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Introdução 

A Constituição Federal de 1988, através da Emenda Constitucional nº 6/1995, previu a 
existência de tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas como forma de 
desenvolvimento social: 

“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. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 6, de 1995) 

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 

(...) 

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.” 

De modo a efetivar o tratamento diferenciado constitucionalmente previsto, a 
Lei Complementar nº 123/2006 instituiu “o Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte”, que possui normas gerais dispondo sobre aspectos 
tributários, trabalhistas, previdenciários, creditórios e de acesso ao mercado: 

“Art. 1º. Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento 
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte 
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
especialmente no que se refere: 

I - à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações 
acessórias; 

II - ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive obrigações 
acessórias; 



 

 

III - ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e 
serviços pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão.  

IV - ao cadastro nacional único de contribuintes a que se refere o inciso IV do parágrafo único 
do art. 146, in fine, da Constituição Federal. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 
2014)” 

A Lei Complementar nº 123/2006 propiciou um grande avanço para o 
desenvolvimento das micro e pequenas empresas, assegurando vantagens 
competitivas significativas especialmente nas aquisições públicas, além de simplificar 
e/ou reduzir suas obrigações através da adoção do regime de tributação intitulado 
‘Simples Nacional’, que permite o recolhimento mensal dos tributos devidos por meio 
de um único documento de arrecadação. A referida sistemática de recolhimento 
tributário é menos burocrática e menos onerosa do que outras espécies existentes. 

Ocorre que a Lei Complementar nº 123/2006 foi recentemente alterada, para 
não dizer aprimorada, pela Lei Complementar nº 147/2014 que, de modo geral, visa 
propiciar uma melhor aplicabilidade no tratamento diferenciado às micro e pequenas 
empresas, modificando consideravelmente a participação desse setor nas aquisições 
públicas, ensejando alterações nos editais e nos respectivos procedimentos 
administrativos (licitações e contratações diretas). 

1. Regularização da documentação fiscal para fins de habilitação 

A Lei Complementar nº 123/2006 autorizava que micro e pequenas empresas 
apresentassem a documentação fiscal para fins de habilitação, ainda que houvesse 
alguma pendência e/ou restrição, assegurando-lhes o direito de sanar o vício a 
posteriori, no prazo de dois dias úteis1, prorrogáveis por igual período. A Lei 
Complementar nº 147/2014 aumentou o referido prazo para cinco dias úteis, prazo 
este que deverá ser observado no processamento da licitação: 

“Art. 43.  As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo e 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

§ 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação.” (grifou-se) 

                                                           
1 Redação original da Lei Complementar nº 123/2006: “Art. 43. (...) § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa.” (grifou-se) 



 

 

Consigne-se que os documentos fiscais, para fins de habilitação, são àqueles 
que podem comprovar a regularidade tributária da empresa junto às Fazendas Federal, 
Estadual e/ou Municipal, conforme o objeto da licitação, bem como a regularidade 
perante o INSS e o FGTS. 

Anote-se que o benefício em comento é aplicável para qualquer modalidade 
de licitação, cabendo ao licitante a demonstração de que faz jus ao tratamento 
diferenciado, e à Administração assegurar o cumprimento da norma. 

Jair Santana denomina esse benefício de “habilitação tardia”, asseverando: 

“A medida é excelente e deve ser aplicada de modo a não retardar o andamento dos 
processos. 

Dito prazo, agora alargado, é prorrogável à critério da Administração Pública. 

O benefício tem bastante sentido prático quando a análise da habilitação sucede ao 
julgamento das propostas comerciais. Porque o instituto visa exatamente oportunizar ao 
microempresário ou empresário de pequeno porte o saneamento de débitos fiscais que 
porventura possua. Se, em tal circunstância, já se sabe que a contratação, o fornecimento e o 
pagamento (pela Administração) dependem de tal regularização, a medida é bem justa.”
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A crítica que se faz à dilatação do prazo estabelecido para a regularização 
fiscal da licitante é relativa ao atraso que pode haver na conclusão do certame, tendo 
em vista a possibilidade de prorrogação do prazo inicialmente concedido. Todavia e, na 
medida do possível, caberá a Administração controlar a finalização do certame, de 
modo que o mesmo não se estenda demasiadamente. 

2. Auto-aplicabilidade na concessão do tratamento diferenciado 

O art. 47 da Lei Complementar nº 123/2006 facultava a concessão de 
tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas “desde que previsto e 
regulamentado na legislação do respectivo ente”, o que, na prática, inviabilizava o 
benefício, pois inúmeros órgãos da Administração alegavam dificuldades na 
regulamentação da matéria. 

A Lei Complementar nº 147/2014 ao modificar o referido texto do art. 47 da 
Lei Complementar nº 123/2006 e incluir o parágrafo único, passou a ser auto-aplicável: 

“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)” (grifou-se) 

                                                           
2 SANTANA, Jair. Novo estatuto da ME e EPP. Lei Complementar nº 147 de 7 de agosto de 2014. Essencialidades e Orientações. Belo 

Horizonte: 2014, p. 24. Disponível em http://www.jairsantana.com.br/wp-

content/uploads/2014/09/cartilha_estatuto_27_08_red.pdf 



 

 

Outra medida que reforça a obrigatoriedade na concessão do tratamento 
diferenciado é a revogação do inciso I do art. 49 da Lei Complementar nº 123/2006, 
que previa a inaplicabilidade do benefício quando “os critérios de tratamento 
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não 
forem expressamente previstos no instrumento convocatório”.  

Diante da revogação do referido inciso, as micro e pequenas empresas podem 
postular a aplicação do tratamento diferenciado, independentemente de existir 
cláusula específica no instrumento convocatório. Contudo, faz-se mister pontuar que a 
previsão editalícia servirá para instrumentalizar o procedimento a ser adotado pela 
Administração, sendo, portanto, recomendável. 

Anote-se que essas alterações foram significativas porque viabilizaram de 
forma efetiva a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito 
municipal e regional, sem a necessidade de elaboração de legislação própria, além de 
retirar a faculdade da Administração na concessão do tratamento diferenciado às 
micro e pequenas empresas, tornando-o obrigatório. As formas de consecução do 
aludido tratamento diferenciado estão prescritas no art. 48 da Lei Complementar 
123/2006, que será objeto de análise nos próximos tópicos. 

3. Licitações exclusivas para micro e pequenas empresas 

Anteriormente, a Lei Complementar nº 123/2006 facultava a realização de 
licitações exclusivas para micro e pequenas empresas quando o valor da contratação 
fosse inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e desde que o valor da contratação 
não excedesse  a 25% (vinte e cinco por cento) do total licitado em cada ano civil (art. 
48, §1º da LC nº 123/2006). 

Com as inovações trazidas pela Lei Complementar nº 147/2014, as licitações 
cujo valor não ultrapassem R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) devem ser feitas 
exclusivamente para micro e pequenas empresas, inexistindo faculdade da 
Administração, tampouco limitação quanto ao valor licitado em cada ano civil: 

“Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração 
pública: (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

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) 

(...) 

§ 1
o
  (Revogado pela Lei Complementar nº 147, de 2014)” (grifou-se) 

Faz-se mister pontuar sobre questão que suscita controvérsia e que cinge-se 
ao parcelamento do objeto para fins de realização de certame exclusivo às micro e 
pequenas empresas, qual seja, a licitação ao ser dividida em vários itens/lotes deve 
considerar, isoladamente, o valor de cada item/lote ou, ao contrário, o montante 
global? 



 

 

No entender da JML Consultoria3, a questão deve ser resolvida à luz da 
natureza dos itens/lotes. Dessa feita, constituindo os lotes parcelas de um mesmo 
objeto ou objetos de mesma natureza o valor destes deve ser somado para aferir 
sobre a possibilidade de realizar licitação exclusiva para pequenas empresas. Somente 
se o somatório dos objetos de mesma natureza for inferior a R$ 80.000,00 é que 
deverá a Administração aplicar o dispositivo em comento.  

Por outro lado, na hipótese de se pretender agrupar objetos de natureza 
distinta numa mesma licitação, prezando pela economia processual ao reunir tais 
objetos (ante justificativa apta), o limite de R$ 80.000,00 deve ser aferido por 
item/lote.  

Sobre o tema, manifesta-se Jair Santana: 

“Insistimos sempre na questão da estratégia a ser adotada no Setor porque – a depender de 
circunstâncias específicas e de justificativas – um objeto a ser licitado pode, de uma só vez, 
atender o princípio do parcelamento e as finalidades das compras exclusivas. 

Já exemplificamos isso em diversas ocasiões: se uma aquisição exclusiva de R$ 800 mil não 
puder ser feita privilegiando a micro ou pequena empresa, pode ser que dez lotes desse 
mesmo objeto atendam os propósitos aqui aventados.”
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O Tribunal de Contas da União, por seu turno, já se manifestou no sentido de 
que sendo autônomos os itens cada item pode ser destinado à participação exclusiva 
de micro ou pequenas empresas, sem a necessidade do somatório global para definir a 
aplicação de tal benefício: 

“Apesar de o valor global exceder o limite de R$ 80.000,00 previstos no art. 48, I, da LC nº 
123/2006 e no art. 6º do Decreto nº 6.204/2007 para a realização de processo licitatório 
destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, o 
certame estava dividido em 52 itens de concorrência autônomos entre si, sendo, assim, 
cada item disputado de maneira independente dos demais. 

(...) 

Dessa forma, ao ser definido o "menor preço por item" como tipo de licitação, foram 
realizadas, no mesmo pregão eletrônico, várias licitações distintas e independentes entre si, o 
que é confirmado, por exemplo, pela seguinte disposição editalícia (fl. 23, peça 2): 

(...) 

Sob esse aspecto, a contratação se mostra adequada à hipótese de participação exclusiva de 
microempresas e empresas de pequeno porte prevista no art. 48, I, da LC nº 123/2006 c/c o 
art. 6º do Decreto nº 6.204/2007.”

5
 (grifou-se) 

Para o TCU, portanto, sendo itens autônomos, o valor total de cada item deve 
ser considerado para fins de aplicação do benefício da licitação exclusiva. Vê-se que a 
Corte de Contas não se ateve ao aspecto da natureza do objeto, mas sim à questão da 
divisibilidade do objeto. 

                                                           
3 Exarado em diversos Pareceres Jurídicos. 
4 SANTANA, Jair. Novo estatuto da ME e EPP. Lei Complementar nº 147 de 7 de agosto de 2014. Essencialidades e Orientações. Belo 
Horizonte: 2014, p. 25. Disponível em http://www.jairsantana.com.br/wp-
content/uploads/2014/09/cartilha_estatuto_27_08_red.pdf  
5  TCU. Acórdão 3771/2011. Primeira Câmara. 



 

 

Por derradeiro, cabe colacionar Orientação Normativa editada pela 
Advocacia-Geral da União6 sobre a matéria: 

“ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 47, DE 25 DE ABRIL DE 2014: Em licitação dividida em itens ou 
lotes/grupos, deverá ser adotada a participação exclusiva de microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa (art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007) em relação aos 
itens ou lotes/grupos cujo valor seja igual ou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), desde 
que não haja a subsunção a quaisquer das situações previstas pelo art. 9º do Decreto nº 
6.204, de 2007.” 

Cabe registrar que o entendimento exposto na Orientação Normativa nº. 47, 
da AGU somente pode ser aplicado, data vênia, se os objetos dos itens forem 
autônomos entre si, não representando objetos de mesma natureza, ainda que 
divisíveis. Acerca do tema recomenda-se, inclusive, a leitura do Parecer nº 059/2011 
da AGU7 que motivou a edição desse ato.  

Em suma, a questão é complexa e ainda não há um entendimento uniforme. 
Consequentemente, exige planejamento e justificativa adequada, já que inexiste um 
critério absoluto aplicável para todo e qualquer caso. O relevante, de qualquer modo, 
é que a divisão do objeto não seja utilizada como instrumento para inviabilizar a 
aplicação do tratamento diferenciado às pequenas empresas. 

4. Subcontratação de micro e pequenas empresas 

A Lei Complementar nº 147/2014 manteve a possibilidade (leia-se faculdade) 
de determinar a subcontratação de micro e pequenas empresas, alterando a Lei 
Complementar nº 123/2006 apenas no tocante ao limite anteriormente imposto – 30% 
(trinta por cento) do total licitado – que não existe mais: 

“Art. 48. (...) 

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) 

(...) 

§ 2
o
  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.” 

De qualquer forma, permanece a vedação à subcontratação total do objeto 
licitado, bem como a faculdade de impor-se o instituto, cabendo à Administração 
verificar a viabilidade em cada caso concreto, haja vista a necessidade de cautelas 
específicas quanto à efetivação e fiscalização da subcontratação. 

5. Reserva de cotas na aquisição de objetos divisíveis 

A Lei Complementar nº 147/2014 tornou obrigatória a reserva de “cota de até 
25% (vinte e cinco por cento) do objeto” na aquisição de objetos divisíveis, prevista no 
art. 48, III da Lei Complementar nº 123/2006, e que deve ser estabelecida no 
instrumento convocatório: 

                                                           
6 Anote-se que as orientações da AGU não vinculam as Entidades do Sistema “S”. 
7 Disponível em: www.agu.gov.br/page/download/index/id/9141759. 



 

 

“Art. 48. (...) 

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)” 

Na antiga redação, a reserva de cotas era faculdade da Administração e podia 
ser aplicada na contratação de bens ou serviços de natureza divisível. Com a nova 
regulamentação, a reserva deve recair apenas para aquisição de bens de natureza 
divisível. 

O ponto positivo da alteração normativa é que ela assegura a contratação de 
micro e pequenas empresas, por outro lado, reduz a participação de médias e grandes 
empresas. 

6. Margem de preferência 

A exemplo da margem de preferência aplicável aos produtos nacionais, que 
permite a Administração contratar com preço superior ao menor preço apresentado 
na disputa, a Lei Complementar nº 147/2014 estabeleceu a possibilidade de aplicar a 
margem de preferência no importe máximo de 10% (dez por cento) do valor da 
contratação para aquisições de micro e pequenas empresas sediadas local ou 
regionalmente: 

“Art. 48. (...) 

§ 3
o
  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)” 

A medida fomenta efetivamente o comércio local, conciliando duas diretrizes 
constitucionais de ordem econômica, previstas no art. 170 da CF/88, quais sejam a 
“redução das desigualdades regionais e sociais”, propiciado através do 
desenvolvimento da região (art. 170, VII da CF) e o “tratamento favorecido para as 
empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede 
e administração no País” (art. 170, IX da CF).  

Jair Santana sinaliza os benefícios e o risco decorrente do uso equivocado da 
medida: 

“Correto, portanto, que a própria localidade (empresas locais e regionais) tenha a 
oportunidade de prover o Poder Público com suas demandas e não “exporte” recursos ali 
originados. 

A permanência de tais recursos circulando nessa região é, em tal ciclo, apenas um embrião da 
sustentabilidade econômica e social. 

Pagar mais, mediante justificativas, é privilegiar o mercado local. 



 

 

Antecipamos nossa preocupação no bom uso dessa ferramenta porque distorções vitandas 
podem acontecer e, em acontecendo, acabarão por desconfigurar por completo o ideal 
legislativo.”
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Outro ponto delicado que se verifica nessa alteração é um imediato acréscimo 
nas despesas da Administração contratante, que embora resulte em benefícios 
maiores – inclusive para a sociedade como um todo –, fatalmente ensejará a 
readequação do planejamento financeiro e de aquisições do órgão, posto que em 
curto prazo o dispêndio será maior.  

7. Preferência às micro e pequenas empresas nas contratações diretas 

Uma das mais significativas alterações trazidas pela Lei Complementar nº 
147/2014 foi a extensão da preferência de micro e pequenas empresas nas 
contratações diretas, abarcando as hipóteses do art. 24, I e II da Lei nº 8666/939, que 
versam sobre compras e serviços no importe de até R$ 8.000,00 (oito mil reais) e obras 
e serviços de engenharia no valor de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais): 

“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. (Redação dada 
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)” (grifou-se) 

Tendo em vista que a norma dispõe claramente que a “compra deverá ser 
feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte”, resta 
evidente a ampliação da participação das micro e pequenas empresas nas 
contratações diretas, medida que se caracteriza como política social e de ampliação no 
mercado de atuação desse segmento. 

Portanto, através da interpretação do art. 49, IV da LC nº 123/06 (retro 
mencionado) em consonância com o art. 24, I e II, da Lei nº 8.666/93, é possível 
concluir que a Administração deve priorizar a participação e contratação de 
microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações diretas 
fundamentadas em dispensa em razão do valor. 

 

 

 

                                                           
8 SANTANA, Jair. Novo estatuto da ME e EPP. Lei Complementar nº 147 de 7 de agosto de 2014. Essencialidades e Orientações. Belo 
Horizonte: 2014, p. 32. Disponível em http://www.jairsantana.com.br/wp-
content/uploads/2014/09/cartilha_estatuto_27_08_red.pdf 
9 “Art. 24.  É dispensável a licitação:  
I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo 
anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e 
no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e 
para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de 
maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)” 



 

 

8. Vigência da Lei Complementar nº 147/2014 

No tocante à vigência das alterações trazidas pela Lei Complementar nº 
147/2014, faz-se mister destacar que a mesma ocorre em três momentos distintos, 
quais sejam: no dia 08 de agosto de 2014 (publicação da norma), no dia 01º de janeiro 
de 2015 (art. 15, I) e no dia 01º de janeiro de 2016 (art. 15, II): 

“Art. 15. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, exceto no que se 
refere: 

I - ao § 14 do art. 3
o
, ao inciso VI do art. 17, ao caput e aos §§ 2

o
, 5

o
-D, 5

o
-F, 5

o
-I, 7

o
, 13, 14, 16, 

17, 18, 18-A e 24 do art. 18, ao inciso I do § 4
o
 do art. 18-A, ao caput do art. 19, ao § 3

o
 do art. 

20, aos incisos I, II e V do § 4
o
 do art. 21 e ao Anexo VI, todos da Lei Complementar n

o
 123, de 

14 de dezembro de 2006, na redação dada pelo art. 1
o
 e Anexo Único desta Lei 

Complementar, ao art. 3
o
 e aos incisos III a V do art. 16 desta Lei Complementar, que 

produzirão efeitos a partir de 1
o
 de janeiro do primeiro ano subsequente ao da publicação 

desta Lei Complementar; 

II - ao § 15 do art. 3
o
, aos §§ 12 a 14 do art. 26, ao art. 38-B, à alínea a do inciso XIII do § 1

o
 e 

aos §§ 7
o
 e 8

o
 do art. 13 e ao art. 21-A, todos da Lei Complementar n

o
 123, de 14 de dezembro 

de 2006, na redação dada pelos arts. 1
o
 e 2

o
 desta Lei Complementar, e ao inciso I do art. 16 

desta Lei Complementar, que produzirão efeitos a partir de 1
o
 de janeiro do segundo ano 

subsequente ao da data de publicação desta Lei Complementar.” (grifou-se) 

Frise-se que as alterações relativas às licitações abordadas nesse trabalho 
estão em vigor desde a publicação da Lei Complementar nº 147/2014, que ocorreu em 
agosto de 2014. Contudo, é pertinente observar a vigência das demais alterações 
trazidas pela norma, de modo a verificar eventual repercussão diante do caso 
concreto. 

Conclusão 

De todo o exposto, destaca-se a necessidade de revisão dos procedimentos e 
instrumentos convocatórios desenvolvidos pela Administração, para fins de adequação 
às alterações trazidas pela Lei Complementar nº 147/2014, que trouxe medidas 
capazes de efetivamente fomentar a participação das micro e pequenas empresas nas 
contratações públicas, promovendo de modo substancial o desenvolvimento social e 
econômico das regiões envolvidas em cada contratação. 

Ainda que algumas das medidas adotadas possam, ao menos a priori, 
repercutir negativamente, tais como o elastecimento do prazo de finalização do 
certame decorrente da ampliação do prazo para saneamento da regularidade fiscal das 
licitantes (art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006), ou mesmo o aumento do custo 
das contratações diante da aplicação da margem de preferência na aquisição de micro 
e pequenas empresas (art. 48, §3º da Lei Complementar nº 123/2006), espera-se que 
eventuais dissabores caracterizem-se como exceções à regra, e que os benefícios 
auferidos pela sociedade de modo geral sejam maiores e compensadores. 

 

 


