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A inclusão das microempresas e empresas de pequeno porte no mercado de 

compras governamentais no Brasil 
 

Eduardo dos Santos Guimarães 
 

1. Introdução 

Os pequenos negócios no Brasil têm fundamental importância para o desenvolvimento econômico e social 

do país. Segundo dados extraídos do Perfil de Pequenos Negócios do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (SEBRAE), eles somam mais de 17 milhões de empresas e são responsáveis por, 

aproximadamente, 44,8% dos empregados formais em todo o país. 

 

Diante desses expressivos números o governo deve incentivar esse mercado com vistas a fortalecer os 

pequenos negócios e apoiar seu desenvolvimento. Dessa forma, pode fomentar o empreendedorismo e 

aumentar o número de empregos formais, beneficiando cada vez mais famílias brasileiras e auxiliando na 

redução das injustiças sociais. O fomento às atividades dos pequenos negócios pode ser feito de formas 

diversas, sendo que o governo já entendeu o expressivo potencial que as compras públicas possuem para 

impulsionar o crescimento das pequenas empresas. 

 

No Brasil, o mercado de contratações públicas representa cerca de 15% do PIB Nacional, o que 

corresponde ao impressionante montante de R$ 900 bilhões. Esse volume financeiro bastante relevante 

denota mais uma importância das compras governamentais, serem utilizadas como instrumento 

propulsor de políticas públicas. Seguindo essa lógica, por intermédio da Lei Federal 12.349/2010, que 

modificou a Lei Geral de Licitações, houve a inclusão da promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável como um dos objetivos das licitações públicas.  

 

Com foco nas dimensões econômica e social do desenvolvimento sustentável, para fortalecer a política 

pública de incentivo ao empreendedorismo e à formalização de empregos no Brasil, foi publicada em 2006 

a Lei Complementar 123, denominada de Estatuto da Microempresa e da Empresa e Pequeno Porte. O 

estatuto, além de definir as sociedades que se enquadram no rol de pequenas empresas, dispõe acerca do 

regime simplificado de tributação (Simples Nacional) e apresenta uma série de tratamentos favorecidos e 

diferenciados para acesso ao mercado de contratações públicas.  

 

Este trabalho de investigação pretende apresentar um histórico da situação dos pequenos negócios no 

Brasil, analisando o contexto atual das pequenas empresas, de forma a demonstrar como a aludida lei 

repercutiu nas contratações públicas nacionais nos últimos anos, buscando alguma correlação entre os 

tratamentos favorecidos e diferenciados previstos naquele dispositivo legal e o desenvolvimento das 

microempresas e empresas de pequeno porte no Brasil. 

 

Neste sentido, o presente artigo tem como objetivo responder a seguinte questão: Como os tratamentos 

favorecidos e diferenciados concedidos para microempresas e empresas de pequeno porte nas compras 

públicas pode impulsionar os pequenos negócios no Brasil? 

 

2. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte no Brasil 

No Brasil, seguindo o mandamento do art. 3° da Lei Complementar 123/2006, são caracterizadas 

atualmente como microempresas (ME) as sociedades que auferem em cada ano-calendário a receita bruta 

máxima de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Já as empresas de pequeno porte (EPP) são 

aquelas cuja receita bruta auferida no exercício supera o montante de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 

mil reais), podendo alcançar o limite máximo de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).  



XXIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Guadalajara, México, 6 - 9 nov. 2018 

 

2 

 

A partir de 2011, com a publicação da Lei Complementar 139, foi criado o microempreendedor individual 

(MEI), considerado este como empresário individual equiparado a microempresas, com limitação atual de 

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) anuais de receita bruta. Para um melhor entendimento e a devida 

contextualização no sentido de compreender a evolução das pequenas empresas brasileiras, 

apresentamos a seguir um breve histórico da legislação que rege o tema. 

 

2.1 Histórico da Legislação Brasileira 

No dia 28 de novembro de 1984 foi publicada no Diário Oficial da União a primeira lei nacional específica 

para tratar das pequenas empresas brasileiras. A Lei Federal 7.256/84 estabeleceu normas integrantes do 

Estatuto da Microempresa, relativas ao tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, nos campos 

administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista, creditício e de desenvolvimento empresarial. 

Aquele dispositivo legal definiu como condição para caracterização das microempresas um limite máximo 

para a receita bruta anual e estabeleceu uma série de tratamentos diferenciados para essas pequenas 

empresas brasileiras. 

 

Segundo Matheus Souto (2013:3):  

A Lei n° 7.256/1984, Estatuto da Microempresa, trouxe tratamento diferenciado e simplificado às 

microempresas nos campos administrativo, trabalhista, creditício, tributário e alguns dispositivos 

com intuito de trazer desenvolvimento ao setor empresarial. A referida Lei recebeu tal nomenclatura 

por ser a primeira a trazer em seu bojo vários assuntos de interesse das microempresas. 

 

Com a Constituição Federal de 19881, conhecida como constituição cidadã, as pequenas empresas 

ganharam lugar especial no ordenamento jurídico nacional quando o art. 170, ao citar a ordem econômica, 

fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, impõe a observância de princípios 

diversos, dentre eles o tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno 

porte. Princípio esse reforçado pelo artigo 179 da Carta Magna, a seguir transcrito: 

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. 

 

Em 1994, em consonância com a Constituição Federal, foi publicada a Lei Federal 8.864/94, que revogou 

alguns dispositivos da Lei Federal 7.256/84 e criou a empresa de pequeno porte, como bem asseverado 

por Matheus Souto (2013:3):  

Já em 1994, entrou em vigor a Lei no 8.864/94, que por sua vez trouxe algumas alterações e revogou 

alguns dispositivos do Estatuto da Microempresa. Como exemplo de algumas dessas alterações tem-

se a criação da empresa de pequeno porte, segundo disposto no art. 170, IX, da Carta Magna.  

 

Logo após, em 1996, foi promulgada a Lei Federal 9.317/96, tendo como principal objetivo dispor sobre o 

regime tributário e criar o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, denominado Simples. A partir daquela legislação o Simples 

passou a ser uma opção para as pequenas empresas brasileiras, implicando o pagamento mensal 

unificado dos impostos e contribuições de forma a facilitar a operação de suas atividades. 

 

Já em 1999 foi aprovado o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei 

Federal 9.841/99, que revogou as leis 7.256/84 e 8.864/94 e recepcionou a Lei Federal 9.317/96.  

                                                           
1 Toda a legislação federal brasileira citada no texto, incluindo a Constituição Federal, Leis e Decretos, pode ser encontrada em sua 

versão atualizada no site da Presidência da República, em www.planalto.gov.br/legislacao 

http://www.planalto.gov.br/legislacao
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Assim, a partir daquele momento o novo Estatuto passou a reger as pequenas empresas nacionais 

juntamente com a lei de criação do Simples. 

 

Em 2003, por intermédio da Emenda Constitucional 042, foi acrescida a alínea “d” ao inciso III do artigo 146 

da Constituição Federal como transcrito a seguir: 

Art. 146. Cabe à lei complementar: 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de 

pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, 

II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. 

 

Então, seguindo o ditame constitucional, no final do ano de 2006 foi publicada a Lei Complementar 123/06, 

que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e revogou as leis 

federais 9.317/96 e 9.841/99.  

 

De acordo com Carvalho Filho (2009:302): 

...referimo-nos à promulgação da Lei Complementar 123 de 14.12.2006, que, na regulamentação dos 

arts. 170, IX e 179 da CF, instituiu o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 

formulando inúmeras normas específicas com o objetivo de propiciar a essas empresas tratamento 

favorecido e diferenciado. Com o reconhecimento de sua importância no setor econômico, 

pretendeu o legislador conferir-lhes regime jurídico específico, ampliando seu acesso ao mercado e 

reduzindo ou eliminando entraves burocráticos que dificultam seu desenvolvimento. 

 

O referido dispositivo legal encontra respaldo no texto constitucional e reforça a necessidade de tratar de 

forma diferenciada as pequenas empresas nacionais, classificando-as de acordo com suas receitas brutas 

anuais e possibilitando, dentre outros fatores, acesso a um sistema simplificado de tributação, 

denominado Simples Nacional, além de preferência nas contratações governamentais. 

 

A aludida lei estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado 

a pequenas empresas no que se refere à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições, mediante 

regime único de arrecadação; ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias; ao acesso a 

crédito e ao mercado; e ao cadastro nacional único de contribuintes. 

 

Acerca do assunto, Santana (2016: 729-730) leciona: 

A porção constitucional que dá suporte ao regime jurídico implantado em torno dos pequenos 

negócios abriga a disciplina política e jurídica da ordem econômica e financeira brasileira. É essa 

ordem econômica que prestigia a valorização do trabalho e a livre iniciativa objetivando assegurar a 

todos a existência digna, conforme exigências de justiça social. 

Para alcançar esse desiderato constitucional, quer-se imputar aos pequenos negócios tratamento 

favorecido em todo o seu ciclo de vida. 

 

A Lei Complementar 123/2006 encontra-se vigente e, ao longo dos últimos anos, sofreu uma série de 

alterações concretizadas por meio das leis complementares 127/2007, 128/2008, 133/2009, 139/2011, 

147/2014 e 155/2016. 

 

A primeira alteração foi produzida pela Lei Complementar 127/2007 que promoveu algumas poucas 

modificações nas atividades aptas ao Simples Nacional, no recolhimento tributário e na fiscalização da 

contribuição da seguridade social, não afetando diretamente os processos de contratação pública. 
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No ano seguinte, a Lei Complementar 128/2008 produziu alterações mais significativas no Estatuto da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, dentre elas uma que afeta diretamente as contratações 

públicas, ao permitir que empresas de limpeza, vigilância e conservação, mesmo quando fazem cessão ou 

locação de mão de obra, possam optar pelo Simples Nacional.  

 

Diante dessa alteração, desde aquele ano nas licitações públicas para contratação de prestação de 

serviços com dedicação exclusiva de mão de obra podem ser contratadas pequenas empresas optantes 

pelo Simples Nacional, implicando mais oportunidades de negócios para essas empresas e possibilitando a 

contratação por preços menores. 

 

A Lei Complementar 133/2009 promoveu uma alteração muito específica ao modificar o enquadramento 

das atividades de produções cinematográficas, audiovisuais, artísticas e culturais, não afetando os 

processos de compras públicas. 

 

Dois anos depois, a Lei Complementar 139/2011 apresentou modificações no estatuto das quais a 

principal foi a criação do microempreendedor individual (MEI), considerado este como o empresário 

individual que tenha auferido receita bruta no ano anterior até R$ 60.000,00, possibilitando a ele alguns 

benefícios, como, por exemplo, a opção pelo Simples Nacional. 

 

Em 2014, por intermédio da Lei Complementar 147, o Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte foi significativamente modificado, afetando diretamente as contratações públicas. 

Primeiramente, equiparou o produtor rural pessoa física e o agricultor familiar às pequenas empresas no 

que se refere aos tratamentos favorecidos e diferenciados. Passou também a considerar o 

microempreendedor individual (MEI) como uma modalidade de microempresa, estendendo a ele os 

benefícios do estatuto. 

 

 Mudanças relevantes trazidas por aquela lei modificaram os tratamentos diferenciados nas contratações 

públicas ao aumentar o prazo de dois para cinco dias úteis para regularização da documentação fiscal, 

tornar obrigatórias a licitação exclusiva até R$ 80.000,00 e a cota de até 25% para bens divisíveis, além de 

conferir preferência de contratação nas dispensas de licitação por valor. Esses tratamentos serão 

detalhados em tópico específico deste trabalho. 

 

Por último, tivemos a Lei Complementar 155/2016 também trazendo significativas modificações ao 

estatuto, dentre eles o aumento do limite dos pequenos negócios de R$ 3.600.000,00 para  

R$ 4.800.000,00 e a substancial modificação nos anexos da Lei Complementar 123/2006, alterando a forma 

de tributação das pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional, com a adoção do sistema 

progressivo de incidência tributária. 

 

No que se refere ao tratamento favorecido para regularização fiscal nas licitações, acompanhando a 

modificação da Lei Geral de Licitações, acresceu o benefício também para regularização dos débitos 

trabalhistas.  

 

Diante desse breve e resumido histórico de alterações do Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte, é possível constatar a adequação constante da legislação para ficar compatível com as 

práticas de mercado e continuar a impulsionar o desenvolvimento dos pequenos negócios. 

 

A seguir serão apresentados dados que demonstram a evolução no decorrer dos últimos anos e a situação 

recente dessas pequenas empresas em todo o território nacional. 
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2.2 Dados sobre pequenos negócios no Brasil 

A nível nacional o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) é responsável por 

promover o desenvolvimento dos pequenos negócios, como bem definido em seu sítio eletrônico: 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma entidade privada que 

promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e 

pequeno porte – aqueles com faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões. 

Em 2017 completa 45 anos, atuando com foco no fortalecimento do empreendedorismo e na 

aceleração do processo de formalização da economia por meio de parcerias com os setores público 

e privado, programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao associativismo, 

feiras e rodadas de negócios. 

 

Para subsidiar este trabalho de pesquisa, os dados relativos aos pequenos negócios, ou seja, daqueles 

empreendimentos com faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões, foram obtidos daquela entidade 

nos sítios eletrônicos www.sebrae.com.br e www.datasebrae.com.br.  

 

Estima-se que atualmente existem mais de 17,5 milhões de pequenos negócios no Brasil, como detalhado 

na tabela abaixo: 

 

Categoria Quantidade 

MEI 7.678.661 

ME 4.143.505 

EPP 1.130.679 

Produtor Rural 4.477.473 

Artesão 130.459 

TOTAL 17.560.777 

FONTE: DataSebrae 

 

Na tabela observamos um expressivo número de microempreendedores individuais (MEI), representando 

mais de 40% dos pequenos negócios no Brasil. Segundo o SEBRAE, no período de 2010 a 2014 a taxa de 

sobrevivência das empresas brasileiras com até dois anos passou de 54% para 77%, principalmente devido 

ao aumento da quantidade de microempreendedores individuais. Sem considera-los, essa taxa teria 

aumentado apenas para 58%. 

 

Com esses dados é possível observar a importância da criação, por meio da Lei Complementar 139/2011, 

dessa modalidade de microempresa para empresários individuais com vistas ao incentivo à formalização 

de empregos e ao desenvolvimento econômico e social. 

 

Outro fator relevante para o incremento da taxa de sobrevivência dos pequenos negócios é a opção pelo 

Simples Nacional, regime de tributação unificado e simplificado para as pequenas empresas. De acordo 

com levantamento do SEBRAE, a taxa de sobrevivência dos pequenos negócios é o dobro para as 

empresas optantes pelo Simples, em relação às não optantes. Um estudo realizado por aquela entidade 

em 2017 mostrou que 86% das micro e pequenas empresas são optantes pelo Simples Nacional. São 

destacados como benefícios desse regime de tributação a redução do peso dos tributos e a diminuição da 

burocracia, dentre outros. 

 

 

 

http://www.sebrae.com.br/
http://www.datasebrae.com.br/
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De acordo com dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), em 2016 os pequenos negócios 

representaram cerca de 98% das empresas existentes no país. O Perfil de Pequenos Negócios do SEBRAE 

demonstra que a maioria das pequenas empresas estão concentradas nos estados de São Paulo, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro, sendo responsável atualmente por, aproximadamente, 44,8% dos empregados 

formais no país.  

 

O faturamento médio mensal dos pequenos negócios corresponde a R$ 27,8 mil e a movimentação 

corresponde a aproximadamente 27% do PIB nacional e 0,54% das exportações brasileiras. Esses números 

demonstram a importância dos pequenos negócios para o desenvolvimento do país e denotam a 

necessidade de incentivos constantes às pequenas empresas para que elas possam se desenvolver e 

impulsionar o Brasil para a redução das desigualdades sociais e o crescimento econômico. É nesse 

contexto que o governo busca utilizar o potencial das compras públicas para facilitar o acesso das 

pequenas empresas ao bilionário mercado de contratações governamentais. No próximo tópico deste 

trabalho abordaremos especificamente a Seção I (Das Aquisições Públicas) do Capítulo V (Do Acesso aos 

Mercados), onde os artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006 especificam tratamentos favorecidos e 

diferenciados a serem adotados nas compras públicas para as pequenas empresas. 

 

3. Tratamento Favorecido nas Compras Públicas 

O Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte possui um capítulo específico para acesso ao 

mercado com uma seção exclusiva para tratar do tema das aquisições públicas. 

 

Santana (2016: 730) assevera que: 

Em tal sentido o estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte criou uma série de 

benefícios para que estas possam achegar-se ao bilionário setor das aquisições governamentais e, 

assim, permitir às entidades governamentais a materialização de política pública desenvolvimentista 

que gere empregos e renda, incentive o empreendedorismo, melhore a distribuição de riqueza, 

valorize o trabalho humano, preserve a livre iniciativa, estimule a livre concorrência e possa, ao final 

de tudo, melhorar a condição de vida da comunidade. 

 

Com a publicação da Lei Complementar 123/2006, a legislação brasileira apresenta como inovação o 

tratamento favorecido e diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte nos 

procedimentos de contratação pública. A partir daquele momento iniciou-se uma nova forma de licitar, 

reconhecendo que, em observância ao princípio da isonomia, era necessário diferenciar essas pequenas 

empresas daquelas de médio e grande porte na disputa para seleção dos fornecedores com vistas à 

efetivação das compras governamentais. Ademais, deve ser destacada a importância de incluir as 

pequenas empresas nesse mercado de compras públicas que movimenta um volume financeiro bastante 

expressivo.  

 

Para reforçar essa afirmativa, utilizamos como base o estudo feito por Ribeiro e Júnior (2014) que, em 

mensuração realizada no período compreendido entre 2006 e 2012, constatou terem representado as 

contratações públicas feitas pela União, Estados e Municípios, em média, o percentual de 13,8% do 

Produto Interno Bruto (PIB) nacional. 

 

Adotando essa média como parâmetro e considerando que o produto interno bruto (PIB) nacional em 

2017, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi de R$ 6.559,90 bilhões, 

estimamos que as contratações públicas naquele ano podem ter somado o montante aproximado de R$ 

905 bilhões, demonstrando assim o vultoso volume financeiro das contratações governamentais. 
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Esse relevante montante financeiro movimentado pelas compras públicas mostrou ao governo que as 

contratações feitas pela administração pública possuem um enorme potencial para impulsionar políticas 

públicas com vistas ao desenvolvimento social e econômico. Assim, ao disponibilizar facilidades para as 

pequenas empresas participarem desse mercado, é possível direcionar parte desse valor para incentivar o 

mercado de pequenos negócios, promovendo o empreendedorismo e a formalização de empregos. 

 

Doravante serão apresentados individualmente os tratamentos favorecidos e diferenciados contidos na 

Lei Complementar 123/2006, tendo por objetivo incentivar e facilitar a entrada das microempresas e das 

empresas de pequeno porte no mercado das compras governamentais. 

 

3.1 Regularidade Fiscal e Trabalhista 

A Lei Federal 8.666/93 que apresenta as normas gerais de licitações e contratos administrativos estabelece 

em seu art. 27 a exigência de documentação de habilitação para as empresas que participarão de 

procedimentos licitatórios, como transcrito a seguir: 

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação 

relativa a: 

I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 

III - qualificação econômico-financeira; 

IV – regularidade fiscal e trabalhista;  

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7°da Constituição Federal.  

 

A exigência de tal documentação tem como objetivo tentar garantir que os licitantes possuam condições 

de serem contratados pela Administração Pública e possam executar plenamente o objeto pretendido 

(GUIMARÃES, 2015). 

 

Especificamente sobre o inciso IV, o texto legal original previa tão somente a exigência de documentação 

de regularidade fiscal. O art. 29 daquela lei relaciona como documentos de regularidade fiscal a 

comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Geral de Contribuintes (CGC), 

a prova de inscrição estadual ou municipal, a regularidade com as fazendas federal, estadual e municipal e 

a regularidade com a seguridade social e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 

No entanto, com a entrada em vigor da Lei Federal 12.440/2011, foi acrescida ao texto legal a exigência de 

documentação de regularidade trabalhista, sendo adotada para tal fim a certidão negativa de débitos 

trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho. 

 

O primeiro tratamento favorecido e diferenciado a ser tratado aqui aborda exatamente a exigência dessa 

documentação para as pequenas empresas. De acordo com o art. 42 da Lei Complementar 123/2006, nas 

licitações públicas a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de 

pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. De início o estatuto não previa 

a documentação trabalhista, todavia, a inclusão no texto legal foi feita por intermédio de Lei 

Complementar 155/2016. 

 

Portanto, esse mandamento legal permite que uma pequena empresa possa participar de licitações 

públicas mesmo que tenha alguma irregularidade fiscal ou trabalhista. Não obstante, segundo o art. 43 do 

estatuto, a empresa deverá apresentar no certame licitatório toda a documentação exigida, mesmo com 

alguma restrição. Assim, caso seja aquela empresa declarada vencedora da licitação, será assegurado um 

prazo de cinco dias úteis para regularização, como previsto no §1° do art. 43, a seguir transcrito: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art7xxxiii
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§1° Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado 

o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, 

para a regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão 

de eventuais certidões negativas com efeito de certidão negativa. 

 

Originalmente o prazo legal concedido para regularização era de dois dias úteis. Entretanto, com as 

alterações promovidas pela Lei Complementar 147/2014, esse prazo foi modificado para cinco dias úteis, 

dando maior oportunidade para as pequenas empresas regularizarem sua situação fiscal ou trabalhista e, 

consequentemente, serem contratadas pela Administração Pública. 

 

Caso a pequena empresa não tenha êxito no prazo concedido, perderá o direito à contratação e ficará 

passível de aplicação de sanção administrativa, como disposto no §2° do art. 43 do estatuto. Sobre o 

assunto, Alcântara (2015: 116) explica: 

A LC 123/2006 equiparou as ME e EPP que não conseguiram regularizar a pendência aos 

adjudicatários que se recusam a assinar os contratos, com possibilidade de aplicação de sanções. 

Desse modo, será sempre prudente questionar a ME ou EPP detentora do direito se realmente vai 

exercê-lo, pois a não regularização poderá ensejar a aplicação de sanção, ainda que seja precedido 

do devido processo de apuração, momento em que a interessada poderá justificar a não 

regularização, afastando a aplicação de penalidade. 

 

Ainda que exista essa possibilidade de penalização nos casos de não regularização da documentação após 

a concessão do prazo legal, a essência desse dispositivo legal visa a aumentar a oportunidade de negócios 

para as pequenas empresas brasileiras. Além disso, também incentiva aquelas empresas que possuem 

pendências fiscais ou trabalhistas a regularizarem sua situação no intuito de obter novas receitas junto a 

órgãos e entidades da Administração Pública. 

 

3.2 Empate Ficto 

O art. 44 da Lei Complementar 123/2006 dispõe acerca da preferência de contratação das pequenas 

empresas nas licitações públicas, como a seguir transcrito: 

Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para 

as microempresas e empresas de pequeno porte. 

§1o Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 

proposta mais bem classificada. 

§2o Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no §1o deste artigo será de até 5% 

(cinco por cento) superior ao melhor preço. 

 

Essa preferência concedida legalmente é bem reportada por Santana (2016: 738): 

...tenhamos em conta que a Lei Complementar 123/2006 criou artificialmente um empate na 

hipótese em que a microempresa (ou a empresa de pequeno porte) esteja com proposta superior 

em até 5% ou 10% em relação àquele que não ostente dita condição empresarial. 

Por isso dizemos que o empate é ficto; no sentido de que ele não é real ou nominal. 

 

Ao interpretar o aludido dispositivo legal, percebemos que nas licitações realizadas em todo território 

nacional é obrigatória sua adoção sempre que houver no certame disputa entre empresas de médio ou 

grande porte e microempresas ou empresas de pequeno porte.  
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Para isso, a legislação impõe uma situação de empate forçado quando, nas modalidades previstas na Lei 

Federal 8.666/1993 (concorrência, tomada de preços, convite e leilão) o preço apresentado por uma 

pequena empresa estiver igual ou até 10% superior ao menor preço ofertado por uma média ou grande 

empresa. Lógica semelhante ocorre na modalidade Pregão, sendo que nesta o intervalo para empate ficto 

corresponde a até 5%, devendo este ser verificado logo após o encerramento da fase de lances. 

 

Nesses casos, será dada preferência à contratação da pequena empresa, sendo concedida a ela a 

oportunidade de apresentar preço inferior ao ofertado pela empresa mais bem classificada. Portanto, o 

empate ficto não permite a contratação por preço mais alto. Na verdade, a microempresa ou empresa de 

pequeno porte somente será contratada por meio desse dispositivo caso reduza seu preço para torna-lo 

inferior ao menor apresentado no certame. Logo, este tratamento não permite a contratação das 

pequenas empresas por preço que não seja o menor obtido na disputa licitatória. 

 

Ainda sobre este tratamento, o parágrafo segundo do art. 45 deixa claro que o empate ficto somente será 

aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte, já que nesse caso, o objetivo de privilegiar a contratação de uma pequena empresa já 

estará concretizado.  

 

3.3 Cédula de Crédito Microempresarial 

De acordo com o art. 46 da Lei complementar 123/2006, as pequenas empresas poderão emitir cédula de 

crédito microempresarial, nos seguintes termos: 

Art. 46. A microempresa e a empresa de pequeno porte titular de direitos creditórios decorrentes de 

empenhos liquidados por órgãos e entidades da União, Estados, Distrito Federal e Município não 

pagos em até 30 (trinta) dias contados da data de liquidação poderão emitir cédula de crédito 

microempresarial. 

 

Para compreender o assunto, nos socorremos do inciso XIV, alínea a, do art. 40 da Lei Federal 8.666/93 

que dispõe sobre as condições de pagamento nos editais de licitação, fixando o prazo máximo de 30 dias a 

contar do adimplemento de cada parcela do objeto para efetivação do pagamento ao contratado. 

 

Ao considerar que o empenho da despesa é liquidado após o adimplemento da parcela do objeto, caso a 

administração pública não realize o pagamento dentro do prazo legal estabelecido, a pequena empresa 

poderá emitir o título, sendo este uma garantia de crédito junto ao setor financeiro, lastreado em 

empenho não pago pela administração pública. 

 

Santana (2016:742) considera que este tratamento favorecido é contrário ao próprio objetivo da norma 

quando afirma: 

Enfim, a regra trazida pelo art. 46 vai na contramão do incentivo posto pela Política Pública que quer 

inserir os pequenos negócios no mercado governamental na medida que cria – de antemão – um 

mecanismo que reconhece que fornecer para o governo pode ser um péssimo negócio. 

 

De fato, se o governo quer promover a contratação de pequenas empresas, deve na verdade incentivá-las 

a entrar no mercado de compras públicas e buscar sempre pagar suas obrigações dentro dos prazos 

estabelecidos. Assim, certamente irá atrair cada vez mais as pequenas empresas para o mercado 

governamental. 

 

3.4 Licitação Exclusiva 

O art. 48 da Lei Complementar 123/2006 prevê diferentes tratamentos diferenciados para as pequenas 

empresas, sendo o primeiro deles a licitação com participação exclusiva, como transcrito a seguir: 



XXIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Guadalajara, México, 6 - 9 nov. 2018 

 

10 

 

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);  

 

Originalmente este tratamento legal era facultativo, podendo a administração realizar licitações exclusivas 

para participação de microempresas e empresas de pequeno porte. Não obstante, com as alterações 

promovidas no estatuto por intermédio da Lei Complementar 147/2014, este tornou-se obrigatório em 

todo território nacional. Destarte, ao planejar a realização de uma licitação, sempre que houver itens de 

contratação com preço estimado até R$ 80.000,00, a disputa será aberta apenas para a participação de 

empresas pequenas, ou seja, empresas de médio e grande porte ficam impedidas de participar. 

 

Para colocar em prática a exclusividade, deve-se evitar a confusão decorrente da equivocada interpretação 

da norma, muito usual de órgãos e entidades da administração pública que consideram o preço global 

estimado da licitação. Nesta seara, cabe mencionar aqui a importância do critério de julgamento a ser 

definido no edital do certame licitatório, como previsto no inciso VII do art. 40 da lei Federal 8.666/93. 

Desta forma, há de se considerar item de contratação aquele que será objeto de julgamento isolado. 

Assim, caso o critério adotado seja por preços unitários, será exclusiva a licitação para os itens cujos 

preços estimados não superem o limite estabelecido de R$ 80.000,00. 

 

Sobre o tema, Alcântara (2015:119) afirma, após a entrada em vigor da Lei Complementar 147/2014: 

Pela nova situação, as disputas de até R$ 80.000,00 deverão ser reservadas para as ME e EPP. O 

dispositivo não é novidade. Já existia na redação original da LC 123. Apenas houve uma 

reorganização do texto e veio a obrigatoriedade. O novo texto acabou com uma grande dúvida de 

outrora: a aferição da exclusividade será aferida por item ou pelo valor global da licitação? Sempre 

foi por item. E isto ficou mais claro agora. 

 

3.5 Subcontratação 

A subcontratação é prevista no art. 72 da Lei Federal 8.666/93, como transcrito a seguir: 

Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 

legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada 

caso, pela Administração. 

 

Diante do texto da Lei Geral de Licitações, cabe à administração pública, se for o caso, estabelecer a 

possibilidade de subcontratação de parte do objeto, fixando, inclusive, o limite máximo para tal fim. Logo, 

a lei deixou sob o poder discricionário da administração a escolha pela subcontratação. 

 

O tratamento diferenciado, previsto no inciso II do art. 48 do Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte, mesmo após a Lei Complementar 147/2014, continua sendo facultativo, isto é, a 

administração utilizar-se-á dele caso tenha interesse, como a seguir transcrito: 

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;  

 

Do texto legal depreende-se que este tratamento diferenciado pode ser adotado facultativamente quando 

da licitação para contratação de obras ou serviços. Caso haja interesse da administração, poderá ser 

exigida do licitante vencedor do certame a subcontratação de parte do objeto para uma microempresa ou 

empresa de pequeno porte. Neste caso, os empenhos e pagamentos poderão ser destinados diretamente 

às pequenas empresas subcontratadas, de forma a garantir que elas receberão pelo serviço executado. 
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Nessa mesma linha de raciocínio, Garcia (2018: 103) explica: 

A Administração 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, 

podendo os empenhos e pagamentos ser destinados diretamente às microempresas e empresas de 

pequeno porte subcontratadas. Porém, a exigência dos licitantes de subcontratar microempresas e 

empresas de pequeno porte, ao revés, não é um dever, mas uma faculdade posta à disposição do 

administrador, não havendo mais a limitação de percentual máximo de 30%, como previsto na 

redação original da Lei Complementar 123/2006. 

 

No âmbito federal, este tratamento está bem detalhado no art. 7° do Decreto Federal 8.538/2015, por 

meio do qual são estabelecidas algumas obrigações quando da subcontratação como, por exemplo, a 

fixação de percentual mínimo e máximo para a subcontratação e a apresentação da documentação de 

regularidade fiscal das pequenas empresas subcontratadas para fins de habilitação e também durante a 

vigência do contrato, dentre outras. 

 

3.6 Cota de até 25% para bens divisíveis 

Assim como a licitação exclusiva, este tratamento também passou a ser obrigatório em todo território 

nacional a partir da Lei Complementar 147/2014, como previsto no inciso III do art. 48 da Lei 

Complementar 123/2006: 

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.  

 

Primeiramente, o texto do dispositivo legal esclarece que o benefício da cota reservada para as pequenas 

empresas deve ser adotado para aquisição de bens divisíveis, restando excluídas as contratações de 

serviços e obras.  Ponto polêmico refere-se à limitação percentual estabelecida, já que a lei explicita até 

25%, parecendo ficar a critério da administração, de acordo com as características do objeto da 

contratação, escolher o percentual mais adequado para a cota reservada.  

 

Segundo Fortini (2016: 755): 

A situação do inciso III não está emoldurada pela estimativa de valor da contratação. Qualquer que 

seja o montante, impõe-se a realização de certame internamente fracionado em dois distintos 

“grupos”: o primeiro destinado à totalidade dos potenciais interessados no objeto da licitação, 

independentemente do seu enquadramento como ME/EPP, e o segundo, que não poderá 

ultrapassar 25% (vinte e cinco porcento) da totalidade do objeto, e do qual participarão apenas as 

companhias merecedoras, por lei, do tratamento desigual. 

 

Então, sob este raciocínio, ao licitar bens divisíveis é necessário separar o objeto em dois lotes distintos, 

sendo um lote reservado para participação exclusiva de pequenas empresas, contendo até 25% do objeto, 

e o outro, com o percentual restante, para ampla participação. Não devemos esquecer que se o item de 

contratação perfaz valor estimado até R$ 80.000,00, não há que se falar em divisão do objeto em lotes, já 

que a licitação será exclusiva para participação de micro e pequenas empresas, seguindo o disposto no 

inciso I do art. 48 do estatuto, como já abordado anteriormente. 

 

3.7 Preferência para empresa local 

Com as alterações advindas da Lei Complementar 147/2014, o estatuto da microempresa e da empresa de 

pequeno porte passou a prever no §3o do art. 48 a prioridade de contratação para pequenas empresas 

locais, como mostrado a seguir: 

 



XXIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Guadalajara, México, 6 - 9 nov. 2018 

 

12 

 

§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.  

 

Esse dispositivo legal carece de melhor descrição sobre a operacionalização do referido tratamento 

diferenciado. Para compreendê-lo é necessário trazer à discussão o decreto federal 8.538/2015 que regula 

em âmbito federal os tratamentos favorecidos, diferenciados e simplificados para as pequenas empresas e 

apresenta detalhadamente o mecanismo para a concessão da prioridade legal acima transcrita. 

Primeiramente, o decreto define âmbito local como sendo a área geográfica do município onde será 

executado o objeto. Âmbito regional abrange os limites geográficos do estado ou da região metropolitana. 

Esse tratamento diferenciado somente poderá ser adotado nos casos de licitação exclusiva para 

participação de pequenas empresas, nos casos de exigência de subcontratação ou nas cotas reservadas 

para aquisição de bens divisíveis. 

 

A prioridade de contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte sediada local ou 

regionalmente até o limite de 10% do melhor preço válido não permite a contratação por preço superior, 

devendo aquela pequena empresa local ou regional apresentar preço menor que o mais baixo obtido na 

disputa. Portanto, assemelha-se ao mecanismo do empate ficto, já que a pequena empresa local ou 

regional somente será contratada se reduzir sua oferta para torna-la a mais vantajosa.  

 

3.8 Preferência na Dispensa de licitação 

Inicialmente o estatuto da microempresa e da empresa de pequeno porte vedava a utilização dos 

tratamentos favorecidos e diferenciados nos casos de contratação direta previstos nos artigos 24 e 25 da 

Lei Federal 8.666/93, denominados de dispensa e inexigibilidade de licitação, respectivamente. 

 

Todavia, com a nova redação dada pela Lei Complementar 147/2014, o inciso IV do art. 49 prevê: 

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: 

... 

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.  

 

Do texto legal observamos que nas contratações diretas por dispensa de licitação com fulcro nos incisos I 

e II do art. 24 da Lei Geral de Licitações, ou seja, aquelas contratações de pequenos valores, deverá ser 

dada preferência para as pequenas empresas. Os limites máximos estabelecidos na Lei Federal 8.666/93 

para essas contratações são R$ 15.000,00 para obras e serviços de engenharia e R$ 8.000,00 para compras 

e serviços diversos, sendo que desde 2012, por meio da Lei Federal 12.715, esses limites de valores são 

dobrados para contratações feitas por consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa 

pública e por autarquia ou fundação qualificadas como Agências Executivas. 

 

Com a publicação da Lei Federal 13.303/2016, conhecida como Lei das Estatais, as sociedades de economia 

mista e as empresas públicas passaram a ter limites de valores superiores, sendo  

R$ 100.000,00 para obras e serviços de engenharia e R$ 50.000,00 para compras e serviços diversos. A 

partir de julho de 2018, com a publicação do decreto federal 9.412/2018, os limites previstos na Lei Federal 

8.666/93 para esses casos de dispensa de licitação foram atualizados, respectivamente, para R$ 33.000,00 

e R$ 17.600,00. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/lcp123.htm#art47
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art24
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Essa forma de contratação direta por dispensa de licitação pelo valor do objeto é bastante usual, 

representando uma significativa quantidade de processos, como pode ser constatado em consulta ao 

Painel de Compras do governo federal. Então, independentemente dos limites de valores de cada 

legislação, o que o estatuto busca é privilegiar a contratação de pequenas empresas sempre que o objeto 

a ser adquirido pela administração estiver dentro do limite de valor legalmente estabelecido para a 

realização de dispensa de licitação. 

 

4. Contratação de Pequenas Empresas 

Para estudar o perfil das contratações públicas nacionais e entender como os tratamentos favorecidos e 

diferenciados para as pequenas empresas afetaram nos últimos anos esse mercado de compras 

governamentais, utilizamos como amostra os dados disponibilizados no Painel de Compras do governo 

federal (paineldecompras.planejamento.gov.br). De acordo com informações extraídas do Portal de 

Compras Governamentais: 

O Painel de Compras do Governo Federal é uma ferramenta que apresenta em um só local os 

principais números das contratações públicas e tem por finalidade oferecer um panorama dos 

gastos públicos e do comportamento licitatório no âmbito da Administração Pública Federal. Foi 

desenvolvido de forma a conter informações de todos os órgãos que compõem o Sistema Integrado 

de Serviços Gerais – SISG. (BRASIL: 2018) 

 

Ao fazer uma análise dessa amostra contendo contratações realizadas pela administração pública federal 

no período de 2013 a 2017, apresentamos a tabela a seguir: 

 

Ano Valor Total de Compras 
Processos de 

Compras 

Compras com 

Participação de ME e EPP 

Valor Homologado 

ME e EPP 

2017  R$ 46.936.808.863,70  98.724 52,74% 15,06% 

2016  R$ 51.047.332.229,52  105.531 52,60% 13,32% 

2015  R$ 43.696.586.371,61  105.622 51,57% 15,10% 

2014  R$ 71.221.950.797,16  145.085 50,47% 53,38% 

2013  R$ 51.403.671.791,12  159.499 51,24% 25,09% 

FONTE: www.paineldecompras.planejamento.gov.br 

 

Da análise inicial observamos que a quantidade de processos de compras públicas encontra-se em gradual 

decréscimo desde 2013. Esse fato pode ser relacionado à grave crise financeira enfrentada pelo país nos 

últimos anos, ficando mais severa exatamente a partir de 2015, quando foram necessárias medidas de 

contenção orçamentária para buscar reduzir o déficit público. O fator crise também justifica o volume 

financeiro despendido maior nos anos de 2013 e 2014, em relação aos últimos três anos. 

 

Quanto à participação das pequenas empresas nos processos de compras públicas, verificamos que houve 

uma pequena e gradual evolução desde 2014, chegando a 52,74%, ou seja, as pequenas empresas já estão 

presentes em mais da metade dos processos de compras realizados pela administração pública federal no 

Brasil. É muito provável que tal crescimento tenha relação direta com as mudanças promovidas no 

Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, em especial as alterações produzidas pela Lei 

Complementar 147/2014, que tornou obrigatória a licitação exclusiva para itens até R$ 80.000,00 e a cota 

reservada de até 25% para bens divisíveis. 
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Na tabela é possível observar dados bastante atípicos (outliers) no ano de 2014, quando o valor total das 

compras e o percentual homologado para micro e pequenas empresas foi muito superior à média dos 

últimos anos, denotando algum fator não usual que impactou as contratações públicas naquele ano, 

gerando essa expressiva discrepância. Quando lembramos que ocorreram naquele ano eleições 

presidenciais no Brasil com a possibilidade de reeleição do chefe do Poder Executivo Federal, é muito 

provável que esse relevante acréscimo das contratações públicas federais tenha sido consequência da 

corrida presidencial. 

 

Com base na mesma fonte de dados, apresentamos a quantidade de microempresas e empresas de 

pequeno porte que foram contratadas no período de 2013 a 2017: 

 

ME e EPP contratadas 

Ano Fornecedores 

2017 5461 

2016 5454 

2015 5766 

2014 7156 

2013 6579 

FONTE: www.paineldecompras.planejamento.gov.br 

 

Com um comportamento similar ao da tabela anterior, constatamos aqui também uma significativa 

discrepância no exercício de 2014. Já nos últimos três anos, com base na amostra pesquisada, 

encontramos quantidades muito parecidas de pequenas empresas sendo contratadas anualmente pela 

administração pública federal, variando em torno de 5500 fornecedoras para o governo. Não foi possível 

realizar a pesquisa contemplando dados a níveis estaduais e municipais já que não existe ainda um 

sistema que consolide as informações das outras esferas de governo, abrangendo os 26 estados e os mais 

de 5000 municípios distribuídos pelo imenso território nacional. Entretanto, conforme já abordado em 

tópico anterior deste trabalho, como existem cerca de 17,5 milhões de pequenos negócios em todo o 

Brasil, ainda é reduzido o número de pequenas empresas que são contratadas pelo Poder Público.  

 

5. Considerações Finais 

No presente trabalho, diante dos dados pesquisados em relação às pequenas empresas, ficou evidenciada 

a importância dos pequenos negócios para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Para chegar a 

essa constatação, basta citar os números obtidos junto ao SEBRAE demonstrando que 98% das empresas 

nacionais são pequenas empresas, que movimentam cerca de 27% do PIB nacional. Portanto, o fomento 

ao desenvolvimento dos pequenos negócios deveria ser uma das prioridades do Poder Público, pois ao 

fortalecer as pequenas empresas, estará incentivando o empreendedorismo e a formalização de 

empregos. 

 

Existem diversas formas de promover o crescimento das pequenas empresas e neste trabalho buscamos 

mostrar que as compras públicas têm enorme potencial para isso, visto que a movimentação financeira 

estimada para o exercício de 2017 alcançou, aproximadamente, R$ 900 bilhões em contratações feitas 

pelos governos federal, estaduais e municipais. 

 

Em 2006, por meio da Lei Complementar 123, conhecida como Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte, em consonância com disposições constitucionais relativas ao tratamento favorecido às 

pequenas empresas, foi facilitado a elas o acesso ao mercado de compras governamentais. 
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Os diversos tratamentos favorecidos e diferenciados trazidos por aquela legislação e atualizados ao longo 

dos últimos anos como, por exemplo, a exigência tardia da regularidade fiscal, o empate ficto, a licitação 

exclusiva e a cota reservada para bens divisíveis, são responsáveis pelo gradual aumento de 

microempresas e empresas de pequeno porte sendo contratadas pela administração pública no decorrer 

dos últimos anos. No âmbito federal as pequenas empresas já participam de mais da metade dos 

processos de compras públicas e o valor homologado para elas representa cerca de 15% do total licitado. 

 

Muito embora sejam números significativos, há de ser ressaltado que a amostra utilizada na pesquisa 

abrange apenas as contratações realizadas pela administração pública federal e, com base na quantidade 

de pequenas empresas que fornecem para o governo, ainda há muito espaço para crescimento. 

 

Existe uma boa perspectiva de incremento desses números diante da atualização dos valores limites para 

realização das dispensas de licitação previstas nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal 8.666/93. Com a 

relevante majoração desses limites a partir de julho de 2018, teremos um considerável aumento de 

contratações feitas por dispensa de licitação. Se consideramos que o Estatuto da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte preceitua a prioridade de contratação de pequenas empresas para essas 

dispensas, existe uma forte tendência de crescimento da quantidade de pequenos negócios a serem 

beneficiados. 

 

Para impulsionar ainda mais o desenvolvimento das micro e pequenas empresas, deve a administração 

pública cuidar para que os diversos tratamentos favorecidos e diferenciados previstos na lei sejam 

realmente adotados em todo o território nacional. Para isso, é necessária a capacitação dos gestores 

públicos dos entes subnacionais, principalmente aqueles que trabalham nos mais de 5000 municípios 

brasileiros. Imperiosa também é uma vigorosa atuação das Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), para 

que identifiquem e orientem aqueles órgãos e entidades públicas que ainda não observam os dispositivos 

legais específicos de micro e pequenas empresas nas compras governamentais. 

 

Por fim, ressaltamos também que existe a falta de conhecimento dos próprios empreendedores e 

pequenos empresários brasileiros acerca desses benefícios legais para entrada no mercado de compras 

públicas. Neste sentido, torna-se essencial a conscientização e a capacitação desses, de forma que possam 

usufruir do bilionário mercado das contratações governamentais e, consequentemente, impulsionar os 

pequenos negócios no Brasil. 
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