
1 A LC 123/06 E SEUS REFLEXOS NO PROCEDIMENTO LICITATÓRI O 

 

 

1.1 BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA LC 123/06 

 

 

         A lei complementar no 123/2006 surgiu da consolidação de numerosos projetos, 

objetos por sua vez, de diversas emendas em ambas as casas do Congresso Nacional. 

         Essa “lei geral da micro e pequena empresa” foi editada com o objetivo de 

regulamentar o parágrafo único do artigo 146 e o inciso IX do artigo 170 da 

Constituição Federal, estabelecendo assim, 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 e (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. 

         Assim, o tratamento privilegiado às microempresas e às empresas de pequeno 

porte não ficou somente disposta na Carta Magna o legislador incluiu esse benefício no 

artigo 1o da LC 123/06 em relação à ordem fiscal e nos artigos 44 e 47 da mesma Lei 

quando o assunto é aquisições públicas. 

         Para Marçal Justen Filho (2007, p.33),  

 

a Constituição adotou a orientação de que benefícios restritos às 

pequenas empresas e uma solução destinada a promover a isonomia: 

as pequenas empresas devem ser protegidas legislativamente como 

meio de compensar a insuficiência de sua capacidade econômica para 

competir com as grandes empresas. 

 

         Nos Estados Unidos, Jonas Lima (2007, p.3) descreve que 

 



a política de inserção de pequenas empresas nas compras 

governamentais começou ainda na década de 40, a agência 

independente The U. S. Small Business Administration, atualmente 

possui uma detalhada base de dados das empresas que se enquadram 

no conceito de small business, inclusive com previsão de 

recertificação periódica do estado da empresa. 

 

         Tendo em vista o objeto do artigo, analisaremos tão somente as normas relativas 

às licitações públicas para as micro e pequenas empresas pela Lei complementar 123 de 

2006. 

         Assim, os artigos 42 a 49 da Lei Geral da micro e pequena empresa prescreve 

normas que afetam as aquisições públicas. Os artigos 42 e 43 enunciam normas sobre a 

comprovação da regularidade fiscal por parte das microempresas e das empresas de 

pequeno porte. Os artigos 44 e 45 estatuem em favor delas direito de preferência. Já o 

artigo 46, autoriza-as a emitir cédula de crédito microempresarial, na forma de 

regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. Os artigos 47, 48 e 49 dispõem sobre 

tratamento privilegiado e simplificado para as microempresas e as empresas de pequeno 

porte, desde que previsto e regulamentado na legislação do respectivo ente.  

         No entanto, a maior parte das disposições relativas a benefícios licitatórios, 

designada na Lei Complementar no 123 de 2006, apresenta natureza auto-aplicável. 

Como se passa com os artigos 42 e 43, que tratam da regularidade fiscal das 

microempresas e das empresas de pequeno porte e com os artigos 44 e 45, que versam 

sobre o direito de preferência. 

         Já os artigos 47 e 48 da Lei Complementar no 123, deve ser previsto e 

regulamentado na legislação do respectivo ente. Desse modo, os dispostos nos artigos 

supracitados demandam, inclusive, lei ordinária para ser aplicado, não bastando 

regulamento do Poder Executivo.  

         No magistério de Marçal Justen Filho (2007, p.107),  

 

os dispositivos dos artigos 47 e 48 não tem natureza de lei 

complementar, ainda que tenham a aparência correspondente à figura.  

A eficácia jurídica dos referidos dispositivos deriva da competência 

da União para editar lei ordinária veiculadora de normas gerais sobre 

licitação. 

 



 Vale lembrar, que a União editou o Decreto no 6204, de 5 de setembro de 2007, 

veiculando o Regulamento a ser aplicado em sua órbita federativa. 

         Não resta dúvida, da inconstitucionalidade em estabelecer preferências de cunho 

absoluto, sendo reservado a totalidades das contratações administrativas para 

microempresas e empresas de pequeno porte. E mais, é evidente a auto-aplicabilidade 

dos artigos 42 a 45 da Lei Geral de microempresas e empresas de pequeno porte, porém 

os artigos 47 e 48 sofrem com a dependência de uma lei ordinária para serem aplicados 

em cada caso concreto. 

   

 

1.2 UM NOVO CONCEITO PARA A HABILITAÇÃO DAS MICROEMPRESAS 

 

 

         Na Lei 8666/93 o trâmite de um procedimento licitatório compreende as seguintes 

fases: edital, habilitação, classificação, homologação e adjudicação.  

         Neste início, a importância está relacionada com a habilitação dos proponentes, ou 

seja, a Administração Pública vai verificar se os licitantes preenchem ou não requisitos 

necessários para a licitação conforme o edital. Estes requisitos estão inseridos no artigo 

27 da Lei 8666/93 como as capacitações jurídicas, técnica e econômico-financeira dos 

interessados, além da regularidade fiscal e o cumprimento do inciso XXXIII do artigo 

7o da Constituição Federal. 

         Maria Sylvia di Pietro (2001, p.329) conceitua  

 

a fase de habilitação examinados os documentos, serão considerados 

habilitados os licitantes que tiverem atendido às exigências do edital, 

não sendo permitido, após o ato público de abertura dos envelopes, a 

apresentação ou substituição de documentos. Os licitantes que não 

estiverem com a documentação em ordem serão considerados 

inabilitados para participar da licitação e recebe de volta, fechado, o 

envelope contendo sua proposta.  

 

         Desta forma, o objeto de estudo é a Lei 123 enfatizando os artigos 42 e 43 que 

asseguram às microempresas e empresas de pequeno porte um benefício específico e 

determinado, relativamente à questão da habilitação. 



         A rigor, o artigo 42 da Lei 123/06 prescreve que, nas licitações públicas, a 

comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 

somente devem ser exigidas para efeito de assinatura de contrato.  

         Do mesmo modo, o artigo 43 da mesma lei menciona que as microempresas e 

empresas de pequeno porte devem apresentar as certidões de regularidade fiscal 

normalmente, durante a licitação, tal quais os demais licitantes, dentro do envelope 

destinado aos documentos de habilitação. Porém, se houver problemas com algumas das 

certidões pertinentes à regularidade fiscal delas, a Administração Pública não deve 

inabilitá-las. Assim, o juízo sobre a habilitação das microempresas e das empresas de 

pequeno porte cujas certidões apresentaram defeitos é suspenso.  

         Em outras palavras, no término da fase de habilitação, as microempresas e as 

empresas de pequeno porte cujas certidões de regularidade fiscal apresentam defeitos, 

não devem ser habilitadas nem inabilitadas. 

         Na mesma linha, Marçal Justen Filho (2007, p.42) entende que  

 

o conteúdo do benefício reside não na dispensa de apresentação 

de documentos de regularidade fiscal, nem se trata da dilação 

quanto a oportunidade própria para exibição dos documentos. O 

que se faculta é a desnecessidade de perfeita e completa 

regularidade fiscal no momento de abertura ou do julgamento 

do certame.  

 

         O artigo 43, 1o da Lei 123/2006 descreve o prazo de dois dias úteis no caso de 

alguma restrição para comprovação da regularidade fiscal, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame.  

         Na interpretação hermenêutica do artigo supracitado, a redação é imprecisa e gera 

dificuldades, pois o problema fundamental é o seguinte: em que momento os licitantes 

são declarados vencedores? 

         Segundo a Lei 8666/93, nas licitações tradicionais, não há referência expressa para 

resposta da questão, é necessário a busca de uma analogia na Lei 10520/2002 ( Lei do 

Pregão) onde conclui que o licitante é declarado vencedor quando a comissão de 

licitação termina o julgamento das propostas. 

         Mesmo utilizando-se dessa interpretação analógica, Marçal Justen Filho (2007, 

p.69) coloca várias hipóteses antes da conclusão do julgamento das propostas, como 



mostrado a seguir: “(I) depois de classificadas as propostas, antes a abertura da 

oportunidade para interpor recurso, (II) depois de decididos os recursos, antes da 

homologação e adjudicação ou (III) depois de encerrada a licitação com a adjudicação 

do objeto ao vencedor”. 

        Para o Mestre Marçal Justen, a Lei 123/2006 optou pela terceira alternativa, ou 

seja, ocorre a adjudicação em favor do interessado antes dele promover a regularização. 

         O artigo 43 do 2o artigo da Lei 123/06, mostra que se a microempresa ou a 

empresa de pequeno porte declarada vencedora, não regularizar a documentação, 

implicará decadência do direito e deve ser penalizada segundo o artigo 81 da Lei 

8666/93. 

         Ainda com base no escólio de Marçal Justen Filho (2007, p. 75), pode afirmar que 

se o adjudicatório não comprovar a regularização dos defeitos, a autoridade competente 

deverá promover o desfazimento da adjudicação e dos atos de conclusão do certame. 

 Data vênia, as palavras do Ilustríssimo Marçal Justen Filho, deve-se observar 

que a adjudicação é o último ato do processo licitatório, assim, a microempresa ou a 

empresa de pequeno porte que for declarada vencedora daí sim ela será obrigada a 

regularizar a questão e somente a partir disso é que a licitação será homologada e 

adjudicada em seu favor. 

         Ato contínuo, in fine do artigo 43 da Lei 123, ao aplicar as penalidades previstas 

no artigo 81 da Lei 8666/93 nos traz controvérsias, pois este circunscreve sobre a recusa 

injustificada de celebração contratual, quando o adjucatório estará sujeito às sanções 

administrativas previstas no artigo 87 (advertência, multa, suspensão do direito de licitar 

/ contratar com a administração pública e declaração de idoneidade) e aquele que faz 

menção sobre a matéria de não-regularização de documentação, portanto, atinente à 

classificação. 

         Nesse diapasão, Ivan Barbosa Rigolin (2006, p.6) descreve que “não se concebe 

estabelecer alguma penalidade à micro e pequena empresa que, vencedora, deixar de 

apresentar a habilitação fiscal exigida”. O artigo 81 da Lei de licitações se refere ao 

vencedor que deixar de comparecer para contratar, quando ainda está válida a sua 

proposta. Não tem sentido aplicar este mesmo rigor a quem simplesmente não consegue 

se habilitar.  

 Por derradeiro, o legislador foi rígido ao instituir as penalidades previstas no 

artigo 81 da Lei 8666/93, caso a microempresa ou empresa de pequeno porte deixasse 



de apresentar a habilitação fiscal exigido. Se o mesmo quis ser tão severo, porque não 

demandou a habilitação fiscal desde o início do procedimento licitatório. 

 

 

1.3 DIREITO DE PREFERÊNCIA 

 

         O artigo 44 da Lei 123/06 estabelece um novo critério de desempate nas licitações 

públicas, independentemente de modalidade, quando delas participarem microempresas 

ou empresas de pequeno porte. O dispositivo assegura o desempate em favor de 

microempresas e/ou pequenas empresas, caso uma dessas acabe empatada com licitante 

que não seja dessa categoria empresarial. 

         Mas o parágrafo 1o do artigo 44 determina que se entenda 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.  

         Para Marçal Justen Filho (2007, p.25) “a lei complementar criou um empate ficto, 

pois produz, desse modo, uma ficção de empate, na medida em que, sob o prisma 

aritmético, não existe igualdade de valores”.  

         Já Kiyoshi Harada (2007, p.5),  

 

adverte como falar em empate, se determinada proposta supera em 

até 10% a proposta mais bem classificada? Criou-se, por meio de 

artifício legislativo, um novo conceito de empate, que violenta a 

própria etimologia da palavra, atentando contra o princípio da 

razoabilidade que se coloca com um limite à atividade legislativa. 

Portanto o parágrafo 1o, assim como o parágrafo 2o do citado artigo 

44 são ineficazes. São nulos e incapazes de produzir efeitos jurídicos.  

 

         Peçamos licença para discordarmos com o jurista Harada; interessante observar 

que, para efeito da lei, a preferência assegurada à pequena empresa não se traduz como 

já vencedora, mas o dispositivo legal cria a ela uma faculdade de alterar a proposta 

apresentada, reduzindo o seu valor para montante inferior àquele constante da proposta 

do licitante normal até porque o direito pode criar ficções. Esse empate é uma ficção 

jurídica. Não admitir essa possibilidade seria deitar por terra uma série de institutos de 



direito como, por exemplo: a pessoa jurídica, ou será que alguém já viu uma pessoa 

jurídica indo tomar uma cerveja na paulista???? .     

         Ato contínuo, o artigo 45 da Lei 123/2006, ainda assevera sobre o empate, o inciso 

I descreve a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada deve 

cobrir o menor preço até então ofertado, reduzi-lo. Se o fizer, o objeto da licitação deve 

ser adjudicado a ela.  

         Vale lembrar, na hipótese desse procedimento, não lograr êxito (porque o licitante 

não apresentou proposta inferior, ou mesmo que tenha apresentado, não venha a ser 

contratando por outro fator), será providenciada a convocação dos remanescentes desse 

rol para o exercício da mesma faculdade como disposto no inciso II do artigo 45. 

         Ivan Barbosa Rigolin (2006, p.7) “assinala o dispositivo como uma infâmia, pois 

há milênios e desde sempre ad impossibilia memo tenetur, ou seja, ninguém está 

obrigado ao impossível”.  

         Diante desse paradoxo, mais uma vez, há de se buscar lógica no texto legal para a 

sua aplicação. 

         Assim, de acordo com as palavras de Antônio Cintra do Amaral (2003, p.78), “o 

intérprete de uma norma jurídica deve buscar o seu sentido sem se ater à literalidade do 

texto”.  

         O mestre Carlos Maximiliano (1998, p.57) enfatiza que “na dúvida entre a letra e 

o espírito, prevalece o último”.  

         Percebe-se no artigo 45 da Lei Complementar 123 uma tendência na evolução 

legislativa da disciplina das licitações. A possibilidade de alterações na proposta 

originalmente formulada é uma solução que se vem generalizando. 

         Atente-se para o artigo 47 que indica a possibilidade de outras formas de 

tratamento diferenciado para as microempresas e pequenas empresas, às quais poderão 

ser implementadas pela União, pelos Estados, pelos Municípios e pelo Distrito Federal, 

objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social na esfera local, a 

ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. 

         É evidente no artigo 47 a existência de licitações que assegurariam vantagens às 

pequenas empresas como meio de promover certos fins de grande relevância. 

         Marçal Justen Filho (2007, p.109), ao analisar o artigo 47 da Lei 123/06 relata  

 

a disciplina como contratação e não de licitações, ou seja, as 

restrições facultadas no tocante às licitações são umas simples 



decorrências de uma disciplina peculiar relativamente a determinadas 

espécies de contratações. Bem por isso, seria mais adequado aludir a 

contratações diferenciadas do que a licitações diferenciadas.  

 

         Ainda com base no escólio de Marçal Justen Filho (2007, p.110), o artigo em 

comento, “ao assegurar a promoção do desenvolvimento econômico e social (no âmbito 

municipal e regional), nos mostra a ampliação da riqueza e a melhoria das condições de 

realização dos direitos fundamentais”. Porém, nos ensinamentos do mestre, a utilização 

da preposição “e” impõe a necessidade de ser buscado tanto o desenvolvimento 

econômico como o social. Parece perfeitamente válido que a solução seja apta a 

promover apenas uma das duas facetas. 

         Algumas condições se impõem para a implementação do tratamento diferenciado 

mencionado no artigo 47. A primeira é a existência de diploma legal regional, isto é, há 

a necessidade específica do ente federativo. Depois o atendimento a uma das condutas 

licitatórias dispostas no artigo 48, a saber: (I) processo licitatório destinado 

exclusivamente às microempresas e às pequenas empresas nas contratações cujo valor 

não exceda a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

         É válido ressaltar o Decreto 6204/2007 que regulamenta o tratamento favorecido, 

diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas 

contratações públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da Administração Pública 

Federal, pois em seu artigo 6o reiterou o disposto no artigo 48, inciso I da lei 

complementar no 123. 

         Mas o dispositivo do artigo 9o do Decreto 6204/2007 estabelece situações onde o 

artigo 6o da mesma Lei não poderá ser aplicada ao tratamento diferenciado nas 

microempresas e pequenas empresas na esfera federal tais casos: (I) não houver um 

mínimo de três fornecedores competitivos; (II) se o tratamento diferenciado e 

simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para 

a administração; (III) licitação for dispensável inexigível; (IV) a soma dos valores 

licitados ultrapassar 25% ( vinte cinco por cento ) do orçamento disponível para 

contratações em cada ano civil e (V) os tratamentos diferenciados e simplificados for 

capaz de alcançar a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito 

municipal e regional, ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à 

inovação tecnológica. 



         Ainda em análise do artigo 48, inciso II, a Lei Complementar menciona o 

processo licitatório com a exigência de que os licitantes realizem a subcontratação de 

microempresa ou pequena empresa, desde que o percentual máximo do objeto a ser 

subcontratado não ultrapasse 30% ( trinta por cento ) do total licitado. 

         O grande problema está no critério de escolha da microempresa ou empresa de 

pequeno porte, pois a finalidade buscada pela regra poderá ser frustrada por meio de 

artifícios reprováveis. Em outras palavras, há o risco da criação fantasma de uma 

microempresa ou empresa de pequeno porte para relações pessoais, só para satisfazer a 

exigência legal. 

         Ademais, como ressalta Marçal Justen Filho (2007, p.118), “a subcontratação 

obrigatória não poderá ser admitida nas hipóteses em que se configura um vínculo de 

natureza personalíssima entre Administração Pública e particular contratado”.  

         Joel de Menezes Nilburh (2007, p.8) ressalta severas críticas “pois considera que o 

disciplinamento restringe a competitividade e faz com que a Administração Pública 

forme contratos com preços elevados e ampliando ainda mais o custo Brasil”. 

         Com base nas palavras do renomado administrativista, é através da competição 

que a Administração conseguirá obter as vantagens para a celebração do contrato 

administrativo e, por outro lado, fomentará as condições de concorrência no mercado 

ofertante.  

         Merece ser transcrita a observação de Helly Lopes Meirelles (1979, p.51), o qual 

afirma 

 

como ato de comércio por parte do vendedor, a compra de coisas 

móveis pela administração se reveste das mesmas características dos 

negócios mercantis, sendo lícita e normal a competição de preços e 

vantagens de pagamento que devem ser sempre aproveitados pelo 

Poder Público na forma usual do comércio entre particulares. 

 

         Diante da busca da posição mais vantajosa para a Administração é que a 

competição entre os ofertantes ganha destaque. É neste sentido que o princípio da 

competição aparece como ordenador do certame licitatório, pois é com a manifestação 

da contenda entre os ofertantes que a licitação propiciará a possibilidade da 

Administração escolher a melhor situação, o que não ocorre com o dispositivo 48 e 

incisos da LC 123/06, pois restringe a competição tendo a licitação como objetivo 



básico a busca da proposta mais vantajosa e este objetivo será tanto mais alcançado 

quanto mais competição existir no certame. 

         De fato, merece destaque o artigo 7o do Decreto 6204/2007 que forneceu 

inovações no dispositivo 48, inciso II da Lei Complementar 123/06. O artigo 7o, inciso 

III, do regulamento impõe a obrigatoriedade de o licitante apresentar juntamente com a 

própria documentação comprobatória de sua habilitação também a documentação 

pertinente à regularidade fiscal e trabalhista das microempresas de pequeno porte. 

         Para Marçal Justen Filho (2007, p. 117-118),  

 

a previsão é inválida, ora não existe vínculo jurídico da subcontratada 

com a Administração Pública. O vínculo de subcontratação instaura-

se exclusivamente entre o particular contratado e a microempresa ou 

empresa de pequeno porte. A Administração Pública não é titular de 

qualquer faculdade para impor a regularidade fiscal de terceiros que 

se vinculem ao particular contratado. Muito mais desapropriada é a 

exigência de comprovação da regularidade trabalhista da 

subcontratada. 

 

         Vejamos o acórdão no 1979/2006 do tribunal de contas da União: “Entre incluir 

requisitos de habilitação de regularidade fiscal da documentação prevista no artigo 29 

da Lei 8666/93, a exemplo de certidões de regularidade sindical, negativa de débito 

salarial e negativa de infrações trabalhistas”. 

         No mesmo sentido, o enunciado no331 do Tribunal Superior do Trabalho: “A 

Administração Pública apenas pode ser responsabilizada por dívidas atinentes ao objeto 

executado perante ela. Se o contratado tinha dívidas trabalhistas anteriores, a 

Administração Pública não pode ser responsabilizada pelo valor correspondente. 

Portanto, a comprovação da regularidade trabalhista anterior é absolutamente 

irrelevante”. 

         Por fim, inciso III do artigo 48 consiste em promover a divisão do objeto licitado, 

de modo que seja reservada uma cota (não superior a 25% do total) para contratação de 

pequenas empresas. 

         Ivan Barbosa Rigolin (2007, p.5) classifica o inciso III como  

 



de uma imoralidade sem tamanho, pois permite que o edital reserve 

parte do objeto a micro e pequenas empresas, pouco importando se o 

preço dessas foi excessivo ou mesmo muito superior ao da empresa 

vencedora, o que é sumamente deletério ao poder público, ou seja: 

desperdiça-se dinheiro público com propostas que não sejam as 

melhores e mais vantajosas, apenas porque são de micro e pequenas 

empresas. Neste ponto, o legislador, se é que se deu conta do 

despautério da regra, perdeu por completo o senso comum e o pouco 

espírito que lhe restava, e o inciso deve merecer repúdio, o mais 

veemente por parte de qualquer administrador sério.  

 

         Não resta dúvida que o legislador ao incluir o artigo 48 e incisos da Lei 

Complementar 123/06, distanciou-se as inovações e vantagens a microempresa e a 

empresa de pequeno porte do objetivo primordial de uma licitação. A preocupação de 

levar uma proposta mais vantajosa para a administração, e ao mesmo tempo, a 

possibilidade da participação dos particulares no certame foi deixada de lado pelo 

dispositivo. 

         Por isso, são de suma importância as palavras de Pedro de Menezes Niebuhr 

(2004, p.7) para questionarmos os dispositivos legais mencionados. Vejamos  

 

Todos os participantes do certame tenham condições reais, desde que 

aptos a cumprir com a execução do objeto do contrato, de disputar o 

contrato de forma justa, leal e honesta, sem que pretensões estranhas 

ao interesse público possam, de qualquer maneira, frustrar sua 

participação.  

 

         É complicado avaliar, os efeitos que serão produzidos pela aplicação das 

inovações trazidas pelos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n 123. Alguns 

dispositivos não merecem aplauso, por melhores que tenham sido as intenções que 

nortearam a sua introdução. 

         Ao invés de produzir-se a simplificação e a racionalização dos certames, 

introduzem-se regras que vão tornando a licitação um processo administrativo cada vez 

mais incompreensível para os leigos. 

         A pequena empresa adquire vantagem competitiva em face dos demais licitantes, 

eis que os seus custos tributários passam a ser muito menores. Logo, a proposta 



formulada pela pequena empresa apresentará valor mais reduzido, o que lhe assegurará 

à pequena empresa o privilégio de regularização fiscal tardia. 

         Neste caso, é necessário manter uma sistemática de controle cada vez mais 

intenso, especialmente no tocante às contratações e licitações diferenciadas, para evitar 

que os recursos públicos sejam malbaratados. 

         A Lei Complementar 123/06 surgiu trazendo privilégios para as microempresas e 

as empresas de pequeno porte em tese não seja de antemão inconstitucional, por 

violação ao princípio da isonomia, porém é imposto analisar as respectivas normas, 

avaliar, caso a caso, em que medida o legislador desigualou, tudo sob a mira da 

razoabilidade. 

         Vale lembrar, que estes apontamentos críticos vêm esclarecer a dinâmica das 

microempresas e empresas de pequeno porte nas aquisições públicas, porém é 

necessário o incentivo à adoção de políticas públicas destinadas a promoverem a justiça 

social e a realização dos valores fundamentais consagrados constitucionalmente. 

 

 

São Paulo, 16 de março de 2009. 

 

Geyza Dias Antunes Covre 

Advogada 

Membro Efetiva da Comissão de Direito Administrativo 
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