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RESUMO 

Em atendimento aos artigos 170, inciso IX e artigo 179 da Constituição da República 
Federativa do Brasil, o legislador promoveu a Lei Complementar n° 123/2006, alterada 
em 07 de agosto 2014 pela Lei Complementar n° 147, com o propósito de conceder 
tratamento privilegiado às micro e pequenas empresas nacionais. Alguns artigos da 
Lei Complementar 123/2006 instituem privilégios específicos para as empresas que 
detenham a qualidade de pequenos negócios nas compras auferidas pela 
Administração Pública em todas as suas esferas. O presente trabalho objetiva 
esclarecer algumas divergências a respeito do tema, especialmente no que tange a 
restrição de competitividade, distinção de licitantes em face à sua localização e a 
legalidade da Administração Pública em adquirir mercadorias e serviços por valores 
mais elevados com o fim de desenvolvimento econômico regional. 
 
Palavras-Chave: Administração Pública; Concorrência; Lei; Licitação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Lei complementar 123/2006 apresenta um conjunto de normas jurídicas 

voltadas ao tratamento diferenciado e privilegiado para as microempresas e empresas 

de pequeno porte instituídas legalmente no país. 

O tratamento diferenciado dispensado às pequenas empresas encontra 

abrigo no art. 170, inciso IX e art. 179 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, que assim dispõem: 

 
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. 
[...] 
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, 1988, p. única). 
 

O legislador buscou, sob o comando constitucional, instituir tratamento 

diferenciado a uma categoria de empresas por estas serem de suma relevância para 

a economia e empregabilidade no país. 

Visando atender ao texto normativo foi promulgada em 14 de dezembro de 

2006 a Lei Complementar (LC) n° 123 que implementou o Estatuto Nacional da 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, firmando normas gerais pertinentes ao 

tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte nacionais. 

Como comumente ocorre, o decurso do tempo torna imperativo algumas 

modificações com o fim de aprimorar o texto normativo à realidade prática. 

Em virtude disto, a alteração da Lei das Microempresas, promovida pela Lei 

Complementar n° 147 em 07 de agosto de 2014, buscou diminuição das burocracias, 

aumento das simplificações comerciais e tributárias, determinou a aplicação da 

legislação federal enquanto não houver a publicação de regulamentos locais e, em 

seus arts. 47, 48 e 49, a promoção à participação das microempresas na economia, 

por meio do aproveitamento do poder de compra estatal, conforme a seguinte 

disposição: 
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Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, 
autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido 
tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 
pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e 
social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas 
públicas e o incentivo à inovação tecnológica. 
Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, enquanto não 
sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada 
órgão mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-
se a legislação federal. 
 
Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, 
a administração pública: 
I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação 
de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação 
cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 
II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de 
obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou 
empresa de pequeno porte; 
III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza 
divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a 
contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. 
[...] 
§ 3o Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, 
estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas 
de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez 
por cento) do melhor preço válido.  
 
Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar 
quando: 
I – (Revogado); 
II – não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos 
enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados 
local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no 
instrumento convocatório; 
III – o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública 
ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; 
IV – a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas 
pelos incisos I e II do art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser 
feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, 
aplicando-se o disposto no inciso I do art. 48. (BRASIL, 2014, p. única – grifo 
do autor). 
 

Surge paradigma, no qual se abandonam as melhores condições para a 

administração pública nas aquisições públicas e se buscam contratações capazes de 

transformações no mercado, com incentivo às pequenas empresas. 

A Lei determina que seja atribuído critério de desempate nos certames 

licitatórios quando o preço de micro ou pequena empresa com sede local ou regional 

que detenha preço superior em até 10% (dez por cento) da melhor oferta. Também 

estabelece que sejam feitas licitações exclusivas para empresas de pequeno porte 

quando o valor do objeto não ultrapasse o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais). 
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Com base no regramento, muitos órgãos, em especial as administrações 

municipais, passaram a autorizar a restrição para participação nas licitações públicas 

apenas àqueles que detenham sede no âmbito regional ou municipal, impedindo, 

assim, a ampla concorrência entre os interessados, a restringindo propositalmente.  

Os órgãos públicos que adotaram a medida restritiva, a fizeram baseados em 

dois regramentos contidos na Lei 123/2006: a imperatividade de exclusividade para a 

participação de microempresas nos objetos onde os itens não ultrapassem o montante 

de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), prevista no inciso I do art. 48, e a possibilidade de 

dar prioridade de contratação às micro e pequenas empresas sediadas em âmbito 

municipal ou regional, prevista no § 3° do art. 48 da Lei Complementar 123/2006. 

Inicialmente já cabe citar o disposto no art. 3º, § 1º, I da Lei 8.666/93, que dispõe 

normas gerais sobre licitações: 

 
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.(Redação dada pela Lei nº 
12.349, de 2010) 
§ 1o É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam 
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio 
dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante 
para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 
deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;  (Redação 
dada pela Lei nº 12.349, de 2010). (BRASIL, 1993, p. única). 
 

A redação dada à Lei Complementar 123/2006, afronta algumas das normas 

estabelecidas na Lei 8666/93 e também a alguns princípios basilares que regem as 

contratações públicas. 

Faz-se necessária uma análise doutrinária, principiológica, jurisprudencial e 

casualística afim de criar condições para posicionamento a respeito da controvérsia 

apresentada e verificar a validade de norma que possa ser estipulada em licitações, 

onde se restrinja a participação de todos os eventuais interessados em prol de 

empresas que detenham sedes ou filiais localmente estabelecidas.  
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1.1 BREVE HISTÓRICO DAS COMPRAS PÚBLICAS 

O termo “licitação” deriva do latim licitationem, licitatio, licitatio-onis, que 

significa venda por lances, arrematar em leilão, oferecer preço por algo vendido em 

hasta pública. (FORTES JÚNIOR, 2016, p. única, apud. López-Eliás, 1999, p. 51). 

Relatos históricos indicam que o que se conhece por licitação, como meio de 

celebração de contratos, originou-se no Direito Romano, na Europa Medieval. 

Consistia em três etapas: a formulação de um contrato (lex censoria), os lances 

públicos, (licitatio), e as garantias (praedes, praedia). (FORTES JÚNIOR, 2016, p. 

única, apud. López-Eliás, 1999, p. 52). 

Na época, já se necessitava de bens e serviços que a administração não 

dispunha e convocava os interessados em fornecê-los para se reunirem em 

determinada data com o fim de obter dos particulares as propostas para suprir suas 

necessidades. O sistema utilizado era o de “vela e pregão”, no qual os participantes 

do certame ofereciam propostas até que a vela se apagasse por si só ou se 

extinguisse por sua queima completa. (FORTES JÚNIOR, 2016, p. única). 

Buscava-se o contentamento da nobreza, da burguesia e do alto clero muito 

mais que a satisfação do interesse público, busca por melhor preço e condições que 

atendessem às necessidades da plebe. A prática era eivada de toda a sorte de 

corrupção, empreguismo e nepotismo. (Id.). 

O Estado Liberal, surgido em meados do século XIX, traz consigo a ideia de 

Administração Pública burocrática com o fim de estabelecer um modelo de 

organização racional, baseada no profissionalismo, no controle dos processos pelo 

formalismo e legalidade, na hierarquia funcional, e com o intuito de livrar o Estado do 

modelo de Administração Pública Patriarcal, comum em tempos de monarquias 

absolutas. (Id.). 

A burocracia emperrava a máquina administrativa, engessava o processo de 

licitação que era repleto de vícios, lacunas legais, má qualificação dos funcionários da 

Administração e problemas de ingerência. (Id.)  

Em meio a este problema surge a Administração gerencial, vinculada a melhor 

coordenação dos gastos públicos. Tomando como base à necessidade que o Estado 

tem em obter de bens, serviços e obras, dentro de um processo legal. 
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1.2 LICITAÇÕES NO BRASIL 

O Decreto n° 2926/1862, mais tarde complementado por diversas leis, deu 

início a regulação de compras e alienações e inaugurou o que se conhece hoje por 

licitações no Brasil. No âmbito federal o Decreto 4.536/1922 estruturou as aquisições 

públicas e, posteriormente o Decreto 200/1962 estabeleceu a reforma administrativa 

federal, estendido às administrações estaduais e municipais em 1968 pelo Decreto 

5.456. (FORTES JÚNIOR, 2016, p. única). 

O processo de construção da legislação das licitações, possuía muitas falhas, 

dava margem a várias interpretações, vestígios de uma administração centralizadora 

e burocrática.  

Durante o processo de democratização do país, buscou-se uma nova maneira 

de governar, neste período, o processo licitatório ganhou notabilidade por meio do 

Decreto-Lei nº 2.300/86, atualizado em 1.987, com os Decretos–lei nº 2.348 e 2.360, 

que, pela primeira vez, instaurou o Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos 

no Brasil, englobando normas gerais e específicas relacionada à matéria licitação. 

(RIBEIRO, 2007, p. 02). 

Com o surgimento da Constituição Federal de 1988, a licitação recebeu 

posição de princípio constitucional, de cumprimento obrigatório por toda a 

Administração Pública direta e indireta de todos os entes da Federação: União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme disposto no art. 37, XXI: 

 
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 
e, também, ao seguinte:  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998) 
[...] 
XXI - 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, 1988, p. única). 
 

O art. 22, XXVII, da Constituição Federal, estabelece como competência 

privativa da União legislar sobre normas gerais de licitação, retirando dos demais 

entes federativos a possibilidade de alterar as normas de licitação que são 

tecnicamente normas gerais. 
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Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, 
para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, 
e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos 
do art. 173, § 1°, III; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998). (BRASIL, 1988, p. única). 
 

Celso Antônio Bandeira de Mello define como: 
 

“Licitação – em suma síntese – é um certame que as entidades 
governamentais devem promover e no qual abrem disputa entre os 
interessados em com elas travar determinadas relações de conteúdo 
patrimonial, para escolher a proposta mais vantajosa às conveniências 
públicas. Estriba-se na ideia de competição, a ser travada isonomicamente 
entre os que preencham os atributos e aptidões necessários ao bom 
cumprimento das obrigações que se propõe a assumir.” (2015, p. 536). 
 

O Tribunal de Contas da União assim define:  
 

Licitação é o procedimento administrativo formal em que a Administração 
Pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio (edital ou 
convite), empresas interessadas na apresentação de propostas para o 
oferecimento de bens e serviços. A licitação objetiva garantir a observância 
do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual 
a todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame do maior 
número possível de concorrentes (BRASIL, 2010, p. 19). 
 

Com fundamento no mandamento constitucional, em 21 de junho de 1993 a 

União promulgou a Lei nº 8.666, que institui normas gerais para licitações e contratos 

da Administração Pública, no âmbito da União, Estados e Municípios. A promulgação 

da Lei foi um marco notório na aplicação do processo licitatório no Brasil. 

Aspirando maior confiabilidade às contratações públicas, o legislador 

aumentou o número de artigos de 90 no anterior Decreto 2300/1986 para 126, 

elevando em quase o dobro a quantidade de normas, já que foram inclusos incisos e 

parágrafos entre os artigos. 

Na promulgação da Lei n° 8.666/93 ansiava-se que esta fosse a solução para 

os dilemas de corrupção presentes na esfera administrativa. Foi idealizada e, desde 

sua mais remota origem, tratada como um heroico remédio contra o oportunismo 

criminoso e os delitos negociais. Acreditou-se que a Lei 8666/93 inibiria a prática da 

corrupção, mas como acontece em qualquer atividade, os profissionais se 

especializaram na matéria e o que antes era indecifrável e impossível de ser burlado, 

passou a ser suporte para novas formas de corrupção. (FORTES JÚNIOR, 2016, p. 

única). 
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As múltiplas categorias de procedimentos licitatórios instituídas pela Lei n° 

8.666/93 (concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão), por serem 

burocráticos demandam muito tempo para realização, travam o processo no decorrer 

dos prazos, análise e confirmação documental prévia de todos os participantes, 

recursos, prazos excessivamente longos, dentre outros. A Administração Pública 

perde agilidade, tempo e recursos em procedimentos que podem ser mais ágeis 

devido à simplicidade de contratação. 

Em face da situação, o legislador buscou a agilidade necessária num 

processo de compra medieval, o “vela e pregão”, empregando um novo aspecto lícito, 

instituindo em 4 de maio do ano 2000, por meio da Medida Provisória nº 2.026, a nova 

categoria de licitação denominada Pregão. A Medida Provisória nº 2.026/2000, foi 

transformada na Medida Provisória nº. 2.182, reeditada continuadamente em dezoito 

oportunidades. (RIBEIRO, 2007, p. 02). 

Inicialmente o Pregão fora empregado apenas no âmbito das compras 

públicas da União. Com a promulgação da Lei Federal nº 10.520/02, ampliou-se a 

aplicação do Pregão modalidade também aos Estados e Municípios e demais órgãos. 

(Id.)  

O pregão nascera viciado, já que o § 8° do, art. 22, da Lei 8.666/93, veda a 

criação de outras modalidades de licitação que não estejam presentes na Lei Geral 

ou a combinação das existentes, e o pregão não foi incluso na referida Lei como 

modalidade válida. Posteriormente à sua criação o pregão foi regulado e liberado e a 

Lei 10.520/2002 sanou o vício original. Hoje não se opõe que a norma seja geral, 

superveniente à Lei 8666. 

A modalidade do pregão é atualmente a mais utilizada dentre as normas de 

licitações para a Administração Pública. A análise das propostas de preços dos 

concorrentes ocorre de antecipada à fase de habilitação. Funciona como um leilão 

inverso, no qual os licitantes melhores colocados ofertam lances descendentes em 

valores, até que um deles se consagre vencedor. Os documentos necessários à 

habilitação são analisados apenas daqueles que foram os vencedores do certame, 

propiciando a administração uma agilidade processual. Essa modalidade garante 

economias imediatas nas aquisições de bens e serviços, em especial àquelas 

compreendidas nas despesas de custeamento da máquina administrativa pública. 

Permite maior rapidez nas aquisições, desburocratiza os procedimentos para a 
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habilitação e o cumprimento da sequência de etapas da licitação surgindo como um 

marco nas licitações no Brasil. 

Os principais objetivos da licitação são garantir o princípio constitucional da 

isonomia, obter a proposta mais vantajosa para administração, assegurar igual 

oportunidade a todos os interessados em participar do processo. A finalidade vincula-

se, ao estabelecimento de normas aplicáveis, que visem evitar que os contratos 

públicos sejam feitos por predileções baseadas em interesses pessoais do agente 

público.  

Depois da Lei 8666/93 vieram diversas normatizações complementares e 

subsidiárias às licitações, como a Lei 10.520, conhecia como Lei do Pregão, o Regime 

Diferenciado de Contratação – RDC, instituído pela Lei 12.462/2011, a Lei das 

Estatais – 13.303/2016 e atualmente tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de 

Lei n° 6814/2017, que tudo indica será a nova lei de licitações. Se entrar em vigor, 

criará mecanismos de combate a corrupção nas compras públicas, embora não seja 

garantia total nesse sentido, já que o problema não está somente na legislação, mas 

nos vários atores envolvidos. Passados mais de vinte anos desde a sua promulgação, 

a Lei 8666/93 não tem mais os mecanismos necessários para inibir os desvios e 

práticas ilícitas. (FORTES JÚNIOR, 2016, p. única). 

 

1.3 MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

Os pequenos negócios respondem, segundo o Relatório Executivo da 

Participação das Micro e Pequenas Empresas na Economia Brasileira, promovido pelo 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), de fevereiro 

do ano de 2015, por mais de um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. 

Juntas, as mais de 11,5 milhões de micro e pequenas empresas do País representam 

em torno de 27% do PIB, crescendo a cada ano. (BRASIL, 2015, p. 16). 

As micro e pequenas empresas correspondem, a aproximadamente 54% do 

PIB do comércio, 23% da participação no PIB da indústria e cerca de 36,5% dos 

serviços no Brasil, segundo o mesmo relatório. (BRASIL, 2015, p. 17-20). 

Com base em números tão expressivos, o legislador busca o favorecimento e 

proteção dos pequenos negócios por se tratarem de importantes fomentadores da 

atividade econômica nacional. 

Há mais de quatro décadas, cientes da importância das pequenas empresas 

foi criado o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), 



16 

 

um agente de capacitação e promoção de desenvolvimento, criado em 1972 para dar 

apoio aos pequenos negócios no país. Trata-se de importante ferramenta para os 

pequenos empresários nas áreas da indústria, comércio, serviços e agronegócio.  

Segundo a Lei Complementar n° 123/2006, define-se: 
 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se 
microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a 
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o 
empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas 
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde 
que: 
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 
igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e 
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, 
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e 
igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016). (BRASIL 2006, p. 
única). 
 

O legislador uniformizou o conceito de micro e pequena empresa com base 

em um critério objetivo: o faturamento bruto anual. 

A microempresa é a sociedade empresária, as sociedades simples, as 

empresas individuais de responsabilidade limitada e os empresários, devidamente 

registrados nos órgãos competentes, que aufira receita bruta de até R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais). 

A empresa que apresentar receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e 

igual ou inferior a R$ 4.800.00,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) será 

enquadrada como empresa de pequeno porte. Estes valores são referentes a 

faturamento obtido no mercado nacional. Não perdem o enquadramento empresas 

que possuírem adicionais de receitas provenientes de exportação. 

A Lei também criou o microempreendedor individual, que é a pessoa que 

trabalha por conta própria e se legaliza como pequeno empresário optante pelo 

Simples Nacional, com receita bruta anual de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 

O microempreendedor pode ter um único empregado e não pode ser sócio ou titular 

de outra empresa.  

As micro e pequenas empresas vêm adquirindo, ao longo dos últimos 30 

(trinta) anos, uma importância crescente no país, sendo inquestionável o seu relevante 

papel socioeconômico, em razão do grande número de empresas existentes e volume 
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de pessoal ocupado em suas atividades, apresentando participação representativa 

nos setores industrial, comercial e de serviços. 

Por serem essenciais à economia brasileira, as micro e pequenas empresas 

têm sido alvo de políticas específicas para facilitar a sua sobrevivência, por meio de 

simplificações tributárias, facilitação de acesso aos mercados, tratamento simplificado 

e diferenciado no tocante às licitações públicas, dentre outros. 

A Lei 123/2006 introduziu uma série de benefícios as micro e pequenas 

empresas, tornando, inclusive, imperativa a realização de licitações para essas 

empresas dentro de uma determinada faixa de valores. 

Segundo o entendimento de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Portal Lei 

Geral da Micro e Pequena empresa: 

 
No art. 48, inc. I, da Lei Complementar nº 123/2006, está prevista a 
possibilidade de licitações com a participação exclusiva de ME e EPP. 
Anteriormente à Lei Complementar nº 147/2014, era uma faculdade para os 
gestores; agora, no entanto, é um dever, ou seja, a Administração Pública 
deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação 
de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação 
cujo valor seja de até R$ 80 mil. (BRASIL, 2016, p. única). 
 

 E considera que: 
 

O direito de preferência vem se tornando atividade complexa que, somada à 
já complicada tarefa de licitar, cria um cenário a exigir permanente 
qualificação do gestor. A atualização do conhecimento e o comprometimento 
com esses direitos de preferência fazem do gestor que trabalha com as 
licitações verdadeiro gestor de política pública. (BRASIL, 2016, p. única). 
 

A Lei 123/2006 tornou um dever da Administração Pública a realização de 

licitações exclusivas para as micro e pequenas empresas em objetos de contratação 

até o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada item.  

A constante atualização dos gestores públicos em face das constantes 

mudanças legislativas pode transformar o Estado em indutor de políticas públicas com 

o fomento da economia dirigida aos pequenos negócios. 
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2 PRINCÍPIOS 

 

O art. 3º da Lei Complementar 8.666/93, dispõe sobre alguns dos princípios 

regentes das licitações públicas: isonomia, vantajosidade, legalidade, 

impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, 

vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, o art. 37, caput, da Constituição 

Federal, além dos cinco princípios expressos, consagrou ainda inúmeros outros: 

  
“O art. 37 reportou de modo expresso à Administração Pública (direta e 
indireta) apenas cinco princípios: da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da publicidade e da eficiência (este último acrescentado pela EC 
19/98). Fácil é ver-se, entretanto, que inúmeros outros mereceram igualmente 
consagração constitucional: uns, por constarem expressamente da Lei Maior, 
conquanto não mencionados no art. 37, caput; outros, por nele estarem 
abrigados logicamente, isto é, como consequências irrefragáveis dos 
aludidos princípios; outros, finalmente, por serem implicações evidentes do 
próprio Estado de Direito e, pois, do sistema constitucional como um todo.” 
(2015, p. 86). 
 

Quanto aos princípios, assegura Joel de Menezes Niebuhr: 
 

Na linguagem comum, princípio significa começo, o início, a base, o ponto de 
partida. Esse sentido é aproveitado no Direito, já que os princípios jurídicos 
consubstanciam a base, o ponto de partida, a estrutura sobre a qual se 
constrói o ordenamento jurídico. Daí a importância deles, porque, para se 
compreender as leis, é fundamental que se compreenda o que deu origem e 
serviu de inspiração a elas. Por consequência, para compreender a licitação 
pública, as leis e os decretos que a disciplinam, é fundamental compreender 
os princípios que a informam, o que, verdadeiramente, está por trás ou na 
base destas leis e decretos. Sem recorrer aos princípios, não se alcança a 
essência da licitação pública e, em razão disso, muitas questões a respeito 
dela acabam sendo interpretadas de forma equivocada. (2015, p. 31). 
 

Tendo em vista a relevância dos princípios nas licitações públicas, faz-se 

necessário um aprofundamento a fim de alicerçar o objeto deste estudo. 

 

2.1 A REPÚBLICA E O PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

O Princípio Republicano se consagra já no caput do artigo primeiro da 

Constituição Federal: 

 
Art. 1° A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos. (BRASIL, 1988, p. única). 
 

A forma de governo adotada no país, res (coisa) e publica (povo), designa que 

a república é a coisa do povo e para o povo.  
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Para José Afonso da Silva, República se define como: 
 

O termo República tem sido empregado no sentido de forma de governo 
contraposta à monarquia. No entanto, no dispositivo em exame, ele significa 
mais do que isso. Talvez fosse melhor até considerar República e Monarquia 
não simples formas de governo, mas formas institucionais do Estado. Aqui 
ele se refere, sim, a uma determinada forma de governo, mas é 
especialmente, designativo de uma coletividade política com características 
de res publica, no seu sentido originário de coisa pública, ou seja: coisa do 
povo e para o povo, que se opõe a toda forma de tirania, posto que, onde 
está o tirano, não só é viciosa a organização, como também se pode afirmar 
que não existe espécie alguma de República.”  (2017, p. 102 – grifos do 
autor). 
 

Assim, quando o Administrador Público busca contratações para satisfazer as 

necessidades de bens e serviços, deve fazê-lo com o menor dispêndio de dinheiro 

público, com vistas a não onerar demasiadamente a máquina pública em favor de 

alguns. 

A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu art. 5º, caput, sobre o 

princípio constitucional da igualdade, perante a lei, nos seguintes termos: 

 
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes. (BRASIL, 1988, p. única). 
 

O princípio da igualdade prevê a equidade de aptidões e de possibilidades 

dos cidadãos de gozarem de tratamento igualitário pela lei. Por princípio são 

vedadas as diferenciações arbitrárias e absurdas, não sustentáveis pelos valores da 

Constituição Federal, e tem por finalidade conter a atuação do legislador, do 

intérprete ou autoridade pública e do particular. 

Inobstante o amparo constitucional, previsto nos arts. 170, inciso IX e 179 da 

Constituição Federal, o tratamento favorecido, atribuído às Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte provoca um questionamento em face ao princípio da 

igualdade. Diante dessa discussão Marçal Justen Filho, observa que: “Somente serão 

válidos os benefícios instituídos em prol das MEs e EPPs que estejam aptos a 

assegurar a neutralização das diferenças por elas apresentadas em face das grandes 

empresas”. (JUSTEN FILHO, 2016, p. 34). 

O tratamento diferenciado não deverá ir além do necessário para suprimir 

algumas das desigualdades materiais entre as grandes e pequenas empresas, sob 

pena de afrontar o princípio da igualdade.  
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A partir do momento que o Estado, por qualquer tipo de instrução normativa, 

impede a grande empresa de participar de procedimento licitatório, fere o princípio da 

igualdade pois deixa de oportunizar a estas a possibilidade de contratação e 

fornecimento de bens e serviços, não tornando uma relação desigual em uma relação 

igualitária, mas transformando, novamente, a relação em desigual. 

A Administração pública não contrata com o particular visando lucro, nem com 

as mesmas práticas do setor privado. A imposição infraconstitucional de normas que 

restrinjam alguns em detrimento de outros, ao contrário de amenizar disparidades, 

fere um princípio constitucional estrutural de todas as relações jurídicas do poder 

público, o princípio da igualdade. 

  

2.2 A LEGALIDADE 

Princípio basilar do Estado de Direito, surge com a submissão do Estado à 

Lei. É a consagração da ideia que a Administração Pública só pode ser exercida na 

conformidade com a lei. 

Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello: 
 

“[...] ele é a tradução jurídica de um propósito político: o de submeter os 
exercentes do poder em concreto – o administrativo – a um quadro normativo 
que embargue favoritismos, perseguições ou desmandos. Pretende-se 
através da norma feral, abstrata e por isso mesmo impessoal, a lei, editada, 
pois, pelo Poder Legislativo […].” (2015 p.103). 
 

O Princípio da Legalidade vai de encontro às inclinações de exceções 

pessoais dos governantes. Contrapõe-se a todas as formas de poder totalitarista. Tem 

como fundamento a idealização da soberania popular, onde todo o poder emana do 

povo. É a transposição do poder legislativo que deve, impessoalmente, definir na lei, 

na conformidade com a constituição, os interesses públicos e os meios de alcançá-

los, cabendo à autoridade administrativa, em conformidade às leis, dar-lhes a 

concretude necessária. Assim, o princípio da legalidade é o da completa submissão 

da Administração Pública às leis. 

Sobre o tema, Joel de Menezes Niebuhr discorre:  
 

Para os sujeitos de Direito Privado, estranhos à Administração Pública, o 
princípio da legalidade, consoante o inciso II do artigo 5º da Constituição 
Federal, significa que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei.”. Em razão disso, é reconhecido o 
adágio segundo o qual o que não é proibido é permitido, isto é, se a lei não 
proíbe determinada conduta, ela é permitida.  
Noutro lado, para a Administração Pública, o princípio da legalidade reveste-
se de tonalidade especial, haja vista que, de acordo com as lições de Caio 
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Tácito, “ao contrário da pessoa de direito privado, que, como regra, tem a 
liberdade de fazer aquilo que a lei não proíbe, o administrador público 
somente pode fazer aquilo que a lei autoriza expressa ou implicitamente.” 
Ocorre que os agentes administrativos não atuam com liberdade, para atingir 
fins que reputem convenientes. Ao contrário, eles estão vinculados ao 
cumprimento do interesse público, uma vez que atuam nos estritos termos da 
competência que lhes foi atribuída por lei. Em breves palavras, a 
Administração Pública cumpre as leis; os agentes administrativos exercem 
competência atribuída por lei, nos termos dela. 
A propósito, o procedimento alusivo à licitação é prescrito em lei, bem como 
todas as exigências que nele podem ser feitas e outros pormenores. Em vista 
disso, o caput do artigo 4º da Lei 8.666/93 prescreve que todos quantos 
participem de licitação têm direito público subjetivo à fiel observância do 
pertinente procedimento estabelecido nessa Lei. Isto é, as licitações públicas 
devem ser processadas em estrita obediência ao princípio da legalidade, uma 
vez que os agentes administrativos veem-se compelidos a agir nos termos 
das normas que lhes são apresentadas, procedendo conforme a lei e exigindo 
apenas o que nela for admitido. Impede-se que haja intervenção ou a criação 
de procedimentos estranhos àquele anteriormente definido pelo legislador. 
(2015, p. 34). 
 

Não pode o administrador público, no exercício de sua discricionariedade, 

interpretar a lei de forma a prejudicar o interesse público e dar contornos diversos 

daqueles pretendidos pelo legislador quando da confecção do texto normativo. 

O art. 47, da Lei Complementar 123/06, estipula que: 
 

“Art. 47 Nas contratações públicas da administração direta e indireta, 
autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido 
tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 
pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e 
social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas 
públicas e o incentivo à inovação tecnológica. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014) 
Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, enquanto não 
sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada 
órgão mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-
se a legislação federal.” (BRASIL, 2006, p. única). 
 

Cumpre ressaltar o implícito no parágrafo único do artigo supracitado. Sob 

pena de inconstitucionalidade, não pode uma norma estadual, municipal ou 

“regulamento específico de cada órgão”, suprimir legislação federal e criar normas que 

dispõe sobre a lei e princípios gerais. Ainda que se possa legislar sobre o tema 

subsidiariamente, um regulamento jamais poderá se sobrepor à Lei Geral das 

Licitações. É vedado pelo art. 22, inciso XXVII da Constituição da República 

Federativa do Brasil, o ente local inovar na legislação geral acerca do tema. 

 
Art. 22. Compete privativamente à união legislar sobre: 
[...] 
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, 
para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, 
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e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos 
do art. 173, § 1°, III […]. (BRASIL, 1988, p. única). 

 
A Lei 123/2006, imperativamente, determina no seu art. 48 o modo de 

cumprimento do seu art. 47, e, no inciso I, que a Administração Pública deverá realizar 

processo licitatório exclusivo a micro e pequenas empresas nos itens de contratação 

de valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Determina que toda e licitação dentro 

deste valor deva ser de contratação exclusiva por pequenas empresas. Está implícito 

que a participação deve ser estendida a todas as micro e pequenas empresas do país 

que sejam interessadas. Se o legislador desejasse que os certames fossem feitos 

apenas para participação de empresas regionais e locais, ele assim o teria dito. 

 
Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, 
autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido 
tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 
pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e 
social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas 
públicas e o incentivo à inovação tecnológica.(Redação dada pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014) 
Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, enquanto não 
sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada 
órgão mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-
se a legislação federal. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 
Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, 
a administração pública: 
I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação 
de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação 
cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 147, de 2014) 
II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de 
obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou 
empresa de pequeno porte;(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, 
de 2014) 
III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza 
divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a 
contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 
§ 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. 
§ 3o Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, 
estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas 
de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez 
por cento) do melhor preço válido. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, 
de 2014). (BRASIL, 2006, p. única – grifos do autor). 
 

No § 3° do art. 48 da Lei 123/06 o legislador é claro em determinar que 

justificadamente, possa estabelecer prioridade de adjudicação do objeto para 

microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente até o 

limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido. 
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Cabe ressaltar que o termo “justificadamente” retira do administrador a 

possibilidade de prever que a prioridade de contratação seria “de interesse público”, 

como comumente ocorre na maioria dos editais de convocação para os processos 

licitatórios. Justificar é alegar motivo forte e real, com fundamento plausível e 

inquestionável no qual o interesse público seria preservado e, ainda, traz benefício 

para a economia da região, validando, somente assim, a contratação de produto ou 

serviço com preço mais elevado que o melhor ofertado. 

O § 3° do art. 48 da Lei 123/06 dispõe, ainda, quanto ao modo de prioridade 

de contratação de empresas sediadas local ou regionalmente. É imperativo: até o 

limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido. Em momento algum, 

inquestionavelmente, o objetivo do legislador foi a de fazer certames exclusivos para 

empresas sediadas dentro do âmbito municipal ou regional. Como algumas regiões 

do país são, notadamente, detentoras de situação econômica que beira a calamidade, 

é licito, a partir da edição da norma, ao poder público contratar com estabelecimentos 

locais por um valor maior, mas não pode ser feito a qualquer preço, pois o limite está 

expresso na Lei. 

O inciso II do art. 49 da Lei Complementar 123/06, também alterado pela Lei 

147/14, diz que se não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos e 

aptos a cumprir as exigências localizados local ou regionalmente não se aplica o 

disposto nos artigos anteriores. 

 
Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar 
quando: 
II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 
como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou 
regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no 
instrumento convocatório. (BRASIL, 2006, p. única). 
 

Claramente os interessados regional ou localmente devem ter capacidade 

comercial, operacional e, especialmente, jurídica para cumprir o estipulado no 

instrumento convocatório. O simples envio de orçamento de preços à Administração 

não configura que as empresas locais teriam as qualidades exigidas para o certame. 

Muitos órgãos da Administração Pública fundamentam, erroneamente, que pelo fato 

de terem conseguido orçar preços com três fornecedores, estes estariam aptos a 

participar da disputa.  

A forma de validar o artigo no caso de participação em processo licitatório, 

seria que os demais interessados exigissem que as empresas locais provassem, 
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previamente, que estão “aptas a cumprir as exigências”, entre outras, as de 

habilitação. Ora, isso não seria possível se a modalidade do pregão fosse adotada, 

sob pena de descumprir outra legislação federal, a Lei 10.520/2002 que determina 

nesta modalidade a disputa de preços antecipadamente à abertura dos envelopes 

contendo os documentos de habilitação. 

Editais de licitações que determinam participação exclusiva para empresas 

sediadas localmente não encontram amparo na Lei 123/06, pois que ela se limita a 

estabelecer “prioridade de contratação para as microempresas e empresas de 

pequeno porte sediadas local ou regionalmente”. Conforme o dispositivo legal, o 

tratamento é “prioritário” e não exclusivo, ou seja, a Lei Complementar 123/2006 não 

autoriza a restrição geográfica para os participantes, apenas permite que a 

microempresa ou a empresa de pequeno porte sediada no local da licitação tenham 

prioridade na contratação. 

 

2.3 A SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO 

Nas palavras de Maria Sylvia Zanella di Pietro, sobre o princípio da 

supremacia do interesse público: 

 
Esse princípio está presente tanto no momento de elaboração da lei como no 
momento de sua execução em concreto pela Administração Pública. Ele 
inspira o legislador e vincula a autoridade administrativa em toda a sua 
atuação. (2015, p. 98). 
 

Toda conduta dos entes públicos, deve se basear na indisponibilidade da 

supremacia do interesse público sobre o particular.  

A Lei 123/2016 alterada pela 147/14, confere a uma gama de participantes 

das licitações públicas o direito de vender produtos e serviços ao Estado por preço 

mais elevado que os concorrentes em face de sua localização regional. O legislador 

ao impor tal normatização o fez em inobservância a este princípio. A lei deve ter em 

vista atender o interesse geral e não pode ceder diante dos interesses individuais. 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello,  
 

"a Administração não titulariza interesses públicos. O titular deles é o Estado, 
que, em certa esfera, os protege e exercita através da função administrativa. 
[...] Os bens e os interesses não se acham entregues à livre disposição da 
vontade do administrador. Antes, para este, coloca-se a obrigação, o dever 
de curá-los nos termos da finalidade a que estão adstritos". (2015, p. 65). 
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A supremacia do interesse público exige que seja realizada licitação que 

garanta a contratação de empresa que apresente a proposta mais vantajosa, visando 

ascender o progresso e perpetuação do Estado, não podendo ser admitido, pela 

vontade do administrador ou mesmo do legislador, que se estabeleça norma que viole 

este princípio.  

Quando se determina que apenas uma gama de licitantes pode ter acesso ao 

fornecimento de bens e serviços aos órgãos públicos, estabelece-se que o interesse 

de alguns particulares se sobrepõe aos da coletividade, o que contraria o princípio em 

comento e afronta o entendimento pacífico de que os interesses da sociedade devam 

prevalecer sobre os dos particulares. 

A necessidade de predominância do bem comum enquanto objeto 

fundamental a ser perseguido pelo Estado é um requisito da própria sobrevivência 

social.  

 
2.4 A ISONOMIA 

Além de ser princípio norteador da Administração Pública, a isonomia está 

expressa no art. 3° da Lei 8666/93.  

 
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 
2010) (BRASIL, 1993, p. única).      

O vocábulo isonomia, de acordo com José Oliveira Neto (2014, p. 184), 

origina-se etimologicamente no grego: "iso" igual + "nomos" lei + "ía" abstrato e 

significa, lei igual, que determina a igualdade de tratamento e direitos a todos usando 

os mesmos parâmetros. O princípio da isonomia, que também é chamado de princípio 

da igualdade, é o sustentáculo do Estado Democrático de Direito. 

O princípio simboliza a democracia, pois designa um tratamento digno e igual 

para todos os cidadãos. É princípio constitucional fundamental, positivado no caput 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, segundo o qual todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza. 

A Lei 123/06 alterou significativamente a participação das pequenas 

empresas nas compras públicas sem incorrer em inconstitucionalidade baseando-se 
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no princípio da igualdade material. Deve-se dar tratamento desigual aos desiguais na 

medida de sua desigualdade. A própria natureza das pequenas empresas impede de 

competir em condições de igualdade com outras que não detém as mesmas 

singularidades. Baseando-se nisso, o legislador buscou diminuir a desigualdade entre 

micro e grandes empresas autorizando alguns benefícios àquelas em detrimento 

destas, garantidos pelos arts. 170, IX e 179 da Constituição da República. 

Assim, a lei veio realizar os desejos dos pequenos empresários, de forma a 

amplificar os negócios e fortalecer o crescimento na economia, visto que trouxe em 

sua composição textual diversas inovações, como a autorização da criação de 

diferentes possibilidades de incentivo e progresso do desenvolvimento econômico e 

social, favorecimento e simplificação as regras de prioridade previstas em seu texto. 

Diógenes Gasparini (2009, p. 86) declara-se favorável à constitucionalidade 

do tratamento distinto e favorecido admitido às microempresas e empresas de 

pequeno porte, tendo em vista que a produção da Lei Complementar 123/2006 foi 

consequência dos arts. 170, IX, e 179 da Constituição Federal. Segundo ele, como 

são distintas nos seus múltiplos aspectos, podem ser abordadas de forma 

diferenciada. Daí considerar-se que, mesmo em termos licitatórios, não há afronta ao 

princípio da isonomia.  

No mesmo sentido, Maria Sylvia Zanella di Pietro (2015, p. 337) afirma que as 

exceções mencionadas, não são incompatíveis com o princípio da isonomia. No caso 

das microempresas e empresas de pequeno porte, o tratamento resulta da compatível 

situação heterogênea dessas empresas em relação a outras que não têm a mesma 

natureza; por outras palavras, trata-se de tratar desigualmente os desiguais. 

De acordo com a posição de Celso Antônio Bandeira de Mello (2015, p. 513), 

é a própria Constituição Federal que estabelece, como princípio da ordem econômica, 

o tratamento privilegiado para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 

brasileiras e que tenham sua sede e administração no País (art. 170, IX). Na 

Constituição Federal que se determina a permissão de vantagens às sobreditas 

empresas. É a Lei Magna, portanto, que estabelece uma correlação entre o pequeno 

porte econômico de uma empresa e a justeza de se lhe atribuir benefícios em sua 

atividade empresarial. 

Noutro norte afirma Ronny Charles Lopes de Torres (2016, p. única), que a 

norma contida na Lei 123/06 padece de inconstitucionalidade diante de sua 

desproporcionalidade e afronta ao princípio da eficiência e isonomia entre os licitantes. 
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Também diz não ver plausibilidade, pois as empresas de pequeno porte já possuem 

maior introdução nas contratações públicas com valores até R$80.000,00 (oitenta ml 

reais). Se o legislador quer privilegiar empresas nessa vertente de contratação, não 

deveria proibir a competitividade com essa competição exclusiva para pequenas 

empresas, mas, ao contrário, retirar os entraves que muitas vezes impossibilitam a 

participação destas empresas e melhorar a atuação e publicidade do certame. 

Sobre o princípio da isonomia nas licitações, discorre Celso Antônio Bandeira 

de Mello: 

 
Deveras, a licitação é uma aplicação concreta do princípio da igualdade, o 
qual, na Constituição, está encartado como um dos direitos e garantias 
fundamentais. Assim, não há de duvidar que, por força disto, os cidadãos têm 
o direito de participar de uma licitação segundo as regras estabelecidas por 
lei – que direitos se regulam por lei, e não por atos de órgão da administração. 
É um contrassenso que, sendo a licitação uma garantia dos cidadãos contra 
discriminações indevidas que lhe possam ser feitas pela Administração, sua 
disciplina seja estabelecida precisamente por ela, contra a qual a Constituição 
quis garanti-lo (a própria Administração). Seria o mesmo que confiar à raposa 
a segurança do galinheiro. (2015, p. 541). 
 

O art. 3° da lei 8666/93 preleciona que a licitação se destina a garantir o 

princípio da isonomia, portanto, sem isonomia entre os participantes, perde-se um dos 

objetivos da Lei. 

A Lei determina qual é o critério de tratamento diferenciado que deve ser dado 

às pequenas empresas. Não pode o Administrador, no exercício de sua competência 

discricionária, alterar a norma e determinar exclusividade de participação a empresas 

de pequeno porte sediadas local ou regionalmente. Desta forma fere a isonomia da 

competição entre os que desejam participar de processos licitatórios, adicionando 

critério diverso daquele desejado pelo legislador e pela ordem econômica nacional. 

 

2.5 A IMPESSOALIDADE 

O princípio da impessoalidade decorre do princípio da igualdade e busca 

repelir juízos de valores no julgamento das licitações, buscando critérios objetivos e 

isonômicos. A impessoalidade caracteriza-se na atividade do Administrador pelo 

reconhecimento objetivo dos interesses públicos e privados envolvidos na relação 

jurídica a se formar, livres de quaisquer interesses políticos. 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, “nele se traduz a ideia de que a 

Administração tem que tratar a todos os administrados sem discriminações, benéficas 

ou detrimentosas. Nem favoritismo nem perseguições são toleráveis. [...] O princípio 
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em causa não é senão o próprio princípio da igualdade ou isonomia.” (MELLO, 2015, 

p. 104). 

No exercício de suas funções, o Administrador público não pode tolerar 

predileções de quaisquer ordem em favor daqueles que o cercam.  

Não pode no arrepio da legislação pátria vigente, estabelecer em edital de 

licitação – e mesmo em lei municipal - que apenas esta ou aquela empresa detenha 

direito de concorrer às compras públicas locais. 

Quando o administrador local pode por livre arbítrio escolher aqueles com 

quem deseja contratar, o princípio da impessoalidade perde seu objeto, pois, por 

obviedade, os escolhidos serão sempre os que o cercam. 

Em observância ao princípio da impessoalidade, a lei deve excluir do sabor 

do ente local a escolha da amplitude de participantes das licitações. 

  

2.6 A COMPETITIVIDADE 

O Estatuto das Licitações, Lei 8666/93, consigna em seu art. 3º, §1º:  
 

Art. 3º [...] § 1o É vedado aos agentes públicos: I - admitir, prever, incluir ou 
tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências 
ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes 
ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato; (BRASIL, 1993, p. única). 
 

Da mesma forma, a Lei de Licitações do Estado do Paraná, Lei Estadual 

15.608/07, estabelece em seu art. 70: 

 
Art. 70. É vedado constar do edital: 
I – cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 
caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes, sem prévia motivação 
técnica; (PARANÁ, 2007, p. única). 
 

Isso porque, dentre os princípios licitatórios destaca-se a competitividade, 

sem a qual não existiria licitação. 

Para Marçal Justen Filho, a inviabilidade de competição pode ser separada 

em dois grandes grupos, quais sejam:  

 
Na primeira categoria, encontram-se os casos de inviabilidade de competição 
por ausência de pluralidade de sujeitos em condição de contratação. São as 
hipóteses em que é irrelevante a natureza do objeto, eis que a inviabilidade 
de competição não decorre diretamente disso. Não é possível a competição 
porque existe um único sujeito a ser contratado.  
Na segunda categoria, podem existir diversos sujeitos desempenhando a 
atividade que satisfaz a necessidade estatal. O problema da inviabilidade de 
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competição não é de natureza numérica, mas se relaciona com a natureza 
da atividade a ser desenvolvida ou de peculiaridade quanto à própria 
profissão desempenhada. Não é viável a competição porque características 
do objeto funcionam como causas impeditivas. (2016, p. 346). 
 

Havendo impossibilidade de competição, o caminho será o da inexigibilidade 

de licitação, previsto no art. 25 da Lei n. 8.666/93, uma vez que “o conceito de 

inviabilidade de competição tem de ser interpretado amplamente, inclusive para 

abranger os casos de impossibilidade de julgamento objetivo.” (JUSTEN FILHO, 2016, 

p. 348).  

 A competitividade é tão importante no processo licitatório, que caso seja 

frustrada mediante algum artifício dos licitantes ou mesmo da administração, poderá 

configurar crime, na forma do art. 90 da Lei das Licitações:  

 
Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de 
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto 
da licitação: Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (BRASIL, 
1993). 
 

Assim, percebe-se a preocupação do legislador quando da edição da norma 

no que tange à competitividade. Esta só pode ser alcançada quando há uma 

pluralidade de competidores. Celso Antônio Bandeira de Mello corrobora o 

entendimento dizendo que “é pressuposto lógico da licitação a existência de uma 

pluralidade de objetos e de uma pluralidade de ofertantes.” (MELLO, 2015, p. 556). 

A restrição no universo de concorrentes em razão da localização de sua sede 

tem como efeito imediato a diminuição da competitividade. A busca pela melhor 

proposta só ocorre com um universo amplo de concorrentes. Em virtude disto, não 

podem ser adotadas medidas que comprometam decisivamente o caráter competitivo 

do certame. 

Somente o procedimento em que haja efetiva competição entre os 

participantes, evitando manipulações de preços, será capaz de assegurar à 

Administração a obtenção da proposta mais vantajosa para a consecução de seus 

objetivos. 

 

2.7 A VANTAJOSIDADE 

O Princípio da Vantajosidade também está inserido no art. 3º da Lei 8666/93, 

e decorre do Princípio Administrativo da Eficiência, o qual está explícito no artigo 37 
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da Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional n.º 19, de 4 de junho de 

1998, também conhecida como Emenda da Reforma Administrativa. 

A vantajosidade espelha basicamente a busca por contratação que seja tanto 

economicamente mais vantajosa – com menor dispêndio de dinheiro público - quanto 

que assim o seja qualitativamente, com melhor gasto. 

Joel de Menezes Niebuhr afirma que a eficiência nas licitações está dividida 

em três associações, quais sejam “preço, qualidade e celeridade.”  

Segundo seu entendimento, da eficiência decorrem três outros princípios, o 

do justo preço, o da seletividade e o da celeridade. 

 
O princípio do justo preço demanda que a Administração não assuma 
compromissos com preços fora de mercado, especialmente com preços 
elevados. O princípio da seletividade requer cuidados com a seleção do 
contratante e da proposta, relacionando-se diretamente com a qualidade do 
objeto contratado. O princípio da celeridade envolve o tempo necessário para 
realizar a licitação, que deve ser o mais breve possível. [...] Ora, a 
observância de todos eles, em conjunto, revela a tão almejada eficiência. 
(NIEBUHR, 2015, p. 33). 
 

Nas palavras de Marçal Justen Filho, é de se apontar que a “licitação destina-

se a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, o que 

configura uma manifestação direta do princípio da República.” Em suma, pode-se 

afirmar que a maior vantagem é notável no momento em que a Administração Pública 

assumir o dever de realizar a prestação menos onerosa e o particular se obrigar a 

realizar a melhor e mais completa prestação.” Esse conjunto de fatores acarretaria em 

uma “relação custo-benefício”. (JUSTEN FILHO, 2016, p. 64). 

Quando se estabelece restrição do universo de licitantes, como no caso de 

exclusividade para empresas locais ou regionais, a tendência é a de contratações por 

preços mais elevados e com qualidade pior. Não havendo ampla concorrência, as 

empresas locais tendem a não se atualizarem já que tem como certa a contratação 

com o órgão público que, por muitas vezes, é o objetivo determinante de seu sucesso. 

A vantagem para a Administração Pública vem com grande quantidade de ofertantes, 

pois dentro destes a Administração pode selecionar a proposta mais vantajosa. 

 

2.8 A TEORIA DOS PRINCÍPIOS 

 No caso apresentado verifica-se que algumas normas contidas na Lei 123/2006 

e suas alterações promovidas pela Lei Complementar 147/2014 entram em conflito 

com princípios fundantes da Administração e das contratações públicas. 
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 É essencial conseguir visualizar os princípios e conseguir distingui-los das 

regras quando se coloca diante de uma análise normativa e ter a capacidade de 

ponderá-los quando estiverem em colisão. 

 Segundo Luís Roberto Barroso (2005, p. 15) há uma diferença significativa 

entre princípios e regras, para ele regras “são, normalmente, relatos objetivos, 

descritivos de determinadas condutas e aplicáveis a um conjunto delimitado de 

situações”. A regra, pelo mecanismo da subsunção deve incidir na hipótese prevista 

no seu relato, enquadrando-se os fatos na previsão abstrata e produzindo uma 

conclusão, de modo direto e automático, produzindo seus efeitos. Ou a regra regula a 

matéria completamente ou é descumprida. Uma regra somente deixará de incidir 

sobre a hipótese de fato que contempla se for inválida, se houver outra mais específica 

ou se não estiver em vigor. Quando estas entram em conflito só uma irá prevalecer. 

Já os princípios, “contêm relatos com maior grau de abstração, não especificam 

a conduta a ser seguida e se aplicam a um conjunto amplo, por vezes indeterminado, 

de situações”, comportando uma série indefinida de aplicações. Os princípios devem 

ser aplicados mediante ponderação, uma vez que frequentemente entram em tensão 

dialética. O intérprete, à vista do caso concreto, irá aferir o peso que cada princípio 

deverá desempenhar na hipótese, mediante concessões recíprocas, e preservando o 

máximo de cada um, na medida do possível. 

 Segundo Humberto Ávila: 

 
Regras são normas imediatamente descritivas, primariamente respectivas e 
com pretensão de decidibilidade e abrangência, para cuja aplicação se exige 
a avaliação da correspondência, sempre centrada na finalidade que lhes dá 
suporte ou nos princípios que lhes são axiologicamente sobrejacentes, entre 
a construção conceitual da descrição normativa e a construção conceitual dos 
fatos. 
Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente 
prospectivas e com pretensão de complementariedade e de parcialidade, 
para cuja aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre o estado 
de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como 
necessária à sua promoção. (2014, p. 30). 

 Quando se dá um conflito entre bens jurídicos, torna-se necessária a aplicação 

do princípio da proporcionalidade onde haja causalidade entre meio e fim como 

medida concreta para que se realize uma finalidade. Para a efetivação da realização 

deste princípio, é essencial verificar se a medida é adequada, necessária e 

proporcional, ou seja, a norma tem que possuir aptidão para os fins a que se destina, 



32 

 

e, dentre todas, ser a menos gravosa para o alcance de tais fins, e ainda causar 

benefícios superiores às desvantagens proporcionais. 

O exame de proporcionalidade aplica-se sempre que houver uma medida 
concreta destinada a realizar uma finalidade. Nesse caso devem ser 
analisadas as possibilidade de a medida levar à realização da finalidade 
(exame da adequação), de a medida ser a menos restritiva aos direitos 
envolvidos dentre aquelas que poderiam ter sido utilizadas para atingir a 
finalidade (exame de necessidade) e de a finalidade pública ser tão valorosa 
que justifique tamanha restrição (exame da proporcionalidade em sentido 
estrito).  (ÁVILA, 2014, p. 113). 

 
 A distinção entre regras e princípios tem como principal característica a 

exigibilidade de sopesamento de princípios como forma de aplica-los.   

Tanto as regras quanto os princípios pressupõem uma interpretação prévia. 

Após a interpretação em sentido estrito, uma regra jurídica já é aplicável ao caso 

concreto, enquanto que os princípios ainda podem entrar em colisão com outros 

princípios, exigindo-se assim que se proceda a um sopesamento para harmonizá-los.   

 Quando uma norma infraconstitucional entra em conflito com princípios 

constitucionais, estes, prevalecem. Desta forma, qualquer regra deve ser interpretada 

conforme a constituição.  

 As normas estabelecidas na Lei 147/2014 que alteraram a Lei 123/2006 

estabelecem condições que violam princípios constitucionais fundamentais como a 

isonomia, a igualdade e legalidade, além dos demais princípios norteadores das 

contratações públicas.   

Quando a Lei 123/2006 faz menção no § único do art. 47 que uma legislação 

local ou regulamento específico mais favorável à microempresa possa ser adotado 

em detrimento de normas hierarquicamente superiores, o faz com inobservância dos 

princípios básicos e constitucionais que regem as compras públicas. O parágrafo 

padece de inconstitucionalidade e deve ser objeto de questionamento junto aos 

tribunais superiores. 

Diante do fato de a lei ser norma hierarquicamente inferior à Constituição e por 

apresentar nesta os fundamentos de validade e sustentação, não é autorizada a sua 

existência no ordenamento jurídico se seu objeto dispuser de modo a ofender a 

Constituição Federal, uma vez que somente com fundamento na Lei Maior é que ela 

poderia ser validada.  
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3 A CONCORRÊNCIA NAS LICITAÇÕES E A LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

 

A ampla concorrência é pressuposto básico para as licitações públicas e 

qualquer norma ou meio adotado com o fim de restringi-la deve ser cuidadosamente 

analisado. 

Alguns Municípios e órgãos da Administração Pública, em especial no Estado 

do Paraná, deram interpretação extensiva à Lei Complementar 123/2006, alterada 

pela Lei 147/14 e passaram a editar normas locais e a adotar critério diverso daquele 

pretendido pelo legislador quando da confecção da norma, em total divergência ao 

que estabelece a Lei, restringindo a participação de interessados apenas àqueles que 

fazem parte de suas delimitações, sejam locais ou regionais. 

Antônio Olinto, Araruna, Balsa Nova, Barboza Ferraz, Cafelândia, Céu Azul, 

Florestópolis, Guapirama, Itaipulândia, Ivaiporã, Ivaté, Jardim Olinda, Marilândia do 

Sul, Peabiru, Santa Helena, Universidade Estadual de Maringá, Universidade 

Estadual de Londrina, são alguns exemplos – que se alastram exponencialmente no 

Estado do Paraná - de vários que passaram a autorizar a prática. 

A lei precisa o parâmetro de preferência a ser adotado pelo administrador 

público para efetivar o desenvolvimento econômico regional. Limita a atuação do 

município e mesmo legislador municipal em priorizar a contratação de empresa local 

ou regionalmente estabelecida fisicamente, em até 10% (dez por cento) do melhor 

preço válido.  

O TCE-PR no acórdão 877/16, de 28 de janeiro de 2016, em consulta 

realizada pelo município de Mercedes, apontou os critérios a serem adotados para 

que seja válida a diferenciação entre empresas locais e regionais para a aplicação da 

margem de preferência estabelecida pela Lei Complementar 123/2006. 

A utilização da margem de preferência deve ser fundada em função da busca 

de, ao menos, uma das seguintes finalidades: promoção do desenvolvimento 

econômico e social no plano municipal e regional; ampliação da eficiência das políticas 

públicas; e estímulo à inovação. 

Além disso, o emprego da margem de preferência só poderá ocorrer quando 

forem preenchidas, simultaneamente, as condições de que o privilégio esteja 

expressamente previsto no edital; a ME ou EPP tenha de fato participado da licitação 

e oferecido preço que, apesar de excedente ao melhor ofertado, esteja dentro da 

margem de preferência; trate-se de licitação diferenciada (valor até R$ 80.000,00 ou 
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cota de 25% do objeto contratado) e o preço seja compatível com a realidade do 

mercado. 

O município poderá estabelecer a prioridade para a contratação de MEs e 

EPPs sediadas em seus limites territoriais ou regionais, de acordo com a faculdade 

do gestor. No entanto, deve haver pelo menos três empresas especializadas e 

caracterizadas como tal na localidade para que subsista essa limitação. Enquanto 

entende-se como local a área dentro dos limites geográficos do município, a região 

deve ser estabelecida, discricionariamente, de acordo com critério prévio, impessoal, 

objetivo e uniformemente aplicado a todas as licitações. 

Estranhamente, com base na Lei 123/2006 e no acórdão supracitado que 

preveem todas as hipóteses e delimitam a preferência a ser adotada, alguns 

municípios, em especial no Estado do Paraná, editaram leis municipais, decretos, e 

em alguns casos, apenas com previsão editalícia, autorizando somente empresas 

locais a participarem dos certames e, ainda, sem o uso de qualquer critério impessoal, 

determinam alguns objetos como sendo de licitação exclusiva para participantes do 

município e outros, que também poderiam ser atendidos por empresas da região, de 

ampla concorrência a todas as MEs interessadas, independentes da região de sua 

sede.  

A adoção de tal medida é, no mínimo, questionável, já que pode levar o 

administrador a restringir a competitividade nas licitações de acordo com sua vontade 

pessoal. 

Há objetos onde, por obviedade, a localização geográfica é indispensável para 

a execução satisfatória do contrato. Um exemplo clássico é a contratação de empresa 

para o fornecimento de combustível para a frota municipal. A localização do posto de 

combustíveis para o abastecimento é essencial para a eficácia do fornecimento. É 

desarrazoado a Administração contratar uma empresa onde o abastecimento seja em 

longa distância. Tal expediente acarretaria consumo de combustível e disponibilidade 

de tempo. Assim sendo, no exemplo apresentado, a consideração da localização 

geográfica é imprescindível, sendo lícita a delimitação do local de abastecimento para 

as empresas que participarem do certame. 

Mesmo assim, a delimitação quanto a região em que o posto de combustíveis 

se encontre, por si só, não impede que empresas que não tenham sede no local 

participem do certame, desde que, tenham empresa apta a executar o abastecimento 
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próximo à administração e para quem possam delegar o cumprimento da obrigação 

por meio de terceirização. 

Outro exemplo que pela peculiaridade do objeto e vantajosidade para a 

Administração é necessária uma limitação territorial é a contratação de veículo 

impresso de jornal para ser o meio oficial de publicação. Se o jornal será o Diário 

Oficial do Município, então, deve-se ter circulação local ou regional, havendo 

necessidade de restrição territorial.  

Ou, ainda, no caso de contratação por parte da Administração de serviços de 

empresa de intermediação de estágios, em que se torna inviável a contratação de 

empresa que não está localizada no Município, já que obrigaria que os estagiários se 

deslocassem até outro Município para poder concorrer a uma vaga de estágio. Nestes 

casos, restringe-se a competitividade ao se estabelecer um limite territorial para 

participação das empresas, mas para fins de privilegiar a vantajosidade (necessidade 

da Administração cumulada com peculiaridade do objeto) ou o desenvolvimento local.  

Mas se deve também considerar a possibilidade de limitação territorial de uma 

licitação através de uma Política Pública bem definida. 

Todavia, o cunho geográfico deve respeitar o princípio da proporcionalidade 

e deve ser apresentada justificativa plausível e satisfatória para o mesmo. 

O STJ já se manifestou no sentido de que: 
 

[…] 3. Conforme a decisão emitida pela Corte de Contas Estadual, não há o 
que censurar na compra dos combustíveis, quanto há um único posto de 
abastecimento na cidade; não poderia a Administração concordar que os 
veículos do Município se deslocassem a longas distâncias para efetuar o 
abastecimento., com visíveis prejuízos ao Erário […]” (BRASIL, 2008, p. 01-
02). 
 

Neste sentido, é preciso analisar a real necessidade da localização 

geográfica. Não sendo o caso e inexistindo justificativa plausível para tal expediente, 

o mesmo está maculando a competitividade e legalidade do certame. 

Todavia, há inúmeras cidades no Brasil separadas por uma rua, uma ponte, 

trilhos de trem ou pequeno riacho. Não é razoável supor que um posto de 

combustíveis do outro lado da rua, em relação ao localizado no município, possa 

acarretar prejuízo para a Administração Pública que justifique o cerceamento do 

direito daquele em participar do certame. 

Sobre o tema, preleciona Marçal Justen Filho: 
 

Admite-se a consagração de critério de localização geográfica do 
estabelecimento do licitante se tal for indispensável à execução satisfatória 
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do contrato e se a localização geográfica envolver distinções econômicas 
pertinentes à avaliação da vantajosidade da proposta. 
[...]  
Isso significa a necessidade de evidenciar a pertinência não apenas teórica 
da questão  geográfica. É indispensável verificar a solução prática adotada 
em cada caso concreto. Somente será válido o edital que estabelecer 
critério de cunho geográfico compatível com o princípio da 
proporcionalidade. Isso significa a necessidade de evidenciar que a fixação 
de um critério geográfico determinado era: 
(a) indispensável à satisfação da necessidade objeto da contratação; 
(b) foi realizada de modo a assegurar a mais ampla participação de 
potenciais interessados e;  
(c) não infringiu outros princípios constitucionais pertinentes. (2016, p. 84-
85). 
 

Quaisquer situações que restrinjam injustificadamente a participação de 

empresas situadas fora das delimitações estabelecidas pelo órgão licitante são ilegais 

e não merecem prosperar, afinal, é direito de todos aqueles aptos, oferecer bens e 

serviços para a Administração Pública. 

Em concordância com Celso Antônio Bandeira de Mello, entende-se que:  
 

[...] em rigor, podem alegar tal direitos não apenas “todos quantos participem 
da licitação”, mas todos que queiram dela participar e aos quais seja 
indevidamente negado acesso, por violação dos princípios e normas que 
devem presidi-la. (2015, p. 546). 
 

Outras normas estabelecidas em editais de licitações que também têm o fim 

de institucionalizar artificialmente a limitação regional devem ser amplamente 

combatidas.  

Um caso clássico é a do prazo de entrega extremamente exíguo com o fim de 

prejudicar quem não tem sede ou filial no município. Determinar que produtos de uso 

comum sejam entregues com no máximo seis, doze ou vinte e quatro horas, só 

demonstra a predileção do Administrador Público por aqueles que o cercam. 

Fundamentando a exigência com a incapacidade de estocar quaisquer 

produtos por falta de espaço físico, a dita exigência já vem sendo largamente utilizada 

com o fim único de restringir a competitividade dos certames.  

Ora, a Administração não deve trabalhar com grandes estoques, já é 

entendimento sedimentado, mas é desarrazoado estabelecer que, por este motivo, 

deva adquirir produtos unitariamente e sem qualquer tipo de programação, 

principalmente quando os produtos são usados no dia a dia. 

Exemplificando: um município que possua 10 escolas, não deve comprar 

caixas de giz, material escolar de uso comum ou até mesmo papel para utilização nos 

banheiros cada vez que os materiais acabam, sob pena de uma absurda ineficiência. 
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Uma programação mínima deve ser feita, até pelo fato dos trâmites para emitir 

empenhos e ordens de compras no âmbito da administração pública ser 

completamente diverso daquele adotado por particulares. O administrador não pode 

“atravessar a rua” e comprar no supermercado em frente. O que acontece, neste 

exemplo, se o responsável por emitir ou assinar o empenho ou por realizar a 

requisição não estiver na cidade ou mesmo licenciado por problema de saúde? 

Isso demonstra que, mesmo anteriormente a Lei Complementar 147/14, o 

Administrador já vinha usando de meios para tentar que exclusivamente empresas 

das adjacências ofertassem o objeto. 
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4 A JURISPRUDÊNCIA NOS TRIBUNAIS  

 

Em resposta à consulta, o Tribunal de Contas da União (TCU), já no ano de 

2010, assentou que nas licitações exclusivas para entidades de menor porte, não se 

deve restringir o universo de licitantes às empresas sediadas no estado onde estiver 

sediado o órgão licitante: 

 
[...] 2. O consulente especificou três dúvidas encaminhadas pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-17), as quais gostaria que fossem 
dirimidas, a saber: 
2.1. Nos editais de licitações em que for conferido o tratamento diferenciado 
previsto no inciso I do art. 48 da LC nº 123/2006 e no art. 6º do Decreto nº 
6.204/2007, deve-se restringir o universo de licitantes às empresas sediadas 
no estado do Espírito Santo, sob pena de cumprir-se apenas parcialmente a 
legislação aplicável à matéria? 
[...] 
20. Assim sendo, vejo que, nos editais em que for conferido o tratamento 
diferenciado previsto no inciso I do artigo 48 da Lei Complementar nº 123, de 
2006, e no art. 6º do Decreto nº 6.204, de 2007, não se deve restringir o 
universo de participantes às empresas sediadas no estado em que estiver 
localizado o órgão ou a entidade licitante (item 2.1 retro). (BRASIL, 2010, p. 
06-08). 
 

Em acórdão de 03 de março de 2016, o Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná, em consulta realizada pelo município de Mercedes em relação à maneira que 

deve proceder para a aplicação do art. 48, §3° da Lei Complementar 123/2006, 

proferiu: 

 
ACÓRDÃO N.º 877/16 - Tribunal Pleno  
[...] o benefício esteja expressamente previsto no ato convocatório, caso em 
que a Administração será obrigada a contratar a microempresa ou empresa 
de pequeno porte local ou regional que oferecer o melhor preço, se dentro da 
margem de preferência e se o valor ofertado espelhar a realidade do 
mercado; (ii) a microempresa ou empresa de pequeno porte tenha 
efetivamente participado do certame e oferte durante o procedimento 
licitatório preço superior ao menor ofertado, porém dentro da margem de 
preferência. (2016, p. única – grifamos). 
 

O TCE-PR determina que a margem de preferência deve ser aquela 

estabelecida pela lei e não norma suplementar criada pelos municípios que assegure 

participação exclusiva para a cidade ou região. 

Em recente decisão o Tribunal de Contas do Estado do Paraná suspendeu 

cautelarmente processo de licitação para compra de materiais de expediente no 

município de Guapirama, norte do Estado. O edital previa participação exclusiva para 

empresas sediadas nos municípios da AMUNORPI (Associação dos Municípios do 

Norte Pioneiro). Na data da licitação, em 30 de junho de 2017, o pregoeiro 
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desclassificou várias empresas que detém sede em cidades que não fazem parte da 

associação dos municípios.  

A cautelar foi concedida pelo conselheiro Fabio Camargo no dia 3 de julho e 

homologada na sessão do Tribunal Pleno do dia 13 de julho de 2017. 

O conselheiro do TCE-PR reconheceu que não há previsão legal para licitação 

exclusiva de MEs e EPPs locais ou regionais, mas sim prioridade na sua contratação 

até o limite de 10% em relação ao melhor preço válido, como estabelece o parágrafo 

3º do art. 48 da Lei Complementar nº 123/06. O relator considerou fundamental a 

suspensão da licitação no estado em que se encontra, pois é iminente a homologação 

do pregão, o que parece inviabilizar a obtenção da proposta mais vantajosa para a 

administração. 

O Tribunal determinou a intimação do Município de Guapirama e do pregoeiro 

do município, para o cumprimento da decisão e apresentação de justificativas em 

relação às irregularidades apontadas em até 15 dias. (PARANÁ, 2017, p. 01-05). 

Em outros casos, evidências de irregularidade conduziram o Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) a emitir medidas cautelares que suspenderam 

licitações dos municípios de Ivaiporã para a compra de material de expediente e Santo 

Antônio da Platina e Wenceslau Braz, para a compra de material de expediente e 

também material escolar. 

As sessões públicas para abertura das propostas de preços estavam 

marcadas para o mês de junho de 2017: dia 5 em Wenceslau Braz, dia 6 em Ivaiporã 

e dia 29 em Santo Antônio da Platina. 

O TCE-PR atendeu representações proferidas em face dos editais dos 

pregões nº 039/2017, de Wenceslau Braz, e 041/2017, de Santo Antônio da Platina; 

e em relação ao edital do pregão nº 072/2017, de Ivaiporã. As empresas alegaram 

que os editais restringiram a concorrência nas licitações, ao possibilitar apenas a 

participação de empresas com sede nos municípios, violando o § 1º do art. 3º da Lei 

nº 8.666/93. 

As representantes destacaram que houve interpretação equivocada de 

disposição da Lei Complementar nº 123/2006, modificada pela Lei nº 147/2014, que 

prevê benefícios aos licitantes locais ou regionais, mas não proíbe a participação de 

outras empresas. Elas defenderam que a redação da norma mal interpretada não 

veda a participação na licitação de empresas que não se localizem na cidade ou na 
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região do contratante, mas apenas estabelece a prioridade na contratação de 

empresas locais ou regionais até o limite de 10% do melhor preço válido proposto. 

Os conselheiros consideraram a existência de possível distinção ilegítima 

entre participantes dos pregões, com autorização de benefício em afronta aos 

princípios constitucionais e licitatórios. Eles afirmaram ser imprescindível que, na 

aplicação de margem de preferência, haja justificativa expressa nos procedimentos 

licitatórios, evidenciando quais objetivos do artigo 47 da Lei Complementar nº 

123/2006 devem ser atingidos. 

Os despachos dos relatores, que determinaram a suspensão das licitações, 

destacaram que a imediata suspensão dos pregões no estado em que se encontram 

era justificada pela iminência de contratações que poderiam não refletir a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração. (PARANÁ, 2017b, p. 01-08; PARANÁ, 

2017c, p. 01-06 e PARANÁ, 2017d, p. 01-06). 

Também o município de Florestópolis foi alvo de suspensão de procedimento 

licitatório pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), por conter em edital 

a previsão de participação exclusiva de microempresas (MEs) e empresas de 

pequeno porte (EPPs) regionais. O certame tinha por objeto a aquisição de material 

de expediente para o setor de Saúde e o Paço Municipal.. 

O conselheiro do TCE-PR novamente afirmou que não há previsão legal para 

licitação exclusiva de MEs e EPPs locais ou regionais e que é prioridade na sua 

contratação, até o limite de 10% em relação a melhor proposta, como estabelece o § 

3º do art. 48 da Lei Complementar nº 123/06. (PARANÁ, 2017, p. 01-07). 

A Universidade Estadual de Londrina deve refazer licitação para a compra de 

550 (quinhentas e cinquenta) refeições diárias após o Pegão n° 45/2014 ser suspenso 

pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. (PARANÁ, 2014, p. 01-13). 

O processo convocatório exigia, em edital e sem maiores justificativas, que 

participassem apenas empresas que possuíssem estrutura física na cidade de 

Londrina. Em contraditório, a UEL afirmou que a exigência se deu porque, caso o 

transporte dos alimentos licitados não fosse realizado de maneira rápida, traria 

prejuízos ao consumidor final. Não houve interrupção dos serviços para não prejudicar 

os servidores.  

Deste norte parece nítida a interpretação do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná a respeito do tema. Não há de se falar em licitações com participação 
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exclusiva para micro e pequenas empresas em face da região em que estão 

localizadas. 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já firmou posição a respeito 

do assunto em relação ao conceito de empresas “sediadas local ou regionalmente”. 

Nesse sentido, destaca-se a decisão plenária em sede de pedido de reconsideração, 

nos autos do processo TC-18508/026/13, que tratou de consulta formulada pela 

Prefeitura Municipal de Caraguatatuba a respeito de dispositivos da Lei 

Complementar nº 123/2006: 

 
TC-18508/026/13 - A área geográfica a ser considerada como 'regional' 
deverá ser delimitada, definida e justificada pela Administração licitante em 
cada procedimento licitatório, devendo ser comprovada, no caso concreto, 
a correlação entre o objeto licitado, a área geográfica delimitada, o 
tratamento diferenciado e simplificado às MEs e EPPs e o alcance do 
objetivo previsto no artigo 47 da LC nº 123/06. Revela-se de todo 
conveniente que a Administração institua e mantenha registro cadastral de 
fornecedores, a fim de demonstrar, antes da deflagração do certame, a 
existência de pelo menos 3 (três) MEs e EPPs sediadas local ou 
regionalmente aptas a atender ao objeto predefinido, em observância à 
condicionante tratada no inciso II do artigo 49 da LC nº 123/06”. (BRASIL, 
2006, p. única). 
 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também já decidiu que não 

pode o órgão público estabelecer no edital que somente microempresas ou 

empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente participem do certame. 

Se o valor da contratação for superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), do certame 

poderão participar todas as empresas, e não somente as ME/EPP. A preferência que 

o legislador previu diz respeito a permissão de contratar com as ME/EPP, sediadas 

local ou regionalmente, pagando até 10% do melhor preço válido. 

 
TC-012850.989.16-1 - Insurge-se a Representante contra a previsão, para 
os Lotes 02, 03, 04 e 06, de participação exclusiva de microempresas, 
empresas de pequeno porte e microempresas individuais localizadas na 
região metropolitana de São Paulo. Considerando que o processo licitatório 
se presta à garantia da observância do princípio constitucional da isonomia 
e à seleção da proposta mais vantajosa, regras que eventualmente 
afrontem a legalidade e/ou impeçam a correta elaboração de propostas 
devem ser bem esclarecidas, previamente à realização do certame, 
evitando sobrevida de eventual elemento prejudicial à competitividade. Na 
hipótese, o direcionamento de alguns dos lotes, exclusivamente, às 
microempresas, empresas de pequeno porte e microempresas individuais 
sediadas na região metropolitana de São Paulo, a priori, não se harmoniza 
às normas de regência e à jurisprudência desta Corte. Neste sentido, 
destaco trecho da decisão proferida nos autos TC-5102.989.16-7, sob 
relatoria do Auditor Substituto de Conselheiro ANTONIO CARLOS DOS 
SANTOS, acerca de matéria similar ao presente caso: “Em relação ao item 
2.1.3 do edital, que estabelece a exclusividade do certame a 
microempreendedores e a micro e pequenas empresas sediadas no 
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Município de Jacupiranga e na Região do Vale do Ribeira, a alteração da 
Lei Complementar Federal 147/14 acabou com qualquer controvérsia que 
possa surgir a respeito do tratamento dado no âmbito local e regional, ao 
incluir o § 3º no art. 48 da Lei Complementar Federal 123/06, que passou a 
dispor expressamente que: ‘Os benefícios referidos no ‘caput’ deste artigo 
poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou 
regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido’. 
Portanto, há de ser reformado o ato convocatório para que qualquer 
tratamento diferenciado no âmbito local e regional fique circunscrito a essa 
delimitação traçada pelo §3º do art. 48 da Lei Complementar 
Federal 123/06.” (SÃO PAULO, 2016, p. 16). 
 

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE MT, em consulta 

realizada pelo município de Itiquira, emitiu o seguinte parecer quanto a possibilidade 

de realizar licitação exclusiva às MEs e EPPs: 

 
PROCESSO Nº: 19.396-8/2015 INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITIQUIRA - MT ASSUNTO : CONSULTA RELATOR: CONSELHEIRA 
SUBSTITUTA JAQUELINE JACOBSEN MARQUES PARECER Nº : 53/2015 
Existe também a possibilidade de se acumular o benefício previsto no inciso 
I do art. 48 da LC 123/2006 com aquele insculpido no § 3º do art. 48, ou seja, 
há a possibilidade de ser feita a aplicação de margem de preferência de até 
10% sobre o melhor preço válido aferido a partir das proposta apresentadas 
pelas MPE licitantes, para aquelas que atuam no mercado local e regional, 
conforme definição do edital da licitação. 
Impende registrar que o benefício insculpido no § 3º do art. 48 da LC 
123/2006 consigna a possibilidade de se estabelecer uma margem de 
preferência para a contratação das MPE, sediadas local ou regionalmente, 
em até 10% do valor do melhor preço válido. Por meio da aplicação dessa 
disposição legal, as MPE, sediadas local ou regionalmente, poderão ter 
prioridade de contratação desde que suas próprias propostas insiram-se 
dentro do intervalo percentual fixado no edital licitatório, permanecendo como 
válida, para fins de adjudicação e contratação, a proposta oferecida pela MPE 
beneficiária da margem de preferência. Dessa forma, respondendo-se 
objetivamente à questão nº 1 proposta na consulta, conclui-se que a 
participação em licitações exclusivas para MPE, prevista no inciso I do art. 48 
da LC 123/2006, é facultada a todas as empresas enquadradas como MPE, 
independentemente de pertencerem ou não à “região” estatuída na legislação 
do órgão/entidade promotor da licitação ou no respectivo edital do certame. 
Respondendo-se também à questão nº 2, conclui-se que é possível a 
acumulação do benefício da licitação exclusiva (inciso I do art. 48 da LC 
123/2006) com a aplicação da margem de preferência para contratação de 
MPE sediadas local ou regionalmente em até 10% sobre do melhor preço 
válido ofertado pelas MPE licitantes (§ 3º do art. 48 da LC 123/2006), tendo 
em vista a possibilidade de se aumentar os benefícios às situadas no 
mercado local ou regional. (MATO GROSSO, 2015, p. única). 
 

O TCE-MT, de maneira indiscutível acerca do tema, emitiu o parecer no 

sentido de que não é possível a realização de licitações exclusivas para empresas 

regionais, muito embora possa ser elaborado edital exclusivo para microempresas, 

sem distinção de localização da sede.  
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Em todos os julgados analisados, é nítida a interpretação pela jurisprudência, 

em especial dos Tribunais de Contas Estaduais, pelo propósito de não prosperidade 

de normas que restrinjam a competitividade dos certames, especialmente, àquelas 

que delimitam a possibilidade de participação em licitações unicamente para aqueles 

sediados local ou regionalmente, embora seja uníssono o entendimento de que há 

possibilidade de realização de licitações exclusivas para micro e pequenas empresas 

sem distinção de localização, dentro dos limites estabelecidos pela lei. 
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5 AS CONTROVÉRSIAS QUANTO À REGIONALIZAÇÃO 

 

5.1 AS CONTRATAÇÕES POR PREÇOS MAIS ELEVADOS 

A diminuição da concorrência se traduz na maioria dos casos práticos em um 

acréscimo nos valores de contratação pelo poder público. Com menos participantes a 

tendência de aumento substancial é observada em grande parte dos casos. 

Em Campo do Tenente, cidade do sul do Estado do Paraná, a 

aproximadamente 90 (noventa) quilômetros da capital, a prefeitura realizou em 

15/05/17 pregão para registro de preços sob o n° 17/2017, objetivando a aquisição de 

materiais elétricos com exclusividade para os munícipes. Apenas duas empresas 

participaram do certame. Resultado: a empresa vencedora registrou o valor de R$ 

30,70 (trinta e reais e setenta centavos) para o item “lâmpada a vapor de sódio de 

potência 70W”, produto comumente utilizado na iluminação pública. (PARANÁ, 2017, 

p. única). 

A Companhia Campolarguense de Energia (COCEL), localizada na cidade de 

Campo Largo, a aproximadamente 30 (trinta) quilômetros da capital do Estado do 

Paraná, no pregão presencial n° 053/2016 para registro de preços de lâmpadas e 

luminárias, realizado em 18/11/16, com ampla possibilidade de participação entre os 

possíveis interessados, obteve, para produto idêntico, vencedor com o valor de R$ 

10,00 (dez reais) por unidade (PARANÁ, 2016, p. única). 

No caso analisado, apenas como forma de exemplificação, os valores 

contratados deveriam ser similares, devido à proximidade de ambos os órgãos da 

capital do Estado que acarreta custos de fretes semelhantes, similitude de objeto e 

datas de realização das licitações serem próximas. Mas não o são. 

A norma estabelecida que privou os eventuais concorrentes à participação, 

restringiu o universo de competidores de tal forma que o município acabou por 

registrar preços substancialmente mais elevados e, em eventuais compras, a adquirir 

este produto com valor muito superior ao que outros órgãos da administração, 

gerando desvantagem econômica para o município. 

 

5.2 A OBRIGATORIEDADE PARA TODOS OS OBJETOS 

Conforme seria lógico supor, as normas restritivas deveriam caber a toda a 

sorte de mercadorias e atividades que pudessem ser contratados em âmbito local e 

regional e não apenas para determinados objetos, se o objetivo fosse o 
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desenvolvimento das empresas locais para fomento da economia regional por 

intermédio das compras públicas.  

O mesmo raciocínio deve, obviamente, ser utilizado quando da aplicação da 

margem de preferência, mas, estranhamente, não é o que ocorre. 

Como no caso de Araruna, município da região oeste do Estado do Paraná. 

O Edital de Pregão Presencial n° 027/2017 para eventual compra de materiais de 

construções, tintas e materiais elétricos continha em sua cláusula 3.1.3 a vedação de 

participação àqueles que estivessem em outra municipalidade. Cláusula impugnada 

por possíveis concorrentes e negado provimento com base no acórdão n° 877/2016 

do TCE-PR - que conforme aduzido, preceitua justamente o contrário do que foi 

argumentado em sede de resposta à impugnação. Por algum motivo o município não 

disponibiliza em seu site o resultado deste certame.  

A licitação para compra de alimentos realizada por meio do Pregão Presencial 

n° 006/2017 (PARANÁ, 2017, p. única) foi destinada à quaisquer interessados e 

vencida por uma empresa do município de Londrina, a uma distância de 

aproximadamente duzentos quilômetros, surpreendendo os diversos pequenos 

comerciantes locais que participaram do certame e esperavam ser também esta, 

licitação com exclusividade de participação. 

Se a norma restritiva for adotada, ou mesmo a margem de preferência que 

prevê 10% (dez por cento) no melhor preço válido, deve valer para toda a sorte de 

objetos para não afrontar o princípio da isonomia e retirar a possibilidade de escolha 

que leve vantagem a determinados licitantes em detrimento de outros. 

 

5.3 AS SUBCONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS  

 A Lei nº 8.666/1993 estabelece em seu art. 72 a possibilidade de o contratado, 

na execução do contrato, subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o 

limite admitido, em cada caso, pela Administração, sem prejuízo das 

responsabilidades contratuais e legais. 

Mais adiante, o art. 78, VI, da Lei nº 8.666/1993, prevê: 
 

Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato: 
(...) 
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do 
contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como 
a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 
(BRASIL, 1993, p. única). 
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 O contrato administrativo é, em regra e por sua natureza, pessoal, daí por que, 

cumprindo preceito constitucional, através da licitação, a Administração Pública 

examina a capacidade e a idoneidade da contratada, cabendo-lhe executar 

pessoalmente o objeto do contrato, sem transferir as responsabilidades ou 

subcontratar, a não ser que haja autorização da contratante.  

O art. 72 da Lei 8666/93 permite a subcontratação de partes da obra, serviço e 

fornecimento, até o limite admitido em cada caso pela Administração, dada a 

concentração, racionalização e especialização de atividades. 

Exemplificativamente, quando uma empresa se consagra vencedora de uma 

licitação para construção de uma rodovia, pode subcontratar outras empresas para 

realizarem parte dos diversos serviços que compõem a empreitada, desde que 

autorizados pela administração, mas jamais podem ceder todos os serviços a um 

terceiro estranho ao contrato administrativo.  

Muitas empresas pequenas empresas possuem objetos contratuais amplos, 

mas sem serem especializadas no fornecimento de todos os materiais ou serviços que 

se propõem a oferecer. 

A prática de licitações que inibam a competição de grandes empresas ou 

mesmo daquelas que estejam fora da região da contratante, ensejarão a busca por 

subcontratações, no sentido em que uma pequena empresa local vença o certame e 

passe a totalidade ou a maior parte da execução do objeto a uma empresa de maior 

estrutura. 

É importante notar que a subcontratação pode existir nos limites pactuados 

previamente e desde que se refira a elemento não fundamental do objeto. A regra é 

que o licitante execute diretamente o serviço ou obra ou, no caso de compras, que 

seja o fornecedor do produto. Não pode ser subcontratado, terceirizado ou transferido 

para outro a parte essencial do objeto ou permitir-se que o contratado, no caso, 

funcione como mero intermediário do negócio. 

 
5.4 UM INSTRUMENTO PARA FRAUDES NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 

No Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), mais de 80% (oitenta por cento) dos municípios possui menos de 50.000 

(cinquenta mil) habitantes. (BRASIL, 2017, p. única).  

O país é predominantemente formado por pequenas cidades onde, 

sabidamente, o número de comércios e empresas é reduzido devido à pequena 
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demanda. Inúmeras vezes os políticos locais são os comerciantes pois conseguem 

votos para suas eleições baseados em contato diário com a população nas suas 

atividades negociais. 

Em tal cenário não há de se imaginar que persista uma competitividade entre 

um número muito reduzido de licitantes. Em grande parte, há apenas um, ou dois, 

fornecedores de determinado produto ou serviço no local.  

A edição de normas que preveem restrições de quem possa ofertar preços à 

Administração, pode ensejar um reduto de compras que favoreça parceiros políticos, 

amigos e, ainda, direcionar editais mais facilmente para empresas que financiam as 

campanhas eleitorais. 

Com edição de norma que restrinja e dê exclusividade em participarem do 

certame, parece fácil criar empresas fictícias para obter o número mínimo de 03 (três) 

competidores locais.  

Ademais, é exatamente destas empresas que o Administrador solicitará e 

receberá os orçamentos de preços para a abertura dos certames. Lógica, no mínimo, 

questionável, pois, aqueles que oferecem o orçamento – pelo valor que desejarem – 

são os únicos autorizados a participarem da licitação. 

Quanto menor o número de participantes mais fácil é a prática de 

conspirações por quem deseja se locupletar dos cofres públicos. Com ampla 

concorrência, os próprios participantes são fiscais eficientes no combate a corrupção.  

Portanto, quaisquer meios que facilitem a institucionalização de fraudes e 

conluios devem ser amplamente combatidos por todos. 

 

5.5 O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL 

A busca pelo desenvolvimento nacional sempre pautou as ações 

governamentais desde a instituição da nova democracia, na história recente do Brasil, 

em especial, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 que estabeleceu 

o desenvolvimento nacional como um dos objetivos da República. 

Para Amartya Sen, 
 

Desenvolvimento econômico significa aquilo que os agentes econômicos 
usufruem a partir de suas posses, e não necessariamente ter mais posses. 
Uma região desenvolvida é aquela em que os indivíduos podem desfrutar das 
liberdades individuais, para atender a seus desejos, associada ao 
comprometimento social institucional. Uma atuação mais direta dos 
indivíduos contribui para a formação de um capital social, resultante do clima 
de confiança estabelecido entre os membros de uma comunidade. Os 
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contatos sociais entre os membros de uma determinada sociedade facilitam, 
além das questões econômicas, a disponibilidade dos sujeitos para atender 
às necessidades da coletividade. (1999, p. 97). 
 

Segundo dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 

Social (IPARDES), o Estado do Paraná é a quarta maior economia do país, 

respondendo atualmente por 6,3% do PIB nacional, registrando uma receita per capita 

de R$ 30,3 mil em 2013, acima de R$ 26,4 mil da média nacional. (PARANÁ, 2017, p. 

única).  

Os municípios da Região Metropolitana de Curitiba destacam-se entre as 

maiores economias do Estado. Devido ao dinamismo da indústria e dos serviços, 

Curitiba e São José dos Pinhais são os municípios mais representativos do PIB do 

Paraná. No interior do Estado, Londrina, Maringá e Ponta Grossa têm forte presença 

nos setores de agroindústria e serviços e Foz do Iguaçu nas atividades relacionadas 

ao turismo e à produção de energia elétrica. No litoral, Paranaguá destaca-se pelas 

atividades portuárias. (PARANÁ, 2017, p. única). 

O Paraná é o maior produtor nacional de grãos, com produção agrícola 

diversificada. A avicultura corresponde a 29,2%, carne bovina 4,2% e carne suína 

19,1% do total do país. No setor industrial os principais segmentos são os alimentos, 

automóveis e refinação de petróleo. O comércio exterior corresponde a 7,8% do total 

das exportações nacionais, segundo o IPARDES. (PARANÁ, 2017, p. única). 

Mesmo em posição econômica de destaque em relação ao cenário nacional, 

há no estado regiões menos desenvolvidas e que necessitam de políticas públicas 

para impulsionar o desenvolvimento.  

Há atualmente um consenso sobre a importância dos municípios na 

consecução do desenvolvimento e na superação das dificuldades históricas que 

assolam o país. Reconhece-se que a participação municipal é imprescindível para 

impulsionar o desenvolvimento. 

O emprego do poder de compra governamental em relação às micro e 

pequenas empresas locais é um meio eficiente para reinvestir o orçamento do poder 

público no próprio município ou região, de forma a gerar riquezas, renda familiar e 

incentivar o desenvolvimento tecnológico. 

Segundo Nelton Carlos Conte, em estudo sobre o poder de compra dos 

municípios como fator de desenvolvimento local/regional, a estratégia de 

desenvolvimento local com apoio das microempresas já foi absorvida 
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internacionalmente e aponta para a necessidade da utilização do poder de compra 

pelo poder público municipal, como forma de fomentar o crescimento econômico 

regional, garantir estabilidade de demandas para o setor produtivo e fortalecer a 

longevidade das pequenas empresas. (2013, p. 08). 

Além da função básica para suprir a administração pública com bens e 

serviços, a licitação pode servir como política efetiva que proporcione estratégias 

locais de desenvolvimento econômico sustentável, visando à criação de emprego e 

renda, ou mesmo à erradicação da pobreza com diminuição das desigualdades 

sociais. 

Entretanto, as micro e pequenas empresas competem com grandes 

empresas, bem consolidadas e melhor estruturadas na oferta de bens e serviços para 

o poder público. Justamente ao analisar este ponto que o legislador resolveu, pela Lei 

Complementar 147/2014, estabelecer prioridade de contratação para empresas locais 

dentro de uma margem de preferência para aqueles que oferecerem propostas de até 

dez por cento superiores ao melhor preço válido. 

Em muitos casos a margem é insuficiente para garantir que o pequeno 

comércio local vença o certame e consiga fornecer produtos ou serviços para o 

município, já que os próprios fabricantes dos produtos, muitas vezes, são seus 

principais concorrentes.  

O município deve facilitar e legitimar ações concretas em favor dos cidadãos. 

É a base para compatibilizar as ações na região dos diferentes agentes públicos e 

privados, seja na implementação de projetos, seja na aplicação de recursos.  

A Lei não autoriza o administrador a inovar e invocar normas que estabeleçam 

privilégios positivos às empresas localmente estabelecidas. Ao contrário. Estabelece 

um limite que pode ser utilizado pelo ente local para fomentar a economia da região 

justamente para impedir a prática de atos abusivos que incorram em prejuízo ao erário 

público. 
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6 DIREITO PROJETADO 

 

A Lei geral de Licitações está em vigor desde 1993, mostrando-se atualmente 

ineficiente em diversos aspectos mesmo tendo sido atualizada por uma série de 

normas supervenientes à sua criação. 

Em face de tal cenário faz-se necessária uma atualização normativa de maneira 

geral para que se acompanhe as transformações no mercado e na maneira de licitar. 

Atualmente tramita para aprovação na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 

n° 6814/2017 que teve início no Senado Federal por meio do Projeto de Lei n° 

559/2013, de autoria da Comissão Temporária de Modernização da Lei de Licitações 

e Contratos, que Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública 

e revoga a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, e dispositivos da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011. 

Se aprovada, instituirá uma série de novas normas, alterando a maneira como 

se pensam as compras públicas no Brasil. 

 O art. 4° do PL 6814/2017 dispõe sobre os princípios a serem observados nas 

licitações públicas do país, nos seguintes termos: 

 
Art. 4º Na aplicação desta Lei serão observados os princípios da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da probidade administrativa, da 
igualdade, da publicidade, da eficiência, da eficácia, da motivação, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da 
segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da 
proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e da sustentabilidade. 
(BRASIL, 2017, p. única). 

 
Notadamente, com a ênfase em alguns princípios como a eficiência, a eficácia, 

a motivação, a segurança jurídica, a razoabilidade, a competitividade, a 

proporcionalidade, a celeridade, a economicidade e a sustentabilidade, em relação ao 

art. 3° da Lei 8666, o legislador demonstra preocupação com a seriedade que o 

processo licitatório deva alcançar 

Algumas normas permanecerão, revelando, mais uma vez, o cuidado do ente 

legislativo em prevenir abusos praticados pelo administrador e pelo servidor público, 

no exercício de suas condutas. 

 
Art. 8º É vedado ao agente público, ressalvados os casos previstos em lei:  
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que:  
a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo 
licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas;  
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b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede 
ou do domicílio dos licitantes; 
(...) (BRASIL, 2017, p. única). 
 

Assim como na atual Lei de Licitações, o projeto também proíbe quaisquer 

distinções entre os licitantes em razão da sua sede ou domicílio.  

Ora, se a intenção do legislador fosse a de atribuir tratamento não isonômico 

entre os concorrentes, por que razão não o fazer neste momento de confecção de 

nova norma geral? 

Ao que parece, a diferenciação presente no § 3°, do art. 48, da Lei 123/2006, 

continuará não encontrando arrimo na Lei Geral de Licitações, caso o projeto venha a 

ser aprovado e entrar em vigor.  

 O art. 9°, do projeto de lei, estabelece que a licitação tem por objetivo, dentre 

outros, assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais 

vantajoso para a Administração Pública, assegurar a justa competição entre os 

licitantes e incentivar a inovação tecnológica e o desenvolvimento socioeconômico.  

 Os arts. 10° e 15° do PL 6814/2017 estipulam que os atos e as licitações serão 

realizados preferencialmente na forma eletrônica, salvo em alguns casos como nas 

contratações realizadas pelos municípios com um número menor que de 10.000 (dez 

mil) eleitores. 

 Com os dispositivos supracitados, o legislador demonstra propósito de 

aumentar a concorrência nos certames licitatórios, já que, qualquer interessado que 

disponha dos documentos hábeis, logística de entregas e meios eletrônicos, poderá 

ofertar preços na maioria das licitações a serem realizadas no país.  

 De outro norte, com o fim de proteger os comerciantes de pequenas cidades, 

manterá as licitações na forma presencial nestes lugares, sem restringir a 

participação, facilitando o acesso às compras públicas por aqueles que se encontram 

inseridos no município.    

 Destaca-se também, para objeto do presente trabalho, o art. 68 do projeto: 

 
Art. 68. É dispensável a licitação:  
I – para contratação que envolva valores inferiores a R$ 60.000,00 (sessenta 
mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia, desde que a 
modalidade convite não possa ser empregada sem prejuízo aos objetivos da 
contratação;  
II – para contratação que envolva valores inferiores a R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais), no caso de outros serviços e compras, desde que a modalidade 
convite não possa ser empregada sem prejuízo aos objetivos da contratação; 
(...) (BRASIL, 2017, p. única).  
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O artigo aumenta os valores em que a licitação será dispensável, caso o projeto 

venha a vigorar como lei, aumentando assim, a possibilidade do administrador adquirir 

dos entes locais algumas obras de engenharia, serviços e compra de bens de menor 

vulto econômico, já que preferencialmente o fará privilegiando as empresas do 

município. 

O projeto prevê um total de 131 (cento e vinte e nove) artigos, muitos com 

diversos incisos, parágrafos e alíneas tornando o projeto eficiente em muitos aspectos 

mas demasiadamente longo, com o intuito principal de prevenir abusos pelo 

administrador e pelo particular. 

O PL 6814/2017 prevê em seu art. 129 a inclusão de 14 (quatorze) novos 

crimes, com a inserção do Capítulo II-B – Dos Crimes em Licitações e Contratos 

Administrativos – ao Título XI, da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 (Código Penal).  
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7 CONCLUSÃO 

 

A Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas veio para democratizar as 

licitações públicas e promover o desenvolvimento com justiça social.  

São mudanças significativas que visam atender às prerrogativas de redução 

das desigualdades regionais e sociais e o tratamento favorecido às micro e pequenas 

empresas previstas na Constituição Brasileira. 

A possibilidade de implantação de mecanismos voltados ao desenvolvimento 

regional não autoriza a Administração Local, no exercício da sua competência 

legislativa normatizar, criar nova modalidade de diferenciação positiva às micro e 

pequenas empresas - em razão da sede ou domicílio - em desafio aos princípios da 

isonomia, da igualdade e da competitividade e com violação ao determinado no art. 

3º, § 1º, I da Lei 8.666/93. 

O Estado deve promover o crescimento, especialmente de regiões com menor 

desenvolvimento, mas não pode ser conivente com interesses de particulares, 

utilizando a Lei para prejudicar o interesse público. 

A Lei Complementar 123/2006 é apenas a amplificação normativa do princípio 

constitucional que busca beneficiar a sociedade de forma a promover o bem de todos, 

sem preconceitos de origem e quaisquer outras formas de discriminação. 

Ainda que se possa legislar sobre licitações, os princípios da lei geral devem 

ser observados, sob pena de inconstitucionalidade. É vedado ao ente local inovar na 

legislação acerca do tema, restringindo princípios nucleares da lei geral de licitações, 

como a isonomia, ampla competitividade, vantajosidade, dentre outros. 

A Lei Complementar nº 147/2014 inicia uma nova forma de pensar sobre as 

compras públicas no Brasil, tornando-as verdadeiros recursos de efetivação de 

políticas públicas que fomentam o desenvolvimento econômico local e nacional 

sustentável. 

Em análise dos arts. 47 e 48, entende-se que se buscou o desenvolvimento 

econômico do país através de acesso ao mercado público das MPE, e, buscou-se o 

desenvolvimento local ou regional através da aplicação do art. 48, §3º, dando-se 

prioridade de contratação à MPE sediada local ou regionalmente em até 10% do 

melhor preço válido. Não há na Lei Complementar nº. 123/06 nenhum dispositivo 

expresso que permita a realização de licitações com restrição territorial de 

participação. 
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A utilização de norma ou edital que restrinjam a participação, de MEs ou EPPs 

por estarem localizadas fora do território local ou regional da Administração Pública 

contratante, por si, estimula a criação de redutos de compras públicas e a 

concorrência desleal, gerando um protecionismo exacerbado, e até injusto, ao 

comércio local em detrimento da busca de competitividade e vantajosidade que 

norteia princípios nucleares da lei geral das licitações em decorrência do bem comum. 

Admitir a restrição territorial em todas as licitações municipais, e não somente 

naquelas em que o objeto faz necessária tal restrição, é o mesmo que colocar o 

princípio do desenvolvimento econômico acima da vantajosidade e do princípio da 

isonomia em todas as situações, ou preterir a “supremacia do interesse público” pelo 

interesse privado das MPE. E, tanto esta não foi a vontade do legislador, que ele 

expressamente determinou que não fossem feitas licitações diferenciadas às MPE 

(exclusivas ou com cotas do art. 48, LC nº. 123/06) quando não tivesse mercado 

fornecedor local ou regional, quando fosse desvantajoso, trouxesse prejuízo ou nos 

casos de dispensa e inexigibilidade, através da aplicação do art. 49, LC nº. 123/06. 

Se faz necessário posicionamento firme dos Tribunais de Contas e da 

jurisprudência, no sentido de proibir a prática de licitações com exclusividade de 

participação para empresas de determinada região ou município. 

Os Tribunais de Contas devem orientar sobre o entendimento de que é 

obrigatória e realização de licitações exclusivas para as MPEs nos casos 

determinados pela lei mas não deve haver restrições quanto à participação, somente 

uma margem de preferência.  

A prática restritiva, além de contrariar o estabelecido em lei e princípios 

basilares das licitações, torna a corrupção mais fácil, já que a competitividade é um 

grande fator de controle nas compras públicas. 

A delimitação territorial seria possível se houvesse uma Política Pública bem 

definida, real e atual, baseada em dados estatísticos sérios e análise econômica 

avançada e periódica, que tivesse objetivos bem estabelecidos e, ainda assim, fosse 

proveitoso à Administração e à persecução de outros valores constitucionalmente 

definidos. 
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