
 

 

PARECER SOBRE A COTA DE ATÉ 25% DO OBJETO PARA A CONTRATAÇÃO DE 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

Por: Denise Maria Vilela 

Procuradora do Município de Curitiba, Bacharel em Direito (Fundação Faculdade 
Estadual de Direito do Norte Pioneiro - Jacarezinho), Pós-graduada em Administração 
Pública (UFPR), Direito Administrativo (IBEJ), Direito Processual Civil (Instituto Bacellar), 
Licitações e Contratos Administrativos (UNIBRASIL).  

Assunto: Lei Complementar 147/14. Cota de até 25%, em certames visando aquisição 
de bens de natureza divisível, para microempresas e empresas de pequeno porte. 
Somente a previsão da reserva da cota em edital, para registro de preços, não garante 
o cumprimento da lei. Necessária previsão da observância da cota nas requisições dos 
bens licitados. 

A Comissão Permanente de Licitação solicita parecer deste Jurídico visando 
esclarecimentos quanto a forma de aplicação da Lei Complementar 147/14, quanto a 
cota de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de 
pequeno porte. 

Trata-se de dúvida prática sobre a aplicação da Lei Complementar 147/2014, 
que alterou também dispositivos da Lei Complementar 123/2006. 

Ocorre que, o setor jurídico deve se manifestar em casos concretos, uma vez 
que a lei está em vigor e as licitações devem respeitá-la. 

Temos uma licitação a ser realizada na modalidade de pregão eletrônico, para 
registro de preços de material de higiene e limpeza para atender vários órgãos e 
entidades do Município. 

Cabe lembrar que o sistema de registro de preços não obriga a Administração 
e assim, há uma expectativa de aquisição dos produtos. Tanto podem ser esgotados os 
produtos, quanto podem ser utilizados apenas um percentual deles. 

Independentemente de o sistema informatizado não fazer previsão da reserva 
de cotas, temos de adotar uma forma que independa do sistema para atender a 
legislação. 

A Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014 que promoveu 
modificações na Lei Complementar 123, de 2006, que institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, veio a reforçar o tratamento 
diferenciado conferido às microempresas e empresas de pequeno porte pelo 
ordenamento jurídico. 

A alteração do artigo 48 prevê uma série de medidas com o fim de 
implementar concretamente o tratamento favorecido às ME e EPP em licitações 
públicas, dentre as quais, a realização de certames destinados 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) e a cota de até 25% para 
aquisições de natureza divisível.  



 

 

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) 

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) 

§ 1º (Revogado).  (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) 

O inciso III do artigo 48 prevê que a Administração altera também a expressão 
“poderá” por “deverá”, ou seja, passa a ser um dever e não uma faculdade a reserva 
da cota de até 25% na aquisição de bens divisíveis. 

Foi revogado o seu parágrafo único que dispunha: 

§ 1º O valor licitado por meio do disposto neste artigo não poderá exceder a 
25% (vinte e cinco por cento) do total licitado em cada ano civil. 

Cumpre lembrar que o artigo 49 da Lei Complementar 123 versa sobre as 
limitações à prática do tratamento diferenciado em favor das microempresas e 
empresas de pequeno porte. 

A inaplicabilidade ocorrerá quando:  

a) não existirem mais de três microempresas e empresas de pequeno porte 
no local ou na região, capazes de atender as exigências do edital;  

b) as regras de preferência não implicarem vantagens para a Administração 
ou lhe acarretarem prejuízo em relação ao objeto licitado. 
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Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar 
quando: 

I - (Revogado); (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) (Produção de efeito) 

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. 48.1 (Redação dada 
pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

Observa-se que o incido I do artigo 49, trazia a necessidade de expressa 
previsão do tratamento diferenciado nos certames licitatórios.  

O inciso foi revogado e assim, independe de previsão no edital.  

De qualquer forma, entendemos que a previsão em edital é imprescindível, 
tendo em vista que através dela serão dispostos os procedimentos, prazos e outras 
diretrizes para a efetivação do benefício. 

Parece que não é o caso de inaplicabilidade do tratamento diferenciado em 
favor das microempresas e empresas de pequeno porte, posto que nada consta do 
processo administrativo. 

Os privilégios conferidos às microempresas e empresas de pequeno porte 
possuem acolhimento constitucional, conforme o disposto no artigo 170, inciso IX, da 
Constituição Federal: 

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) 

E ainda: 

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, 

                                                           

1 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) 
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tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de 
lei. 

Verifica-se que o tratamento diferenciado em favor das microempresas e 
empresas de pequeno porte tem por finalidade permitir que empresas destituídas de 
grande porte sagrem-se vencedoras nas licitações e possam concorrer de forma 
equânime com as outras empresas. 

Lembramos que atender ao princípio da isonomia é dar tratamento igual, aos 
iguais e, desigual, aos desiguais. 

O tratamento diferenciado está assegurando o princípio da isonomia, 
devendo, por outro lado, ter em mente que esse tratamento diferenciado deverá 
observar também o princípio da proporcionalidade a fim de não se desviar da intenção 
do legislador constituinte gerando diferenciações desarrazoadas. 

Assim e considerando que a intenção da legislação é garantir que, das 
aquisições de bens divisíveis, uma cota seja reservada para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, entendemos que não basta prever, para efeito de 
registro de preços, nos termos de referência a descrição de um bem com quantidade 
de até 25% reservada para estas e a mesma descrição com a quantidade de até 75% 
para as demais. 

A previsão é necessária, mas, não é suficiente. Somente este ato nada 
garantirá, posto que a Administração não está obrigada a utilizar toda a previsão dos 
registros de preços. 

Temos alguns exemplos de editais de outros municípios: 

O edital do Pregão Nº 274/2014 que visa selecionar propostas para obtenção 
de REGISTRO DE PREÇOS, para eventual aquisição de materiais elétricos para 
manutenção e expansão da rede elétrica da iluminação pública no município de 
Petrolina - PE prevê os quantitativos do objeto desta licitação divididos da seguinte 
forma: 

ITENS 1-A, 2-A, 3-A, 4-A, 5-A, 6-A, 7-A, 8-A, 9-A, 10-A, 11-A, 12-A, 13-A, 14-A, 15-A e 16-A 
(Cota Principal) – correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades de cada 
item do objeto licitado, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos 
deste edital. 

ITENS 1-B, 2-B, 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, 7-B, 8-B, 9-B, 10-B, 11-B, 12-B, 13-B, 14-B, 15-B e 16-B (Cota 
Reservada) – correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades de cada item 
do objeto licitado, destinado à participação exclusiva das Microempresas – ME, Empresas de 
Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI, sem prejuízo da sua 
participação na cota principal. 

Como condição de participação, esclarece o edital: 

Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 

a) - detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, nos seguintes 
termos: 

a.1) Para os ITENS 1-A, 2-A, 3-A, 4-A, 5-A, 6-A, 7-A, 8-A, 9-A, 10-A, 11-A, 12-A, 13-A, 14-A, 15-A 
e 16-A (Cota Principal) – os interessados que atendam aos requisitos do edital; 



 

 

a.2) Para os ITENS 1-B, 2-B, 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, 7-B, 8-B, 9-B, 10-B, 11-B, 12-B, 13-B, 14-B, 15-B 
e 16-B (Cota Reservada) – somente as empresas enquadradas como Microempresa – ME, 
Empresa de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI, nos termos da 
Lei Complementar n° 123/2006, alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014. 

Para o julgamento: 

Para efeito de seleção será considerado o MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM. 

Para a Cota Reservada, não havendo vencedor, o objeto poderá ser adjudicado ao vencedor 
da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, de forma sucessiva, 
desde que pratique o preço do primeiro colocado, observado ainda o item seguinte; 

Se a mesma empresa vencer a Cota Reservada e a Cota Principal, a contratação deverá 
ocorrer pelo menor preço ofertado pela referida empresa; 

Assim, consta das especificações técnicas, anexo do edital: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. VALOR 
MÉDIO 
UNIT.R$ 

VALOR 
MÉDIO 
TOTAL 

01 – 
A 

Relé fotoelétrico NF com 
base 

Unid. 300 25,92 7.776,00 

01 - B Relé fotoelétrico NF com 
base (Cota reservada para 
ME; EPP e MEI, conforme 

art.48, inciso III da Lei 
complementar 123/2006 

alterada pela Lei 
complementar 147/2014). 

Unid. 100 25,92 2.592,00 

02 - A Luminária Pública com 
soquete e 27 proteção em 

policarbonato para 
lâmpada de 70W. 

Unid. 225 74,61 16.787,25 

02 - B Luminária Pública com 
soquete e 27 proteção em 

policarbonato para 
lâmpada de 70W. (Cota 

reservada para ME; EPP e 
MEI, conforme art.48, 

inciso III da Lei 
complementar 123/2006 

alterada pela Lei 
complementar 147/2014). 

Unid. 75 74,61 5.595,75 

Este é o modelo mais encontrado nos editais e entendo que poderá ser 
adotado, porém mesmo o edital fazendo a reserva da cota, não garantirá que a 
contratação respeitará o percentual, senão vejamos: 



 

 

Temos que alguns alegam que, para respeitar a cota, as requisições usarão 
todo o quantitativo das microempresas e empresas de pequeno porte e, após o 
esgotamento, passarão a usar o quantitativo das demais. 

Ora, já vimos que o registro de preços não obriga à Administração, que pode 
usar do registro na quantidade que desejar, quando não comprovada a vantajosidade 
na utilização.  

Então suponha que a Administração não utilize 100% do quantitativo e sim 
somente 50%.  

Requisitando todo o quantitativo da cota reservada de 25% antes da outra 
cota, neste caso, teria sido garantida para as microempresas e empresas de pequeno 
porte 50% do quantitativo registrado e não até 25% como determina a lei. 

Haveria um desrespeito às demais empresas na sua cota de 75% em 
detrimento da cota reservada. 

Não vemos outra alternativa a não ser prever expressamente no edital, que a 
garantia terá de estar presente em cada requisição dos bens registrados. 

Assim, quando qualquer dos órgãos for efetivar a requisição de bem 
registrado com previsão de reserva de cota, deverá requisitar o quantitativo 
estabelecido para cada situação, ou seja, o percentual reservado e registrado para ME 
e EPP e o percentual da outra empresa, isto do quantitativo total de sua requisição. 

Exemplificativamente temos que, na hipótese de uma secretaria requisitar 
100 (cem) canetas, deverá o setor administrativo que efetua as requisições, requisitar 
25 (vinte e cinco) para o registro da microempresa ou empresas de pequeno porte 
vencedora para aquele item e 75 (setenta e cinco) para a outra empresa vencedora da 
cota não reservada.  

No presente caso, a requisição seria direcionada, percentualmente, para os 
itens registrados com o mesmo número e letras diferentes, ou seja, 75 canetas do item 
1-A e 25 canetas do item 1-B. 

Com este procedimento a cota será observada, durante e até o final da 
vigência da ata, seja ela utilizada no total de seu quantitativo ou não. 

É o parecer.  

 

Curitiba, em 04 de setembro de 2015. 

 

Denise Maria Vilela 

Procurador 

OAB/PR 11.784 

 

 


