
RESUMO

Com a Lei n° 14.133/2021, os benefícios concedidos pelo tratamento diferenciado às

microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  passam a  não  ser  mais  aplicados  em

licitações, cujos valores estimados para a contratação superem a receita bruta máxima

admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, ou quando, no

ano-calendário de realização da licitação, aquelas empresas extrapolem o referido limite

em contratações com a Administração Pública.

Portanto, a Nova Lei de Licitações inaugura uma espécie de “desenquadramento ficto",

cujo  critério  de  beneficiamento  nas  licitações  públicas  deixa  de  ser  essencialmente

econômico, situação que abordaremos neste artigo.
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DESENQUADRAMENTO FICTO DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE

PEQUENO PORTE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES

Nas  contratações  públicas  de  bens,  serviços  e  obras,  a  Administração

Pública  deve  conceder  tratamento  favorecido,  diferenciado  e  simplificado  para  as

microempresas, empresas de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa

física, microempreendedor individual – MEI e sociedades cooperativas de consumo. 

O favorecimento emana da própria Constituição Federal, ao traçar a política

pública que deve ser adotada em relação às micro e pequenas empresas (MPEs), em

razão  da  finalidade  da  Ordem  Econômica  de  assegurar  a  todos  existência  digna,

conforme os ditames da justiça social. 

A  Lei  Complementar  (LC)  n°  123/2006  (2021),  alterada  pela  Lei

Complementar  n°  147/2014,  instituiu,  no  País,  o  Estatuto  Nacional  das  Micro  e

Pequenas Empresas, agregando em seu texto muito mais do que incentivos tributários,

previdenciários e creditícios, mas o dever de tratamento diferenciado e favorecido para

as micro e pequenas empresas nas licitações públicas.

De  acordo  com  o  Departamento  Intersindical  de  Estatística  e  Estudos

Socioeconômicos  (DIEESE)  do  Serviço  Brasileiro  de  Apoio  às  Micro  e  Pequenas

Empresas  (SEBRAE),  “as  micro  e  pequenas  empresas  conformam  um  segmento



estratégico  para  as  políticas  de  retomada  do  crescimento  econômico,  aumento  de

produtividade e distribuição de renda”. (SEBRAE, 2022).

Constatou-se que, entre 2006 e 2016, o número de MPEs cresceu 21,9%,

gerando  cinco  milhões  de  novos  postos  formais  de  trabalho.  Em  2016,  99%  dos

estabelecimentos faziam parte das MPEs, e eram responsáveis por mais da metade dos

empregos com carteira  de trabalho (54,5%) e pelo pagamento de 44% da massa de

salários no Brasil.1 

Os  números  acima  ratificam  a  importância  dos  incentivos  para  o

crescimento das micro e pequenas empresas, que contribuem para o desenvolvimento

econômico e social do País. As compras governamentais assumem um papel primordial

no fortalecimento dessas empresas, ao permitirem facilidade de acesso a uma parcela

significativa de fornecimento de bens e prestação de serviços.2  

A Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC) n° 14.133/2021 (2021), como

novo marco legal das contratações públicas, não revogou as disposições constantes na

LC n°123/2006 relativas aos benefícios concedidos à MPEs nas licitações, tais como: 

a) prazo  para  regularização  de  documentação  de  regularidade  fiscal  e

trabalhista, em caso de restrição; 

b)  “empate  ficto”  relativo  às  propostas  de  grande  empresa  e  MPE,  no

intervalo  percentual  de  preço  entre  elas,  de  5%  no  pregão,  e  de  10%  nas  demais

modalidades  de  licitação,  assegurada  a  oportunidade  da  beneficiária  da  Lei

Complementar ser convocada a “desempatar” o preço e sagrar-se vencedora; 

c) licitações exclusivas às micro e pequenas empresas nas contratações de

até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

d) reserva de cota de até 25% do objeto para a contratação de MPEs, em

certames de bens e serviços de natureza divisível.

Embora a Lei n° 14.133/2021 não tenha revogado a LC n° 123/2006 e, no

entendimento  de  Renila  Bragagnoli  e  Cristiana  Fortini  (2021),  tenha  buscado  um

equilíbrio para a sua incidência, a inserção do art. 4º limitou o tratamento diferenciado

em algumas contratações, inaugurando o que chamamos de “desenquadramento ficto”

das micro e pequenas empresas nas licitações, que é o tema abordado neste artigo.

1  SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. Anuário do trabalho
nos pequenos negócios. 9.ed. São Paulo: DIEESE, 2016. 

2  Valor total das contratações por meio de licitação, dispensa ou inexigibilidade no ano de 2022: R$ 9,59 
bilhões. In: BRASIL. Portal da Transparência. Licitações com contratação realizada. Distrito Federal:
Controladoria Geral da União, 2022. 



ENQUADRAMENTO  DE  MICROEMPRESAS  E  EMPRESAS  DE  PEQUENO

PORTE

Inicialmente, é importante entender quais são os critérios determinados pela

LC n° 123/2006, para que as microempresas e empresas de pequeno porte obtenham o

tratamento diferenciado no âmbito das contratações públicas.

A  primeira  condição  para  definir  o  enquadramento  de  MEP  é

essencialmente econômica. Sendo assim, a receita bruta auferida no ano-calendário por

aquelas empresas deve estar nos limites estabelecidos no art. 3º da LC 123/2006:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se

microempresas  ou  empresas  de  pequeno  porte,  a  sociedade

empresária,  a  sociedade  simples,  a  empresa  individual  de

responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art.

966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),

devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou

no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde

que:

I -  no caso da microempresa,  aufira,  em cada ano-calendário,

receita  bruta  igual  ou  inferior  a  R$  360.000,00  (trezentos  e

sessenta mil reais); e

II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-

calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e

sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro

milhões  e  oitocentos  mil  reais).  (Redação  dada  pela  Lei

Complementar nº 155, de 2016). (BRASIL, 2021). 

Para  Marçal  Justen  Filho  (2019),  a  LC,  nos  termos  do  art.  3º,  §  4º,

entretanto,  exclui  os  benefícios  das  MEPs  em alguns  casos,  a  depender  do  quadro

societário, tipo de atividade e forma de constituição, reforçando ainda mais o critério

principal definido para caracterizar o porte da empresa, o faturamento da empresa.  

O  desenquadramento,  por  sua  vez,  nos  termos  da  LC,  ocorre  quando  a

empresa de pequeno porte excede o limite de receita bruta anual de R$ 4.800.000,00

(quatro milhões e oitocentos mil reais) no ano-calendário. 



A LC modula os efeitos do excesso ao determinar que o desenquadramento

ocorrerá no mês subsequente em que a empresa ultrapassou o limite da receita bruta

anual, salvo quando esta não for superior a 20% (vinte por cento), ou seja, quando não

ultrapassar R$ 5.760.000,00, situação pela qual os efeitos da exclusão só se efetivarão

no ano-calendário seguinte.

Tabela 1: Enquadramento e Desenquadramento de ME/EPP
Porte da empresa Enquadramento Desenquadramento Quando ocorre o

desenquadramento?

Microempresa

Receita bruta igual ou 
inferior a R$ 360.000,00 
(trezentos e sessenta mil 
reais); em cada ano-
calendário.

Acima de 
R$360.000,00, 
passa a ser EPP

Ano-calendário 
seguinte

Empresa de 
pequeno porte

Receita bruta superior a 
R$ 360.000,00 (trezentos
e sessenta mil reais) e 
igual ou inferior a R$ 
4.800.000,00 (quatro 
milhões e oitocentos mil 
reais) em cada ano-
calendário.

Até 
R$5.760.000,00 
(aumento não 
superior a 20% do 
limite da receita 
bruta)

Ano-calendário 
seguinte

Acima de 
R$5.760.000,00 
(aumento acima de 
20% do limite da 
receita bruta)

Mês Subsequente.

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos da LC 123/2006 (2021).

Portanto,  as  empresas  que  almejam  participar  das  licitações  com  os

benefícios da LC n° 123/2006 deverão comprovar que se enquadram nos limites de

faturamento auferidos no ano-calendário do exercício anterior,  sempre em atenção à

modulação de efeitos nos casos de desenquadramento das empresas de pequeno porte.

De acordo com a Instrução Normativa (IN) n°10/2013 do Departamento de

Registro Empresarial e Integração (DREI) (2017), “o enquadramento, reenquadramento

e  desenquadramento  de  microempresa  e  empresa  de  pequeno  porte  pelas  Juntas

Comerciais  será  efetuado,  conforme  o  caso,  mediante  arquivamento  de  declaração

procedida  pelo  empresário  ou  sociedade  em  instrumento  específico  para  essa

finalidade.”

Ao participar de uma licitação, a micro ou pequena empresa deve, portanto,

em atenção ao edital, declarar previamente sua condição, e juntar nos documentos de



habilitação a Certidão emitida pela Junta Comercial, ou do Cartório do Registro Civil de

Pessoa Jurídica, atualizada, para a comprovação do enquadramento de seu porte. 

Havendo  dúvidas  sobre  o  enquadramento  da  licitante  na  condição  de

microempresa ou de empresa de pequeno porte, o Tribunal de Contas da União (2015)

já entendeu que, além de realizar as pesquisas pertinentes nos sistemas de pagamento da

Administração  Pública  Federal,  deve  ser  solicitada  à  licitante  “a  apresentação  dos

documentos contábeis aptos a demonstrar a correção e a veracidade de sua declaração

de qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, para fins de usufruto

dos benefícios da referida lei.”3 

Importante observar que: 

[...]  a  simples  participação  de  licitantes  não  enquadrados  como
microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de declarações falsas,
constitui fato típico previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993. Nesse caso, não se
exige  que  o  autor  obtenha  a  vantagem  esperada  para  que  o  ilícito  seja
consumado, isso seria mero exaurimento. (BRASIL, Acórdão 1797, 2014).

DESENQUADRAMENTO FICTO DA LEI N° 14.133/2021

Como  dito  alhures,  a  Lei  Complementar  n°  123/2006  determina  que  as

micro  e  pequenas  empresas  tenham  tratamento  diferenciado  e  simplificado  nas

licitações, além de poderem se beneficiar de licitações diferenciadas, ou seja, licitações

exclusivas de até R$ 80.000,00, nos itens de contratação, e de cota de até 25% nas

contratações, nos termos do seu art. 48, III.

É cediço que, embora haja um limite de faturamento para o enquadramento

das micro e pequenas empresas atualmente, não existe óbice jurídico para a adjudicação

de bens e serviços às MEPs, cujo valores contratados ultrapassem os limites da receita

bruta estabelecidos no art. 3º, incisos I e II, da LC n° 123/2006, desde que comprovado

3  BRASIL. Tribunal de Contas da União. (Plenário). Acórdão nº 1370/2015. Representação. Pregão 
eletrônico. Aquisição, pelo comando de operações navais da marinha, de hardware para implantação do 
datacentro alternativo da rede operacional de defesa (rod). Possível utilização de software de remessa 
automática de lances (robôs). Conhecimento. Revogação de cautelar anterior. Improcedência. 
Concessão de nova cautelar para suspender o pregão em relação aos itens 9 e 13 em razão de fatos 
novos. Oitivas. Utilização indevida dos benefícios concedidos às empresas de pequeno porte (EPP) por 
empresa que ultrapassou o limite de receita bruta fixado na Lei Complementar 123/2006. Não 
acatamento das justificativas. Revogação da nova cautelar. Determinação para prosseguimento do 
pregão com exclusão da empresa fraudadora. Declaração de inidoneidade. Recomendação. Ciência. 
Relator: Ministra Ana Arraes, 3 jun. 2015. Brasília: TCU, 2015.



que referidas empresas, à época da licitação, atendiam às exigências previstas nos arts.

3º, 3º-A e 3º-B da referida lei (2021). 

Portanto, é plenamente possível que uma empresa enquadrada como ME ou

EPP,  beneficiando-se  do  tratamento  favorecido  dado pela  LC,  seja  adjudicatária  de

contratos com valores acima dos limites estabelecidos para seu faturamento anual, sem

que  isso  necessariamente  configure  quebra  de  isonomia  entre  os  participantes  da

licitação. 

Esse  entendimento  muda  parcialmente  com  a  NLLC  (2021),  quando

determina que os arts. 42 a 49 da LC nº 123/2006 relativos ao tratamento favorecido não

são aplicados: 

1. no  caso  de  licitação  para  aquisição  de  bens  ou  contratação  de

serviços em geral,  ao item cujo valor estimado for  superior  a R$

4.800.000,00; 

2. no  caso  de  contratação  de  obras  e  serviços  de  engenharia,  às

licitações cujo valor estimado for superior R$ 4.800.000,00. 

De acordo com os novos parâmetros, em licitações cujo valor for superior à

receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno

porte, as MPEs não poderão se beneficiar do prazo de até cinco dias úteis, no mínimo,

para regularizarem a documentação fiscal ou trabalhista e/ou não terão preferência de

contratação nos casos de empate ficto.

Na  mesma  toada,  a  Administração  Pública  não  terá  obrigatoriedade  de

realizar licitações exclusivas nos itens de contratação de até R$ 80.000,00 ou exigir em

obras e serviços a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

Em certames para aquisição de bens de natureza divisível, a Administração

Pública  não  terá  obrigatoriedade  de  estabelecer  cota  de  até  25%  do  objeto  para  a

contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

Sendo  assim,  embora  não  haja  um  impedimento  à  participação  das

microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações, há um movimento contrário

da NLLC, no que tange ao tratamento jurídico favorecido e às licitações diferenciadas

por  parte  da  Administração  Pública,  todas  as  vezes  em  que  o  valor  estimado  da

contratação ultrapassar o teto da receita bruta determinado para o enquadramento das

empresas de pequeno porte.

O  parágrafo  2º  do  art.  4º  da  NLLC  limitou  ainda  mais  a  obtenção  de

benefícios  da  LC  n°  123/2006,  ao  exigir  que  as  microempresas  e  as  empresas  de



pequeno  porte  apresentem  declaração  quanto  à  observância  do  limite  de  R$

4.800.000,00 em contratos realizados com a Administração Pública no ano calendário

de realização da licitação. 

Portanto, sob essa ótica, ainda que a microempresa e empresa de pequeno

porte se  enquadrem tributária  e  juridicamente  como beneficiárias  da LC,  ocorrerá o

“desenquadramento  ficto”,  nos  casos  relacionados  no  art.  4º  da  NLLC,  afastando

qualquer tratamento diferenciado àquelas empresas.

O desenquadramento ficto ocorre em duas situações: a primeira, quando as

microempresas e empresas de pequeno porte participarem de licitações, cujo valores

estimados  forem  superiores  à  receita  bruta  máxima  admitida  para  fins  de

enquadramento como empresa de pequeno porte, nos parâmetros dos incisos I e II, do

§1º do art. 4º da NLLC; a segunda, quando a microempresa ou empresa de pequeno

porte  celebrarem  contratos  com  a  Administração  Pública,  cujos  valores  somados

extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento de empresa de

pequeno porte.

Tabela 2: Desenquadramento ficto
Porte da empresa Desenquadramento ficto

Microempresa
Empresa de 
pequeno porte

No caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de 
serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à 
receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento 
como empresa de pequeno porte – R$4.800.000,00.

 No caso de contratação de obras e serviços de engenharia, as 
licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta 
máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte – R$4.800.000,00.
Que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não 
tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos 
valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida 
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte – 
R$4.800.000,00.

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos da Lei n° 14.133/2021.

A bem da verdade, a nova lei segmentou as compras públicas no sentido de

desestimular  a  participação  das  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  nas

licitações de maior valor, ao passo que uma série de questionamentos surgem quanto às



escolhas do legislador nesse sentido, principalmente quanto aos desdobramentos fáticos

que aparecerão no curso do processo licitatório. 

PONTOS DE REFLEXÃO QUANTO ÀS MUDANÇAS

Após  a  legislação  implementar  os  benefícios  nas  compras  públicas,  foi

possível perceber a importância da participação das ME/EPP nos processos licitatórios. 

A política pública escolheu utilizar aspectos econômicos, como o critério de

faturamento, para definir o porte das empresas e, consequentemente, estabelecer quais

benefícios essas empresas teriam ao participar das compras governamentais.

Ora, o objetivo não deveria ser outro, senão de, estrategicamente, fomentar

o  crescimento  das  pequenas  empresas,  as  quais  geram  empregos  e  interferem

positivamente nos números da economia. 

Com a nova lei,  chega  a  ser  contraditório  que,  nas  licitações  de  “maior

valor”,  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  não  tenham  os  mesmos

benefícios assegurados como ocorre nas outras licitações.

Ao que parece, a aparente quebra de isonomia foi levada a um degrau mais

elevado  que  os  próprios  objetivos  estratégicos  da  política  pública  de  incentivos  às

microempresas e empresas de pequeno porte.

Decerto,  ao  longo  dos  anos,  passou  a  ocorrer  um  desvirtuamento  do

tratamento favorecido destinado às MPEs, sobretudo pelo beneficiamento indireto de

empresas  que  não  careciam de  regime  jurídico  diferenciado,  com a  participação  de

“falsas” MEPs nas licitações, criadas, a bem da verdade, pelas grandes empresas.

No mesmo sentido, a participação de MEPs em licitações de maior valor,

com margem de preço negociável em relação às grandes empresas, de 5% a 10% a

depender da modalidade (desempate ficto), e regimes tributários simplificados fizeram

com  que  muitos  questionassem  os  “privilégios”  daquelas  empresas  nas  compras

públicas que envolvessem números expressivos de recursos públicos.

Contudo,  entendemos  que  nenhum  dos  argumentos  elencados  seria

suficientemente  sólido  para  o  afastamento  dos  benefícios  das  MEP  em  qualquer

licitação pública, qualquer que fosse o seu valor.

Afinal,  se  o  objetivo  é  incentivar  o  crescimento  das  microempresas  e

empresas  de  pequeno porte,  qual  o  sentido de  limitação ao tratamento  diferenciado

dessas empresas nas licitações cujos valores são considerados “maiores”?



Outro ponto que demanda atenção na nova lei é a grande relevância dada às

contratações anteriores firmadas com a Administração Pública. O parágrafo segundo do

art. 3º da NLLC, no seu sentido literal, não segue a mesma lógica da LC quanto ao

desenquadramento da empresa de pequeno porte.

Para a norma geral de licitações, o comprometimento da microempresa e da

empresa  de pequeno porte  em contratações  públicas  não poderá  exceder  o  valor  de

R$  4.800.000,00.  Pela  redação  literal  da  nova  lei,  o  critério  de  faturamento  e  as

contratações no âmbito privado são afastados da referida exigência.

Marçal Justen Filho (2021) adota uma interpretação sistemática com a Lei

Complementar  n°  123/2006,  no sentido de  que  a  declaração a  ser  apresentada  pela

microempresa e empresa de pequeno porte deverá informar não somente os contratos

públicos firmados, mas também os contratos privados realizados no ano-calendário da

licitação. 

Além disso, para o ilustre doutrinador, o limite exigido em declaração, nos

termos do §2º, do art. 4º, da Lei n° 14.133/2021, alcança apenas as receitas consideradas

efetivamente  recebidas  no  ano  de  realização  da  licitação,  afastando  a  ideia  de  que

somente a simples celebração de contratos públicos, cujos valores extrapolem a receita

bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,

afastariam os benefícios da LC n° 123/2006.

Com a devida vênia, entendemos que a Lei nº 14.133/2021 inaugura uma

nova  leitura  em  relação  ao  afastamento  das  regras  de  benefícios  concedidos  às

microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  criando  uma  espécie  de

“desenquadramento ficto”, para além dos critérios por faturamento estabelecidos na Lei

Complementar n°123/2006. 

Se,  de  um  lado,  pela  nova  lei,  a  limitação  dos  benefícios  se  dá  pelas

licitações de “maior valor” realizadas pela Administração Pública, por outro, a limitação

alcança as contratações firmadas com a Administração Pública no ano-calendário de

realização da licitação pelos participantes. 

Seguindo  o  raciocínio,  seria  típica  redundância  exigir,  como  condição

habilitatória,  a  declaração  de  observância  do  limite  de  contratações  com  a

Administração Pública,  cujos valores somados não devam extrapolar  a  receita  bruta

máxima admitida, para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, se o

critério de desenquadramento fosse o mesmo da LC. 



Pela LC, o critério de faturamento é aquele escolhido para a definição do

porte empresarial. Para a NLLC, o critério vai além da dimensão econômica e tributária,

sendo eminentemente contratual.

No entanto, ambos os parâmetros subsistem para as licitações públicas, de

maneira a afastar os benefícios das empresas de pequeno porte, senão vejamos na tabela

abaixo:

Tabela 3: Perda dos benefícios em licitações para microempresas e empresas de
pequeno porte 

Legislação Critério de desenquadramento Marco temporal da
perda dos benefícios

LC 123/2006

Desenquadramento
Ano-calendário 
subsequente ao 
excesso

Empresas com receita bruta até 
R$5.760.000,00 (aumento não 
superior a 20% do limite da receita 
bruta para EPP).
Empresas com Receita bruta acima de 
R$5.760.000,00 (aumento acima de 
20% do limite da receita bruta para 
EPP).

Mês subsequente ao 
excesso

Lei 14.133/2021

Desenquadramento Ficto

Abertura da licitação

Licitação para aquisição de bens ou 
contratação de serviços em geral, ao 
item cujo valor estimado for superior a
R$ 4.800.000,00.
Licitações para contratação de obras e 
serviços de engenharia, cujo valor 
estimado for superior a 
R$4.800.000,00.
Microempresas e empresas de 
pequeno porte que, no ano-calendário 
de realização da licitação, tenham 
celebrado contratos com a 
Administração Pública cujos valores 
somados extrapolem o valor de 
R$4.800.000,00.

Fonte: Elaborada pela autora.

Por essas mesmas razões, no que diz respeito ao conteúdo da declaração

incluir o faturamento dos contratos privados, a interpretação não é o que nos parece

prevalecer,  pois  a  escolha  do  legislador  restou  clara  ao  criar  uma  nova  forma  de

desenquadrar ficticiamente a microempresa e a empresa de pequeno porte, afastando-as

do tratamento favorecido.



Como vimos, sem o condão de esgotar todos os desdobramentos práticos

oriundos  das  limitações  ao  tratamento  jurídico  diferenciado  concedido  às

microempresas e empresas de pequeno porte, ainda serão muitos os desafios a serem

vencidos  pelos  agentes  da  contratação no  processo  licitatório,  exigindo  deles  maior

diligência e vigilância, para efetivamente valer as regras da Nova Lei de Licitações e

Contratos.
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