 

determinar a subcontratação compulsória.  

Nesse contexto pressupõe a hipótese, por certo, que o contratado não seja 

microempresa ou empresa de pequeno porte e que o objeto comporte a 

subcontratação cujo regime intrínseco está posto na Lei Nacional de Licitações. 

Portanto na nova redação, não há mais esse limite e a solução para se saber, na 

prática, “até quanto se pode contratar” é recorrer ao que já está consagrado na Lei 

Nacional.  

Cabe destacar que diferentemente da exclusividade nas licitações até R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais), prevista no inc. I em que a Administração obrigatoriamente deve 

aplicá-la, neste caso não há o dever da Administração exigir a subcontratação, eis que 

a redação legal confere poder discricionário ao utilizar o termo “poderá”. 

DA COTA DE 25% DO OBJETO DA LICITAÇÃO ÁS ME E EPP  

O que preconiza o inc. III do art. 48: “– deverá estabelecer, em certames para 

aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do 

objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte”. 

De maneira pratica e objetiva temos a divisão da licitação em duas cotas distintas, ou 

seja, uma de 75% e a outra de 25%. 

Cabe destacar que a divisão das referidas cotas deve estar prevista sempre que o 

objeto da licitação tiver referência a bens divisíveis. 

Nesse sentido é fundamental o edital colocar normas bem referenciadas e distintas 

para cada cota para possibilitar tratamento diferenciado para as ME e EPP. 

Se a ME e EPP for vencedora de ambas as cotas, pois essa possibilidade é 

plenamente viável, o Governo Federal normatizou que para a cota secundária deverá 

prevalecer “o menor valor apresentado”.  

 Conforme art. 8º do Decreto Federal nº 8.538/2015: “ Nas licitações para a aquisição 

de bens de natureza divisível, e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou o 



complexo do objeto, os órgãos e as entidades contratantes deverão reservar cota de 

até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas 

de pequeno porte (...) § 3º.- Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota 

principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 

DA PRIORIDADE NA CONTRATAÇÃO COM VALOR ATÉ 10% DO MELHOR 

PREÇO 

Lei Complementar nº 147 ao introduzir o §3º do art. 48, que reza: “ Os benefícios 

referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou 

regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido”. 

Notadamente a Administração pode criar critérios que efetivamente priorizem a 

contratação de ME EPP  sediadas em local ou regionalmente numa situação em que 

a proposta apresentada esteja até 10% (dez por cento) mais elevada do melhor preço 

válido 

A NÃO APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELOS ARTIGOS 47 E 48 

DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

Evidentemente existem casos em que há limitação ás contratações diferenciadas, ou 

seja, existe a possibilidade da não aplicação dos benefícios auferidos pelo artigo 47 e 

48. 

Nesse contexto é necessário verificar o que reza o Art. 49, ou seja, não se aplica o 

disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: II – 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 no instrumento convocatório; III – 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; 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, excetuando-se as 

dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra 

deverá ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, 

aplicando-se o disposto no inciso I do art. 48. 

 

RESULTADOS 



De maneira objetiva a participação da microempresa e empresa de pequeno porte no 

processo de licitação regulamentado por lei, permite um aumento expressivo no 

número de propostas e oportunidade de negócios no mercado.  

Nestas condições os benefícios auferidos pela Lei Complementar 123/2006 consiste 

em um instrumento significativo para o posicionamento econômico e financeiro do 

município e região. 

Cabe destacar a importância do alinhamento da Lei de licitação e contratos com as 

Leis complementares que remete ao referido resultado, ou seja, potencialização de 

mercado, criação de postos de trabalho, desenvolvimento sustentável e aumento do 

investimento para a inovação tecnológica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A licitação pública abre um leque grande de benefícios, que estão previstos na Lei 

Complementar 123/2006, permitindo assim que as empresas ME e EPP possam 

participar das contratações públicas em maior quantidade fortalecendo assim a 

economia gerando mais receitas e posto de emprego, e Lei Complementar 147/2014 

ampliou esse tratamento de modo a fomentar ainda mais a participação das ME e EPP 

nos procedimentos licitatórios.  

A nossa Constituição Federal de 1988 sabendo da  importância social e econômica  

dessas empresas, normatizou  o princípio do tratamento favorecido para estas 

empresas, previsto no inciso IX do art. 170 da Constituição Federal de 1988, o 

legislador infraconstitucional editou a Lei Complementar n° 123/2006, com o objetivo 

de regulamentar como tais empresas seriam favorecidas.  

A Lei Complementar 123/2006  no Livro IV, em sua Seção I traz  sobre as aquisições 

públicas e os benefícios concedidos às  empresas pela Administração Pública como 

forma de fomentar a economia, garantir a geração de empregos e renda além de 

estimular o mercado financeiro.   

A licitação é instrumento obrigatório utilizado pelo Estado para que as 

aquisições, obras e serviços possam se materializar. E os seus comandos só 

se tornam realmente eficazes se houver um equilíbrio no interesses dos 

particulares, isto é economicamente falando, e para o interesse público é de 

obter uma proposta vantajosa e com técnica e qualidade.  

Para garantir que as ME e EPP sobreviva em um mercado competitivo, o 

legislador assegurou por forma de lei os tratamentos que essas empresas 



careciam contidos na  LC n° 123/2006 e sua ampliação, por meio da Lei 

Complementar n° 147/2014 de modo a fomentar ainda mais a participação das 

ME e EPP nos procedimentos licitatórios. 

O Decreto nº 8.538/2015 regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e 

simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte nas 

contratações públicas de  bens, serviços e obras no âmbito da administração 

pública federal, esse decreto trouxe para as empresas e para os operadores 

de licitações maior clareza quanto ao procedimento a ser adotado param que 

assim possa cumprir o seu objetivo que é dar um   tratamento diferenciado e 

favorecido a essas empresas.   
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