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COMENTÁRIOS SOBRE A LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123 DE 14 DE 
DEZEMBRO DE 2006 

 
 
 

CAPÍTULO V – SEÇÃO ÚNICA – DAS AQUISIÇÕES PÚBLICAS 
 
 

Verificando a letra do artigo 42 parece, á primeira  vista, que há uma 
incongruência com o disposto no artigo 43 eis que o  artigo 42 menciona que nas 
licitações públicas a comprovação  de regularidade fiscal das microempresas e 
empresas de pequeno porte somente será exigida para  efeito de assinatura de 
contrato. 
 
Ora o artigo 43  menciona que as microempresas e em presas de pequeno porte 
por ocasião da participação em certames licitatório s DEVERÃO APRESENTAR 
TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃ O DE 
REGULARIDADE FISCAL MESMO QUE ESTA APRESENTE ALGUMA  RESTRIÇÃO. 
 
Assim concluímos que a micro e pequena empresa pode rão participar do 
certame mesmo com a situação irregular a qual dever á ser sanada no prazo de 
2(dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período,  a critério da Administração 
tomado como termo inicial aquele de sua declaração como vencedor do 
certame.( § 1º do artigo 43). 
 
Portanto se estiver em situação irregular, por exem plo, perante a Fazenda 
Federal e União e sagrar-se vencedora do certame es ta situação deverá estar 
regularizada nos prazos acima mencionados sob pena de  decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no a rtigo 81 da Lei 8666/93 e 
alterações posteriores, podendo a Administração con vocar os licitantes 
remanescentes na ordem de classificação para assina r o contrato ou 
simplesmente revogar a licitação. (§ 2º do artigo 4 3). 
 
Como se verifica a lei não estende tal faculdade às  empresas de médio e grande 
porte. 
 
Ora, tais disposições deitam por terra o princípio da isonomia  previsto  no artigo 
3º da Lei 8666/93 e alterações posteriores na exata  medida em que dispensa 
tratamento desigual a favor das micro e pequenas em presas em detrimento de 
outras que não  se enquadrem naquela classificação,   inclusive as de médio 
porte, que também  estarão  prejudicadas nos certam es. 
 
Cremos que os incentivos podem ser dados mas não co m o sacrifício dos 
direitos de outros potenciais participantes de cert ames licitatórios e, que não se 
enquadram como micro e pequena empresa, direitos es ses assegurados pela Lei 
8666/93 e alterações posteriores, o que não pode se r ignorado. 
 
Verificando-se as disposições dos artigos 42 a 49 n ota-se claramente essa 
distinção e o tratamento desigual dispensado as emp resas de médio e grande 
porte,  ao arrepio da isonomia garantida a pela Lei  8666/93. 
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Da mesma forma afronta o disposto no artigo 5º da C onstituição Federal que 
afirma serem todos iguais perante a Lei SEM DISTINI ÇÃO DE QUALQUER 
NATUREZA, o que não está ocorrendo com esta Lei no que se refere às 
aquisições públicas. 
 
Não se pode conceber que no intuito de proteger alg uns outros sejam 
sacrificados ou prejudicados. As empresas não podem  ser penalizadas por 
serem de médio e grande porte e por isso se verem p raticamente alijadas dos 
certames dos quais participem as micro e pequenas e mpresas nos casos de 
empate das propostas. 
 
E isso ocorre com a letra do artigo 44 pelo qual é assegurada, como critério de 
desempate PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA AS MICROE MPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 
 
Indo mais além na ilegal distinção considera a lei,  no § 1º do artigo 44, como 
empate os valores apresentados pela microempresas e  de pequeno porte  até 
10% superiores à proposta melhor classificada, desd e que não seja outra 
microempresa ou de pequeno porte. 
 
Assim,  se outra empresa, que não micro ou de peque no porte, classificou-se em 
primeiro lugar por ofertar o  menor preço como cons iderar-se como empate com 
a microempresa ou de pequeno porte que ofertou um p reço 10% superior. Ora  se 
a licitação é do tipo menor preço, com tal atitude esta determinação editalícia não 
foi observada em evidente prejuízo para a empresa cl assificada em primeiro lugar 
e com menor preço e total afronta a Lei 8666/93 e a lterações posteriores  e ainda 
à Constituição pois o direito à contratação pelo cr itério de menor preço seria da 
empresa colocada em primeiro lugar mesmo não sendo microempresa ou de 
pequeno porte. 
 
A desigualdade continua com a letra do artigo 45 qu e estabelece os critérios a 
serem adotados para desempate. Assim vejamos: 
 
No caso de empate (?) o  inciso I faculta às  micro empresas e empresas de 
pequeno porte melhor classificada a apresentar  pro posta de preço inferior 
aquela considerada vencedora do certame, situação e m que lhe será adjudicado 
a seu favor o objeto do certame. 
 
 

• Pelo § 1º do artigo 44 mesmo que o preço da empresa  de  médio ou grande 
porte  seja  um “ x” e o da micro empresa ou de pequ eno porte for 10% 
superior isto será considerado como “empate”. Logo o preço superior 
a10% é igual ao preço com valor com menos de 10%. A bsurdo. 
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• E ainda, pelo  Inciso I do artigo 45, no caso de “em pate” a microempresa e 
de pequeno porte melhor classificada poderá  aprese ntar proposta de 
preço inferior ao seu preço ofertado o mesmo não oc orrendo com a 
empresa de médio e grande porte. 

 
Portanto, tais disposições vão totalmente contra o disposto na Lei 8666/93 e 
alterações posteriores senão vejamos. 
 
O artigo 45§ 2º dispõe que no caso de empate entre duas ou mais propostas A 
CLASSIFICAÇÕ SE FARÁ OBRIGATORIAMENTE POR SORTEIO E M ATO 
PUBLICO, PARA O QUAL TODOS OS LICITANTES SERÃO CONV OCADOS, 
VEDADO QUALQUER OUTRO PROCESSO ( grifo nosso). 

 
 Da mesma forma abertas as propostas não pode haver  modificação do preço 
ofertado estando os licitantes vinculados aos seus termos e isto  para evitar-
se vícios e desvios. 
 
Como se pode verificar, as disposições da Lei Compl ementar 123,  tornam 
letra morta vários dispositivos da Lei 8666/93  que , conforme seu artigo 1º 
estabelece normas gerais sobre licitações e contrat os administrativos. 
 
Absurda ainda é a letra do Inciso II do artigo 46 d a citada norma 
complementar. Por esse Inciso no caso previsto  no inciso se não houver a 
contratação da microempresa ou de pequeno porte por  alguma razão deverão 
ser convocadas as remanescentes, somente microempre sas e de pequeno 
porte. Ora,  se houver um empresa de médio porte me lhor colocada na ordem 
de classificação, esta não será chamada? É  o que d eixa a entender a letra do 
indigitado Inciso II. 
 
Mais uma vez afronta-se a lei 8666/93 pois não se at ende aqui o disposto no 
artigo 64 § 2º pelo qual a Administração  PODERÁ  ,  (quando no inciso II 
menciona-se SERÃO, como uma imposição) convocar os licitantes 
remanescentes NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO para vir as sinar o contrato 
em igual prazo e nas mesmas condições do primeiro cl assificado, inclusive 
quanto aos preços. 
 
Ora o Inciso II diz apenas que serão convocadas as r emanescentes que se 
enquadrem no disposto nas hipóteses dos §§ 1º e 2º do artigo 44 ou seja 
apenas microempresas e de pequeno porte mesmo que e xistam empresas de 
médio e grande porte em melhor colocação na ordem d e classificação. 
 
Já, pelo inciso III,  somente será realizado o sorte io se ocorrer empate entre 
duas micro empresas, duas empresas de pequeno porte  ou uma 
microempresa com outra de pequeno porte, mesmo porq ue face ao disposto 
nos § § 1º e 2º  do artigo 44 e incisos I e II do a rtigo 43 nunca haverá empate 
entre uma microempresa com uma de médio porte ou de  grande porte e nem 
mesmo de uma empresa de pequeno porte com uma empre sa de médio porte 
ou de grande porte. 
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Tudo o que aqui se afirma se comprova pela letra do  § 1º do artigo 45 quando 
este diz que: “ na hipótese de não contratação nos te rmos previstos no caput 
deste artigo O OBJETO LICITADO  SERÁ ADJUDICADO EM FAVOR DA 
PROPOSTA ORIGINALMENTE  VENCEDORA DO CERTAME. 
 
Tomem como exemplo:  uma empresa de médio ou grande  porte apresentou a  
melhor proposta e foi originalmente a vencedora do certame mas somente 
terá a si adjudicado o objeto da licitação após sup eradas todas as fases 
constantes do Artigo 44 §§ 1º e 2º, Artigo 45 incis os I, II e III. 
 
E mais adiante no § 2º afirma que o disposto neste artigo somente se aplicará 
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apres entada por microempresa 
ou de pequeno porte. 
 
Portanto, com já dito, se a melhor oferta for apres entada por empresa de 
grande porte ou de médio porte esta somente sagrar- se-á vencedora após o 
decurso das etapas mencionadas com evidente quebra do principio da 
isonomia garantido pela Constituição Federal.( Art.  5, caput e art. 37). 
 
Com relação ao artigo 46, porque tal faculdade tamb ém são é estendida às 
empresas de grande e médio porte? Todos tem direito  igual de receber o que 
lhe é devido e se uma abertura foi dada ás microemp resas e de pequeno porte 
esta também, por ser de direito, também deveria ser  estendida às empresas 
de grande e médio porte. 
 
O Artigo 47 somente vem a confirmar o tratamento de sigual entre as 
microempresas e de pequeno porte e as de grande e m édio porte. 
 
O artigo 48 no seu Inciso  I mais ainda confirma tu do quando aqui consta pois 
permite a Administração  “abrir” certame licitatório até o limite de R$80.000,00 
somente para microempresas e empresas de pequeno po rte, dando a 
entender que as empresas de grande porte e de médio  porte não precisam de 
serviços naquele valor. Ledo engano, pois a situaçã o atual do Brasil não 
permite tais luxos. Da mesma forma no seu inciso II  praticamente obriga as 
empresas maiores a proceder subcontratação de micro empresas ou empresa 
de pequeno porte para realização de parte do objeto contratado em limite não 
superior a 30%. Óra, firmas existem que não necessi tam de qualquer 
subcontratação para  levar a cabo o objeto licitado . Como obriga-las a 
proceder tais contratações. Isso por certo irá oner ar os preços ofertados eis 
que nos preços serão incluídas as despesas com a su bcontratação., as vezes 
desnecessária. 
 
De igual forma  com relação ao Inciso III que fixa uma cota de até 25% do 
objeto licitado para contratação de microempredsa o u de pequeno porte no 
caso de licitação por itens. 
 
Entretanto no § 1º impôs uma limitação no caso de v ir o ente publico  aplicar o 
disposto no artigo 48, ou seja  o valor licitado na  forma prevista não poderá 
ser  superior a 25% do  total licitado em cada ano civil. Mesmo assim poderão 
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ser realizadas varias licitações na forma aqui prev ista tendo em vista o 
volume das licitações levada a efeito pela Administ ração  durante o ano civil. 
 
No que se refere ao  § 2º do artigo 48, é certo que  este vai  CONTRA A Lei 
8666/93 e alterações posteriores quando permite que  os empenhos sejam 
emitidos e favor da microempresas e empresas de peq ueno porte 
subcontratadas, isto porque o empenho é personalíss imo da empresa que 
participou do certame a quem cabe toda responsabili dade pela execução do 
contrato não tendo a administração nenhuma forma de  proceder a qualquer 
cobrança ou exigências contra as empresas subcontra tadas e com as quais 
não mantém nenhuma relação contratual. 

 
Nestes casos, a subcontratação não produz nenhuma re lação jurídica não 
podendo nem mesmo a subcontratada demandar contra a  Administração 
sendo certo que a responsabilidade, como já observa do,  é toda do prestador 
do serviço (contratada) em nome do qual será expedi do o empenho  na qual 
deverá constar entre outros, o nome do credor, que é o titular do contrato 
firmado, não cabendo aqui  se falar em empeno em no me da subcontratada, 
terceira estranha ao processo licitatório, ficando por conta exclusiva da 
contratada toda responsabilidade da contratação, so mente podendo a 
Administração  exigir o cumprimento do contrato do titular do mesmo que 
sempre responderá pelos serviços prestados pelas su bcontratadas 
eventualmente. 

 
Finalmente o artigo 49 dispõe que não se aplica o d isposto nos arts. 47 e 48 da 
Lei Complementar nº 123 quando:  
 

• O tratamento diferenciado e simplificado às microem presas e empresas de 
pequeno porte não forem previstos  no ato convocató rio; 

 
• Não houver um mínimo de 3(três) fornecedores compet itivos  enquadrados 

como microempresa e de pequeno porte sediados no lo cal ou na região e 
capazes de atender às exigências do edital 

 
• o tratamento diferenciado às microempresas e empres as de pequeno porte  

não for comprovadamente vantajoso para a Administra ção e não 
representar prejuízo ao conjunto do objeto a ser con tratado 

 
Não se aplicará o disposto nos artigos 47 e 48 da L ei se a licitação for 
dispensável ou inexigível nos termos dos artigos 24  e 25 da Lei 8666/93. 
 
Enfim a Lei Complementar 123/2006 ignora  por compl eto o principio da isonomia 
(igualdade entre os participantes) principio basila r dos certames licitatórios 
 
Por outro lado queremos salientar que esta é a segu nda vez que os autores das 
Leis ignoram completamente o disposto na Lei 8666/9 3. A primeira foi com 
relação ao Pregão instituído por MP e ao arrepio do  que  estabelece o § 8º da Lei 
8666/93 e pelo qual “ É VEDADA A CRIAÇÃO DE OUTRAS M ODALIDDES DE 
LICITAÇÃO PU A COMBINAÇÃO DAS RFERIDAS NESTE ARTIGO ” e agora esta 
Lei Complementar que altera a forma de julgamento d os certames com evidente 
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benefício ás micro e pequenas empresas sacrificando  as medias e grandes 
empresas, cujo pecado foi o de crescerem, criar nov os empregos. Este lei 
inclusive poderá ainda fazer com as micro e pequena s empresas não tenham 
interesse em expandir os seus negócios para gozar d as facilidades concedidas 
pela Lei  Complementar 123 no que se refere à contr atação com o Poder Público 
e com isso deixar de gear novos empregos. 
 
Destaque-se que é necessário haver uma razoável prop orcionalidade entre os 
meios empregados e a finalidade perseguida, sempre em conformidade com os 
direitos e garantias constitucionais. 
 
Sorocaba, 29 de março de 2007 
 
Baddini & Baddini Assessoria e Consultoria em licit ações e Contratos 
Álvaro Baddini Junior 
OABSP22884 
 
 


