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INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 é documento substancialmente constituído por valores jurídicos
estruturais para a nação brasileira. Em outros termos, a Constituição contempla valores jurídicos que
devem constituir um norte hermenêutico, ou, um fio condutor para o estabelecimento de políticas
públicas.

No plano da ordem econômica constitucional o Capítulo I do Título VII da Constituição, que
contempla os princípios gerais da atividade econômica, expressamente consigna o princípio do
tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras.

Neste caminho, a norma contida no art. 179 da Constituição Federal preceitua que “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”.

Uma das Leis de que trata a Constituição, quiçá a mais relevante sobre o tema, é a Lei
Complementar nº 123, o denominado Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

A Lei Complementar nº 123 ingressa no ordenamento jurídico com o propósito específico,
expresso e declarado de determinar o tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às
microempresas e empresas de pequeno porte, especificamente em relação (I) à apuração e
recolhimento de impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mediante regime jurídico 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. Trata a lei de um conjunto de
medidas orientadas a instituir uma condição jurídica privilegiada para as microempresas e empresas
de pequeno porte.

Note-se que há, à evidência, um valor jurídico elementar de índole constitucional a orientar as
condutas da Administração Pública: a proteção, a preservação e o fomento da atividade das pequenas
empresas.

Com substrato neste especial e específico valor jurídico-constitucional se pretende abordar o tema
do fomento estatal às pequenas empresas por intermédio das contratações públicas, em especial em
relação às contratações estatais nos tempos de pandemia do coronavirus.

A IMPORTÂNCIA DAS ME E EPP PARA O EQUILÍBRIO DO MEIO AMBIENTE ECONÔMICO –
O MOTIVO DE FATO PARA FAVORECER AS PEQUENAS EMPRESAS
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Um dos princípios que regem a Administração Pública, de relevância notável, é o princípio da
motivação.

Por força deste princípio, toda e qualquer conduta administrativa deve ser objeto de prévia
apresentação das razões de fato e das razões de direito que levaram à adoção de ato ou contrato
público.

No que diz respeito ao tratamento diferenciado e favorecido para as ME e para as EPP no âmbito
da atividade econômica, há efetivo motivo de fato.

As MPEs representam cerca de 30% da produção de riqueza do país. São responsáveis por 51%
do emprego gerado no país. 1 São fonte indiscutível de riqueza e renda, e de promoção do
desenvolvimento econômico local e regional.

De acordo com o contido no Acórdão nº 892/2020 do Tribunal de Contas da União, as ME e EPP
“são 98,5% das empresas privadas, são responsáveis por 27% do PIB e geram 54% dos empregos no
país”. Concluiu também o Tribunal de Contas da União, em referida decisão, que

A partir dessa observação, dois aspectos relevantes devem ser destacados: o primeiro é que a política
de incentivo à participação de ME/EPP em certames licitatórios tem o objetivo de dinamizar setores
reconhecidamente responsável pelo sustento de milhões de famílias por meio da geração de grande
número de postos de trabalho, bem como por evitar que haja grande concentração de mercado; o
segundo é que, naturalmente, toda política de incentivo tem um custo financeiro (que é de difícil
estimativa conclusiva no presente caso) e que deve, tanto quanto possível, ser explicitado para balizar
a tomada de decisão dos formuladores dessas políticas.

Conforme estudo desenvolvido pelo Sebrae em 2018, a importância das ME/EPP para a economia era
traduzida, à época, pelos seguintes números: representam cerca de 98,5% do total de empresas
privadas; respondem por 27% do PIB; e são responsáveis por 54% do total de empregos formais
existentes no país, empregando, portanto, mais trabalhadores com carteira assinada que as médias e
grandes empresas[footnoteRef:10]. [10: Sebrae. Perfil das Micro Empresas e Empresas de Pequeno
Porte. Publicado em abril/2018. Disponível em:
<https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RO/Anexos/Perfil%20das%20ME%20e%20EPP%20-
%2004%202018.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2020.]

O tratamento diferenciado é um mandamento constitucional inscrito no art. 179 da Constituição
Federal. A Lei Complementar 123/2006, em seu art. 47, caput, estabelece que o objetivo do tratamento
diferenciado das ME/EPP é “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”.

Portanto, trata-se de uma política pública das mais importantes, com a finalidade de, sem deixar de
buscar propostas vantajosas para o Estado, auxiliar os micros e pequenos empreendedores a acessar
o relevante mercado das compras governamentais.

As pequenas empresas são fundamentais para o desenvolvimento sócio-econômico local e
regional. São fontes de geração de emprego e renda no âmbito dos Municípios e de polos regionais.

A existência das pequenas empresas e a efetividade de sua atuação na econômica local e
regional, por outro lado, garantem a livre concorrência. E a existência de um mercado concorrencial é
garantia de qualidade maior e de preços menores.

A supressão ou redução da atividade econômica das ME e das EPP produz impactos expressivos
no equilíbrio do meio ambiente econômico. A eliminação das pequenas empresas, ou a redução de
sua atuação, deixando as atividades econômicas por elas exercidas de forma atomizada e
disseminada, nas mãos apenas de médias e grandes empresas pode produzir gravames aos
consumidores, que, diante da falta de concorrência, potencialmente terão à disposição produtos e
serviços de menor qualidade e de maior preço.

A CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE
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Em que pese a importância das pequenas empresa para o equilíbrio do meio ambiente
econômico, é forçoso reconhecer que as microempresas e as empresas de pequeno porte sempre
tiveram certa circunstância de vulnerabilidade econômica e social.

A realidade sócio-econômica de grande parte dos pequenos empreendedores sempre revelou que
em muitas situações de fato, se tratam de pessoas que não detém, com suficiência, recursos
humanos, materiais e econômicos para iniciar e manter uma atividade econômica de natureza
empresarial de modo duradouro e sustentável – o que produz repercussões importantes no que tange
à sobrevida

Em outros termos, as MPEs tem menor potencialidade de sobrevida e de sucesso do que as
empresas médias e grandes. Nesta perspectiva, as situações de crise econômica, seja de que
natureza forem, tem impacto mais relevante entre as MEPs do que entre as empresas médias e
grandes.

O DEVER JURÍDICO DE FOMENTO E DE PROTEÇÃO DAS MPES

O fomento é uma das formas de intervenção do Estado no domínio econômico. Na expressão de
Floriano de Azevedo Marques Neto (2019, p. 405/410):

Como forma de intervenção indireta na economia, o fomento é capaz de viabilizar a satisfação de
necessidades e interesses públicos com mínima restrição na liberdade e propriedade privada, e sem
que o Estado assuma para si a prestação de uma atividade. Num cenário de crescentes demandas
sociais, acompanhado de limitação de recursos públicos, o fomento vem se apresentando como forma
eficiente para permitir que essas demandas sejam, a partir de estímulos estatais, promovidas pelo
próprio setor privado...

A principal especificidade do fomento em relação a outras formas de intervenção está na estrutura da
atuação estatal adotada na busca de tais objetivos: no fomento, o Estado não atua diretamente na
economia e nem se utiliza de meios coercitivos. O Estado usa mecanismos de estímulos e
desestímulos para incentivar a realização de uma conduta desejada – conduta essa que, espera-se,
irá contribuir para a efetivação dos objetivos arrolados no art. 170 da CF/1988, entre outros – por
aqueles que queiram, voluntariamente, executá-la...

...O fomento atua de modo a induzir (e não a coagir) a conduta comissiva ou omissiva de um agente
econômico, interferindo nas suas decisões. Nele, destaca-se a função promocional do Direito, em
contraposição à sua função coercitiva.

O fomento interfere especialmente na formação da oferta ou da demanda. Ele pode buscar estimular a
oferta de determinado produto/serviço cuja produção entende-se que gerará externalidades positivas
para a sociedade, ou desestimulá-la, no caso inverso. Pode, ainda, focar-se na demanda, estimulando
o consumo de um bem ou serviço que gere externalidades positivas para a sociedade.

Ao exercer a atividade de fomento, o Estado ajusta e adequa um agente econômico, ou uma
atividade econômica, a parâmetros técnicos ou jurídicos que sejam necessários para a satisfação de
objetivo de interesse público.

A relevância das pequenas empresas no âmbito da ordem econômica material, e a sua peculiar
situação de vulnerabilidade em contraste com as médias e grandes empresas as torna específico e
especial objeto de fomento estatal.

Como antes dito, há determinação constitucional para o fomento e para a preservação das
microempresas e empresas de pequeno porte. Esta determinação jurídico-constitucional implica a
constituição do Poder Público, em especial, em dever jurídico de veicular políticas públicas
direcionadas a este propósito específico: o de fomentar as atividades econômicas das MPEs.

Como instrumento efetivo deste objetivo estatal, desde a edição da Lei Complementar nº 123 está
vigente um regime jurídico que estabelece objetiva e expressamente condutas pública orientadas ao
fomento das pequenas empresas. Esta lei complementar (como antes já dito) prevê que é assegurado
às microempresas e empresas de pequeno porte tratamento diferenciado e favorecido, no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere
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(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 (art. 1º).

Especificamente no que diz respeito à preferência nas contratações públicas as microempresas e
empresas de pequeno porte tem direito de provar a regularidade fiscal e trabalhista apenas para
efeitos de assinatura do contrato, após sagrarem-se vencedoras de certame licitatório (art. 42). Contam
ainda com o benefício do direito de preferência no caso do denominado “empate ficto”. Neste caso,
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. Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido para caracterizar a situação
de empate será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço (art. 44).

Ocorrendo tal situação de empate, proceder-se-á da seguinte forma, nos termos da Lei: (i) a
microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu
favor o objeto licitado; (ii) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do inciso I do caput do art. 44, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito; (iii) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§
1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

A Lei Complementar dispõe ainda que assiste às microempresas e empresas de pequeno porte (i)
licitação exclusiva quando o objeto for de valor até R$ 80.000,00; (ii) cota reservada de até 25% em
licitação destinada à aquisição de bens divisíveis; (iii) possibilidade de a administração determinar a
subcontratação compulsória de ME ou de EPP; (iv) prioridade de contratação de microempresa ou
empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente em licitações exclusivas (art. 48).

Por fim, preceitua o Estatuto da Microempresa e da Empresa de pequeno porte a preferência de
contratação direta de MPEs, por licitação dispensável, em razão do valor da contratação.

Há, então, inúmeros instrumentos jurídicos já em vigor à disposição da Administração Pública para
fomentar a participação das pequenas empresas nas contratações públicas.

O REGIME JURÍDICO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 13.979/20 E A PROTEÇÃO DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Por força da pandemia do coronavírus foi editada a Lei nº 13.979/20, que dispõe sobre as medidas
que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

Trata-se de um regime jurídico de caráter especial e transitório, destinado a viger enquanto
perdurar a situação de emergência de saúde pública (art. 1º, § 2º).

Digno de nota é o objetivo da norma, determinado no art. 1º, § 1º, qual seja, “a proteção da
coletividade”. A expressão “proteção da coletividade” deve receber interpretação conforme à
Constituição. Neste prisma, a coletividade de que trata a Lei é, em sentido amplo, a sociedade e as
pessoas em geral; e em sentido estrito, os vulneráveis.

Nesta qualidade de vulneráveis, subsumidas no objetivo legal de proteção da coletividade
insculpido na Lei nº 13.979/20, também estão as MPEs.

Explica-se. Os valores jurídico-constitucionais compreendidos na expressão “coletividade” de que
trata a Lei são a vida humana, a saúde humana, a dignidade da pessoa humana, e os vulneráveis. E
dentre os vulneráveis em relação aos efeitos da situação de emergência de saúde pública deflagrada

4 de 11



pelo coronavirus estão as microempresas e as empresas de pequeno porte.

Como é ampla e substancialmente sabido – o que constitui fato notório – o mundo está assolado
pela denominada pandemia do coronavirus – COVID19.

Com o objetivo de conter a disseminação do vírus, foram determinadas pelos Governos Federal,
Estaduais e Municipais inúmeras providências que impactam diretamente o acesso e circulação de
pessoas em diversos ambientes.

Esta limitação da circulação de pessoas afeta de modo substancial e significativo a atividade
econômica em geral, e a atividade econômica em especial das pequenas empresas. Todas as políticas
públicas e orientações de vigilância sanitária recomendam o isolamento das pessoas e que se evitem
viagens. Há, inclusive, determinações proibindo certas viagens. Em todo o país estão sendo editados
atos normativos proibindo a realização de eventos públicos e de eventos privados. Há também
recomendação expressa para que as pessoas não saiam de suas casas.

Há segmentos econômicos em que ocorre paralisação total de atividades.

O impacto destas determinações para o isolamento social é devastador sob o prisma da atividade
econômica das MPEs.

Albergadas como um valor jurídico-constitucional que deve ser tutelado, as pequenas empresas
devem contar, em especial neste momento histórico, com especial tratamento por parte do Poder
Público no que tange à ampliação de sua participação nos negócios com o Estado – sempre na
premissa constitucional de que a preservação das MPEs é essencial ao equilíbrio do meio ambiente
econômico e para a preservação dos benefícios sociais que tais empresas produzem.

Parece evidente. Se, em situação de normalidade econômico-financeira já se identifica uma
situação de vulnerabilidade das pequenas empresas, nesta peculiar situação de crise mundial fica
majorada a necessidade de proteção estatal das MPEs.

Com vistas à ampliação da participação das pequenas empresas nos negócios com o Estado,
inclusive com a utilização dos instrumentos jurídicos específicos previstos na Lei nº 13.979/20, o
fomento das MPEs pode ocorrer nos seguintes termos:

1. Planejamento da contratação destinada ao fomento das MPEs

Neste período de retração, e mesmo de estagnação econômica em virtude das políticas públicas
de isolamento social, repita-se, é dever da Administração Pública ampliar suas contratações com
microempresas e com empresas de pequeno porte.

Para atingir tal desiderato, deverá, ao realizar o planejamento da contratação destinada a
satisfazer necessidade pública, seja ela ligada direta ou indiretamente vinculada ao enfrentamento da
situação de emergência de saúde pública – pandemia do coronavírus – identificar os objetos das
contratações que podem ser adquiridos de pequenas empresas.

Esta identificação de objetos que podem ser contratados com ME ou EPP se dará em relação à
natureza específica deles, e, em relação aos quantitativos a serem contratados.

Há, com efeito, objetos que não integram o mercado econômico das pequenas empresas. Há
outros, porém, que podem se inserir no mercado de atuação das MPEs desde que dentro de certos
limites de quantidade.

Neste sentido, é fundamental, quando do planejamento, considerar as possibilidades de
parcelamento do objeto de modo que as partes do todo que demanda ser contratado se ajustem à
capacidade técnica e comercial de fornecimento das pequenas empresas.

No que tange à natureza dos objetos necessários à satisfação de necessidade pública, por vezes
a retirada de uma característica técnica secundária ou dispensável pode implicar a diferença entre
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poder ou não ser contratado de pequena empresa.

Em outras palavras, a Administração deve ter cautela, quando da descrição do objeto, para que
dela não conste uma especificação ou característica técnica que o retire do mercado concorrencial das
MPEs – caso seja ela dispensável, por secundária ou não essencial ao atingimento da finalidade que
se pretende alcançar com a contratação.

Ainda no que tange ao planejamento, a realização do orçamento estimativo pode ocorrer com
vistas ao mercado das pequenas empresas. A ampliação das bases de pesquisa de preços, revelando
uma amplitude maior de pesquisa para nela incluir consulta de preços com prestadores e fornecedores
que sejam MPEs, pode gerar preços de referência mais ajustados ao mercado das pequenas
empresas.

Em relação ao planejamento da contratação, o Decreto Federal nº 8.538/2015 determina a adoção
das seguintes providências destinadas à ampliação das MPEs nas contratações públicas: I - instituir
cadastro próprio, de acesso livre, ou adequar os eventuais cadastros existentes, para identificar as
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas regionalmente, juntamente com suas linhas de
fornecimento, de modo a possibilitar a notificação das licitações e facilitar a formação de parcerias e as
subcontratações; II - padronizar e divulgar as especificações dos bens, serviços e obras contratados,
de modo a orientar as microempresas e empresas de pequeno porte para que adequem os seus
processos produtivos; III - na definição do objeto da contratação, não utilizar especificações que
restrinjam, injustificadamente, a participação das microempresas e empresas de pequeno porte
sediadas regionalmente; IV - considerar, na construção de itens, grupos ou lotes da licitação, a oferta
local ou regional dos bens e serviços a serem contratados; e V - disponibilizar informações no sítio
eletrônico oficial do órgão ou da entidade contratante sobre regras para participação nas licitações e
cadastramento e prazos, regras e condições usuais de pagamento.

São providências administrativas de baixa complexidade, que devem ser implementadas de modo
a ampliar a participação das pequenas empresas nos processos de contratação pública.

2. Realização de licitação exclusiva para participação de ME ou EPP sediada em
determinado local ou região

Uma possibilidade jurídica significativa para o fomento de MPEs sediadas local ou regionalmente,
é a realização de licitação exclusiva para participação de microempresa ou empresa de pequeno porte
sediada em um determinado local (Município) ou região.

Sobre o tema, como referência do controle externo, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná já
exarou precedente importante sobre o tema, ao editar o Prejulgado nº 27, que preceitua:

É possível, mediante expressa previsão em lei local ou no instrumento convocatório, realizar licitações
exclusiva à microempresas e empresas de pequeno porte, sediadas em determinado local ou região,
em virtude da peculiaridade do objeto a ser licitado ou para implementação dos objetivos propostos no
art. 47, Lei Complementar n.º 123/2006, desde que, devidamente justificado; ii) Na ausência de
legislação suplementar local que discipline o conteúdo do art. 48, § 3º da LC nº 123/2006, deve ser
aplicado o limite de preferência definido pela Legislação Federal às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte sediadas local ou regionalmente, desde que dentro do preço máximo previsto no edital;
iii)Conforme o disposto no art. 48, inciso I da Lei Complementar nº 123/2006, é obrigatória a realização
de licitação exclusiva à participação de microempresas e empresas de pequeno porte sempre que os
itens ou lotes submetidos à competição tenham valor adstrito ao limite legal de R$ 80.000,00(oitenta
mil reais). Para bens de natureza divisível, cujo valor ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais), a Administração deve reservar uma cota de 25% (vinte e cinco por cento) para disputa apenas
entre as pequenas e microempresas. Com relação aos serviços de duração continuada, o teto deve
ser considerado para o calendário financeiro anual; iv)A aplicação dos instrumentos de fomento dos
incisos I e III do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 é obrigatória à Administração Pública,
somente podendo ser afastada nas hipóteses retratadas no art. 49 do mesmo diploma legislativo,
exigindo-se, em qualquer caso, motivação específica e contextualizada quanto à sua incidência.

Diante de substancial motivação, um Município pode realizar licitação exclusiva para a
participação de ME ou EPP nele sediada. Esta motivação deve ser substancial, e pode versar, por
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exemplo, sobre a necessidade de fomento de um determinado segmento econômico sob pena de
extinção dele.

Do texto do Acórdão TCE/PR nº 2122/19, que estabeleceu o dito Prejulgado nº 27 se extraem
importantes premissas para a adoção da licitação com participação exclusiva de ME ou EPP sediadas
local ou regionalmente:

Desta forma, a Administração Pública, amparada em planejamento estratégico, poderá realizar
licitações somente com participantes de certas circunscrições, garantindo a circulação de recursos em
determinada localidade, para atingir o escopo constitucional do tratamento diferenciado e de apoio ao
pequeno empresário nas compras públicas, mitigando as desigualdades e incentivando o crescimento.

Assim, essa possibilidade de limitação decorre de um plano de ação, previsto em um projeto bem
delineado, que servirá de substrato para a lei autorizadora da medida. Evidentemente que a reserva de
mercado, nessa concepção, deverá ser detalhadamente justificada, sendo vedada sua previsão
genérica.

Entretanto, diante da ausência de legislação suplementar, a margem de preferência definida no art. 48,
§3º, da Lei Complementar n.º 123/2006 poderá estar prevista nos instrumentos convocatórios, uma
vez que a norma tem aplicabilidade imediata e vincula, não somente a contratação, mas também as
bases para a livre concorrência.

Ressalta-se que a incidência dos benefícios previstos nos artigos 47 e 48, do citado Estatuto, devem,
em todos os casos, observar as regras definidas pelo artigo 49, da mesma norma, quais sejam: a)
Presença de no mínimo, 3 (três) fornecedores competitivos classificados como microempresa ou
empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente, que possam atender às exigências do ato
convocatório; b) Não se aplicam aos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, exceto nos
casos previstos nos incisos I e II do artigo 24, da Lei 8.666/93; e, c) Não se aplicam, quando for
desvantajoso à Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado. Registre-se também que o benefício somente poderá ocorrer nas licitações exclusivas e
nas com reserva de cotas (art. 48, I e III, respectivamente).

Na modalidade de subcontratação compulsória (art. 48, II, da Lei Complementar nº 123/06) o preço é
apresentado pela grande empresa, que inclui em sua proposta os valores destinados à subcontratada.

Ainda sobre o tema, já se defendeu que:

A interpretação sistemática das normas contidas no artigo 47, 48, I, e 49, II, da Lei Complementar
pode induzir a um resultado hermenêutico defensável direcionado a autorizar a realização de licitação
exclusiva para a participação de ME e EPP sediadas local ou regionalmente, limitando
consideravelmente o espectro de licitantes.

A norma prevista no art. 49, II, estatui que somente pode haver licitação exclusiva para a participação
de ME e EPP se houver no local ou na região no mínimo 3 ME ou EPP (sediadas local ou
regionalmente) capazes de atender às exigências do instrumento convocatório.

De outra sorte, o art. 47 expressamente prevê que o tratamento diferenciado e simplificado se dirige à
promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional.

A conjugação hermenêutica das duas normas pode levar a concluir que está autorizada a licitação
exclusiva para a participação de ME e EPP sediada local ou regionalmente.

Explica-se: como o tratamento diferenciado e simplificado (no qual se inclui a licitação exclusiva)
objetiva o desenvolvimento economico e social municipal e regional, e, como a lei exige que, para a
aplicação dele, existam no mínimo 3 ME e EPP sediadas local ou regionalmente, o sentido da norma
seria o de efetivamente favorecer as empresas locais e regionais por força de licitações exclusivas
para a participação delas. Parece ser este o sentido da norma.

Para tanto, deve haver consistente motivação orientada a demonstrar que a licitação exclusiva para
participação de ME e EPP sediadas local ou regionalmente se prestara efetivamente para contribuir
com o desenvolvimento municipal ou regional, ou constituir instrumento para a ampliação da eficiência
das políticas públicas, ou ainda, de incentivo à inovação tecnológica.

Logo, desde que, fundamentadamente, amparada em planejamento público consistente que contemple
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algum dos valores jurídicos tutelados pela norma do artigo 47, poderá haver licitação exclusiva para a
participação de ME e EPP sediadas local ou regionalmente. (SANTOS, 2015, p. 131.)

Registre-se que se trata de hipótese excepcional, que deve ser utilizada somente após
sopesamento e ponderação entre as vantagens e desvantagens efetivas da sua adoção.

3. Contratação prioritária de ME ou de EPP sediada local ou regionalmente

O fomento da participação das ME ou EPP nas contratações públicas pode também ocorrer
mediante aplicação da norma contida no art. 48, § 3º da Lei Complementar nº 123, que assim dispõe:

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);

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;

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.

§ 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.

Sobre a questão:

Tem-se então, que terão preferência na contratação regida por instrumento convocatório que contenha
tal previsão, ME e EPP sediadas local ou regionalmente. Nesta situação, a ME ou EPP que tiver
apresentado proposta de preço até 10% (dez por cento) superior à primeira colocada provisoriamente,
se esta não for já uma ME ou EPP local ou regional, terá direito de preferência, ou, nos termos da lei,
prioridade na contratação.

São requisitos para que tal benefício seja conferido à ME e EPP:

a. A ME ou EPP deve ser sediada local ou regionalmente

A lei não esclarece o que se deve entender por “sediada local ou regionalmente”, razão pela qual
inúmeras interpretações se mostram possíveis. A discussão sobre o que seja “local” ou “regional” é
familiar ao direito público e às contratações públicas. Ela já ocorre, pelo menos em relação a dois
aspectos muito significativos. No caso das normas contidas no art. 23, §º 5º, e art. 24, I, ambos da Lei
8.666/93 .

O fim pretendido pela norma é o favorecimento de ME e EPP sediadas em determinados locais ou
regiões – objetivando o norte hermenêutico instalado pela norma contida no art. 47. O conjunto de
medidas que constituem o tratamento diferenciado e simplificado previsto no art. 48 tem por alvo
fomentar “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”.

Assim, deve-se, por interpretação sistemática, entender que a expressão “local”, utilizada no § 3º do
art. 48 da lei, deve ser compreendida como Município. O primeiro conjunto de destinatários do
benefício são as ME e EPP sediadas em um determinado Município.

Deve-se entender por “sediadas regionalmente” as ME e EPP sediadas na região – espaço geográfico
– eleita pelo órgão promotor da licitação como destinatária da ação de fomento por intermédio da
contratação pública. Caberá então, a cada Administração Pública indicar, no edital da licitação ou em
norma legal ou infralegal as regiões nas quais pretende que a contratação seja instrumento da
promoção do desenvolvimento social e econômico.

Nesta linha de interpretação, os Municípios e órgãos ou entidades municipais podem realizar licitações
com tal margem de preferência para ME e EPP neles sediadas.
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Os Estados (por seus órgãos e entidades) podem realizar licitações com o privilégio para fomentar ME
e EPP situadas regionalmente ou localmente. E a União (por seus órgãos e entidades) pode
igualmente estabelecer nos editais de licitação ou em normas infralegais o âmbito de aplicação da
referida margem de preferência.

A região de abrangência ou local deve ser fixada no edital ou em norma infralegal, sempre de forma
fundamentada, indicando as razões de fato e de direito para que sejam privilegiadas ME e EPP
sediadas na circunscrição eleita para aplicação do beneficio – é preciso, em homenagem ao principio
da motivação, apresentar os argumentos objetivos pelos quais se demonstrará que a adoção do
benefício poderá, e em que medida, contribuir para o desenvolvimento econômico e social no âmbito
municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação
tecnológica. (SANTOS, 2015, p. 140.)

4. Contratação emergencial com microempresa ou com empresa de pequeno porte

A Lei nº 13.979/20 instituiu uma nova espécie de licitação dispensável: É dispensável a licitação
para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta
Lei (art. 4º).

Caso necessária para o atendimento da situação de emergência de saúde pública deflagrada pela
pandemia do coronavirus, pode haver a contratação direta, sob o fundamento da urgência, de obras,
serviços ou de bens.

Com o propósito de fomentar as MPEs sediadas local ou regionalmente, as Administrações
Públicas, em especial as Administrações municipais, poderão eleger microempresas ou empresas de
pequeno porte para serem contratadas sem licitação com fundamento na Lei.

Esta espécie de contratação direta se diferencia daquela prevista no art. 24, IV da Lei nº 8666/93,
e daquela prevista no art. 29, XV da Lei n 13.303/16, ainda que ambas as hipóteses normativas
versem sobre contratação direta para atender situação de urgência.

O primeiro aspecto de distinção é que a contratação direta com base na Lei nº 13.979/20 deve ter
objeto relacionado direta ou indiretamente com o enfrentamento da emergência de saúde pública
provada pela pandemia do coronavírus.

Em segundo lugar, pode ser realizada mediante planejamento simplificado, com adoção de termo
de referência simplificado ou de projeto básico simplificado.

Outra diferença significativa, é que a contratação direta com fundamento no art. 4º da Lei nº
13.979/20 pode ser realizada com realização de prévio orçamento estimativo também simplificado 2.

Ademais, a Lei prevê, inclusive, a possibilidade de que (i) excepcionalmente, mediante justificativa
da autoridade competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do art. 4º E
(§ 2º); e de que (ii) os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não
impedem a contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes de oscilações
ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos (art. 4º E §
3º).

Por fim, a diferenciar esta hipótese de contratação direta, dispõe a Lei que presumem-se
atendidas as condições de: I - ocorrência de situação de emergência; II - necessidade de pronto
atendimento da situação de emergência; III - existência de risco a segurança de pessoas, obras,
prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e IV - limitação da
contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência; o que de muito contribui
para a segurança jurídica da contratação direta.

5. Preferência para as ME e EPP nas contratações diretas em razão do valor

Outra forma concreta de fomentar as pequenas empresas neste período de situação de
emergência de saúde pública, de modo a potencializar a sua sobrevida, é a preferência de contratação
direta em razão do valor do objeto do contrato.
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De acordo com a Lei nº 8666/93 pode haver a contratação direta de bens e serviços até o limite de
R$ 17.600,00, e de obras e serviços de engenharia até o valor limite de R$ 33.000,00. No âmbito da
Lei nº 13.303/16 estes limites são de respectivamente R$ 50.000,00 e de R$ 100.000,00.

Nos termos do disposto no art. 49, IV da Lei Complementar nº 123, estas contratações diretas em
razão do valor deverão ser feitas preferencialmente com microempresa ou com empresa de pequeno
porte 3.

Neste período crítico, esta preferência de contratação direta deve efetivamente ser conferida para
as MPEs.

CONCLUSÕES

1. As microempresas e empresas de pequeno porte tem protagonismo e relevância no âmbito da
ordem econômica nacional, responsáveis pelo desenvolvimento local e regional, pela geração de
emprego e renda, e pela manutenção do equilíbrio do meio ambiente econômico;

2. As MPEs tem assegurado tratamento favorecido por parte da Administração Pública, nos
termos da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 123;

3. É dever do Estado fomentar as pequenas empresas, para garantir a sua sustentabilidade
econômica;

4. Um dos instrumentos de fomento é a ampliação da participação das pequenas empresas nas
contratações públicas;

5. Este dever de proteção e de fomento das pequenas empresas se revela indispensável neste
momento de crise econômica deflagrada pela pandemia do coronavírus;

6. Sem o efetivo apoio e proteção estatal, inúmeras pequenas empresas poderão encerrar suas
atividades, agravando a crise econômica, especialmente no âmbito municipal;

7. O sistema jurídico conta com diversos institutos que devem ser utilizados pela Administração
Pública para fomentar as pequenas empresas, em especial neste momento tão crítico para a
sociedade e para a economia do País.
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