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RESUMO 
 
 
 
 

Este trabalho mostra de forma geral a Lei de Licitações nº. 8.666/93 e seus 
princípios norteadores e analisa a Lei Complementar 123/2006, sendo esta 
considerada como o Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
em seus artigos referentes às aquisições públicas que vão dos artigos 42 ao 49. 
Com a análise dessas duas leis distintas fez-se com elas, uma comparação entre os 
princípios constitucionais voltados às Licitações, para verificação da 
constitucionalidade dos artigos do Estatuto, que beneficiam as pequenas empresas 
e supostamente prejudicam as grandes empresas, desvirtuando assim a finalidade 
essencial das Licitações que é a competição entre licitantes, em posição de 
igualdade. Além disso, foi feita uma pesquisa de campo, com a finalidade de 
verificar os problemas práticos que o advento desse Estatuto vem causando entre 
os membros que compõem as comissões de licitação e representantes de 
pequenas e grandes empresas. Verifica-se que ambos aplaudem a intenção do 
legislador em dar prerrogativas aos menos favorecidos, no entanto a Lei 
Complementar desvirtuou sua finalidade quando entrou no mérito das licitações, vez 
que prejudicou o andamento das mesmas. 
 
 

Palavras-chave: licitação – microempresas – empresas de pequeno 
porte – princípios. 
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ABSTRACT 

The present research shows, in a general way, the Bidding Law number 8.666/93 
and its lead principles and analyses the Complemental Law number 123/2006, being 
this last one considered as the Micro Enterprises and Small Enterprises Statute, into 
its articles concerning to public acquires that goes from 42 to 49. Analyzing these 
two distinct laws, was done a comparison between constitucional  principles related 
to biddings, to verify the constitucionality of the statute articles, that benefy small 
enterprises and in a supposed way that prejudice the big enterprises, changing the 
essencial finality of  biddings that is the competition between bidders in a iquality 
way. Besides that, was done a field research with the purpose of verifying the 
practical problems that are being caused by this statute between the bidding 
commission members and big and small enterprises representatives, verifying that 
both agree to legislator in his porpose to give support to the ones that are lack of it, 
therefore the Complemental law changed its finality when it tried to abord bidding 
theme, once that brought prejudice to this last one. 
 

Keywords: bidding - micro enterprises - small enterprises - principles. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As aquisições no âmbito da função administrativa, regidas pelo Direito 

Público, são feitas através de procedimentos licitatórios, conhecidos como licitações 

públicas, onde a Administração consegue adquirir bens e contratar serviços, 

visando à proposta mais vantajosa para o interesse público a que se destina, com 

base no princípio da finalidade e da eficiência. Esses princípios referem-se tanto ao 

critério preço quanto a melhor técnica e à melhor qualidade. Tais licitações são 

regidas também, por princípios basilares como o da moralidade, legalidade, 

impessoalidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao 

instrumento convocatório e julgamento objetivo, além de todos os outros referentes 

à Administração Pública.  

O procedimento licitatório é extremamente rigoroso em suas várias 

etapas, tendo como aparato a Lei Geral que o regula, sendo esta, a Lei nº. 

8.666/93, a qual serve de amparo para todos os atos administrativos decorrentes de 

sua execução. Grande novidade ocorreu, no entanto, a partir da vigência da Lei 

Complementar nº. 123/2006 conhecida como Estatuto das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte, que para surpresa dos operadores do direito e dos 

agentes públicos, regulou também, normas referentes às aquisições públicas, mais 

precisamente em seus artigos do 42 ao 49. 

Inegável é a subordinação de todas as outras normas brasileiras à 

Constituição Federal do Brasil. Assim é que, o art. 170, inciso IX da Constituição 

Federal, previu um tratamento diferenciado a ser dispensado às microempresas e 

empresas de pequeno porte, que se materializou com o advento da Lei 

Complementar 123/2006, que traz proteção e favorecimento a tais empresas, 

principalmente no tocante às legislações tributárias. 

Essa Lei Complementar, no entanto, vem gerando situações conflituosas, 

nos artigos que se referem às aquisições públicas, visto que empresários não estão 

nem um pouco satisfeitos com o favorecimento dispensado a apenas alguns 

licitantes, alegando ser esse um favorecimento desleal e sem sentido algum, que 

veio para derrubar a isonomia e a impessoalidade principalmente, dos atos 

administrativos, pois, uma vez que sejam garantidos a todos licitantes, direitos 

iguais nos certames licitatórios, tem-se que o mesmo não está sendo possível, com 
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a vigência de tal Lei Complementar que, como mencionado, trouxe inovações nem 

sempre aplaudida na prática dos atos administrativos. 

Pois bem, se de um lado tem-se princípios básicos de um procedimento 

licitatório que devem ser sempre observados, servindo como garantia de eficiência 

no andamento dos atos administrativos, de outro lado tem-se esse favorecimento 

constitucional que se objetivou com a Lei Complementar 123/2006 dado às micro e 

pequenas empresas. 

Então, depara-se aqui, com um paradoxo, entre princípios e normas, 

ambos previstos na Constituição pátria, que será abordado no decorrer dessa 

pesquisa. 

Em decorrência de tal pensamento, querendo fazer jus ao real significado 

de todos os princípios licitatórios e qual finalidade os mesmos pretendem atingir e 

até que ponto eles devem ser considerados como premissas maiores - se é que em 

algum momento eles o deixam de ser - é que a Lei Complementar nº. 123/2006 será 

analisada cautelosamente quanto aos possíveis problemas de interpretação que 

têm causado e os que ainda poderão vir a ocorrer devido a favorecimentos 

supostamente inconstitucionais para a Administração Pública em suas Licitações.   

O objetivo principal desse trabalho é averiguar se as mudanças nos 

procedimentos licitatórios provenientes da Lei de microempresas e empresas de 

pequeno porte realmente devem ser consideradas constitucionais, uma vez que, 

ignora princípios que regem os atos administrativos.  

Fato é que, a Lei Complementar 123/2006 prevista pela Constituição 

Federal, trouxe sérios problemas ao invés de soluções, muitos deles provenientes 

da sua má formulação, abrindo brechas para supostas fraudes licitatórias e também 

pelo seu favorecimento desigual e injusto. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, brilhantemente previu uma 

proteção aos microempresários, porém a Lei Complementar em análise, pecou em 

seus artigos referentes às aquisições públicas, privilegiando exacerbadamente e 

sem justificativa plausível tais empresas, causando inúmeras situações conflituosas 

quando usada na prática. 

No desenvolvimento dessa pesquisa, como objetivos específicos, foram 

explicados todos os dispositivos encontrados na Lei Complementar de proteção às 

microempresas e empresas de pequeno porte relacionado às aquisições públicas, 

bem como, os princípios que regem as Licitações Públicas.  
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Além disso, foram coletados dados para verificar se a Lei 123/2006 

realmente cumpriu com seu encargo de materializar o previsto na Constituição 

Federal quanto à proteção ao microempresário, levando-se, contudo, em 

consideração a opinião das áreas diretamente afetadas com tal favorecimento, 

sendo: representantes de pequenas empresas, representantes de grandes 

empresas e Comissões de Licitação. 

Foram verificados também se esse privilégio para algumas empresas em 

certames licitatórios prejudica o bom andamento dos mesmos, contrariando 

principalmente a eficiência e a impessoalidade dos atos administrativos. 

O método de raciocínio utilizado no decorrer desse trabalho é o dedutivo, 

pois foi estudada a abrangência dos princípios licitatórios, conseqüentemente 

administrativos, previstos na Constituição Federal de 1988 e a Lei Geral de 

Licitações, para serem confrontados com os fatos decorrentes da aplicabilidade da 

lei complementar para a descoberta dos objetivos almejados.  
O procedimento utilizado é o bibliográfico, pois a pesquisa monográfica é 

desenvolvida através de pesquisas bibliográficas referentes a doutrinas de grandes 

operadores do direito, artigos retirados da internet, sendo essa uma grande 

ferramenta de estudo quando usada corretamente, além de jurisprudências e 

legislações. Neste trabalho foi usado o método de abordagem jurídico sociológico, 

uma vez que o mesmo propõe-se a compreender o fenômeno jurídico no ambiente 

social, preocupando-se com as relações contraditórias que estabelece com o 

próprio Direito e com os demais campos. 

Foi utilizado, além da pesquisa bibliográfica para obter informações pré-

estabelecidas sobre o estudo, a pesquisa de campo, valendo-se da técnica do 

questionário, para obtenção de dados concretos, de informações precisas e de 

opiniões divergentes observadas por vários prismas acerca do mesmo assunto. 

Trata-se de trabalho cujo o método também seja o jurídico-projetivo, uma 

vez que esse trabalho destina-se ao questionamento de uma norma com o objetivo 

de propor mudanças ou no mínimo, reformas legislativas concretas. 

O primeiro capítulo apresenta uma noção do que seriam as licitações 

públicas, sua fundamentação e finalidade. Já o segundo capítulo incidiu na base 

constitucional e legal dos procedimentos licitatórios como ato público, explicando 

cada um de seus principais princípios. 
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O terceiro capítulo traz um apanhado geral, da Lei Complementar 123 de 

2006, buscando respaldo na Constituição Federativa do Brasil, de 1988. Enquanto 

que, o capítulo quarto trabalha as peculiaridades desse Estatuto no que se refere às 

aquisições públicas, explicando cada um dos seus aspectos relevantes. 

Já no capítulo quinto foi analisado a repercussão que tal lei complementar 

vem ocasionando no andamento das licitações públicas devido aos vícios 

decorrentes de sua má formulação. 

No capítulo sexto por sua vez, foram abordados os impasses da 

aplicação da Lei 123/2006 na prática, fazendo uma comparação e equivalência da 

utilização de seus dispositivos com os princípios licitatórios mais afetados. 

O capítulo sétimo traz a análise de dados e discussão dos resultados 

obtidos através da pesquisa de campo, que foi feita na forma de dois questionários, 

aplicados para pessoas, de três grupos distintos, sendo que um dos questionários 

foi aplicado especificamente para o grupo composto por membros de diversas 

Comissões de Licitações em órgãos públicos da cidade de Unaí, Minas Gerais e o 

outro questionário específico para os dois outros grupos, sendo um composto por 

empresários e/ou representantes autorizados a responder de micro e pequenas 

empresas de diversas cidades brasileiras e o outro grupo composto de empresários 

e/ou representantes autorizados a responder, de grandes empresas também de 

diversas cidades do Brasil. 

E por fim, o capítulo oitavo traz um projeto de mudança, composto de 

sugestões para reformas condizentes com os artigos da Lei Complementar 

123/2006 que se referem às aquisições públicas, para que se amoldem aos 

princípios constitucionais ou que sejam declaradas inconstitucionais. 
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2 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO BRASILEIRO   
 
2.1 Licitações no Brasil 
 

Nesse capítulo será abordado o procedimento administrativo, o qual pode 

ser considerado como um dos mais importantes para a Administração Pública: o 

procedimento licitatório.  

Tal procedimento, previsto no artigo 37, inciso XXI1, da Constituição 

Federal do Brasil de 1988, encontra-se regulamentado pela Lei Federal nº. 8.666 de 

21 de junho de 1993, conhecida como Lei Geral de Licitações, a qual institui normas 

gerais para licitações e contratos realizados pela Administração Pública e dá outras 

providências, sendo a mesma, de relevante importância, pois é com total 

observância nessa Lei Federal que a Administração Pública tem o condão de 

contratar com empresas privadas para a aquisição de bens ou serviços necessários 

para o seu funcionamento e manutenção. 

O procedimento licitatório como ato público que é, antecede 

necessariamente todas as contratações realizadas pela Administração Pública com 

o setor privado, sendo que muitas empresas privadas, facultativamente, também 

realizam licitações para suas contratações. 

Segundo Meirelles, (2008, p. 273), “licitação é o antecedente necessário 

do contrato administrativo; o contrato é o conseqüente lógico da licitação”. 

Vários são os doutrinadores que estudam, e, tentam explicar as várias 

peculiaridades desse instituto, por ser uma forma principalmente para a aquisição 

de bens e serviços muito diferente das realizadas pelas empresas privadas, assim 

como afirma Celso Antonio Bandeira de Melo (2008, p. 514), quando diz: 

 
Ao contrário dos particulares, que dispõem de ampla liberdade 

quando pretendem adquirir, alienar, locar bens, contratar a execução de 
obras ou serviços, o Poder Público para fazê-lo necessita adotar um 
procedimento preliminar rigorosamente determinado e preestabelecido na 
conformidade da Lei. Tal procedimento denomina-se licitação. 

 

                                                 
1 Art.37, XXI da CF: Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações, (BRASIL, 2008, p.42). 
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2.2 Definição 
 

Começando pelo entendimento meramente literal, a palavra licitação 

abrange a idéia de fazer preço sobre uma determinada coisa, objeto ou serviço, 

disputar, arrematar, oferecer. Olhando pelo enfoque jurídico e administrativo, vários 

doutrinadores deram seu conceito sobre esse terma, dentre os quais, é de notável 

consentimento a definição dada por Melo apud Lopes (2008, p. 425): 

  
Licitação é o procedimento administrativo pelo qual uma 

pessoa governamental, pretendendo alienar, adquirir ou locar bens, 
realizar obras e serviços, outorgar concessões, permissões de obra, 
serviço ou de uso exclusivo de bem público, segundo condições por ela 
estipulas previamente, convoca interessados na apresentação de 
propostas a fim de selecionar a que se revele mais conveniente em função 
de parâmetros antecipadamente estabelecidos e divulgados. 

 
A definição citada acima foi muito bem colocada, pois aponta a grande 

finalidade do procedimento licitatório que é a contratação com a empresa que 

oferecer a maior vantagem, ou seja, a melhor proposta para a coletividade por meio 

da Administração Pública trazendo assim eficiência objetiva para os atos 

administrativos. 

Ressalta-se que, o termo “melhor proposta” não se refere unicamente ao 

menor valor, pois a licitação pode ser movida pela escolha do menor preço ou da 

melhor técnica dos bens ou serviços a serem contratados (BARROS, 2001, p.4). 

Constatada então, a amplitude do termo “melhor proposta” que muitas vezes se 

mostra vaga nessa definição, sendo mais bem adaptada pelo termo “proposta mais 

vantajosa”. 

Trata-se, a licitação, portanto, de um procedimento administrativo, isso, 

por ter várias fases e uma sucessão de atos, e também, segundo a doutrinadora 

Medauar (2008, p. 178), existem diversos sujeitos com interesse particular no 

processo e que dele participam, que são os licitantes, tendo juntamente com a 

Administração “direitos, deveres, ônus e sujeições”. 

No entanto, para que haja um procedimento eficaz e que atinja de 

maneira qualitativa seus objetivos, as licitações públicas devem ser regulamentadas 

e é nesse sentido, que se criou a Lei 8.666/93, ou seja, para regulamentar o Art. 37, 

inciso XXI da Constituição Federal.  
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O artigo 22, XXVII da CF, define a competência da União para legislar 

sobre as normas licitatórias, modalidades e contratações para todas as 

Administrações Públicas. Portanto, a Lei Federal de Licitações nº. 8.666 de 21 de 

junho de 1993 veio regulamentar esses dispositivos constitucionais, dispondo sobre 

os princípios, as definições, as modalidades de licitações e os limites. Essa Lei 

Federal em suas peculiaridades, também regulamenta a forma de habilitação de 

empresas, dos registros cadastrais, do procedimento e do julgamento da licitação, 

assim como, dispõe sobre o resultado ou a finalização do procedimento licitatório, 

que será a contratação com o particular, fazendo definições, descrevendo a 

formalização dos contratos e suas cláusulas, prevendo possíveis alterações, forma 

de execução, casos de inexecução, responsabilidades e penalidades, sanções 

administrativas e o direito de petição, (BRASIL, 2009). 

Com base ainda nesses artigos constitucionais (arts. 37, XXI e 22, XXVII), 

tal lei regulamentou com precisão toda a matéria sobre o tema, a qual deve ser 

observada e cumprida no âmbito Federal, Estadual e também Municipal, pois todos 

os órgãos da Administração Pública, em todas as esferas, devem seguir tais 

procedimentos, sob pena de violação dos princípios fundamentais e, principalmente 

aos pertinentes às licitações. 

É notável que o procedimento licitatório seja constituído por uma prática 

ordenada e sucessiva de uma série de atos dos quais, cada um tem sua autonomia 

e finalidade fundamental. 

Porém, mesmo com tal rigorismo e eficácia almejados, não se pode negar 

que o objetivo principal da licitação, que é a seleção de propostas idôneas e 

vantajosas para a coletividade por meio da Administração Pública, em muitas 

vezes, não é alcançado. Fato este que decorre, via de regra, de procedimentos 

licitatórios viciados, improvisados, que partem de projetos incompletos, de editais 

mal elaborados e até mesmo de improbidade administrativa. 
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3 BASE CONSTITUCIONAL E LEGAL 
 

Neste capítulo serão abordadas as modalidades de licitações previstas na 

Lei Geral, a Lei nº. 8.666/93 e leis esparsas, além de conceituar os principais 

princípios licitatórios previstos constitucionalmente. Conforme acentua Justen Filho 

(2005, p. 12), as regras contidas na Lei Geral de Licitações decorrem da evolução 

histórica e “contém regras e princípios derivados das leis anteriores, amoldados ao 

sistema da Constituição de 1988 e tendo em vista as necessidades derivadas dos 

fatos históricos”. 

 

3.1 Modalidades de licitações 
 

A Lei de Licitações, nº. 8.666/93, em seu artigo 22, preceitua as diversas 

modalidades de licitações, quais sejam, (BRASIL, 2009, p. 25):   

 
Art. 22. São modalidades de licitação: 
I - Concorrência; 
II - Tomada de preços; 
III - Convite; 
IV - Concurso; 
V - Leilão  

 
Essas modalidades consistem nas várias formas de se licitar, fato que 

varia de acordo, principalmente, com o valor estimado da aquisição de bens e/ou 

serviços, não deixando de lado ocasiões em que a licitação se torna inexigível ou 

dispensável. Além dessas modalidades existe, também, o Pregão que é 

regulamentado em lei específica, a Lei nº. 10.529 de 17 de julho de 2002. Essa 

modalidade licitatória para aquisições públicas traz requisitos inovadores, visando 

mais celeridade e eficiência no procedimento licitatório, (BRASIL, 2008, p. 1). 

Fazendo uma breve explanação acerca das peculiaridades de cada uma 

das modalidades licitatórias, apenas a título de conhecimento e interação ao 

assunto, tem-se que o Convite, por exemplo, que é uma modalidade para os 

interessados do ramo, em que a Administração Pública convida algumas empresas, 

cadastradas ou não, para participarem do certame, porém nada impede que 

interessados não convidados também possam participar, uma vez que, a todo edital 

é dada a máxima publicidade possível. Contudo, empresas não convidadas, devem 

manifestar interesse em participar com no mínimo 24 horas de antecedência à 
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abertura dos envelopes. Quanto ao valor estimado para tal modalidade é para 

compras e serviços que atinjam até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e obras e 

serviços até o valor R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), conforme o art. 23, 

I a, II a, da Lei 8.666/93, (BRASIL, 2009, p. 27). 

Tem-se, também, a modalidade denominada como Tomada de Preços, 

que se difere do Convite principalmente pela observância do cadastramento, uma 

vez que nessa modalidade, os interessados a participarem devem obrigatoriamente, 

como pressuposto de habilitação, ser cadastrados na Administração, outra 

diferenciação é que na Tomada de Preços as empresas não recebem convite para 

participar do certame, o que ocorre é uma prévia publicação do edital e da data de 

abertura em jornais oficiais, painéis e onde mais for possível. Nessa modalidade, os 

valores para compras e serviços não pode ultrapassar o valor de R$ 650.000,00 

(seiscentos e cinqüenta mil reais) e para obras e serviços até R$ 1.500.000,00 (um 

milhão e quinhentos mil reais), de acordo com o art. 23, I b, II b da Lei 8666/93 

(BRASIL, 2009, p. 27). 

A Concorrência, sendo também uma modalidade de licitação, por sua 

vez, conforme assegura o renomado doutrinador Meireles (2008, p. 316): 

 
[...] é a modalidade de licitação própria para contratos de 

grande valor, em que se admite a participação de quaisquer interessados, 
cadastrados ou não, que satisfaçam as condições do edital, convocados 
com antecedência mínima prevista em lei, com ampla publicidade pelo 
órgão oficial e pela imprensa particular. 

 
Todas as compras e serviços acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e 

cinqüenta mil reais) e obras e serviços acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil reais) requerem que seja adotada essa modalidade de Concorrência 

(BRASIL, 2009, p. 27), sendo muito utilizada nas contratações de obras 

(MEIRELLES, 2008, p. 316). 

Medauar (2008, p. 183) em sua obra doutrinária, diz ser a concorrência 

também cabível nas licitações de caráter internacional, a qual poderá se usar 

também a modalidade Tomada de Preços observando algumas considerações e 

nas concessões de direito real de uso. 

A outra modalidade já citada para a aquisição de bens e serviços é o 

Pregão, tratado pela Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, o qual é aplicado em 

sessão pública por intermédio de propostas de preços escritas e ofertas verbais dos 

 



 23

licitantes. Tal modalidade pode substituir, sem prejuízo, qualquer das outras citadas 

acima, porém a Administração não está obrigada a realizar o Pregão, podendo 

optar por outra modalidade a seu critério, (MEIRELLES, 2008, p. 327). Atualmente, 

existe também o conhecido como pregão eletrônico, trazido com o advento do 

Decreto Federal nº. 5.450 de 31 de maio de 2005, que é uma forma de pregão 

informatizado muito utilizado devido a sua eficiência e agilidade nos procedimentos 

licitatórios, segundo Meirelles, (2008, p. 327). 

Necessário se faz também, a aquisição de trabalho técnico, científico ou 

artístico, e para isto a Administração Pública usa o tão conhecido Concurso 

Público, que também é considerado modalidade de procedimentos licitatórios, e 

segundo Meirelles (2008, p. 324): 

 
É modalidade especial de licitação que, embora sujeita aos 

princípios da publicidade e da igualdade entre os participantes, 
objetivando a escolha do melhor trabalho, dispensa as formalidades 
específicas da concorrência. 

 
E por último, o Leilão, que ao contrário das outras modalidades, é usada 

para venda de bens móveis de patrimônio do órgão público ou de produtos 

legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis. Neste 

caso, o critério usado é o do “maior lance ofertado”. Conforme lição de Meirelles 

(2008, p. 325) “[...] é espécie de licitação utilizável na venda de bens móveis e 

semoventes e, em casos especiais, também de imóveis”. 

Não cabe, no momento, dar mais explicações nessa pesquisa acerca do 

conceito e peculiaridades nas modalidades licitatórias do Concurso e do Leilão, uma 

vez que o estudo deste trabalho está voltado a Lei de proteção às microempresas e 

empresas de pequeno porte e segundo Justen Filho (2008, p. 22), “[...] as regras da 

Lei Complementar 123/2006, aplicam-se à concorrência, à tomada de preços, ao 

convite e ao pregão”. 

 

3.2 Princípios norteadores das licitações públicas 
  

Antes de analisar os artigos do Estatuto das micro e pequenas empresas 

vinculadas às mudanças nos procedimentos licitatórios frente à Constituição atual, é 

preciso ter em mente os princípios fundamentais que regem as licitações públicas, 

para dar uma maior qualidade de compreensão da relevância do assunto para 
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solução de questões práticas e jurídicas, as quais vêm provocando verdadeiros 

embaraços para eficiência dos atos administrativos.  

Para tanto, passe-se a análise dos princípios licitatórios.  

 

3.2.1 Princípio da legalidade 
 

No procedimento licitatório a atividade é totalmente vinculada, pois o 

princípio da legalidade obriga o administrador a fazer somente o que a lei autoriza, 

ou seja, constitui dessa forma, certa ausência de liberdade para atos da autoridade 

administrativa. 

Prevalece nas licitações o princípio da legalidade, partindo principalmente 

do conceito de que todo administrador público está sujeito a regras, às exigências 

do bem comum, devendo obedecê-las rigorosamente (MEIRELLES, 2008, p. 89). 

Este princípio está disciplinado na Constituição em seu artigo 5º. II, que 

diz: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei” (BRASIL, 2008, p. 2). Tal disposição se encaixa perfeitamente e 

principalmente em todo e qualquer regulamento no âmbito Administrativo, uma vez 

que o a Administração só deve agir em conformidade com a lei. Em outras palavras, 

esse mesmo pensamento se encontra sintetizado na doutrina escrita por Meirelles 

(2008, p. 89) quando diz:  

 
Enquanto na administração particular é licito fazer tudo que a 

lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei 
permite. A lei para o particular significa “pode fazer assim”; para o 
administrador público significa “deve fazer assim”. 

 

3.2.1.1 Princípio da eficiência 

 
Há que se ressaltar, no entanto, que vários são os princípios em que a 

legalidade abarca, servindo de pilares para este. Como é o caso do princípio da 

eficiência, também previsto no caput do art. 372 da Constituição Federal. 

O princípio da eficiência visa manter a qualidade, presteza e agilidade de 

todos os atos administrativos, conforme assegura Micheline Mariana Sírio Lopes: 

                                                 
2  Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência [...]. (BRASIL, 2008, p. 38). 
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O princípio da eficiência visa a garantir à supremacia do 
interesse público em detrimento do interesse privado por meio da gestão 
da coisa pública, em que devem ser analisadas, conjugadas e 
aproveitadas todas as potencialidades existentes, quantitativa quanto 
qualitativamente, a fim de se atender à demanda da coletividade. (LOPES, 
M., 2008, p. 424). 

 
Cita-se a eficiência como um “princípio pilar” da legalidade, como se 

posiciona Lopes, M. (2008, p. 424), pelo motivo de não possuir um caráter absoluto, 

ou seja, deve ser utilizado com moderação. Imprescindível é, portanto, que seja 

observado tal princípio em todas as fases licitatórias, visando atender suas reais 

finalidades com coerência e agilidade. 

Alguns posicionamentos, como o de Renata Gaspar Souza (2008, p. 640) 

dizem até que o pregão, como a mais nova e aceitável modalidade de licitação, é a 

que mais atende o princípio da eficiência, por atender o bem comum “[...] de forma 

menos burocrática”. 

 

3.2.2 Princípio da moralidade 
 

Aos administradores, sendo estes considerados, àqueles que trabalham 

para a Administração Pública, cabe a posição de um comportamento lícito para com 

os seus colegas, superiores e principalmente, para com os administrados, cabendo 

a eles agirem com observância a legalidade e com o princípio da probidade 

administrativa. 

Porém, do administrador, também é exigido conduta ética, onde 

prevalecem os bons costumes, devendo haver moral em seu comportamento. Há 

que se analisar que os princípios da moralidade e da probidade sempre estarão 

equiparados. A Lei de Licitações faz grande referência a moralidade e a probidade, 

pelo fato de que a moralidade, mesmo sendo prevista em nossa Constituição, se for 

analisada em separado, terá um conceito vago, e com isso a probidade 

administrativa tem fundamentação mais definida no direito, como por exemplo, o 

artigo 37, §4º. da CF3, que descreve sanções para os servidores que cometem atos 

condizentes com improbidade administrativa, (BRASIL, 2008, p. 43). 

                                                 
3 Art. 37, § 4º. da CF: Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos 
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erários, na 
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. (BRASIL, 2008, p. 43). 
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A moralidade em sua essência deve ser vista como atributo 

imprescindível para todos os atos administrativos. Ressalta-se pela valoração do 

conceito dado por Mello (2008, p. 525) que compara tal princípio com o da 

probidade administrativa, dizendo: 

 
[...] o certame haverá de ser por ela (probidade administrativa) conduzida 
em estrita obediência a pautas de moralidade, no que se inclui, 
evidentemente, não só a correção defensiva dos interesses de quem a 
promove, mas também as exigências de lealdade e boa fé no trato com os 
licitantes. 

 
A moral, como se sabe, é inerente ao caráter de cada indivíduo, contudo, 

deve ser exigida e investigada dentre todos os servidores públicos, pois tais 

trabalham para a sociedade. 

 

3.2.3 Princípio da impessoalidade 
 

O indivíduo, na pessoa do administrador, deve agir como um instrumento 

da Administração Pública, ou seja, deve voltar-se totalmente em prol da sociedade 

e para promover o bem estar social. 

Pelo princípio da impessoalidade as licitações devem obrigatoriamente 

estar ao alcance de todos, ou seja, o administrador deve ser imparcial e não se 

deixar valer para o sentido pessoal da situação, desfavorecendo assim, algum 

interessado do certame, algum licitante por exemplo. 

Para o entendimento do que seria a aplicabilidade desse princípio da 

impessoalidade nos instrumentos licitatórios, já existem várias jurisprudências por 

parte dos tribunais, em especial Superior Tribunal de Justiça, o qual se manifestou 

da seguinte forma: 

 
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. RELACIONAMENTO AFETIVO ENTRE 
SÓCIA DA EMPRESA CONTRATADA E O PREFEITO DO MUNICÍPIO 
LICITANTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO 
PARA CONVOCAÇÃO DOS LICITANTES. VIOLAÇÃO DO ART. 21, § 2º, 
DA LEI 8.666/93. 1. Procedimento licitatório (tomada de preços) realizado 
pelo Município de Resende Costa-MG, visando à contratação de empresa 
para a prestação de serviços com a finalidade de implantar programa de 
saúde familiar. 
2. A principiologia do novel art. 37 da Constituição Federal, impõe a todos 
quantos integram os Poderes da República nas esferas compreendidas na 
Federação, obediência aos princípios da moralidade, legalidade, 
impessoalidade, eficiência e publicidade. 
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3. O princípio da impessoalidade obsta que critérios subjetivos ou anti-
isonômicos influam na escolha dos candidatos exercentes da prestação de 
serviços públicos, e assume grande relevância no processo licitatório, 
consoante o disposto no art. 37, XXI, da CF. 
4. [...] 
7. A finalidade do legislador ao estabelecer os prazos mínimos do art. 21, 
foi assegurar a publicidade da licitação para garantir a participação nesta 
de amplo número de interessados, assegurando, assim, a obediência ao 
princípio da competitividade, motivo pelo qual a inobservância do prazo de 
15 (quinze) dias do art. 21, § 2º, III, da Lei de Licitações acarreta a 
invalidade do procedimento licitatório. 
8. Ausência de prequestionamento dos arts. 27 e 30 da Lei de Licitações. 
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. 
(REsp 615432 / MG, Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão Julgador 
T1 - PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 02/06/2005 Data da 
Publicação/Fonte DJ: 27/06/2005 p. 230). (grifo nosso). 

 
Conforme vislumbrado pela ementa do STJ, a impessoalidade está 

diretamente relacionada a mais dois princípios licitatórios, o do julgamento objetivo 

e ao da isonomia, pois todos os licitantes devem ser tratados com igualdade e a 

Administração por sua vez, deve pautar-se por critérios legais e objetivos, deixando 

questões pessoais tanto dos administradores, quanto dos interessados. O 

procedimento licitatório deve ser visto por um ângulo geral, que predomine sempre 

o interesse da coletividade. 

Sobre o princípio da impessoalidade vislumbra com sabedoria o 

doutrinador Celso Antônio Bandeira de Melo, dizendo que: 

 
O princípio da impessoalidade encarece a proscrição de 

quaisquer favoritismos ou discriminações impertinentes, sublinhando o 
dever de que, no procedimento licitatório, sejam todos os licitantes 
tratados com absoluta neutralidade. (MELLO, 2008, p. 523). 

 
3.2.4 Princípio da isonomia ou da igualdade 
 

O princípio da isonomia no enfoque das aquisições públicas prevê o 

dever de se dar oportunidade de disputar, qualquer interessado, colocando-os em 

igualdade de condições. 

Colocar os participantes em igualdades de condições é uma das regras 

basilares e mais questionável do processo licitatório, tanto que o parágrafo 1º. do 

artigo 3º. da Lei 8.666/93, proíbe que o ato do certame admita ou tolere cláusulas 

ou condições capazes de restringir o caráter competitivo do procedimento licitatório 

(BRASIL, 2009, p. 2). Já o parágrafo segundo desse mesmo artigo diz conferir, no 

caso se empate, a preferência aos bens e serviços: “I- produzidos ou prestados por 
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empresas brasileiras de capital nacional; II - produzidos no país; III - produzidos ou 

prestados por empresas brasileiras.” (BRASIL, 2009, p. 2). 

Segundo linhas escritas na doutrina de Medauar (2008, p. 181): 

 
[...] isonomia de tratamento para todos os licitantes ou para aqueles que 
pretendam participar da licitação, vedada qualquer discriminação. É o 
desdobramento do princípio constitucional da igualdade (art.5 caput da 
CF) no âmbito licitatório. 

 
Tem-se então que tal princípio seria uma das fundamentações primordiais 

do processo licitatório, uma vez que o mesmo visa à concorrência para aquisição de 

bens e serviços públicos e tal disputa só será justa se as partes concorrentes, neste 

caso, os licitantes, estiverem em nível de igualdade de condições. 

 

3.2.5 Princípio da publicidade 
 

A Publicidade dos atos licitatórios é descrito por Medauar (2008, p. 182), 

sendo um princípio que: “[...] traduz-se em transparência em direito de acesso aos 

elementos do processo licitatório, divulgação dos editais, divulgação das decisões”. 

A publicidade é de extrema relevância para todo processo licitatório e 

para todo procedimento público, uma vez que sua própria nomenclatura nos 

transferir a esse sentido. Esse princípio obriga a divulgação plena de todos os atos 

referentes ao processo licitatório que juntamente, com o da igualdade, estabelece 

que todos tenham acesso a todas as informações de todo o processo. 

A cerca ainda do princípio da publicidade, sendo o mesmo de grande 

relevância para todos os atos administrativos, estando elencados nessa como 

característica fundamental, Meirelles (2008, p. 97), comenta que: 

 
A publicidade como princípio de administração pública, 

abrange toda atuação estatal, não só sob o aspecto de divulgação oficial 
de seus atos como também de propiciação de conhecimento da conduta 
interna de seus agentes. Essa publicidade atinge, assim, os atos 
concluídos e informação, os processos em andamento, os pareceres dos 
órgãos técnicos e jurídicos, os despachos intermediários e finais, as atas 
de julgamentos das licitações e os contratos em quaisquer interessados, 
bem como os comprovantes de despesas e as prestações de contas 
submetidas aos órgãos competentes. [...] quanto a publicação no órgão 
oficial, só é exigida a do ato concluído ou de determinadas fases de certos 
procedimentos administrativos como ocorre nas concorrências, em que 
geralmente as normas pertinentes impõem a publicação da convocação 
dos interessados da habilitação, da adjudicação e do contrato, na íntegra 
ou resumidamente. 
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E diferente não poderia ser com os processos licitatórios, uma vez que, 

desde sua abertura com o edital até a sua homologação deve ser obrigatoriamente 

publicada pelo órgão público, que deverá também, dar vistas aos pareceres, 

certidões e quaisquer documentos licitatórios a todo aquele que os solicitar 

(MEIRELLES, 2008, p. 276). 

A publicidade traz aos concorrentes do certame a certeza do que está 

ocorrendo nas diversas etapas do processo. O artigo 21 da Lei de Licitações prevê 

essa obrigatoriedade, (BRASIL, 2009, p. 23). Ademais, todos os atos 

administrativos devem ser transparentes, e as licitações, por serem atos públicos 

também não são diferentes e por isso devem ser sempre observado a transparência 

desde a estimativa de preços até a entrega do bem ou serviço licitado. 

 

3.2.6 Princípio da probidade administrativa 
 

O princípio da probidade administrativa obriga que o administrador tenha 

sempre uma postura ética e que vise o interesse público e no prisma das licitações, 

tal princípio está ligado, notadamente, ao do sigilo das propostas, em que os 

licitantes têm total confiabilidade de enviar seus envelopes de participação do 

certame lacrados, dos quais só serão abertos depois de iniciada a sessão de 

abertura das propostas. 

O sigilo quanto às propostas está prescrito na Lei 8.666/93, em seu artigo 

43, §1º., item 2.5, que reza: 

 
Art. 43 [...] 
[...] 
§1º [...] 
2.5 A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação 
e as propostas será realizada sempre em ato público previamente 
designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos 
licitantes presentes e pela Comissão. (BRASIL, 2009, p. 54). 

 
Medauar (2008, p. 182), acerca da relevância da probidade administrativa 

em qualquer ato da Administração Pública, sobretudo nas suas aquisições de bens 

e serviços, descreve que: 

 
[...] integrantes de comissões de licitação, agentes públicos a autoridades 
que, de alguma forma têm participação no processo licitatório hão de atuar 
com retidão, sem visar a proveito próprio, ou locupletamento de outrem. A 
Lei 8.429/1992 arrola entre os casos de improbidade administrativa as 
condutas que frustem a licitude do processo licitatório ou o dispensem 
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indevidamente. Na seção dedicada aos crimes e penas da Lei 8.666/1993, 
muita dispositivos visam à responsabilidade penalmente em quem atua 
com improbidade administrativa em processo licitatório. (grifo nosso) 

 

3.2.7 Princípio da vinculação ao instrumento convocatório 
 

Em conformidade com o artigo 41 da Lei de Licitações (BRASIL, 2009, p. 

51), que diz que “A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada”, tem-se que o edital é a lei interna de 

toda e qualquer licitação e desta forma, vincula aos seus termos, todos os licitantes 

participantes e a Administração que a expediu, disciplinando norma entre eles, 

conforme ensina Lopes, E. (2008, p. 649). 

Meirelles (2008, p. 278) assegura que “[...] O edital é a lei interna da 

licitação, e, como tal, vinculada aos seus termos, tanto os licitantes quanto a 

administração que o expediu”. 

A regra que se impõe através desse princípio é que, depois de publicado 

o edital, a Administração não poderá alterá-lo, salvo, quando houver exigência 

justificada pelo interesse público. No entanto, nesses casos, todas as retificações 

feitas no mesmo devem ser inteiramente comunicadas e publicadas de modo que 

todos os interessados do certame tenham acesso e com um prazo determinado 

antes do acontecimento da licitação. 

 

3.2.8 Princípio do julgamento objetivo 
 

O julgamento objetivo é um princípio aplicado principalmente na fase de 

abertura das propostas licitatórias, ou dos lances, no caso de pregão, pois como o 

próprio nome diz, refere-se ao julgamento, ou seja, a análise justa das propostas. 

De muito, o princípio do julgamento objetivo tem a ver com o princípio da 

impessoalidade, pois por ele, a análise e julgamento das propostas não deverão ser 

submetidos ao subjetivismo, de impressões ou até mesmo de propósitos pessoais. 

Portanto o objetivo da licitação deve ser sempre o de selecionar uma proposta em 

condições vantajosas para a Administração Pública, visando assim uma vantagem 

para a população e não para alguns. 

Vale ressaltar que, a objetividade absoluta só será alcançada nos 

procedimentos licitatórios que são decididos pelo preço, pois quando se trata da 
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qualidade, da técnica não se poderá ter essa objetividade absoluta, uma vez que 

nas licitações decididas pela técnica sempre terá um caráter subjetivo. (Novaes, 

2005, p. 2). 

Conforme a doutrinária Medauar (2008, p. 182), acerca de tal princípio, 

descreve que: 

 
[...] o julgamento na licitação é a indicação, pela comissão de licitação, da 
proposta vencedora. Julgamento objetivo significa que deve se nortear 
pelo critério previamente fixado no instrumento convocatório, observadas 
todas as normas a respeito. 

 
Portanto, para tal princípio, é visto que o mesmo será sempre observado 

nas licitações de preço, definindo como vencedor do certame aquele que oferecer a 

melhor proposta, ou seja, o menor preço em atendimento ao objeto licitado, sem 

que os membros das comissões de licitação possam estabelecer outros critérios ou 

mesmo mudar a proposta dos licitantes. 

Alguns doutrinadores, como Maria Sylvia Zanella Di Pietro assinalam 

também outros princípios além dos que foram citados neste capítulo, como o 

princípio da adjudicação compulsória e o princípio da ampla defesa (DI PIETRO, 

2007, p. 336), mas por entender que os mesmos estão ligados aos demais, não 

resta aqui dar ênfase a estes. 
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4 DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DADA ÀS MICROEMPRESAS E AS 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
  

A Constituição Federal do Brasil, de 1988, em seu artigo 170, inciso IX, 

prevê uma proteção às pequenas empresas quando diz: 

 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano 
e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
[...] 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração 
no País.  
[...]. (BRASIL, 2008, p. 154). 

 
Também é previsto no artigo 146, inciso III, alínea d, da Magna Carta, que 

tal favorecimento ocorra através de uma lei complementar, fato este, que propiciou 

aos legisladores criarem o Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte, veja-se: 

 
Art. 146. Cabe à lei complementar: 
[...] 
III – Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre: 
[...] 
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresa 
e para as empresas de pequeno porte, [...]. (BRASIL, 2008). 

 
A criação de uma LC prevendo tal proteção é amplamente defendida 

através de sua própria origem, uma vez que, a configuração da mesma é produzida 

pela vontade prevista constitucionalmente. 

Ainda acerca da proteção dispensada às MEs e EPPs, não se deve 

deixar de citar o artigo 179 da CF que assegura, também que: 

 
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim 
definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las 
pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, 
previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por 
meio de lei. (BRASIL, 2008, p.). 

 
Como pode ser vislumbrado, passível de correção seria dizer que não 

existe proteção constitucional às micro e pequenas empresas, restando que seja 

analisado o cunho material de tais dispositivos para um maior entendimento do que 

seriam na verdade, o alcance jurídico de tais proteções. 
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4.1 O que é considerado como microempresa e empresa de pequeno porte  
 

A definição de microempresa e empresa de pequeno porte está contida 

em seu Estatuto, a Lei Complementar 123/06, no artigo 3º., onde afirma de forma 

objetiva que pode ser considerado como ME ou EPP as sociedades empresárias, 

as sociedades simples e o empresário individual que sejam devidamente 

registrados no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas ou na Junta Comercial 

do Estado e que aufiram, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e 

quarenta mil reais) para o caso das microempresas e 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) para as empresas de pequeno porte, ambos 

valores referentes para cada ano-calendário, (BRASIL, 2009, p. 4). 

 
4.2 Proteção às MEs e EPPs frente às licitações 
 

A Constituição Federal atual do ordenamento jurídico prevê uma proteção 

às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito nacional, 

estabelecendo direitos de preferências em vários aspectos. 

O artigo 170 da CF/88, por exemplo, contempla bem claramente esse 

entendimento quando expressa um tratamento favorecido para tais empresas que 

forem constituídas sob as leis brasileiras e que no Brasil tenham a sua sede e 

administração, dando, contudo, prioridade às mesmas quando colocadas em 

concorrência com empresas estrangeiras, (BRASIL, 2008). 

Pois bem, prestigia com grande entendimento o doutrinador Justen Filho 

(2007, p. 19), quando ressalta que, o fato desses privilégios serem adquiridos 

constitucionalmente não quer dizer que toda norma que venha referir-se a 

determinada classe, deverá ser feita através de lei complementar. De tudo, o pedido 

de lei complementar ocorreu para privilegiar as MEs e EPPs no tocante à tributação 

e fiscalizações apenas e não para outros fins, conforme trazidos com o advento da 

Lei 123/2006. 

O que ocorre na Lei Complementar 123/2006, mais precisamente em 

seus artigos 42 ao 49 é que, estes dispositivos trouxeram exatamente uma 

preferência concedida às micro e pequenas empresas no âmbito das aquisições 
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públicas. Com isso, restam dúvidas quanto a constitucionalidade de tais artigos, o 

que pode ser vislumbrado na obra escrita por Justen Filho (2007, p. 12), quando diz: 

 
[...] a grande problemática reside em que a Constituição não previu – ao 
menos, de modo explícito – a preferência para pequenas empresas no 
âmbito das contratações administrativas. Aliás, essa solução nunca foi 
praticada como política pública no Brasil. Nem existiu, na tradição da 
disciplina normativa das licitações, mecanismos específico destinado a 
favorecer as pequenas empresas. 

 
 Portanto, entende-se que em momento algum, foi citado na Magna Carta a 

ocorrência de privilégios para pequenos empresários referentes às aquisições de 

bens e serviços públicos, mesmo porque, trata-se estes de procedimentos 

administrativos com princípios próprios visando o bem comum, a concorrência e a 

igualdade de participação, restando divergências de entendimentos na doutrina e 

principalmente na prática dos atos administrativos e até mesmo entre as pequenas 

e grandes empresas. 
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5 BREVES COMENTÁRIOS À LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 
 

A nova lei de proteção às microempresas e empresas de pequeno porte, 

aprovada em 22 de novembro de 2006, pela Câmara dos Deputados, tida com o 

número 123, originou-se do Projeto de Lei Complementar nº. 123/2004, (LIMA, 

2006, p.1), na qual é conhecida também como Estatuto de tais empresas. 

Esta Lei traz em seus dispositivos uma proteção para as pequenas 

empresas, com, dentre outros aspectos inovadores, o tratamento diferenciado e 

favorecimento dado a elas no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, inclusive no tocante a preferência dada nas 

aquisições de bens e serviços pelos poderes públicos. 

Segundo Lima (2006, p. 6), a Lei Complementar 123/2006, tem sua 

intenção bastante positiva, pois de fato, veio materializar o princípio constitucional 

do “tratamento favorecido”. Porém, segundo o mesmo autor, quanto a essa LC, 

ainda há muito que se discutir, no tocante às aquisições públicas, pois sua 

aplicabilidade em especial nesses casos se vista de forma irregular poderá trazer 

sérios problemas práticos. 

A LC 123/2006 desde seu artigo primeiro estabelece normas que 

abrangem favoritismos para o pequeno empresário, no âmbito da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, principalmente no que concerne a regularidade fiscal, 

(NIEBUHR, 2007, p. 1). 
 
5.1 Implicações do Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
nas aquisições públicas 
 

Segundo Niebuhr (2007, p.1), a LC nº. 123/2006, nos traz normas que 

afetam diretamente, em seus artigos 42 ao 49, as aquisições públicas. 

Sidney Bittencourt (2007, p. 11), em sua obra, diz às claras que esta lei 

causou “estranheza no meio jurídico”, com normas mal redigidas, repletas de 

incoerências, dificultando muito sua aplicabilidade, onde isso nunca poderia ocorrer, 

devido a importância dos procedimentos licitatórios e, segundo o mesmo autor, 

prejudicando assim “o bom andamento da máquina estatal”. 

Vários doutrinadores e especialistas na área administrativa como Sidney 

Bittencourt, Marçal Justen Filho, Diogo Telles Akash, Jonas Lima, Sandra Aparecida 
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de Souza, Adriana Ramos Castanheira de Souza, Joel de Menezes Niebuhr, entre 

tantos outros, estão, desde então, estudando cautelosamente tal lei, onde poucos a 

julgam como constitucional, mas são quase unânimes acerca da dificuldade de sua 

aplicabilidade devido a sua má formulação, como pode ser observado nas obras de 

Justen Filho (2007, p. 21). Pensamento igual, tem Sousa S. (2009, p. 590), em seu 

artigo publicado, que também defende a idéia de que seja totalmente aceitável a 

finalidade da LC 123/2006, restando apenas problemas relativos ao enquadramento 

de ME ou EPP, assegurando:  

 
[...] este trabalho indica que a origem dos problemas relativos ao 
enquadramento está relacionada com a própria estrutura da lei que leva a 
um contínuo dilema entre a realidade e a legalidade na caracterização de 
microempresas e empresas de pequeno porte no Brasil [...] (SOUZA, S. 
2009, p. 594). 

 
Outros, maioria, ressalte-se, direcionam-se pelo pensamento de 

incompatibilidade de tal lei complementar e até mesmo a julgam como 

inconstitucional no todo, relativo às aquisições públicas, ou em partes, como 

Bittencourt (2007, p. 11) e Adriana Ramos Castanheira de Carvalho (2009, p. 587). 

 

5.1.1 Da regularidade fiscal 
 

Niebuhr (2007, p.1) faz uma explanação geral sobre tais artigos da LC 

referentes às aquisições públicas, dizendo que os artigos 42 e 43, vêm tratar da 

regularidade fiscal e não são condicionados a nenhuma outra regulamentação, ou 

seja, são artigos auto aplicáveis. 

O artigo 42, por exemplo, segundo Akashi (2007, p. 1), assegura que a 

comprovação de regularidade fiscal seja exigida apenas na hora da assinatura do 

contrato, ou seja, somente será exigida após a realização do procedimento da 

licitação e se a empresa for realmente a vencedora do certame. Daí nasce a dúvida, 

uma vez que segundo esse mesmo artigo, não será exigido do licitante, sendo ele 

uma ME ou EPP, de apresentar documentos de regularidade fiscal na fase de 

habilitação. 

O artigo 43 da Lei Complementar nº. 123/2006, já desfaz o citado no 

artigo 42 e frisa a obrigação de tais empresas apresentarem toda a documentação 

exigida no edital, mesmo apresentando alguma restrição, como documentos cuja 
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validade esteja vencida, como foi dito anteriormente, pois isso não impedirá a 

participação da licitante no certame licitatório, sendo que sua regularidade só será 

exigida se a empresa ganhar a venda do objeto licitado (BRASIL, 2009 p. 63).  

Tolosa Filho (2009, p. 75), tenta expressar o que o legislador quis 

realmente dizer com esses dois artigos, explicando da seguinte forma: 

 
No sentido de tentar esclarecer alguns pontos conflitantes de 

redação, principalmente os relativos aos art. 42 e 43 da Lei Complementar 
nº. 123/06 há que se considerar que muito embora o primeiro dispositivo 
disponha que a comprovação da regularidade fiscal das microempresas e 
das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de 
assinatura do contrato, não é esta conclusão correta, pois, o segundo 
dispositivo citado, assevera que as referidas empresas deverão apresentar 
toda documentação exigida para efeito de comprovação fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. 

 
Incoerência tamanha, no entanto, existe entre esses dois artigos, sendo 

que um contradiz o outro, restando apenas critérios de razoabilidade para aplicação 

dos mesmos nos certames licitatórios. Ainda assim, o parágrafo primeiro do artigo 

43, assegura prazo de dois dias úteis a tais empresas, que poderão ser 

prorrogáveis por igual período se assim a Administração quiser, contados a partir do 

momento em que o proponente for declarado vencedor, (AKASHI, 2007, p. 2). 

Com tantas mudanças na comprovação fiscal, Bittencourt (2007, p. 21), 

alega que tal comprovação não devesse ocorrer na fase de habilitação das 

licitações, mas após o ato de adjudicação, para que não se retardasse assim o 

procedimento licitatório, porém tal suposição é impedida pela Lei de Licitações nº. 

8.666/93, que claramente cita as fases que as licitações devem seguir 

religiosamente. 

Niebuhr (2007, p. 4), ironiza a questão da obrigatoriedade da 

apresentação de documentos irregulares dizendo que:  

  
[...] ao final da fase de habilitação, as microempresas ou as empresas de 
pequeno porte cujas certidões de regularidade fiscal apresentaram 
defeitos, não devem ser habilitadas ou não habilitadas. 

 
 Sobre a convocação do licitante remanescente, no caso da pequena 

empresa não regularizar sua documentação no prazo cabível, é preciso distinguir 

entre a aplicação da regra do artigo 64, § 2º.4 da Lei n°. 8.666/93 e a Lei do Pregão. 

                                                 
4 Art. 64, §2º. da Lei nº. 8.666/93: “É facultado a Administração, quando o convocado não assinar o 
termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
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 No primeiro caso, a convocação do licitante remanescente, ou seja, o 

segundo colocado, deverá assegurar o preço da nova proposta mais vantajosa, 

assim sendo, deverá fornecer o objeto licitado pelo mesmo preço do melhor 

classificado, do primeiro colocado; já no caso do pregão será a proposta do 

respectivo licitante, sem a necessidade de cobrir o preço da proposta mais 

vantajosa, (BRASIL, 2009, p. 71). 

 

5.1.2 Do direito de preferência 
 

A lei de proteção às micro e pequenas empresas, também assegura 

preferência a elas nos casos de empate nas propostas das licitações, prevista nos 

artigos 44 e 45, sendo este uma nova forma de empate, uma vez que considera 

como empate não somente as propostas iguais como também as até dez por cento 

superiores as propostas melhores classificadas, nas modalidades tradicionais, quais 

sejam, Convite, Tomada de Preços, Concorrência ou até cinco por cento na 

modalidade do Pregão, que aí apresentando novo valor na hora da licitação, se a 

mesma for inferior a considerada vencedora, o objeto licitado será adjudicado em 

seu favor (BRASIL, 2009, p. 55). 

Ressalta Niebuhr (2007, p. 6), que no caso de empate decorrente de 

propostas de microempresas e empresas de pequeno porte, deverá se proceder a 

um sorteio como é feito nos casos de empate simples, regidos pela Lei Geral de 

Licitações, para que dessa forma seja definida suas classificações e posteriormente 

se chegue ao vencedor do certame. 

No caso do pregão, é estranho reconhecer que o licitante–lançador 

vencedor, como assim é chamado, possa propositadamente, dar novo lance ao 

perceber que o segundo colocado está entre os beneficiários da LC 123/2006, para 

que o intervalo seja superior a 5%. Por isso é necessário que o direito de 

preferência se faça antes da fase de negociação ou então, o licitante poderá, abrir 

um intervalo superior a 5% com o nítido propósito de obstar a eficácia da Lei 

Complementar 123/2006, (BRASIL, 2009). No entanto, a LC 123/2006 não fala o 

momento oportuno de que seja dado esse direito de preferência. 

                                                                                                                                                       
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 
preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação 
independentemente da convocação prevista no art. 81 desta lei.” (BRASIL, 2009, p. 72). 
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5.1.3 Da Cédula de Crédito Microempresarial 
 

O artigo 46 da Lei 123/2006, por sua vez, cria uma grande novidade, que 

é o título de crédito denominado “cédula de crédito empresarial” que seria a 

emissão de empenhos, entendendo por estes a forma de pagamento nas 

Administrações Públicas, liquidados, mas ainda não pagos, às MEs e EPPs 

(BRASIL, 2006, p. 57).  

A cédula de crédito empresarial, no entanto, só poderá ser emitida após a 

emissão da nota de empenho por parte do órgão público, contendo o nome do 

credor, a especificação e a importância pecuniária da despesa e após também da 

sua liquidação (BITTENCOURT, 2007, p. 36). 

 

5.1.4 Do tratamento privilegiado e simplificado  
 

A respeito do artigo 47 do Estatuto das MEs e EPPs, segundo Bittencourt 

(2007, p. 38): 

 
Indica a possibilidade outras formas de tratamento 

diferenciado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, as 
quais poderão ser implementadas pela União, pelos Estados, Municípios e 
Distrito Federal, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e 
social na esfera local, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o 
incentivo à inovação tecnológica. 

 
E o artigo 48 por sua vez, vem complementar o disposto no artigo 47, 

trazendo possibilidades para outros favorecimentos para essas empresas, nas 

aquisições públicas. Porém, trata-se de um artigo totalmente explicativo, taxativo e 

facultativo, sendo uma prerrogativa da Administração, mesmo porque, de certa 

forma, esse dispositivo cria uma nova modalidade de licitação não prevista na Lei 

Federal 8.666/93, quando prevê: 

 
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 (oitenta 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; 
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III – em que se estabeleça 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. 
§ 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 
pagamentos do órgão ou entidade da administração pública poderão ser 
destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte 
subcontratadas. (BRASIL, 2006, p. 59). 

 
O direito de escolher os convidados foi mitigado pela Lei nº. 8.666/93, 

obrigando a divulgar o convite, a fazer a escolha com renovação de convidados, e a 

estender a todos os que estiverem cadastrados, proporcionando assim maior 

competitividade de preços, favorecendo principalmente a Administração Pública. A 

Lei Complementar nº. 123/2006, no entanto, inovou, restringindo tal amplitude de 

competitividade, permitindo a restrição à competição aos beneficiários dessa norma. 

A cláusula restritiva da competição, que poderá ser inserida no convite, é condição 

de habilitação, (BITTENCOURT, 2007, p. 40). 

E finalizando, o artigo 49, fecha uma ordem de pensamentos relacionados 

aos dois últimos artigos citados, quais sejam o 46 e o 47, quando assegura que só 

será aplicado o disposto nos artigos 46 e 47 da lei quando os critérios de tratamento 

diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte 

virem expressamente no instrumento convocatório, ou seja no edital; quando houver 

participação mínima de três empresas licitantes; quando o tratamento diferenciado 

para as micro e pequenas empresas for vantajoso para a administração pública ou 

representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado ou quando 

a licitação for dispensável ou inexigível, (BRASIL, 2009, p. 57). 

Ora, quanto ao inciso I desse artigo5, diz Sidney Bittencourt (2007, p. 42): 

“[...] chega a ser risível, porquanto disciplina o óbvio”. Já o inciso II, vem 

surpreender, pois de certa forma limita o favorecimento de tais empresas quando 

proíbe as regras de preferência quando estipula o mínimo de três fornecedores 

competitivos, (BITTENCOURT, 2007, p. 42). E já seu inciso III, como dito 

anteriormente, abrange os casos em que não há licitação, ou seja, nos casos em 

que a licitação é dispensável ou inexigível. 

                                                 
5 Art. 49 da LC nº. 123/2006: “Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar 
quando: I – os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas 
de pequeno porte não forem expressamente previstos no instrumento convocatório.” (BRASIL, 2009, 
p. 67). 
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6 REPERCUSSÕES NAS LICITAÇÕES APÓS O ADVENTO DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº. 123/2006  
 

Conforme Akashi (2007, p. 1), “a licitação é um procedimento 

administrativo destinado a seleção da melhor proposta dentre as apresentadas por 

aqueles que desejam contratar com a Administração Pública” com a finalidade de 

atender aos interesses públicos. 

Porém, com a entrada em vigor da referida Lei Complementar que 

disciplina o tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, as mesmas passaram a ter vários benefícios concernentes 

principalmente, às aquisições públicas, o que vem causando grandes repercussões 

nos procedimentos licitatórios, (AKASHI, 2007, p. 1). Os artigos da LC 123/2006 

que tratam das licitações vão, do artigo 42 ao 49, sendo encontrados em seu 

Capítulo V, (BRASIL, 2009, p. 52). 

O problema de má formulação de leis não é novidade no Brasil, e 

brilhantemente, Souza, S. (2009, p. 594), menciona a realidade de muitas leis 

brasileiras que como no caso da 123/2006, causam várias divergências na prática: 

 
A Constituição da República defende as diferenças para 

favorecer os menores, todavia, durante o exercício da administração pelo 
Estado, são produzidos textos legislativos com liames, que mantém as 
microempresas e empresas de pequeno porte em situações sujeitas a 
erros, vislumbrando, dessa forma um contrasenso. 

 
Justen Filho (2007, p. 23), assegura que suas regras são aplicadas às 

modalidades de concorrência, tomada de preços, convite e pregão, pois não teria 

cabimento tais benefícios serem aplicados nas modalidades de leilão e concurso, 

uma vez que, segundo o mesmo doutrinador: 

 
Em ambos os casos não existe vínculo de pertinência entre a 

condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte o objeto licitado. 
Assim, seria inconstitucional assegurar a uma empresa algum benefício na 
aquisição de bens públicos sob o exclusivo fundamento de tratar-se de 
uma microempresa ou de uma empresa de pequeno porte. Por igual, seria 
inconstitucional produzir alguma preferência ao licitante que participa de 
um concurso em virtude da dimensão de sua receita bruta (JUSTEN 
FILHO, 2007, p. 23). (grifo nosso) 

 

Para alguns autores, como Justen Filho, por exemplo, a Lei 123/2006 veio 

para neutralizar os efeitos indesejados ocasionados pelo pregão, sendo usada 
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como um instrumento de políticas públicas no sentido de impedir que a modalidade 

de licitação do tipo pregão, em especial, conduza à exclusão da participação das 

micro e pequenas empresas nas aquisições públicas. 

A primeira grande repercussão ocasionada por essa LC é no sentido de 

redução dos ganhos da Administração Pública, uma vez que as grandes empresas, 

na maioria das vezes, vencem certames licitatórios por terem um maior porte, por 

serem capazes de reduzir bastante o valor econômico do bem ou serviço objeto da 

licitação, sem sofrer grandes prejuízos qualitativos, e, portanto, toda tentativa de 

colocar em evidência, de privilegiar empresas menores, evitando-se de certa forma, 

que as grandes empresas contratem com a Administração Pública, poderá fazer 

com que a mesma seja obrigada a pagar importância mais elevada para favorecer 

as empresas menores, (JUSTEN FILHO, 2007, p. 38). 

Esse favoritismo, porém, tem seus pontos positivos, e uma brilhante 

argumentação acerca das mudanças positivas trazidas por esta Lei Complementar, 

foi dita por Akashi (2007, p. 3): 

 
O Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

vem no bojo de uma mudança de paradigma nas licitações públicas. Hoje, 
além de se exigir o preço menor e a eficiência buscam-se uma nova 
política que também direcione os recursos públicos para geração de 
emprego e distribuição de renda. A Lei Complementar 123/2006 cumprirá 
importante papel nesse contexto. 

 
Salienta-se que, a possibilidade de uma ME ou EPP ter tratamento 

prioritário de acordo com a LC 123/2006, não poderá ser, em hipótese alguma, 

negada em qualquer procedimento licitatório em que caiba, mesmo que no edital, 

sendo este o instrumento convocatório, não esteja previsto tal benefício, o mesmo 

deverá ser aplicado nas licitações sob pena de nulidade dos procedimentos, 

(JUSTEN FILHO, 2007, p. 21). 

Contudo, existe aqui um conflito de “interesses”, pois é certo que órgãos 

públicos trabalhem em prol de amenizar as diferenças sociais, quanto a isto não 

resta dúvidas. No entanto, também é dever da máquina estatal agir em 

conformidade com a lei, com os princípios constitucionais e o desrespeito a Lei 

Geral de Licitações, uma Lei Federal, não seria a forma mais viável de amenizar 

diferenças sociais, uma vez que a Lei de Licitações foi criada exatamente para que 

a Administração consiga vantagens tanto no preço quanto na qualidade de suas 

aquisições, para que toda a sociedade se beneficie com isto. 
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6.1 Possíveis vícios na lei complementar  
  

Existe uma discussão exacerbada acerca dos vícios formais e materiais 

que a Lei Complementar 123/2006 contém. 

O primeiro aspecto que é posto em contradição com a Constituição 

Brasileira, se refere a ter se criado uma Lei Complementar para regular o 

favorecimento as micro e pequenas empresas ao invés de se criar para tanto, uma 

Lei Ordinária. Pois bem, no pensamento de Justen Filho (2007, p. 19), não se deve 

negar que a Constituição tenha consagrado a adoção de um tratamento prioritário 

às pequenas empresas, descrito em seu artigo 170, inciso IX, porém afirma que: 

 
[...] daí não se segue que toda e qualquer regra destinada a da concreção 
aos referidos dispositivos constitucionais deveria ser veiculada por meio 
de lei complementar. A referida preferência deverá ser instituída por meio 
de lei ordinária, inclusive quando se tratar de questão relacionada com 
contratações administrativas. (JUSTEN FILHO, 2007, p. 19). 

 
Com base nesse pensamento, surgem outras diversas dúvidas quanto às 

irregularidades formais dessa LC. 

Leis complementares são redigidas quando assim está previsto na 

Constituição Federal, o que não ocorreu no caso da 123/2006, uma vez que a 

mesma veio com a intenção de materializar o disposto na Magna Carta, que citou 

que se deveriam formular leis reguladoras para tratamento prioritário as 

microempresas e empresas de pequeno porte, mas não citou tratamento prioritário 

nas licitações públicas, mesmo porque, já existe uma Lei que as rege, qual seja a 

8.666/93. 

Acredita-se que as normas concernentes as licitações públicas contidas 

na LC 123/2006 são de natureza ordinária, uma vez que as referidas normas não 

têm regime jurídico próprio constante de lei complementar, mas, ao contrário, valem 

como se fossem lei ordinária, pois a Constituição Federal do Brasil, não prevê que 

todo o regime de favorecimento dado às pequenas empresas fosse próprios de lei 

complementar, (JUSTEN FILHO, 2007, p. 19).  

O que aconselha o doutrinador Justen Filho acerca de tais irregularidades 

é que se adote um tratamento hermenêutico aos artigos 42 ao 49 dessa Lei, no 

sentido de que essas leis possam ser mudadas através de lei ordinária posterior, 

tendo a própria Lei Complementar essa previsão em seu artigo 86 que determina: 
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“As matérias tratadas nesta Lei Complementar que não sejam reservadas 

constitucionalmente a lei complementar poderão ser objeto de alteração por lei 

ordinária.” (JUSTEN FILHO, 2007, p. 20 apud BRASIL, 2006). 

Nesse contexto, tendo por base que a própria Constituição prescreve a 

instituição de tratamento favorecido e privilegiado para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, em vários de seus dispositivos, é grande a discussão 

no sentido de que a Lei Complementar 123/2006 não ofenda a Constituição Federal 

e muito menos o princípio da isonomia, uma vez que busca tratar os desiguais de 

forma desigual. Porém, ressalta-se que a previsão Constitucional não cita em 

momento algum um favorecimento no âmbito estrito das aquisições públicas, já 

regulamentadas, sem exceções, em lei específica. 

 

6.2 Do direito de preferência x isonomia licitatória 
 

O grande princípio de todo o ordenamento jurídico, a começar previsto na 

Constituição Federal do Brasil e implícito em todas as leis e normas jurídicas 

existentes, e como não diferentes, presente também na Lei das licitações públicas é 

o da igualdade, ou melhor, dizendo, o da isonomia, tendo por ele, o tratamento 

igualitário para os iguais e o tratamento diferenciado para os diferentes. A Lei de 

Licitações então segue a risca esse princípio, que segundo o doutrinador Barros 

(2001, p. 11), “[...] a própria Lei de Licitações traz em seu bojo, dispositivos que 

vedam a prática de atos atentatórios à igualdade entre os competidores”. 

Contudo, resta a dúvida quanto à preferência dada pela LC 123/2006 no 

tocante as aquisições públicas, uma vez que são claro as divergências que surgem 

da mesma. De um lado, o princípio constitucional da igualdade e de outro, uma LC 

que determina privilégios para micro e pequenas empresas nas aquisições públicas. 

Criam-se assim divergências de opiniões quanto à constitucionalidade dessa Lei. 

É de se saber que todas as normas da licitação foram construídas para a 

busca da proposta mais vantajosa, não deixando de lado, é claro o princípio da 

isonomia, sendo este um dos principais nesse processo de licitação, que é uma 

verdadeira disputa em busca de um vencedor. Como cita Niebuhr (2007, p. 2), em 

seu artigo, “[...] a própria idéia de licitação pública decorre do direito das pessoas de 

serem tratadas com igualdade pelo Estado”. 
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No entanto, às pequenas e microempresas, a Constituição Federal 

permite estabelecer simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, 

previdenciárias e creditícias ou pela eliminação ou redução destas, mas não 

estabelece que essa preferência possa comprometer a isonomia. 

Ao elaborar normas que privilegiem determinada classe de sociedades, o 

legislador buscou reduzir uma desigualdade preexistente e se agisse com sabedoria 

e cautela, poderia ter adequado o princípio da isonomia na medida da desigualdade 

indispensável à satisfação do interesse público, como se podem verificar na obra de 

Niebuhr (2007, p. 3), quando diz: 

 
Sob essas luzes, convém sublinhar que o fato de o legislador 

ter estabelecido tratamento privilegiado às microempresas e às empresas 
de pequeno porte não implica, por si só, ofensa ao princípio da isonomia, 
isto é, ao direito das demais empresas, que não sejam micro ou de 
pequeno porte, de serem tratadas com igualdade. Isto porque não há 
igualdade absoluta. Insista-se que os desiguais devem ser tratados com 
desigualdade. 

 
Para análise da regra do tratamento diferenciado privilegiando as MEs e 

EPPs, já argumenta Justen Filho (2007, p. 32), que se deve confrontar a 

razoabilidade da restrição à competitividade com o interesse público, para que não 

ocorra nenhuma disparidade. E na mesma linha de raciocínio, acentua Nieburh 

(2007, p. 3) que seja “imperativo analisar as respectivas normas, avaliar, caso a 

caso, em que medida o legislador desigualou, tudo sob a mira da razoabilidade”. 

Não há dúvidas, no entanto, quanto à infeliz opção do legislador trazer 

esse tratamento diferenciado para as licitações públicas, uma vez que se trata de 

procedimento administrativo aberto a competitividade, trazendo com isso grandes 

embaraços para a Administração Pública, e acredita-se que deveria ater-se apenas 

ao tratamento diferenciado de ordem fiscal (NIEBUHR, 2007, p. 3), porém o 

legislador buscou outras inovações destemidas e um tanto incoerentes, vez que 

criou nova forma de empate, nunca visto antes e de certa forma, criou-se também 

uma nova modalidade de licitação. 
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7 ESTATUTO DAS ME E EPP: O IMPASSE ENTRE TEORIA E PRÁTICA 
 

Após entrada em vigor da Lei 123/2006, no tocante as aquisições 

públicas, verifica-se, segundo Lima (2007, p.1), grandes impasses na prática de tais 

normas, nas quais centenas de grandes empresas e até microempresas e 

empresas de pequeno porte foram drasticamente prejudicadas pela prática 

distorcida dos dispositivos legais. 

É de se saber em comum acordo, que toda norma deve obrigatoriamente 

respeitar a Constituição Federal, a qual cita várias diretrizes a serem seguidas e 

dentre elas, princípios de relevância a serem cuidadosamente observados, uma vez 

que, segundo Lopes, M. (2008, p. 425) “[...] a aplicabilidade dos princípios passa a 

ser garantia de uma administração de qualidade, voltada aos interesses do cidadão-

cliente”. 

Em ordem de relevância, cita-se o primeiro problema a ser enfrentado, 

que se refere aos documentos elaborados unilateralmente, assinados pelos próprios 

representantes das empresas, declarando ser a sua empresa uma micro ou de 

pequeno porte, chegando-se a ter alguns casos de editais licitatórios em que a 

própria comissão de Licitação poderá solicitar documentos que comprovem o 

enquadramento da licitante nessa categoria de empresa, ou seja, deixando o 

problema completamente sem fiscalização, dando a essa grande responsabilidade, 

um sentido facultativo, conforme dispõe Lima (2007, p. 1), que faz ainda a seguinte 

indagação acerca do assunto: “Como se pode trabalhar dessa maneira, sem a 

declaração de enquadramento acompanhada, obrigatoriamente, de documento 

hábil a respaldá-la, ou seja, a comprovar a verdadeira condição de enquadramento 

da empresa?”. 

Um dos grandes problemas encontrados na prática dessa lei se refere à 

questão da inexequibilidade, ou seja, casos em que a Licitação se torna inexeqüível 

decorrente de suas propostas, inviável, e nos casos em que a mesma seja 

dispensada ou dispensável, nas hipóteses em que, segundo Justen Filho (2007, 

p.101), for facultada ao licitante a redução do valor originalmente ofertado: 

 
[...] Nesse caso, o licitante poderá formular lance de valor insuficiente para 
cobrir os seus custos. A constatação de que tal se passou deverá 
acarretar a desclassificação da proposta. Essa solução se impõe ainda 
quando a proposta inexeqüível tenha sido apresentada por ME ou EPP. 
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Outro problema a ser enfrentado nos procedimentos licitatórios a partir 

dessa LC, é que o licitante será incumbido de readequar todas as suas planilhas 

com seus valores, no caso de ser beneficiário da lei, e readequar todas as 

informações cujo conteúdo seja afetado em decorrência da proposta. E no caso do 

licitante deixar de readequar tais informações, caberá, por óbvio, a sua 

desclassificação por motivo de infração a um dever essencial, (JUSTEN FILHO, 

2007, p. 102). 

Transcorrido os atos licitatórios, vem, a questão da entrega do objeto 

licitado, que por sua vez, sofre também grande influência com as mudanças 

impostas pela preferência atualmente dada as MEs e EPPs. 

Ocorre que, a redução do valor da oferta, na maioria das vezes, será 

contrabalançada com a qualidade da entrega dos bens ou execução dos serviços 

contratados com a Administração Pública, pois o licitante vencedor do certame por 

causa dos benefícios da Lei 123/2006 se dispõe a receber um valor inferior ao que 

foi cotado por ele anteriormente, e com isso, conseqüentemente, a Administração 

Pública põe em risco a qualidade dos bens ou serviços a serem desenvolvidos, pois 

estará assim concordando em pagar menos, mas por um produto cuja qualidade 

com certeza também será reajustada, segundo Justen Filho (2007, p. 102). 

Questão a ser observada também, segundo Lima (2007) é quanto às 

informações declaradas na Junta Comercial, pois as mesmas podem não refletir a 

realidade da vida empresarial, sendo certo que muitas empresas podem ter a 

condição declarada, como microempresa ou empresa de pequeno porte, mas, na 

prática, já terem ultrapassado o limite máximo de receita bruta no ano-calendário de 

R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), valor este, previsto como 

teto no artigo 3º, inciso II, da Lei Complementar nº. 123/2006. 

Problema enfrentado atualmente, se refere às formas eletrônicas de se 

participar de uma licitação, como o pregão eletrônico, por exemplo, que segundo 

Jonas Lima (2007, p. 3): 

 
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 editais 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. 
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E finalizando, existe também a questão que o Brasil vem enfrentando com 

o advento desse favoritismo e para o qual a lei não trouxe uma solução e que vem 

aumentando significativamente a cada dia, que é a falta de monitoramento e 

integração de dados sobre os contratos públicos assumidos pela empresa a cada 

dia. Segundo Lima (2007, p. 2), existem empresas que, citando o ano de 2007, dois 

anos atrás, nesse exemplo, já ganharam contratos públicos de mais de 10 (dez) 

milhões anuais e continuam se qualificando como microempresas ou empresas de 

pequeno porte, perdendo-se o verdadeiro sentido da Lei. 

Ressalta-se que as punições previstas na Lei Complementar 123/2006, 

ainda não são freqüentes, restando sem solução até o momento todos esses 

impasses, restando apenas o critério da confiança depositada no licitante, pois, 

almejar os benefícios do novo Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno 

Porte deve ser algo feito com muita responsabilidade e, aos outros licitantes 

participantes do certame, incumbe, a fiscalização e a denuncia quanto às possíveis 

irregularidades, em face das quais o agente público tem o dever de agir e iniciar 

processo de punição, (LIMA, 2007). 

 
7.1 Favoritismos às pequenas empresas e a concorrência de participação 
 

Justen Filho (2005, p. 12), nos ensina que “[...] em virtude do princípio da 

constitucionalidade ‘hierarquia das leis’, a disciplina das licitações e contratos 

administrativos deve ser procurada primeiramente na Constituição”. Ou seja, toda 

lei deve obrigatoriamente respeitar os dispositivos constitucionais. 

Pois bem, no caso das licitações públicas, a Constituição Federal de 

1988, prevê a finalidade das licitações, que é trazer propostas de diversos 

concorrentes que disputaram o certame em igualdade de condições, estando 

visivelmente materializando o princípio da isonomia. 

É de se saber, que a Administração Pública tem como obrigação não 

apenas buscar a proposta mais vantajosa, como demonstrar que concedeu a todos 

os concorrentes as mesmas oportunidades, conforme preceitua Carvalho, A. (2009, 

p. 588). 

No entanto, os artigos do 42 ao 49 da LC 123/2006, vêm dizer justamente 

o contrário a tudo que foi dito pela Constituição Federal e pela Lei Federal que rege 

as Licitações, quando criou regras de preferências a alguns, adotando assim um 
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critério alarmantemente discriminador, uma vez que desvirtua completamente a 

finalidade das licitações que é promover a concorrência justa entre os licitantes, 

respaldada pelos direitos e as garantias individuais de cada um. É notável a afronta 

posta nos artigos do Estatuto das microempresas e empresas de pequeno porte 

quanto à isonomia licitatória, já dito por Carvalho (2009, p. 588): 

 
[...] resta claro que os dispositivos trazidos pela Lei Complementar 123/06 
referentes à participação privilegiada das empresas de pequeno porte e 
das microempresas nas licitações confrontam com os princípios basilares 
que regem as contratações publicas: o da vantajosidade e o da isonomia 
entre os licitantes. 

 
E ainda brilhantemente Carvalho, A. (2009, p. 588) se posiciona deixando 

subentendido em suas palavras que nas licitações devem se priorizar a efetivação 

da concorrência entre os participantes, quando diz que “[...] as licitações públicas 

não podem transformar-se em um instrumento de efetivação da isonomia entre as 

empresas sob pena de restar desvirtuada sua finalidade original”. 

 

7.2 Problemas práticos na regularidade fiscal e a legalidade 
 

A LC em estudo previu em seus artigos 42 e 43 a prerrogativa de 

regularização Fiscal tardia, no entanto, o artigo 42 vem dizer que a regularidade só 

será exigida do licitante para a assinatura do contrato, deixando aqui um vácuo 

imenso, quando analisado separadamente.  

Ora, se tal artigo estabelece que só seja necessária a comprovação de 

regularidade Fiscal para licitante em que o órgão público for firmar contrato, estaria 

ele dispensado de apresentar tais documentos para fins de habilitação. Em seguida, 

vem o artigo 43, “corrigir” esse pensamento errôneo, quando determina que todos 

os licitantes devam apresentar documentos de regularidade Fiscal, mesmo que 

irregulares, sob pena de inabilitação. Portanto, tais artigos devem, sempre, ser 

analisados em conjunto, deve ser interpretados de forma sistêmica, posicionando 

desta forma toda a doutrina acerca desse assunto. 

Pois bem, caso tenha sido uma ME ou EPP a vencedora do certame cuja 

documentação Fiscal esteja irregular, a LC 123/2006, estabelece que seja 

assegurado prazo de dois dias úteis para regularizar sua situação, prazo esse que 

poderá ser prorrogado igualmente, por discricionariedade do órgão público.  
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E é nesse ponto que, na prática, vêm ocorrendo uma série de 

questionamentos e possíveis erros, novamente quanto à interpretação do texto da 

LC e o real sentido que o legislador tentou expressar.  

Segundo Justen Filho (2007, p. 69), existem várias possibilidades quanto 

ao momento oportuno da regularização, em que o prazo para as MEs e EPPs 

apresentar documentos válidos começará a ser contado. O doutrinador preceitua 

que o momento adequado poderá ocorrer em três ocasiões: “(a) depois de 

classificadas as propostas [...], (b) depois de decididos os recursos [...] ou (c) depois 

de encerrada a licitação, com a adjudicação do objeto ao vencedor”. 

Cada uma dessas alternativas citadas tem suas vantagens e 

desvantagens, uma vez que se a regularização for admita logo em seguida à 

classificação das propostas ou logo depois de decididos os recursos, amenizaria as 

dificuldades para a Administração, uma vez que o processo seria suspenso até o 

término desse prazo e depois de regularizado correria normalmente sem mais 

dificuldades. Já para o licitante vencedor seria prejudicial, pois, no caso “(a)”, citado 

por Justen Filho (2007, p. 69), teria ele que regularizar seus documentos e só 

depois se abriria o prazo para recursos, que poderiam ocasionar até mesmo a 

revogação da licitação, restando desperdiçado o trabalho que a ME ou EPP teve. 

Na alternativa “(b)”, seria a Administração a mais prejudicada, pois depois 

de julgado os recursos e a pequena empresa não conseguisse regularizar sua 

situação, teria que a Comissão de Licitação passar para a próxima empresa 

classificada e novamente teria que abrir prazo para eventuais recursos, 

ocasionando um desgaste imenso para a Administração. Mas, por outro lado a 

pequena empresa já teria uma quase certeza de vir a ser contratada. 

E por último, a alternativa, citada por Justen Filho (2007), como “(c)”, seria 

ainda mais prejudicial para Administração Pública que a alternativa “(b)”, pois se o 

prazo de regularização começasse a contar somente após a adjudicação e 

homologação, “a Administração teria de promover o desfazimento de todos os atos 

desde a classificação e produzir outros” provocando assim, um desgaste 

desnecessário, (JUSTEN FILHO, 2007, p. 72).  

No entanto, o entendimento de Justen Filho, é que a LC 123/2006, quis 

com estes dispositivos dizer que o momento oportuno de se abrir o prazo de 

regularização seria somente depois de homologada a licitação. Resta esclarecer, 

que isso afetaria muito a celeridade processual e aumentaria desgastantemente o 
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trabalho em todas as fases licitatórias, e agindo dessa forma estaria a 

Administração infringindo sobremodo o princípio da eficiência dos atos 

administrativos e ferindo princípios estaria conseqüentemente tendendo para o lado 

da inconstitucionalidade. 

 

7.3 “Empate ficto” e o julgamento objetivo 
 

Marçal Justen Filho (2007, p. 92), entende por “empate ficto” aquele 

previsto no artigo 44 da LC 123/2006, pois vai além do conceito de valor idêntico. 

Trata-se de propostas com iguais valores, mas a Lei inova, colocando neste mesmo 

quadro as propostas feitas pelas MEs e EPPs que atinjam até 10% a mais da menor 

proposta ofertada para as modalidades tradicionais de licitação: convite, tomada de 

preços, concorrência, e 5% a mais, para as licitações na modalidade do Pregão.  

Segundo o mesmo doutrinador, em resumo, trata-se de “[...] uma ficção 

de empate, na medida em que, sob o prisma aritmético, não existe igualdade de 

valores.” (JUSTEN FILHO, 2007, p. 92). 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem entendido totalmente legal 

esse critério de desempate, veja-se na jurisprudência a seguir: 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR 
- LICITAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO LEGAL - 
INOCORRÊNCIA - APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 
123/2006 - PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA - CRITÉRIO DE 
DESEMPATE - LEGITIMIDADE. - Conforme o disposto no art. 7º, inciso II, 
da Lei 1.533/1951 conceder-se-á liminar em mandado de segurança 
"quando foi relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a 
ineficácia da medida, caso seja deferida". - Em sede de licitação 
envolvendo empresa de pequeno porte, legítima é a aplicação da Lei 
Complementar 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, que, em seus art. 44 e 45, 
autoriza o procedimento adotado pela comissão de licitação para fins de 
desempate. REJEITARAM PRELIMINAR SUSCITADA, DE OFÍCIO, PELA 
PRIMEIRA VOGAL E, NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO. (TJMG 
1.0319.07.029764-7/001(1), 14/02/2008. Relator: Ministro Luiz Fux). 

 

Porém, tal preferência data por lei, pode acarretar inúmeros desafios e 

conseqüentes embaraços e constrangimentos, principalmente para as Comissões 

de Licitação.  

Em primeira análise, verifica-se que nos casos desse suposto empate, a 

micro ou pequena empresa poderá modificar o valor de suas propostas para se 

tornar a vencedora do certame, no entanto, existe aqui uma faculdade para as MEs 
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e EPPs de fazê-lo ou não, e para a Administração Pública há uma obrigatoriedade 

de dá-las essa prerrogativa. 

Pois bem, se as Comissões de Licitação permitem a alguns licitantes 

mudarem os valores de suas propostas, não estariam assim ferindo o julgamento 

objetivo, sendo ele um princípio norteador das Licitações Públicas? 

Volte-se ao conceito dado pela própria Lei de Licitações para tal princípio, 

em seu artigo 44, onde diz:  

 
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração 
os critérios objetivos definidos no edital ou no convite, os quais não devem 
contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei. 
§ 1º. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, 
secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o 
princípio da igualdade entre os licitantes. (BRASIL, 1993, p. 55). (grifo 
nosso) 

 
Para a prática do julgamento objetivo, como pode ser vislumbrado, não 

deve haver indícios sequer de subjetivismo, ou seja, devem todos os participantes 

ser igualmente tratados, subentendendo-se que deva, no entanto, prevalecer o 

primeiro valor ofertado pelo licitante e não dispor a alguns a oportunidade de refazer 

suas propostas, pois esse seria uma afronta tamanha ao seguimento licitatório e de 

tal maneira, está claro que contraria os princípios da Administração Pública e 

conseqüentemente das Licitações. 

Outro ponto questionado nesta prerrogativa de mudança de valores é 

baseado no risco que a redução dos valores das propostas ocasione a redução 

também da qualidade do bem ou serviço licitado, uma vez que, para participar de 

uma licitação, por óbvio que os licitantes já remanejem seus preços o mínimo 

possível para se tornarem vencedores do certame e, no caso de se ter a 

oportunidade de reduzir ainda mais, em sua maioria não deixará de fazê-lo, 

colocando em risco a eficiência que originariamente as licitações deveriam realizar. 

Como já dito por Justen Filho (2007, p. 102), “[...] redução do preço se faz por meio 

do corte de despesas, de modo a ser instaurado o risco de a Administração pagar 

menos por um produto destituído de qualquer qualidade”. 

 

7.4 Licitações diferenciadas x impessoalidade 
 

Em primeira análise, é de bom alvitro analisar o que diz a Lei de 

Licitações no que se refere ao princípio da Impessoalidade: 
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Art. 3º. [...] 
§1º. É vedado aos agentes públicos: 
II- estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, 
trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e 
estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de 
pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências 
internacionais, ressalvado o disposto no  parágrafo seguinte e no art. 3 da 
Lei n 8248, de 23 de outubro de 1991. (BRASIL, 1993, p. 2). (grifo nosso) 

 
Agora, após analisar o que a Lei Geral de Licitações assegura, resta 

compará-la com o disposto nos artigos. 47 e 48, onde o legislador cria uma nova 

modalidade de licitação, ao permitir que sejam realizados processos licitatórios 

exclusivos para MEs e EPPs. 

Ora, existem aqui irregularidades exorbitantes aos olhos. Ressalta-se 

mais uma vez que, a Constituição Federal não previu a existência de Lei 

Complementar para implantação de formas diferenciadas de aquisições públicas, 

portanto, com respaldo de Justen Filho, tem-se que os que os artigos 47 e 48 

definitivamente, não tem natureza de lei complementar: 

 
Não existe um fundamento constitucional para que uma lei 

complementar nacional autorize a instituição de uma nova figura licitatória, 
caracterizada por regime jurídico diferenciado. Sob esse prisma, a 
utilização do veículo da lei complementar, no caso examinado, foi inútil. 
(JUSTEN FILHO, 2007, p. 107). 

 
Contudo, se a intenção do legislador, nesses artigos, foi a de amenizar as 

desigualdades econômicas e sociais, o objetivo não foi alcançado, ao passo que, 

com observância no princípio da impessoalidade, não cabe aos agentes públicos 

dar preferências, sendo vedado todo e qualquer favorecimento a certas classes, 

sejam elas qual forem, devendo agir unicamente em prol do bem comum, da 

supremacia do interesse público, e não do interesse de poucos. E claramente pode-

se vislumbrar que, promovendo licitações diferenciadas e exclusivas para micro e 

pequenas empresas, estariam os órgãos públicos, mesmo que nos padrões tidos 

como “legais”, desrespeitando a primazia constitucional. 
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8 PESQUISA DE CAMPO 
 

Para obtenção de dados concretos a respeito da percepção na prática 

que representantes de microempresas e empresas de pequeno porte, grandes 

empresas e as comissões de licitações têm sobre a constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade da LC 123/2006 no tocante às aquisições públicas, foram 

elaborados dois tipos de questionários a fim de analisar o que os dispositivos dessa 

lei vêm ocasionando na prática, trazendo assim a realidade para chegar-se a uma 

conclusão. 

 
8.1 Apresentação dos questionários – público alvo 
 

Os questionários foram elaborados em dois modelos, sendo um para 

representantes de empresas que participam de licitações, tanto as pequenas quanto 

as grandes, que foram analisadas separadamente e outro para membros de 

comissões de licitação. 

Para a realização desta pesquisa, primeiramente, a pesquisadora enviou 

aos presidentes das comissões de licitação uma carta convite datada de 13 de 

setembro de 2009, solicitando a autorização para que a pesquisa fosse realizada. 

Após a entrega e o deferimento do convite, a pesquisadora procedeu com a 

distribuição dos questionários para os respectivos membros que se dispuseram 

voluntariamente a respondê-los, estipulando um prazo razoável para entrega dos 

mesmos. Para o questionário direcionado para representantes de empresas foi 

utilizado o mesmo procedimento, no entanto, em sua maioria, as cartas convite e os 

questionários foram enviados via e-mail.  

A importância desse instrumento de pesquisa está na legitimidade da 

liberdade e sinceridade com que foram respondidos todos os dois tipos de 

questionários. A pesquisadora guarda em seus arquivos pessoais a identificação 

dos participantes da pesquisa, uma vez que, foi garantido aos participantes 

voluntários todo o sigilo quanto aos seus dados pessoais. 

Foram questionados oito membros de três comissões de licitação 

distintas, sendo elas:  

• Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Unaí-MG; 
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• Comissão de Licitação da Prefeitura de Unaí-MG e  

• Comissão de Licitação do Serviço Municipal de Saneamento Básico – 

SAAE/Unaí-MG (autarquia municipal).  

Ressalta-se que a pesquisadora por fazer parte da última comissão 

citada, não respondeu o questionário, para manter a impessoalidade na coleta dos 

dados. Os membros das referidas comissões, receberam questionários com seis 

questões objetivas que poderiam, no entanto, serem justificadas. A tabulação 

destes resultados se dará através de gráficos comportando todas as respostas 

objetivas e da codificação seguinte, para comentários feitos pelos mesmos, 

pertinente ao assunto: 

 
Codificação: Participantes: 

CA1 

 

Membro da 1ª. Comissão de 

Licitação participante. 

CA2 

 

Membro da 1ª. Comissão de 

Licitação participante. 

CB1 

 

Membro da 2ª. Comissão de 

Licitação participante. 

CB2 

 

Membro da 2ª. Comissão de 

Licitação participante. 

CB3 

 

Membro da 2ª. Comissão de 

Licitação participante. 

CC1 

 

Membro da 3ª. Comissão de 

Licitação participante. 

CC2 

 

Membro da 3ª. Comissão de 

Licitação participante. 

CC3 

 

Membro da 3ª. Comissão de 

Licitação participante. 
Quadro 1 - Codificação para identificação dos membros das Comissões de Licitação 
Fonte: dados da pesquisa 

 
Foram questionados dois representantes de grandes empresas, sendo 

uma localizada em Birigui-SP e outra em Unaí-MG e três representantes de MEs ou 

EPPs, sendo uma localizada em Unaí-MG, uma localizada em Patos de Minas-MG 

e a terceira, localizada em Contagem-MG. O questionário aplicado consta de seis 
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questões subjetivas, conforme pode ser observado no apêndice B. E para a 

amostragem explicativa desses resultados será utilizada a seguinte codificação: 

 

Codificação: Participantes: 

P1 Pequena empresa: ME ou EPP 

P2 Pequena empresa: ME ou EPP 

P3 Pequena empresa: ME ou EPP 

G1 Empresa de Grande Porte 

G2 Empresa de Grande Porte 
Quadro 2 – Codificação para identificação dos participantes das pequenas e 
grandes empresas 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
8.1.1 Análise dos dados  
 

Fez-se análise qualitativa do material coletado através de questionários. 

As categorias de análises foram construídas a partir da questão central da pesquisa 

que se desenvolveu abrangendo a LC 123 de 2006 frente aos princípios 

constitucionais. Para análise dos questionários com membros de comissões de 

licitação foram construídas três categorias:  

• se os membros têm real conhecimento da Lei 123/2006 no tocante as 

aquisições públicas para proceder com o andamento das licitações;  

• se o advento dessa lei prejudicou ou não o andamento das licitações e  

• se a lei 123/2006 fere os princípios constitucionais. 

Para análise dos questionários com proprietários ou representantes 

autorizados a responder, de pequenas e grandes empresas foram construídas 

também três categorias, sendo elas:  

• se as empresas questionadas participam e conhecem a Lei de Licitações, 

bem como o Estatuto das microempresas e empresas de pequeno porte;  

• se as pequenas empresas estão sendo beneficiadas e as grandes 

prejudicadas com o advento da lei 123/2006 e  

• se a lei 123/2006 fere os princípios constitucionais. 

Transcreveu-se o questionário em forma de codificação, como apontado 

nos quadros 1 e 2 acima, por exemplo: P, significa pequena empresa (ME ou EPP), 
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P1 (corresponde a primeira pequena empresa que entregou o questionário), P2 

(segunda pequena empresa que entregou o questionário); G, significa grande 

empresa, G1 (corresponde a primeira grande empresa que entregou o questionário), 

G2 (segunda grande empresa que entregou o questionário) e assim 

sucessivamente.  

A mesma forma foi utilizada para o questionário com os membros das 

comissões de licitação: CA, CB e CC, representam as três comissões questionadas, 

sendo que CA1 seria então o primeiro membro da “Comissão A” que entregou o 

questionário, CB1 o primeiro membro da “Comissão B” que entregou o questionário. 

Por exemplo, CC3 (terceiro membro da “Comissão C” a entregar o questionário). Na 

análise dos resultados tem-se a exposição da tendência desses dados com as 

respectivas análises, para a conclusão da pesquisa.  

 

8.2 Discussão dos resultados  
 

8.2.1 Ponto de vista dos membros das Comissões de Licitações - Dificuldade 
de aplicabilidade da LC 123/06 
 

Ressalta-se que os membros das comissões questionados responderam 

em sua totalidade que conhecem a LC nº. 123/2006 nas aquisições públicas. 

No entanto, quanto questionados se o aprendizado que receberam para 

saber como agir nas licitações com o advento dessa Lei Complementar foi 

suficiente para que saibam lidar com todas as prerrogativas para as MEs e EPPs e 

os momentos exatos em que tais prerrogativas devem acontecer, o resultado, 

conforme demonstrado no gráfico 1 abaixo, foi: 

 

O aprendizado (sobre como proceder nas licitações com a Lei 123/2006) foi 
suficiente para que a Comissão de Licitações saiba lidar com todas as 

prerrogativas para as micro  e pequenas empresas e os momentos exatos 
em que elas devem acontecer?

50%50%

Sim

Não

 
Gráfico 1 – O aprendizado (sobre como proceder nas licitações com a Lei 123/2006) foi suficiente 
para que a Comissão de Licitações saiba lidar com todas as prerrogativas para as micro e pequenas 
empresas e os momentos exatos em que elas devem acontecer? 
Fonte: dados da pesquisa 
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O gráfico acima mostra que 50% dos membros das comissões de 

licitação ainda têm certa insegurança sobre como proceder com o andamento das 

licitações pós o advento da LC 123/2006, o que afeta de sobremaneira a eficiência 

dos procedimentos licitatórios. 

O membro questionado CC1, justifica sua resposta dizendo que: 

 
Muitas vezes nos deparamos com situações inusitadas que não 

sabemos como proceder. (CC1) 
 

Ou seja, por mais que tenham participado de cursos, treinamentos sobre 

como proceder nas licitações com a prerrogativa dada às pequenas empresas, 

resta que sempre aparecem situações novas e que apenas a leitura da LC 123/06 

não é capaz de resolver, restando por certo a má-formulação da respectiva lei. 

Outro ponto abordado é se as comissões julgadoras das licitações estão 

buscando comprovações eficazes dos licitantes com o intuito de saber se sua 

empresa realmente se encaixa como ME ou EPP. E para tanto, foi perguntado qual 

a documentação exigível na habilitação que comprove tal fato, que foi respondido 

da seguinte maneira: 

 

Qual documento, a sua Comissão de Licitações exige nos editais para 
comprovação de que a empresa licitante seja ou não uma ME ou EPP?

50%

20%

30%
Declaração do proprietário ou
responsável
CNPJ

Outros

 
Gráfico 2 – Qual documento, a sua Comissão de Licitações exige nos editais para comprovação de 
que a empresa licitante seja ou não uma ME ou EPP? 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Ressalta-se que no questionário, dentre as opções tabuladas acima, tinha 

também a opção de “Balanço patrimonial” e “não exige documentação”, mas 

nenhum dos membros questionados marcou estas opções, portanto as mesmas 

não constam no gráfico 2. O que se verifica com essa não marcação, é que, por um 

lado positivo, as comissões sempre estão exigindo em seus editais algum tipo de 
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comprovação quanto ao enquadramento de ME ou EPP, no entanto, a forma que 

seria a mais confiável, para obtenção real da empresa, seria o balanço patrimonial 

da mesma, a qual nenhum participante dos questionários marcou. A opção “outros” 

corresponde a apenas 30% das respostas e foram justificadas com os documentos 

de “Certidão Simplificada e Certidão de Enquadramento de ME ou EPP emitida pela 

Junta Comercial do Estado”, que também seria uma forma mais confiável de 

demonstração para comprovação de pequena empresa. 

Resta, portanto, o entendimento que ainda a verificação de 

enquadramento de pequenas empresas nos procedimentos licitatórios se encontra 

muito falha em diversas regiões, o que pode ocasionar fraude nas aquisições 

públicas. 

Para a constatação da repercussão da LC nas licitações, os membros 

participantes das comissões foram questionados se, acreditam que a mesma tenha 

causado prejuízos ou benefícios para os procedimentos administrativos, sendo que 

o resultado se deu da seguinte forma:  

 

Essa Lei (LC 123/2006) em sua opinião, trouxe 
benefícios ou prejuízos para as aquisições 

públicas?

62%
25%

13% Benefícios
Prejuízos
Em nada alterou

 
Gráfico 3 - Essa Lei (LC 123/2006) em sua opinião trouxe benefícios ou 
prejuízos para as aquisições públicas? 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Como pode ser vislumbrado, a maioria marcou a opção de que a LC 

trouxe benefícios para as aquisições públicas, sendo que, o participante CB2 que 

marcou a opção “benefícios”, justificou da seguinte forma: 

 
Porque nas cidades do interior existe na maioria empresas de 

pequeno porte. (CB2). 
 

Portanto, é claro que a Administração Pública tem a preocupação de 

favorecer seus administrados, restando sem dúvida à preocupação em agradar os 

mesmos. No entanto, por outro lado, o participante CB1 que marcou a opção 

“prejuízos”, justificou com a seguinte resignação: 
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Com certeza a referida lei trouxe morosidade para a conclusão do 
processo. (CB1). 
 

E por último, elaboraram-se questionamentos no sentido de saber se, 

membros de comissões de licitação acreditam que o Estatuto das MEs e EPPs 

esteja ferindo princípios licitatórios ou não. Para tanto, foram feitas as seguintes 

indagações, as quais tiveram os resultados tabulados abaixo: 

 

Você acredita que a LC 123/2006 esteja alcançando seu real 
objetivo, que é o de possibilitar igualdade de participação e 

concorrência nas licitações?

50%50%

Sim

Não

 
Gráfico 4 – Você acredita que a LC 123/2006 esteja alcançando seu objetivo, que é o de         
possibilitar igualdade de participação e concorrência nas licitações? 
Fonte: dados da pesquisa 

 
 

Como agente público, você é a favor de que as ME e EPP 
estejam sendo favorecidas, levando em consideração os 

princípios basilares dos processos licitatórios?

87%

13% Sim

Não

 
Gráfico 5 – Como agente público, você é a favor de que as ME e EPP estejam sendo 
favorecidas, levando em consideração os princípios basilares dos processos licitatórios? 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Como mostra os gráficos 4 e 5 acima, a maioria dos membros são a favor 

de que as MEs e EPPs sejam privilegiadas nos certames licitatórios, mas apenas a 

metade dos questionados acreditam que a LC 123/2006 esteja realmente 

alcançando seu objetivo de possibilitar igualdade de participação e concorrência 

nas licitações. 

Isso mostra que a intenção da LC foi muito oportuna para a maioria, uma 

pena que devido a sua má formulação não esteja alcançado seu ideal de 

favorecimento para o pequeno empresário. 
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8.2.2 Ponto de vista das MEs e EPPs x Ponto de vista das grandes empresas  
 

Às MEs e EPPs primeiramente foram questionadas se tinham 

conhecimento da Lei Geral de Licitações e da Lei Complementar 123/2006 e todos 

os questionários devolvidos à pesquisadora foram marcados positivamente, no 

entanto, outros questionários foram distribuídos e por não retornarem respondidos, 

a pesquisadora entrou em contato com os representantes das empresas, os quais 

disseram que participam de licitações, mas desconhecem a LC 123/2006, bem 

como as prerrogativas dispensadas as suas empresas no âmbito licitatório. 

Portanto, comprovado se faz a afirmação do grande desconhecimento ainda 

existente dessa lei, por parte dos privilegiados. As demais empresas, tanto as MEs 

e EPPs, quanto as grandes empresas que entregaram o questionário respondido, 

afirmaram conhecer a Lei Federal 8.666/93, e a Lei Complementar 123/2006 e 

participam de Licitações. 

Questão abordada foi se o favorecimento dado pela LC 123/2006, 

possibilitou igualdade de participação e concorrência nas licitações entre pequenas 

e grandes empresas. Os representantes das pequenas empresas responderam: 

 
Sim, pois quando se dá o empate técnico as EPPs e MEs, 

estão de igual pra igual com as grandes e médias empresas e talvez, com 
o auxílio da Lei 123/06, saem vencedoras de certames que consideravam 
quase perdidos, no quesito de preço final. (P1). 

 
Sim. (P2). 
 
Não, realmente não facilitou nada depois de 2006 – é o menor 

preço que importa porque a pequena empresa sempre tem de estar com 
suas documentações legalizadas para obter créditos. (P3). 

 
Passando para as respostas das grandes empresas, tem-se o seguinte 

resultado:  

 
Sim. (G1). 
 
Não. No meu ponto de vista, agora que existe a desigualdade 

na participação das licitações, mesmo porque muitas das grandes 
empresas acostumadas a participar de processos licitatórios, abriram uma 
nova empresa de ME, EPP, apenas para a participação em licitações. 
(G2). 

 

Como pode ser vislumbrado quanto à questão abordada, há um conflito 

de respostas tanto no quadro das MEs e EPPs, quanto nas grandes empresas. 
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Certo é que, se a lei estivesse realmente propiciando igualdades 

licitatórias, no mínimo, todas as pequenas empresas iriam dizer isso, no entanto, 

essa unanimidade não foi considerada nem pela classe beneficiada. Sendo de bom 

alvitre destacar palavras ditas pela empresa (P3), quando cita que “a pequena 

empresa sempre tem de estar com suas documentações legalizadas”, mostrando 

com isso um ponto ainda não abordado nessa pesquisa que é o de que não adianta 

terem as pequenas empresas o prazo de dois dias prorrogáveis por mais dois para 

regulamentarem sua documentação, uma vez que, se a pequena empresa estiver 

com seu nome na Dívida Ativa, tanto do município, Estado ou União, o prazo de 

quatro dias não é hábil para que elas dêem quitação a todas as dívidas e consigam 

documentos regulares. 

Vale ressaltar também, as fraudes citadas pela empresa (G2), que se 

baseiam no fato de grandes empresas estarem usando de má-fé para vencerem 

licitações, criando pequenas empresas só para se beneficiarem das suas 

prerrogativas. 

A quinta questão tem o objetivo de averiguar se, no ponto de vista dos 

empresários ou representantes, as grandes empresas estão ou não sendo 

prejudicadas com o advento dessa LC123/2006, e as respostas obtidas foram de 

firme posicionamento. As empresas (P1) e (P2), não surpreendeu, pois por serem 

pequenas empresa disseram que: 

 
Não, por elas terem maior capacidade de ajustarem seus 

preços de ao mercado e no caso de licitações diminuírem as margens de 
lucro e reduzirem seus preços pra não correrem o risco de perderem um 
contato. (P1). 

 
Não, essa diferença nos impostos, não da possibilidade para 

EPP, ter menos preço e as grandes tem condições de grandes compras e 
grandes rendas com lucro maiores. (P3). 

 
Já, inesperadamente a pequena empresa (P2) respondeu que: 

 
Sim, a grande empresa continua obrigada a apresentar todos 

os documentos em dia para se habilitar ao processo. 
 

As grandes empresas, no entanto, responderam afirmativamente a 

questão: 

  
Sim. (G1). 
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Sim, estão sim, apesar de que muitos fabricantes estão se 
aproveitando da lei e fazendo parcerias com ME, EPP para ai participação 
em licitações. (G2). 

 
Com base nas respostas acima, temos que a maior parte dos 

representantes de empresas que responderam o questionário inclusive uma 

pequena empresa, acredita que as grandes empresas vêm sendo prejudicadas nas 

licitações. 

Outra parte, porém, acredita que tal mudança não esteja afetando a 

competição nos certames, pois, as grandes empresas têm mais possibilidade de 

reduzirem os custos de suas vendas. 

A última questão abordada foi no sentido de conhecer as idéias que cada 

representante de empresa pesquisada têm para que a Lei 123/2006, seja 

modificada, na parte referente às aquisições públicas, visando realmente beneficiar 

as pequenas empresas, mas de uma forma que tenham resultados práticos 

favoráveis sem desvirtuar os atos administrativos. A questão foi sugerida da 

seguinte forma: “O que você acha que deveria ser mudado na Lei das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte?” e as respostas obtidas foram às 

seguintes: 

 
Acredito que ela esteja justa, e a meu ver não precisa de 

modificações que estão chamando atenção. (P1). 
 
Abolir de vez a obrigação de apresentar as certidões 

negativas, como nas baixas na junta comercial. (P2). 
 
Realmente fica difícil concorrer com grandes empresas. Mas a 

Lei para micro e pequeno porte, da cobertura para venda no seu 
município, isto é, órgãos públicos da cidade onde está localizada. (P3). 

 
As ME e EPP deveriam ter um imposto diferenciado, menor do 

que as grandes empresas e terem nas licitações as mesmas condições 
das grandes empresas. (G1). 

 
Acabar com a vantagem do desempate, ou então manter, mas 

dar oportunidade para as outras empresas reduzirem também os seus 
preços, poderia até haver uma nova disputa, mas no caso apenas com as 
duas empresas empatadas. (G2). 

 
Como podem ser observados, ambos os representantes tanto das 

pequenas quanto das grandes empresas concordam que as pequenas empresas 

possam ter privilégios fiscais, sobretudo, as grandes empresas acreditam que tais 

privilégios não deviam acontecer nas licitações públicas por causa do desvio de 

finalidade, pois o representante da empresa G2 ainda cita que se as pequenas 
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empresas têm o direito de reduzir seus preços, as grandes empresas deveriam 

gozar da mesma oportunidade, fato este, não permitido pela LC 123/2006, tão 

menos pela Lei de Licitações, restando então, que esse Estatuto deve ser revisto o 

quanto antes, para que situações embaraçosas não continuem atrapalhando o 

andamento normal da Administração Pública. 

E outro ponto que precisa ser urgentemente revisto é que, as empresas 

que realmente deveriam gozar de tais benefícios, que são as menos favorecidas de 

recursos, em grande escala nem conhecem as prerrogativas dispensadas a elas 

pela LC 123/2006, restando desvirtuada a verdadeira intenção desse Estatuto, 

fazendo com que condutas antiéticas ocorram e favorecem ainda mais empresas 

fraudulentas, que utilizam dessa LC para subornar as licitações públicas, fazendo-

se passar por MEs e EPPs ou mesmo fazendo parceria com pequenas empresas, 

conduta esta, totalmente imoral.  
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9 PROPOSTA DE MUDANÇA 
 

Respaldando-se dos dados obtidos com os questionários aplicados, fica 

claramente constatado que, para que haja efetiva aplicabilidade da LC 123/2006 é 

proposto que sejam feitas mudanças em três aspectos: primeiro, pela declaração de 

inconstitucionalidade dos artigos referentes às aquisições públicas da LC; o 

segundo aspecto é que, caso não haja a declaração de inconstitucionalidade, estes 

artigos sofram no mínimo, mudanças legislativas urgentes e por último – mas não 

menos importante – caso não ocorra nenhuma das mudanças citadas ou mesmo 

ocorrendo-as, necessário é que, seja elaborado um projeto de conscientização para 

os micro e pequenos empresários no sentido de ensiná-los todas as prerrogativas 

dadas às suas micro e pequenas empresas nas licitações públicas. 

Os dois primeiros aspectos propostos acima, são fundamentados  por 

muitos autores, como Bittencourt que, tendem pela declaração de 

inconstitucionalidade dos artigos constantes do Capítulo V da LC, pois, segundo 

descreve:  

 
[...] sem dúvida, uma apreciação cautelosa dos arts. 42 a 49 que versam o 
assunto permitem concluir que, se não ocorreu mácula ao texto 
constitucional, houve, ao menos, incompetência do redator. 
(BITTENCOURT 2007, p. 11). 
 

Os procedimentos licitatórios, como atos administrativos, devem versar 

sempre com respeito à legalidade e observância contundente aos princípios 

administrativos, e quando tal fato não ocorre, quando existe algum princípio violado, 

principalmente no tocante às licitações, SOUZA, R. (2008, p. 637), assegura com 

sabedoria que, “a sua validade e a juridicidade de seu resultado deverão ser objeto 

de invalidação, seja pela própria Administração Pública, seja pelos órgãos 

responsáveis pelo seu controle externo”. 

O que existe no Estatuto das MEs e EPPs, é uma má formulação dos 

artigos por parte do legislativo, que por excesso, talvez pela ânsia de que se faça 

justiça aos pequenos empresários, acabou por ferir a Magna Carta, então se trata 

aqui de inconstitucionalidade material que, conforme doutrina de Cavalho, K. (2003, 

p.169), trata-se de: 

 
[...] espécie de inconstitucionalidade material, consiste na 
inconstitucionalidade por excesso do Poder Legislativo trazida na 
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incompatibilidade da lei com os fins constitucionalmente previstos, ou na 
inobservância do princípio da proporcionalidade. 
 

Conforme o mesmo autor, a Lei Complementar em questão deve ser 

caracterizada como incompatível com a Constituição, pelo menos em seus artigos 

do Capítulo V, em virtude de inconstitucionalidade parcial que “alcança apenas 

parte do ato normativo” e ainda, a inconstitucionalidade parcial, “detém legitimidade 

ativa para ADin nos termos do art. 103 da CF” (CARVALHO, K., 2003, p. 161). 

Conforme o artigo 59 da CF/88, por leis deve ser entendido todas as 

“emendas a Constituição, leis complementares, ordinárias, delegadas, medidas 

provisórias, decretos legislativos e resoluções”, (BRASIL, 2008). 

Portanto, acredita-se que a LC 123/2006 tenha em seu bojo, vícios 

insanáveis, que devem ser declarados inconstitucionais. Segundo Lenza (2007, p. 

188) tal declaração “almeja-se expurgar do sistema lei ou ato normativo viciado 

(material ou formalmente) buscando-se, por conseguinte, a invalidação da lei ou ato 

normativo”. 

De tudo, se ainda concluir como constitucional tais dispositivos da LC 

123/2006, resta então, a terceira proposta de mudanças, que enseja em um 

trabalho de conscientização para as empresas legalmente declaradas como 

microempresas e empresas de pequeno porte, no sentido de trazer aos 

empresários ensinamentos de como agir para participarem de licitações públicas 

usando de seus direitos, pois conforme constatado nas respostas obtidas pelos 

questionários aplicados aos micro e pequenos empresários, em sua maioria, tem-se 

que estes desconhecem suas prerrogativas enquanto ME ou EPP.  

Fazendo este trabalho de conscientização, a empresa ganhará 

conhecimento e uma melhor qualidade nas participações de certames licitatórios 

para que assim seja no mínimo atingida a real finalidade desse Estatuto que é 

conceder as empresas que realmente se enquadram como micro ou pequenas, 

favoritismos nas aquisições com órgãos públicos. 
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10 CONCLUSÃO 
 

Com base em todos os dados obtidos através deste trabalho, com todo 

aparato legal, doutrinário, jurisprudencial, conclui-se que, os procedimentos 

licitatórios realmente são a fórmula mais adequada e capacitada para que órgãos 

públicos adquiram todos os bens e serviços necessários ao seu desenvolvimento e 

manutenção, pois se caracterizam na concorrência justa de propostas, conseguindo 

assim adquirir bens e contratar serviços da forma mais vantajosa possível para a 

Administração, sendo favorecida com isso, toda a população, vez que dispõe aos 

concorrentes, chamados estes de licitantes, uma igualdade de participações 

visando que todos aqueles, pessoa jurídica ou física, conforme o caso, que estão 

regulares com seus pagamentos municipais, estaduais e da União possam disputar 

preços em suas vendas para a Administração Pública. 

As licitações possuem uma Lei Geral que a rege, que é a Lei 8.666 de 

1993 que divide as licitações em modalidades, sendo estas o convite, tomada de 

preços, concorrência, leilão, concurso e a mais atual que, inclusive tem lei própria, o 

pregão. E estas modalidades como todos os atos administrativos, seguem regras, 

princípios de suma importância em todas as suas fases que, além dos princípios 

administrativos, amparam os princípios licitatórios. Tais princípios que foram 

estudados no decorrer deste trabalho, previstos constitucionalmente e pela Lei 

Geral de Licitações, são o da moralidade, legalidade, impessoalidade, igualdade, 

publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e 

julgamento objetivo, servindo como respaldo no decorrer de todo estudo. 

A Constituição Federal de 1988, no entanto, prevê principalmente em 

seus artigos 170, 146 e 179 uma proteção para as microempresas e empresas de 

pequeno porte que tenham sua sede e administração no país, visando assim, 

incentivá-las através da simplificação ou mesmo eliminação das suas obrigações 

administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, cabendo à lei 

complementar estabelecer normas em matéria de legislação tributária. 

O que ocorre é que, baseando-se nestes dispositivos constitucionais, 

criou-se em 2006 a Lei Complementar 123, que traz em seu bojo, um tratamento 

simplificado às micro e pequenas empresas no tocante às suas tributações e 

também, inusitadamente, no tocante às aquisições públicas, o que causou, por 

óbvio, estranheza no meio jurídico, administrativo e comercial. 
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Se a Constituição atual prevê a criação de lei complementar para 

simplificar o tratamento tributário às MEs e EPPs, a mesma, quando criada, deveria 

se ater a essa proteção, mas não foi isso o que aconteceu. A LC 123/2006 dispõe 

tratamento diferenciado aos pequenos empresários nas aquisições públicas, dando 

a estes, privilégios tanto quanto na sua documentação quanto nos preços ofertados 

atingindo de sobremodo o que diz a Magna Carta e conseqüentemente os princípios 

basilares que regem os atos administrativos e as licitações públicas. Os artigos 

dessa LC do 42 ao 49 são uma afronta aos princípios licitatórios, mostrando-se 

totalmente incompatível com a finalidade principal desses procedimentos que é dar 

amplitude de concorrência aos empresários para que possam participar dos 

certames em linha de igualdade de condições. 

Passados, três anos da entrada em vigor do Estatuto das microempresas 

e empresas de pequeno porte, grandes já foram as divergências e conflitos de 

posições na prática das licitações, vez que a Lei deixa diversas brechas e a mesma 

entra em contradição em seus artigos pertinentes ao assunto, não esclarecendo o 

momento oportuno de ser aplicada, tão pouco a forma certa de comprovação das 

empresas a se enquadrarem como ME ou EPP. 

Observou-se que após a análise cautelosa dos objetivos licitatórios e dos 

princípios que regem tais procedimentos, certo é que a LC 123/2006 fere 

principalmente à isonomia licitatória vez que não dispõe aos licitantes igualdades de 

participação, à legalidade também, pois não respeita o que diz a Lei Federal que 

rege as licitações públicas, qual seja, a Lei 8.666/93. 

Os artigos desse estatuto condizentes com as aquisições públicas ferem 

também o princípio do julgamento objetivo, pois após o advento dessa lei 

complementar, não há como julgar as propostas da forma em que foram colocadas 

na planilha de custos, vez que cria uma forma de empate nunca vista antes, onde o 

empate não quer dizer que as propostas estejam iguais, beneficiando unicamente 

as pequenas empresas a refazerem seus preços quando assim quiserem.  

Além do mais, como não se pode deixar de citar, existe em tais artigos, 

uma grande incoerência com o que vincula o princípio da impessoalidade, que rege 

não apenas as licitações públicas, como também todos os atos administrativos, pois 

tendo uma lei municipal que discipline, cria formas diferenciadas de licitações 

restringindo de sua participação diversas empresas que poderiam participar e 
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apresentar propostas mais vantajosas para a Administração e dando esta 

oportunidade a apenas alguns.  

Com base nos dados obtidos através dos questionários aplicados, 

conclui-se que a finalidade da LC 123/2006 é aplaudida tanto pelos membros de 

comissões de licitação e pequenos empresários quanto pelos grandes empresários, 

pois busca dar facilidades para que os pequenos empresários possam crescer 

economicamente e atingir assim, grandes resultados comerciais. Porém, grande 

parte concorda que há uma grande dificuldade na prática dos artigos pertinentes às 

aquisições públicas, principalmente para os membros de comissões que sempre 

estão inseguros quanto à forma acertada de aplicabilidade da lei complementar. 

Ressalta-se que com a aplicação dos questionários aos representantes 

de empresas, foi verificado que estão acontecendo inúmeras fraudes nas licitações 

decorrentes do advento desse estatuto, pois grandes empresas estão fraudando 

documentos comprobatórios do seu enquadramento em ME ou EPP, além de criar 

pequenas empresas destinadas apenas a participação em licitações ou mesmo 

firmando parcerias com outras pequenas empresas para usufruírem assim dos 

benefícios destinados a elas.  

E por outro lado, as legitimadas a recebem tal benefício, em sua maioria 

nem participam de certames licitatórios ou não conhecem seus direitos e as que 

conhecem asseguram que, o fato de poderem apresentar seus documentos 

regulares em prazo prorrogável de dois dias úteis é um benefício um tanto que 

fantasioso, para não dizer sobrenatural, pois tal prazo, se realmente houver alguma 

falha na documentação regular, nunca será oportuno para que as irregularidades 

sejam sanadas. Portanto a criação desses artigos só comprova que o legislador não 

procurou entender o mínimo do que ocorre na prática com a regularização fiscal, 

restando então, viciado o objetivo da LC que seria o de beneficiar o pequeno 

empresário, fato este, que definitivamente não vem ocorrendo.  

Contudo, conclui-se que deve ser feita em caráter de urgência, uma 

reforma nos artigos da LC 123/2006 referente às aquisições públicas. Ou, mais 

oportunamente que tais artigos referentes às aquisições públicas sejam 

considerados inconstitucionais, vez que contrariam os princípios norteadores das 

Licitações, previstos na Constituição Federal de 1988. 
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12 APÊNDICES 

12.1 Apêndice A – Carta-convite entregue tanto para os membros das 
Comissões de Licitação quanto para os representantes de empresas 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

Como acadêmica do curso de Direito, 10º. Período, das Faculdades INESC, 

venho convidar ____________________ deste órgão a participarem, como voluntários, da 

pesquisa acadêmica, quanto a Lei 123/2006 (Estatuto das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte) frente às Licitações Públicas. Trata-se de um pequeno questionário 

contendo perguntas objetivas que poderão ser justificadas. 

Caso concorde em participar, favor repassar para ________________, um 

destes questionários anexos. Sua participação será de extrema importância, porém, não é 

obrigatória e, a qualquer momento, poderá retirar seu consentimento. 

 

NOME DA PESQUISA (Monografia): A Lei 123/2006 (Estatuto das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte) frente à Constituição de 1988 no tocante às aquisições 

públicas 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Lidiane Stfany Monteiro Inácio 

ENDEREÇO: Rua Afonso Pena, 258 – Centro – Unaí-MG 

FONES: (38) 3676 5686 (resid.)    –     8828 35 51 (cel.)     –     3676 1521 ramal: 203 

(serv.) 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: Instituto de Ensino Superior Cenecista - INESC  

OBJETIVOS: Constatar como as Comissões de Licitações vêm reagindo após o advento 

da Lei das MEs e EPPs, os benefícios e prejuízos que essa Lei trouxe na prática. 

CUSTO/REEMBOLSO PARA O PARTICIPANTE: Não haverá nenhum gasto com sua 

participação.  

CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Para garantir que suas informações sejam 

precisas para essa pesquisa e para garantir a privacidade dos sujeitos quanto aos dados 

confidenciais envolvidos, vocês não precisarão se identificar (nome) ao responder o 

questionário, e mesmo que se identifiquem, dados pessoais não serão divulgados. 

Desde já agradeço e me coloco em inteira disposição para dirimir quaisquer 

dúvidas que possam surgir. 

Lidiane Stfany Monteiro Inácio 

Acadêmica de Direito 

10º. Período – INESC 
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12.2 Apêndice B – Questionário direcionado aos membros das Comissões de 
Licitação 
 
 
Questionário para Comissões de Licitações de Órgãos Públicos 
 
Nome (facultativo): ___________________________________ 
Idade: ________________ 
Órgão público que serve: ______________________________ 
Cidade em que o órgão tem sua sede: ____________________ 
Cargo que ocupa: ____________________________________ 
Tempo nesse cargo: __________________________________ 
Participa da Comissão de Licitação desse órgão: (SIM) ou (NÃO) 
Como? (membro, presidente, outros) _____________________ 
 
Obs.: É imprescindível a marcação de uma das alternativas em todas as perguntas, 
porém nos casos necessários poderão ser marcadas, mais de uma. 
 

 
1. Você tem conhecimento da Lei 123/2006, (arts. 42 ao 49), que regula um 

tratamento privilegiado para as Micro Empresas e Empresas de Pequeno 
Porte nas licitações públicas? 

( ) Sim.    ( ) Não.  
 
 
 
2.   O aprendizado (sobre como proceder nas licitações com a Lei 

123/2006) foi suficiente para que a Comissão de Licitações saiba 
lidar com todas as prerrogativas para as micro e pequenas 
empresas e os momentos exatos em que elas devem acontecer? 

 ( ) Sim.    ( ) Não.  
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
3. Qual documento, a Comissão de Licitação, exige em seus editais para a 

comprovação de que a empresa licitante seja ou não uma ME ou EPP (uma 
vez que a própria Lei não esclarece que documento seja esse)? 

 
( ) Declaração do próprio proprietário ou responsável. ( ) CNPJ. 
( ) Balanço patrimonial da empresa.                 ( ) Não exige documentos. 
( ) Outros: ____________________________________ 
   
 
4. Essa Lei, em sua opinião trouxe benefícios ou prejuízos para as aquisições 

públicas? 
 
( ) Benefícios.   ( ) Prejuízos.    ( ) em nada alterou. 
 _____________________________________________________________ 
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 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
 
5. Você acredita que essa Lei (123/2006) esteja realmente alcançando seu real 

objetivo, que é o de possibilitar igualdade de participação e concorrência nas 
licitações?  

( ) Sim.    ( ) Não.  
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
 
6.  Como agente público, você é a favor de que às Micro Empresas e Empresas 

de Pequeno Porte estejam sendo favorecidas, levando em consideração os 
princípios basilares dos processos licitatórios: igualdade, impessoalidade, 
julgamento objetivo, entre outros? 

( ) Sim.    ( ) Não.  
   

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
     

   
Suas respostas são de suma importância para a conclusão da minha Monografia! 

Agradeço pela colaboração! 
 

Lidiane Stfany Monteiro Inácio 
10º. Período de Direito – INESC 

Turma: 2005/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 76

12.3 Apêndice C - Questionário direcionado aos representantes de pequenas e 
grandes empresas 
 
 
Questionário para proprietários de empresas e, ou funcionários autorizados a 
Responder 
 
Nome (facultativo): _____________________________________ 
Idade: ____________________________________ 
Empresa que trabalha: __________________________________ 
Cidade: ______________________________________________ 
Função/Cargo que ocupa na empresa: _____________________ 
Tempo nessa função/cargo: ______________________________ 
Essa empresa é uma ME ou EPP ?   ( ) SIM ou ( ) NÃO 
 
Obs.: É imprescindível a marcação de uma das alternativas em todas as perguntas. 
 
 

1. Você conhece a Lei de Licitações e sabe porque e para que ela existe? 
 
( ) Sim    ( ) Não.  
 
  
2. A empresa em que trabalha participa ou já participou de licitações públicas?  
 
( ) Sim    ( ) Não.  
   
 
3. Você conhece a Lei 123/2006, (arts. 42 ao 49), que regula um tratamento 

privilegiado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas 
licitações públicas?  

 
( ) Sim    ( ) Não.  
 
 
4. O favorecimento dado por essa Lei ÀS MEs e EPPs, em seu ponto de vista, 

realmente possibilitou igualdade de participação e concorrência nas 
licitações?  

 
Porque?
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
 
5. A seu ver, as grandes empresas estão sendo prejudicadas com o advento 

dessa Lei?  
Porque? 
 _____________________________________________________________ 
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 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
 
6. O que você acha que deveria ser mudado na Lei das Micro Empresas e 

Empresas de Pequeno Porte? 
           

 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
Suas respostas são de suma importância para a conclusão da minha Monografia! 

Agradeço pela colaboração! 
 

Lidiane Stfany Monteiro Inácio 
10º. Período de Direito – INESC 

Turma: 2005/2009 
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