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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00003/2018                                 

Técnico Administrativa 

 

Processo n°: 20528/2017 

Município: Caldas Novas 

Assunto: Consulta 

Período de Referência: 2017 

Consulente: Evando Magal Correia e Silva (Prefeito Municipal) 

Relator: Conselheiro Substituto Irany Júnior 

1. CONSULTA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE ATENDIDOS. 
CONHECIMENTO. 2. LICITAÇÕES. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 
MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP). 
CONTRATAÇÕES PUBLICAS. TRATAMENTO DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO. 

1. Conhece-se da consulta por atender aos requisitos de admissibilidade dispostos no 
art. 31 da Lei Orgânica do TCMGO.  

2.  (Q1) Cabível a realização de processo licitatório destinado exclusivamente à 
participação de MEs e EPPs nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 
80.000,00, porquanto apurado que existem no mínimo 3 (três) fornecedores 
competitivos enquadrados como ME e EPP sediados local ou regionalmente, poderão 
participar da licitação quaisquer empresas enquadradas com ME e EPP, sejam ou não 
sediadas local/regionalmente, em que pese haver margem de preferência a estas, até 
o limite de 10% do melhor preço válido, tal como regrado no § 3º do art. 48 da Lei 
Complementar nº 123/06; (Q2) Não é obrigatória a instituição e manutenção de 
cadastro de fornecedores pela Administração Municipal em decorrência da ausência de 
previsão legal. (Q3) A Administração não fica impedida de realizar licitações com 
tratamento diferenciado e simplificado em prol das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, em razão da não instituição de cadastro prévio. (Q4) Fracassada a 
licitação exclusiva à ME e EPP, a Administração deverá repeti-la, e permanecendo o 
desinteresse, poderá, então, mediante realização de novo certame, direcionar o objeto 
aos fornecedores interessados em geral. 

 Trata-se de Consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Caldas 

Novas, Evando Magal Correia e Silva, sobre a obrigatoriedade de realização de 

cadastro, pelos municípios, de microempresas e empresas de pequeno porte, para 

efeito de participação em procedimentos licitatórios na forma da Lei Complementar 

nº 123/2016, conforme transcrição: 

(...) 

Questão nº 01 – Considerando o art. 48, inciso I da referida Lei que diz: ‘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 
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pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);’ 
desta forma, caso seja aberto um processo licitatório, estes itens até R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais) seriam exclusivos apenas para as Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – 
EPP sediadas local/regional ou para qualquer ME e EPP de outras regiões? 

Questão nº 02 – Caso a exclusividade dos itens seja para Microempresas – ME e Empresas de 
Pequeno Porte – EPP sediadas local/regional, fica o município obrigado a instituir cadastro 
prévio destas empresas? Ou pode tal a regionalidade ser verificada no momento do 
credenciamento das empresas? 

Questão nº 03 – Caso haja a necessidade do cadastro prévio das ME/EPP sediadas 
local/regionalmente, e o município ainda não possua tal cadastro, fica impedido de realizar 
licitações com os benefícios previstos na Lei Complementar nº. 123/06 e suas alterações 
posteriores? 

Questão nº 04 – Caso o Processo Licitatório tenha destinado exclusividade dos itens até R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais) para ME e EPP, e estas não compareceram ao certame poderão 
estes itens serem destinados a qualquer licitante presente? Ou, uma vez exclusivos sempre 
exclusivos? 

2. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, à luz dos dispositivos 

e argumentos expostos na Proposta de Decisão nº 58/2018-GCSICJ, do Conselheiro 

Substituto Irany de Carvalho Júnior, relator, ACORDA o Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado de Goiás, pelos membros integrantes do seu Colegiado Pleno: 

I -  CONHECER DA CONSULTA, em virtude do cumprimento dos 

requisitos de admissibilidade do art. 199 do Regimento Interno, dada a relevância da 

matéria, outorgando-lhe eficácia normativa geral; 

II -  RESPONDER AO CONSULENTE que: 

a) Q1. Uma vez cabível a realização de processo licitatório 

destinado exclusivamente à participação de MEs e EPPs nos itens de contratação 

cujo valor seja de até R$ 80.000,00, porquanto apurado que existem no mínimo 3 

(três) fornecedores competitivos enquadrados como ME e EPP sediados local ou 

regionalmente, poderão participar da licitação quaisquer empresas enquadradas 

com ME e EPP, sejam ou não sediadas local/regionalmente, em que pese haver 

margem de preferência a estas, até o limite de 10% do melhor preço válido, tal como 

regrado no § 3º do art. 48 da Lei Complementar nº 123/06; 

b) Q2. A Administração Pública Municipal não está obrigada a 

realizar ou manter cadastro de fornecedores enquadrados na categoria de ME e 

EPP, em vista da ausência de previsão pela LC nº 123/2006. No entanto, é 

recomendável a instituição e manutenção de cadastro de fornecedores atualizado e 

com acesso livre. Poderá, ainda, a Administração utilizar de pesquisas 

mercadológicas junto a entidades representativas de segmentos econômicos, 

sindicatos, associações comerciais, sítios de internet especializados, Junta 

Comercial do Estado, dentre outros, contanto que o método utilizado seja registrado 
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nos autos do processo administrativo, e seja realizado na fase interna de 

planejamento; 

c) Q3. A Administração não fica impedida de realizar licitações com 

tratamento diferenciado e simplificado em prol das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte, em razão da não instituição de cadastro prévio, embora configure 

um elemento facilitador à gestão das aquisições no âmbito municipal. 

d) Q4. Acaso a licitação exclusiva para MEs e EPPs seja declarada 

deserta, a Administração deverá repetir o certame e, permanecendo o desinteresse 

dessas empresas e a necessidade da contratação, deve realizar nova licitação, 

permitindo-se, desta feita, a fim de garantir a competitividade do certame, a 

participação de empresas em geral. 

 

 À Superintendência de Secretaria para providências. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 25 de abril de 

2018. 

 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator:.  Irany de Carvalho Júnior 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Maria Teresa Garrido Santos, 

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, 

Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o 

representante do Ministério Público de Contas, Procurador Regis Gonçalves Leite. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Sub.Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub.Vasco Cícero Azevedo 

Jambo: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim 

Alves de Castro Neto, Cons. Maria Teresa Garrido Santos, Cons. Sérgio Antônio 

Cardoso de Queiroz, Cons.  
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PROPOSTA DE DECISÃO Nº 58/2018-GCSICJ 

Processo n°: 20528/2017 

Município: Caldas Novas 

Assunto: Consulta 

Período de Referência: 2017 

Consulente: Evando Magal Correia e Silva (Prefeito Municipal) 

Relator: Conselheiro Substituto Irany Júnior 

1. CONSULTA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE ATENDIDOS. 
CONHECIMENTO. 2. LICITAÇÕES. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 
MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP). 
CONTRATAÇÕES PUBLICAS. TRATAMENTO DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO. 

1. Conhece-se da consulta por atender aos requisitos de admissibilidade dispostos no 
art. 31 da Lei Orgânica do TCMGO.  

3.  (Q1) Cabível a realização de processo licitatório destinado exclusivamente à 
participação de MEs e EPPs nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 
80.000,00, porquanto apurado que existem no mínimo 3 (três) fornecedores 
competitivos enquadrados como ME e EPP sediados local ou regionalmente, poderão 
participar da licitação quaisquer empresas enquadradas com ME e EPP, sejam ou não 
sediadas local/regionalmente, em que pese haver margem de preferência a estas, até 
o limite de 10% do melhor preço válido, tal como regrado no § 3º do art. 48 da Lei 
Complementar nº 123/06; (Q2) Não é obrigatória a instituição e manutenção de 
cadastro de fornecedores pela Administração Municipal em decorrência da ausência de 
previsão legal. (Q3) A Administração não fica impedida de realizar licitações com 
tratamento diferenciado e simplificado em prol das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, em razão da não instituição de cadastro prévio. (Q4) Fracassada a 
licitação exclusiva à participação de ME e EPP, a Administração deverá repeti-la, e 
permanecendo o desinteresse, poderá, então, mediante realização de novo certame, 
direcionar o objeto aos fornecedores interessados em geral. 

I - RELATÓRIO 

1.1. Do objeto 

 Trata-se de Consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Caldas 

Novas, Evando Magal Correia e Silva, sobre a obrigatoriedade de realização de 

cadastro, pelos municípios, de microempresas e empresas de pequeno porte, para 

efeito de participação em procedimentos licitatórios na forma da Lei Complementar 

nº 123/2016, conforme transcrição: 

(...) 
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Questão nº 01 – Considerando o art. 48, inciso I da referida Lei que diz: ‘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);’ 
desta forma, caso seja aberto um processo licitatório, estes itens até R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais) seriam exclusivos apenas para as Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – 
EPP sediadas local/regional ou para qualquer ME e EPP de outras regiões? 

Questão nº 02 – Caso a exclusividade dos itens seja para Microempresas – ME e Empresas de 
Pequeno Porte – EPP sediadas local/regional, fica o município obrigado a instituir cadastro 
prévio destas empresas? Ou pode tal a regionalidade ser verificada no momento do 
credenciamento das empresas? 

Questão nº 03 – Caso haja a necessidade do cadastro prévio das ME/EPP sediadas 
local/regionalmente, e o município ainda não possua tal cadastro, fica impedido de realizar 
licitações com os benefícios previstos na Lei Complementar nº. 123/06 e suas alterações 
posteriores? 

Questão nº 04 – Caso o Processo Licitatório tenha destinado exclusividade dos itens até R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais) para ME e EPP, e estas não compareceram ao certame poderão 
estes itens serem destinados a qualquer licitante presente? Ou, uma vez exclusivos sempre 
exclusivos? 

1.2. Da tramitação 

1.2.1. Da instrução originária 

2. Autuada em 20/12/2017, a consulta foi originariamente instruída com 

solicitação inicial (fls. 1/2), acompanhada de parecer jurídico (fls. 3/10). 

1.2.2. Do parecer jurídico do Consulente 

3. O Parecer Jurídico apresentado pelo Consulente, exarado pelo 

parecerista Cilas Daniel Lopes da Silva, OAB nº 26.788, Consultor Jurídico do Poder 

Executivo do Município de Caldas Novas, apresenta a seguinte conclusão: 

PARECER JURÍDICO 

(...) 

III – CONCLUSÃO 

Desta forma, este Consultor Jurídico entende que Lei Complementar nº 123/2006 dá 

efetividade aos mandamentos constitucionais insculpidos nos artigos 170, IX, 179 da CF/88, 

que garantem às micro pequenas empresas, tratamento jurídico simplificado, diferenciado 

favorecido, estando assim Administração Pública obrigada reservar participação exclusiva de 

micro pequenas empresas, quando as licitações forem processadas por itens ou lotes cujos 

valores sejam iguais ou inferiores RS 80.000,00, nos termos do inciso do art. 48 da LC 

123/2006, independente de existir no Município cadastro prévio que identifique ME e EPP. 

Cabe ainda, Administração licitante aferir, na fase de credenciamento, se existem no mínimo 3 

fornecedores enquadrados como ME e EPP, sediados local ou regionalmente. Não existindo, 

aplica-se regra excludente prevista no inciso II do artigo 49 da LC 123/2006, na forma acima 

sugerida. 
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No que tange ao cadastro prévio, ressalto que, na Lei Complementar não há previsão do 

cadastro, bem como a lN 008/2016 do TCM/GO traz em sua normativa o termo "sempre que 

possível", sendo aceitável que no momento do credenciamento possa ser verificado a 

"regionalidade" das empresas participantes nos termos estabelecidos no Edital. 

É o parecer, SMJ. 

1.2.3. Manifestação da Divisão de Documentação e Biblioteca 

4. Determinado, via Despacho nº 1098/2017-GCSICJ, de 21/12/2017 (fls. 

11), o envio à Divisão de Documentação e Biblioteca, e esta, por meio do Despacho 

nº 12/2018 (fls. 12), informou que não há registros de decisões exaradas pelo 

Tribunal em sede de consulta acerca do tema em questão. 

5. Ato contínuo (Despacho nº 27/2018-GCSICJ), seguiram os autos à 

Secretaria de Licitações e Contratos e ao Ministério Público de Contas.  

1.2.4. Manifestação da Secretaria de Licitações e Contratos 

6. Instada a se manifestar, a Secretaria de Licitações e Contratos, por 

meio do Parecer nº 3/2018, de 15/2/2018 (fls. 14/19), exarou a opinião a seguir 

transcrita: 

PARECER Nº 3/2018 – SLC 

(...) 

2. ANÁLISE JURÍDICA:  

O presente pronunciamento se dá com fulcro no art. 109, inciso IV, da Resolução 
Administrativa nº 0073, de 21 de outubro de 2009, Regimento Interno deste Tribunal. 

3.1. Da admissibilidade. 

Embora o juízo de admissibilidade das consultas seja de competência do Conselheiro-
Substituto Relator (art. 83, IX do RITCM/GO), antes de adentrar em seu mérito faz-se 
necessário analisá-la em confronto com os requisitos que constam nos artigos 199 e 200 do 
RITCM/GO. 

 Os dispositivos legais que embasam a consulta revelam matéria de competência deste 
Tribunal de Contas (art. 199, caput do RITCM/GO e art. 31, caput, da Lei nº 15.958/2007).  

 A legitimidade da autoridade consulente, Prefeito de Caldas Novas, encontra-se 
amparada no art. 199, I, do RITCM/GO. 

 O objeto da consulta foi indicado de forma precisa e esta se encontra instruída com 
parecer do órgão de assistência jurídica (fls. 03 a 10), em atendimento ao art. 199, §1º do 
RITCM/GO e art. 31, §1º da Lei nº 15.958/2007.  

  Ademais, quanto ao requisito previsto no art. 200 do RI/TCM e no art. 32 da Lei nº 
15.958/2007, vislumbra-se que a consulta não se refere a caso concreto. 

   A propósito, impende salientar que a consulta deve versar sobre dúvida suscitada na 
aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de competência do 
TCM/GO, analisados em tese pelo Tribunal e não de maneira concreta. 
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 Conclui-se, portanto, que a consulta deve ser conhecida por cumprir os requisitos do 
art. 199 e 200 do RITCM/GO e art. 31 e 32 da Lei nº 15.958/2007. 

2.2. Do mérito. 

Preliminarmente, convém ressaltar que o tema quanto a obrigatoriedade de realização 
de cadastro de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) para utilização da Lei 
Complementar nº 123/06 ainda não foi objeto de apreciação por parte deste Tribunal. 

Desta feita, imperiosa se faz a apreciação da presente consulta para fins de orientação 
tanto do município consulente, quanto dos demais municípios goianos. 

Importante observar que a aplicação da Lei Complementar nº 123/06 na realização de 
procedimentos licitatórios, principalmente após as alterações promovidas pela Lei 
Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, é matéria objeto de grandes debates e já foi 
enfrentada em menor ou maior extensão pelo TCE-MT, TCE –SP e TCE- TO, sendo tratada 
por esta Corte de Contas especificamente na Instrução Normativa nº 008/2016. 

Curioso notar que em sua petição o consulente afirma que “após a edição da IN nº 
008/16 o Ministério Público do Estado de Goiás oficiou a Comissão de Licitação para que deixe 
de utilizar a LC nº 123/2016 até que se promova o cadastro de empresas da região, sob pena 
de responder por improbidade administrativa”, motivo pelo qual esta Especializada entrou em 
contato com a municipalidade para que fosse encaminhado o ofício citado para fins de 
esclarecimento da situação posta, o que foi atendido prontamente. 

De posse do Ofício nº 1236/2017-5ª PJ, verifica-se que a recomendação do Ministério 
Público do Estado de Goiás foi no seguinte sentido: 

“III) que, para fins de aplicação do art. 48, I, c/c art.49, II, ambos da LC 123/06, 
observem os conceitos de “local” e “região” adotados pela IN 08/2016 do TCM/GO, fazendo-os 
constar nos editais das licitações futuras. 

IV) doravante, somente realizem licitações com tratamento privilegiado quando 
verificado, em cadastros de fornecedores do Município ou através de pesquisas 
mercadológicas realizadas junto às entidades representativas de segmentos econômicos 
(Sindicatos Patronais, Associações de comerciantes, sites especializados, etc) e nas Juntas 
Comerciais do Estado, a existência de, no mínimo, três ME ou EPP no local ou na região 
capazes de cumprir o edital, devendo essas informações constar da fase interna dos autos do 
respectivo processo licitatório”. 

Data venia, em nenhum momento houve recomendação por parte do Ministério Público 
do Estado de Goiás para que o Município deixe de utilizar a LC nº 123/2016, mas, sim, que 
este observe as orientações estabelecidas na IN nº 08/2016 e o disposto no artigo 48, I 
cumulado com o artigo 49, II, da LC nº 123/06, preceitos estes que já deveriam ser observados 
pela municipalidade independentemente de qualquer recomendação. 

Ademais, ao contrário do que foi afirmado, o Ministério Público do Estado de Goiás não 
recomendou que o município “deixe de utilizar a LC nº 123/2016 até que se promova o 
cadastro de empresas da região”, senão que este, seja por meio de cadastro, seja por meio de 
pesquisas mercadológicas (portanto, a escolha da melhor maneira de cumprir os ditames foi 
franqueada ao Município), cumpra o disposto no artigo 49, II, da LC nº 123/06, justificando 
assim a realização de processo licitatório exclusivo a ME e EPP por existirem um mínimo de 3 
(três) fornecedores competitivos assim enquadrados e sediados local ou regionalmente e 
capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. 

Esclarecido esse ponto, passa-se à análise de dos quatro questionamentos efetuados 
pelo consulente. 

1) Questão nº 01 – Considerando o art. 48, inciso I da referida Lei que diz: ‘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); desta forma, caso seja aberto um processo licitatório, estes itens até R$ 
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80.000,00 (oitenta mil reais) seriam exclusivos apenas para as Microempresas – ME e 
Empresas de Pequeno Porte – EPP sediadas local/regional ou para qualquer ME e EPP de 
outras regiões? 

Da leitura do disposto no artigo 48, I, da LC nº 123/06 se extrai o dever da 
administração pública de realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação 
de ME e EPP nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 
Trata-se, portanto, de norma cogente, que exige uma postura deferente por parte do gestor ao 
realizar um processo licitatório. 

Ocorre que, interpretando-se o disposto no artigo 49, II, do mesmo diploma legal, é 
possível chegar à conclusão de que a aplicação desta obrigação está condicionada à 
existência de no mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como ME e EPP 
sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no 
instrumento convocatório. 

 Assim, através da interpretação sistemática do texto legal, pode-se afirmar que uma 
vez existindo 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como ME e EPP, capazes de 
cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, a administração pública 
deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de ME e EPP nos 
itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sejam estas 
situadas local/regionalmente ou não. 

Não se desconhece que a razão de ser da norma vergastada é promover o 
desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência 
das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica (artigo 47 da LC nº 123/06). 
Contudo, esta disposição deve ser interpretada à luz da Constituição Federal, da Lei nº 
8.666/93 (que estabelece normas gerais sobre licitações) e do artigo 44 da LC nº 123/06. 

A Constituição Federal prevê expressamente que no processo licitatório deve ser 
assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes , ao passo que a Lei de Licitações 
dispõe que  este destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 
dos que lhes são correlatos . Já o artigo 44 da LC nº 123/06 dispõe sobre a preferência 
despendida às ME e EPP como critério de desempate. 

Nessa ordem de ideias, conciliando a promoção do desenvolvimento econômico e 
social no âmbito municipal e regional com o princípio da ampla concorrência e da isonomia, e 
partindo do pressuposto de que se o legislador não limitou, não cabe ao interprete fazê-lo, 
conclui-se que, uma vez cabível a realização de processo licitatório destinado exclusivamente 
à participação de ME e EPP nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), porquanto apurado que existem no mínimo 3 (três) fornecedores 
competitivos enquadrados como ME e EPP sediados local ou regionalmente, poderão 
participar da licitação quaisquer empresas enquadradas com ME e EPP, sejam ou não 
sediadas local/regionalmente, em que pese haver preferência àquelas sediadas local ou 
regionalmente frente as demais como critério de desempate, nos termos da Lei (art.44 da LC 
nº 123/06).  

2) Questão nº 02 – Caso a exclusividade dos itens seja para Microempresas – ME e 
Empresas de Pequeno Porte – EPP sediadas local/regional, fica o município obrigado a instituir 
cadastro prévio destas empresas? Ou pode tal a regionalidade ser verificada no momento do 
credenciamento das empresas? 

 Conforme resposta do item anterior, não há exclusividade de licitação para ME e EPP 
sediadas local ou regionalmente. O critério da localidade só será utilizado para definir se 
existem no mínimo 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como ME e EPP sediados 
local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 
convocatório, justificando assim a exclusividade de participação de ME e EPP de qualquer 
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região. 

 Embora respondida negativamente a primeira parte do questionamento, o que resulta 
na prejudicialidade do restante da indagação, opta-se por esclarecer a situação posta nos 
autos. 

 Desta feita, para fins de aferir a existência de ME e EPP sediados local ou 
regionalmente, assim prevê o artigo 3º da IN nº 008/16: 

“Art. 3º. Para a ampliação da participação das microempresas e empresas de pequeno 
porte nas licitações, os órgãos ou as entidades contratantes deverão, sempre que possível:  

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” 

Destarte, percebe-se que não há uma obrigação em instituir o cadastro prévio das 
referidas empresas, muito embora seja de todo louvável a sua criação, podendo a 
municipalidade optar em fazer um cadastro prévio de fornecedores do Município ou realizar 
pesquisas mercadológicas realizadas junto às entidades representativas de segmentos 
econômicos (Sindicatos Patronais, Associações de comerciantes, sites especializados, etc) e 
nas Juntas Comerciais do Estado, por exemplo. 

Contudo, atente-se que tal apuração deve se dar ainda na fase interna de planejamento 
da licitação, possibilitando a verificação de existência de ME e EPP local/regionalmente aptas a 
atender o objeto almejado, justificando-se assim a exclusividade de licitação. Outro não é o 
entendimento do TCE-TO , senão vejamos:  

O gestor público deverá planejar-se, ainda na fase interna, para que se adiante e 
identifique a eventual ausência de micro ou pequenas empresas aptas a atender o objeto 
almejado, bem como justificar exaustivamente tal situação, nos autos do respectivo processo 
licitatório, a fim de evitar alegações de desrespeito à Lei Complementar nº 123/06, por parte 
dos órgãos de controle acerca da inobservância das novas regras estabelecidas pelo Estatuto 
da Microempresa. Tudo no escopo de atender aos princípios da economicidade, isonomia, 
impessoalidade, publicidade e supremacia do interesse público, dentre outros. Nesse 
diapasão, não seria recomendável a verificação da existência ou não de ME e EPP na região 
apenas no momento do credenciamento das empresas, pois esta análise deve ser feita 
previamente, a fim de justificar a incidência do artigo 48, I, da LC nº 123/06. 

Por todo o exposto, quanto a este ponto, responde-se que não há exclusividade de 
licitação para ME e EPP sediadas local ou regionalmente, apenas há o direito de preferência 
como critério de desempate (art. 44 da LC nº 123/06); não há uma obrigação em instituir o 
cadastro prévio das referidas empresas, podendo o município optar em fazer um cadastro 
prévio ou realizar pesquisas mercadológicas, contanto que o faça ainda na fase interna de 
planejamento da licitação e não somente no momento do credenciamento. 

3) Questão nº 03 – Caso haja a necessidade do cadastro prévio das ME/EPP sediadas 
local/regionalmente, e o município ainda não possua tal cadastro, fica impedido de realizar 
licitações com os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações 
posteriores? 

 De acordo com a resposta do item anterior, apesar de não existir uma obrigação de 
instituir o cadastro prévio de ME e EPP, há orientação desta Corte de Contas nesse sentido, 
sendo tal providência apta a ocasionar uma melhor operacionalização das ações da 
municipalidade. 

 É bem de ver que é franqueada a possibilidade de escolha à municipalidade, que 
pode se valer de cadastro prévio de empresas enquadradas como ME e EPP sediadas local ou 
regionalmente ou realizar pesquisas mercadológicas realizadas junto às entidades 
representativas de segmentos econômicos (Sindicatos Patronais, Associações de 
comerciantes, sites especializados, etc) e nas Juntas Comerciais do Estado, por exemplo. 
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 Assim, caso a municipalidade prefira não fazer o cadastro de ME e EPP ou ainda não 
o possua, não fica impedida de realizar licitações com os benefícios previstos na Lei 
Complementar nº 123/06 e suas alterações posteriores. Todavia, deve realizar tal apuração 
previamente à realização de cada procedimento licitatório quando haja itens de contratação 
cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

4) Questão nº 04 – Caso o Processo Licitatório tenha destinado exclusividade dos itens 
até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para ME e EPP, e estas não compareceram ao certame 
poderão estes itens serem destinados a qualquer licitante presente? Ou, uma vez exclusivos 
sempre exclusivos? 

Uma vez constatada a obrigatoriedade de realização 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), forte no artigo 48, I, de LC 
nº 123/06, o edital deverá expressamente evidenciar os itens e lotes exclusivos para ME e EPP 
e aqueles destinados às empresas em geral, caso haja essa hipótese. 

Realizada a sessão pública, se não comparecerem ME e EPP, poderão os itens e lotes 
exclusivos serem destinados a qualquer licitante presente, não havendo obrigatoriedade, a 
priori, de ser repetido o certame, com vistas a prestigiar os princípios da economicidade, 
razoabilidade e eficiência, operando-se o aproveitamento dos atos já realizados. 

Atenta-se, entretanto, para a necessidade de que a municipalidade inclua no edital 
cláusula nesse sentido, de modo a dar publicidade e transparência às regras licitatórias. 

Desta feita, responde-se o questionamento realizado no sentido de que não 
comparecendo ME e EPP na licitação com itens a elas destinados, estes poderão ser 
franqueados a qualquer licitante presente, desde que exista cláusula editalícia expressa nesse 
sentido. 

3. CONCLUSÃO: 

Diante do exposto, esta SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
RECOMENDA ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, por 
seu Tribunal Pleno que: 

a) Conheça da consulta realizada por cumprir os requisitos previstos nos arts. 31 e 32 
da Lei nº 15.958/07 e arts. 199 e 200 do RITCM/GO; 

b) Responder ao Consulente (Sr. Evando Magal Correia e Silva) que:  

1. Uma vez cabível a realização de processo licitatório destinado exclusivamente à 
participação de ME e EPP nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), porquanto apurado que existem no mínimo 3 (três) fornecedores 
competitivos enquadrados como ME e EPP sediados local ou regionalmente, poderão 
participar da licitação quaisquer empresas enquadradas com ME e EPP, sejam ou não 
sediadas local/regionalmente, em que pese haver preferência àquelas sediadas local ou 
regionalmente frente as demais como critério de desempate (art.44 da LC nº 123/06). 

2. Não há exclusividade de licitação para ME e EPP sediadas local ou regionalmente, 
apenas há o direito de preferência como critério de desempate (art. 44 da LC nº 123/06); não 
há uma obrigação em instituir o cadastro prévio das referidas empresas, podendo o município 
optar em fazer um cadastro prévio ou realizar pesquisas mercadológicas, contanto que o faça 
ainda na fase interna de planejamento da licitação e não somente no momento do 
credenciamento. 

3. Caso a municipalidade prefira não fazer o cadastro de ME e EPP ou ainda não o 
possua, não fica impedida de realizar licitações com os benefícios previstos na Lei 
Complementar nº 123/06 e suas alterações posteriores. Todavia, deve realizar tal apuração 
previamente à realização de cada procedimento licitatório quando haja itens de contratação 
cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

4. Não comparecendo ME e EPP na licitação com itens a elas destinados, estes 
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poderão ser franqueados a qualquer licitante presente, desde que exista cláusula editalícia 
expressa nesse sentido. 

c) Dê ciência ao consulente da decisão que vier a ser adotada. 

1.2.5. Manifestação do MPC 

7. O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 623/2017, de 

20/2/2018 (fls.45/46), se manifestou nos seguintes termos: 

PARECER Nº 623/2017 

(...) 

Atendidos os requisitos dos arts. 31 e 32 da Lei Estadual nº 15.958/2007 (LOTCM), bem 
assim aqueles constantes dos arts. 199 a 201 do Regimento Interno, vale dizer, patente a 
legitimação ativa do consulente, instruídos os autos com a documentação exigida, tratando-se de 
dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria 
de competência da Corte (que sobre tanto, inclusive, já editou a Instrução Normativa nº 8/2016 
com o fito de orientar os jurisdicionados na aplicação dos dispositivos legais mencionados), e 
não havendo que se falar em caso concreto, impõe-se o conhecimento do feito. 

Bem enfrentada a matéria pela Especializada, esta Procuradoria não encontra razões 
de ordem jurídica para divergir do encaminhamento sugerido em sua conclusiva manifestação, à 
exceção da resposta ao derradeiro questionamento e a um pequeno reparo a uma imprópria 
remissão legislativa. 

Com efeito, veja-se tratar o ponto de hipótese de licitação exclusiva para 
microempresas e empresas de pequeno porte, isto é, de certame para as quais se convocou 
apenas as pessoas jurídicas assim qualificadas. Dito de outra forma: qualificam-se para uma tal 
licitação – habilitam-se – única e exclusivamente MEs e EPPs, razão pela qual sequer poder 
falar-se em presença, na sessão de julgamento, de qualquer licitante autorizado pelo edital a 
dela participar. Mais ainda, se possível fosse (e não o é) superá-lo, incogitável a própria 
capacidade de formular proposta daquele que para tanto não fora oficial e previamente instado. 
No caso, legalidade e improviso são imiscíveis. 

Nesse passo, tal como claramente aborda o Parecer da Consultoria Técnica do Tribunal 
de Contas do Estado de Mato Grosso (fls. 23/44), se uma licitação se dirige exclusivamente a 
MEs e EPPs e a ela não acodem interessados, o caso é de típica licitação deserta que, como tal, 
deve ser assim declarada pela Administração. 

Ato contínuo, o certame pode ser repetido e, acaso permaneça o desinteresse das 
empresas protegidas pela Lei Complementar nº 123/06, e ainda se fazendo necessário o 
certame, deve-se providenciar nova licitação que permita participação de quaisquer empresas. É 
o que reclamam os postulados da vinculação ao instrumento convocatório e a ampliação da 
competitividade para fins de obtenção da melhor proposta. 

Por fim, ao mencionar a preferência dada aos pequenos negócios locais, equivoca-se a 
unidade técnica ao se referir a critério de desempate tratado no art. 44 da Lei. 

É que referido dispositivo não menciona as empresas locais/regionais, mas alude tão só 
às pessoas jurídicas de menor porte em geral. O que assegura a Lei Complementar nº 123/06 é 
uma margem de preferência para MPE sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do 
melhor preço válido, hipótese tratada no § 3º do art. 48), aplicável também à slicitações 
exclusivas aqui versadas. 

Como perfeitamente elucida o já invocado Parecer da Consultoria Técnica do TCE/MT: 

Existe também a possibilidade de se acumular o benefício previsto no inciso I do art. 48 
da LC 123/2006 com aquele insculpido no § 3º do art. 48, ou seja, há a possibilidade de ser feita 
a aplicação de margem de preferência de até 10% sobre o melhor preço válido aferido a partir 
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das proposta apresentadas pelas MPE licitantes, para aquelas que atuam no mercado local e 
regional, conforme definição do edital da licitação. 

Impende registrar que o benefício insculpido no § 3º do art. 48 da LC 123/2006 
consigna a possibilidade de se estabelecer uma margem de preferência para a contratação das 
MPE, sediadas local ou regionalmente, em até 10% do valor do melhor preço válido. 

Por meio da aplicação dessa disposição legal, as MPE, sediadas local ou 
regionalmente, poderão ter prioridade de contratação desde que suas próprias propostas 
insiram-se dentro do intervalo percentual fixado no edital licitatório, permanecendo como válida, 
para fins de adjudicação e contratação, a proposta oferecida pela MPE beneficiária da margem 
de preferência.  

Ante o exposto, este Ministério Público de Contas, aderindo em tudo mais ao exame 
técnico empreendido pela Secretaria de Licitações e Contratos, manifesta-se pelo conhecimento 
da presente Consulta e pugna responda-se ao Consulente nos seguintes termos: 

1. Uma vez cabível a realização de processo licitatório destinado exclusivamente à 
participação de MEs e EPPs nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00, 
porquanto apurado que existem no mínimo 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 
como ME e EPP sediados local ou regionalmente, poderão participar da licitação quaisquer 
empresas enquadradas com ME e EPP, sejam ou não sediadas local/regionalmente, em que 
pese haver margem de preferência a estas, até o limite de 10% do melhor preço válido, tal como 
regrado no § 3º do art. 48 da Lei Complementar nº 123/06; 

2. Não há que se falar em exclusividade de licitação para MEs e EPPs sediadas local ou 
regionalmente, mas em margem de preferência disciplinada no § 3º do art. 48 da Lei 
Complementar nº 123/06; 

3. Não há obrigação de se instituir o cadastro prévio das empresas referidas no item 2, 
podendo o município optar por fazê-lo ou realizar pesquisas mercadológicas junto às entidades 
representativas de segmento econômicos (sindicatos patronais, associações comerciais, sítios 
especializados etc.) e pesquisas na Junta Comercial do Estado, dentro outros meios hábeis, 
contanto que o faça – e registre nos autos do processo administrativo – ainda na fase interna de 
planejamento da licitação; 

4. A não instituição do cadastro próprio, desejável para fins de simplificação 
procedimental, não obsta a realização de licitações com os ora tratados benefícios previstos na 
Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações posteriores, observado sempre o disposto no 
item 3 acima; 

5. Acaso a licitação exclusiva para MEs e EPPs seja declarada deserta, a 
Administração pode repetir o certame e, permanecendo o desinteresse dessas empresas e a 
necessidade da contratação, deve realizar nova licitação, permitindo-se desta feita, a fim de 
garantir a competitividade do certame, a participação de empresas em geral. 

É o parecer. (RC). 

8. É o Relatório. 
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II – DA FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Preliminares 

2.1.1. Da competência do TCMGO 

9. A competência deste Tribunal para responder consultas consta na Lei 

nº 15.958/07, artigo 31, caput, a seguir transcrito: 

“Art. 31. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na aplicação de 
dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência ...” 

10. Consta, também, no art. 1º, XXV do Regimento Interno (RITCMGO). 

2.1.2. Da competência do Tribunal Pleno 

11. Nos termos do art. 9º, inciso I, alínea “e”, do RITCMGO, compete ao 

Colegiado Pleno decidir as consultas formuladas ao Tribunal. 

2.1.3. Da competência do Relator 

12. Pelo art. 3º, II, da RA nº 232, de 31/8/2011, a competência em razão da 

matéria é própria de Conselheiros Substitutos. Nos termos do art. 4º da Decisão 

Normativa nº 15/2016 – TCMGO, cabe ao Conselheiro Substituto Irany Júnior, no 

exercício de 2017, a relatoria das consultas originárias do município de Caldas 

Novas. 

2.1.4. Da admissibilidade da Consulta 

13. O artigo 31, da Lei Estadual nº 15.958/20071 estabelece os contornos 

gerais da Consulta. 

14. Os requisitos subjetivos, isto é, as autoridades legitimadas para sua 

formulação, são arroladas nos incisos do caput do artigo 31 da supracitada Lei. 

Verifica-se que o consulente, senhor Evando Magal Correia e Silva, Prefeito 

Municipal de Caldas Novas (Gestão 2017/2020), está no rol daquelas autoridades: 

Art. 31. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na aplicação de 
dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, que lhe 
forem formuladas pelas seguintes autoridades: 
I - Governador do Estado, Presidente da Assembleia Legislativa, Presidente de Tribunal, 
Prefeito ou Presidente da Câmara Municipal;   
(...) 

                                                           
1 Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. 
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15. Quanto aos requisitos materiais ou objetivos, estes estão alinhavados 

nos demais parágrafos do artigo 31 da LOTCMGO: 

Art. 31. ................................................................................................................................ 
(...) 
§ 1º. As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto, ser formuladas 
articuladamente e instruídas com parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da 
autoridade consulente.  
§ 2º. Cumulativamente com os requisitos do § 1º deste artigo, as autoridades referidas nos 
incisos III e IV deverão demonstrar a pertinência temática da consulta às respectivas áreas de 
atribuição das instituições que representam. (grifo nosso). 

16. Verifica-se que a consulta possui objeto precisamente definido, o qual 

está adequadamente articulado, e está acompanhada do parecer jurídico emitido 

pelo órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente.   

17. Desse modo, atendidos os requisitos de admissibilidade, passa-se a 

análise de mérito. 

2.2. Do mérito 

2.2.1. Considerações Iniciais 

18. A presente consulta se refere à existência ou não de obrigatoriedade, 

por parte dos Municípios, de realização de cadastro das Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte com sede local ou regional, para efeito de participação em 

procedimentos licitatórios com tratamento diferenciado e favorecido, na forma da Lei 

Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 

19. A análise do mérito considera as teses contidas no Parecer da 

Assessoria Jurídica do Consulente, e nas manifestações da Secretaria de Licitações 

e Contratos e do Ministério Público de Contas do TCMGO, cujas teses são 

corroboradas por esta Relatoria. 

2.2.2. Análise da Questão nº 1 

20. Transcrevo a questão apresentada, para melhor visualização: 

Q-1. “Caso seja aberto um processo licitatório, “estes” itens até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

seriam exclusivos apenas para as Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP 

sediadas local/regional ou para qualquer ME e EPP de outras regiões? ” 

http://www.tcm.go.gov.br/
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a) Argumentos do Parecer Jurídico do Consulente  

21. O Parecerista assevera que a Administração Pública, nos temos do art. 

48, I da LC nº 123/2006, deve direcionar os procedimentos licitatórios à participação 

exclusiva das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nas aquisições por 

itens ou preço global, até o limite de R$80.000,00, desde que seja possível a 

participação de ao menos 3 (três) fornecedores com sede local, aferido na fase de 

credenciamento. 

22. Quando não houver no mínimo 3 (três) fornecedores competitivos 

enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte, com sede local 

ou regional, e capazes de adimplir com as exigências do edital, deve-se deixar de 

aplicar as disposições dos arts. 47 e 48 da LC nº 123/2006 e permitir a participação 

dos demais fornecedores interessados, desde que tudo esteja expressamente 

previsto no Edital.  

b) Manifestação da Secretaria de Licitações e Contratos - SLC 

23. Em seu Certificado, a Secretaria de Licitações Contratos assegura que 

é possível a destinação exclusiva de licitação à participação de Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte nos itens ou lotes de contratação até o valor de 

R$80.000,00, condicionando-se a referida exclusividade à existência de ao menos 3 

(três) fornecedores competitivos e em capacidade de cumprimento do estabelecido 

no respectivo Edital. 

24. A SLC estabelece, ainda, que os arts. 47 e 48 devem ser interpretados 

conjuntamente com o art. 44, ambos da LC nº 123/2006, bem como com o art. 37, 

XXI da Constituição Federal, observando-se: os princípios gerais da Administração 

Pública, a seleção mais vantajosa para a administração, a vinculação ao instrumento 

convocatório, a promoção do desenvolvimento econômico e social, nos âmbitos 

nacional, regional e local, a ampliação das eficiências da políticas públicas e o 

incentivo à inovação tecnológica, assegurando-se, portanto, o tratamento 

diferenciado e favorecido destinado aos licitantes enquadrados como ME e EPP, 

frente aos demais participantes, como critério de desempate. 
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c) Manifestação do Ministério Público de Contas - MPC 

25. Quanto ao questionamento em epígrafe, o MPC corrobora o 

posicionamento da Secretaria de Licitações e Contratos.  

d) Conclusão do Relator 

26. Esta Relatoria corrobora os posicionamentos da Unidade Técnica e do 

Ministério Público de Contas. 

27. O art. 47 da Lei Complementar nº 123/2006 permite a concessão de 

favorecimento nas contratações realizada pelas Administrações Municipais, com o 

objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e 

regional. 

28. Assim, é o entendimento desta relatoria que, analisando conjuntamente 

os arts. 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/2006, institui-se uma obrigação à 

Administração Pública, quando esta for adquirir bens ou serviços cujo valor, por item 

ou lote, não exceda a quantia de R$80.000,00, de realizar procedimento licitatório 

com participação restrita das microempresas ou empresas de pequeno porte com 

sede local ou regional, desde que possuam capacidade para adimplir o que for 

estabelecido no instrumento convocatório. 

29. No entanto, cabe à Administração Pública, agindo de forma planejada, 

proceder levantamento prévio à licitação, dos fornecedores enquadrados como ME e 

EPP sediados no âmbito local ou regional, seja via cadastro amplamente acessível 

aos possíveis interessados, ou por intermédio de pesquisas mercadológicas junto às 

entidades representativas, Junta Comercial, dentre outros meios, devidamente 

oficializado em processo administrativo, de modo a garantir a exclusividade exigida 

no art. 48, I da LC nº 123/2006. 

30. Caso na localidade não seja possível segregar ao menos 3 (três) 

fornecedores enquadrados como ME ou EPP com a capacidade de cumprir as 

exigências do Edital, então a Administração poderá aplicar as regras excludentes 

tratadas no art. 49, II da LC nº 123/2006, permitindo a participação dos demais 

fornecedores interessados. Entretanto, deverá ainda observar a prioridade de 

contratação de ME ou EPP, mesmo que situadas fora do ambiente regional, quando 

suas propostas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à melhor 

proposta qualificada, ou de até 5%, na modalidade Pregão, na forma do art. 44 da 

LC nº 123/2006. 
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2.2.3. Análise da Questão nº 2 

Q2. “Caso a exclusividade dos itens seja para Microempresas – ME e Empresas de Pequeno 
Porte – EPP sediadas local/regional, fica o município obrigado a instituir cadastro prévio destas 
empresas? Ou pode tal a regionalidade ser verificada no momento do credenciamento das 
empresas?”. 

a) Argumentos do Parecer Jurídico do Consulente  

31. No que se refere à instituição de cadastro, prevista na Instrução 

Normativa nº 8/2016, o Parecerista assevera que o referido normativo estabelece 

uma faculdade, visto que utilizada a expressão “sempre que possível”. 

32. A assessoria jurídica do Consulente também dispõe que a instituição 

de cadastros de ME e EPP é recomendável. 

b) Manifestação da Secretaria de Licitações e Contratos - SLC 

33. A Secretaria de Licitações e Contratos dispõe que não existe 

obrigatoriedade de instituição de cadastro prévio de empresas, embora seja 

recomendável. De outro modo, pode-se alternativamente, proceder a identificação 

de fornecedores por intermédio de pesquisas mercadológicas junto a entidades 

representativas de segmentos econômicos, como sindicatos patronais, associações 

de comerciantes, sites especializados, Junta Comercial, dentre outros. 

34. Amparada em entendimento exarado pelo Tribunal de Contas do 

Estado do Tocantins, a Secretaria assevera que a apuração das condições para 

observância ao art. 48 da LC nº 123/2006, deve ocorrer na fase interna de 

planejamento da licitação, com exaustivas justificativas nos autos respectivos, sendo 

inadequada a referida apuração na fase de credenciamento. 

c) Manifestação do Ministério Público de Contas – MPC 

35. Quanto ao questionamento em epígrafe, o MPC corrobora o 

posicionamento da Secretaria de Licitações e Contratos. 

d) Conclusão do Relator 

36. Igualmente aos posicionamentos precedentes, esta relatoria entende 

que a Administração Pública Municípal não está obrigada a realizar ou manter 

cadastro de fornecedores enquadrados na categoria de ME e EPP, uma vez que a 

LC nº 123/2006 não estabelece tal obrigação. 
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37. Entretanto, conforme sugere a IN TCMGO nº 8/2016, a instituição e 

manutenção de cadastro de fornecedores atualizado, contanto que o acesso seja 

livre, pode facilitar a interação entre a Administração e os licitantes em potencial no 

momento das aquisições pelo setor público, que poderá resultar na aplicação mais 

eficiente e econômica dos recursos públicos. 

38. No que tange à verificação de existência de ME e EPP na região, para 

efeito de aplicação do art. 48, I da LC nº 123, a apuração, seja via cadastro próprio 

ou por meio de outras formas de pesquisas, conforme proposto pela Unidade 

Técnica, deve ocorrer durante a fase interna de planejamento do procedimento 

licitatório, e não na etapa de credenciamento. 

39. Conforme resposta em sede de consulta de tema semelhante, exarada 

pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (fls. 38/39): 

(...) cabe à Administração licitante aferir, na fase interna da licitação, se existem no mínimo 3 
fornecedores competitivos enquadrados como MPE, sediados local ou regionalmente e 
capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. Não existindo, 
aplica-se a regra excludente prevista no inciso II do art. 49 da LC nº 123/2006, destinando-se o 
certame às empresas em geral. 

40. Nessa seara, se a Administração deflagrar o procedimento licitatório, 

aplicando-se de imediato a norma prevista no art. 48, I da LC 123/2006, estará 

correndo risco de não encontrar fornecedores qualificados para atender as 

disposições previstas no Edital, o que resultaria no fracasso do certame, sendo 

necessário realizar outro procedimento. 

41. De outro modo, se a referida verificação ocorrer durante a fase interna 

de planejamento, a Administração conseguirá de antemão informações quanto à 

existência de empresas enquadradas como ME ou EPP, bem como sua localização, 

competitividade e capacidade para adimplir com as disposições do Edital. 

42. Em caso afirmativo, a Administração poderá prosseguir com o 

procedimento licitatório, aplicando o favorecimento disciplinado no art. 48, I da LC nº 

123/2006. Em caso negativo, ao verificar inexistência de qualquer um dos requisitos, 

a Administração pode afastar o tratamento diferenciado e aplicar a regra disposta no 

art. 49, abrindo a licitação à participação ampla. 

2.2.4. Análise da Questão nº 3 

Q3. “Caso haja a necessidade do cadastro prévio das ME/EPP sediadas local/regionalmente, e 
o município ainda não possua tal cadastro, fica impedido de realizar licitações com os 
benefícios previstos na Lei Complementar nº. 123/06 e suas alterações posteriores? ” 
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a) Argumentos do Parecer Jurídico do Consulente  

43. A assessoria do Consulente dispõe que, em razão da ausência de 

previsão legal para obrigatoriedade de cadastro, não há impedimento ao Município 

para realizar licitação com o tratamento diferenciado e simplificado previstos na LC 

nº 123/2006. 

b) Manifestação da Secretaria de Licitações Contratos 

44. A SLC dispõe que existe orientação deste Tribunal para que os 

Municípios realizem cadastro das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, no 

entanto, não se trata de obrigação. A opção pela não instituição de cadastro não 

impede a realização de licitações na forma da LC nº 123/2006. 

c) Manifestação do Ministério Público de Contas – MPC 

45. Quanto ao questionamento em epígrafe, o MPC corrobora o 

posicionamento da Secretaria de Licitações e Contratos. 

d) Conclusão do Relator 

46. Assim como os demais posicionamentos precedentes, é do 

entendimento desta Relatoria que a Administração não fica impedida de realizar 

licitações com tratamento diferenciado e simplificado em prol das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte, em razão da não instituição de cadastro prévio, 

embora configure um elemento facilitador à gestão das aquisições no âmbito 

municipal. 

2.2.5. Análise da Questão nº 4 

Q4. “Caso o Processo Licitatório tenha destinado exclusividade dos itens até R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais) para ME e EPP, e estas não compareceram ao certame poderão estes itens 
serem destinados a qualquer licitante presente? Ou, uma vez exclusivos sempre exclusivos? ” 

a) Argumentos do Parecer Jurídico do Consulente  

47. Do mesmo modo que se manifestou no primeiro questionamento, a 

assessoria do Consulente dispõe que a verificação da existência de possíveis 

fornecedores deve ocorrer na fase interna de planejamento, e não existindo 

fornecedores que façam jus ao tratamento diferenciado e simplificado, aplica-se a 

regra do inciso II do art. 49 da LC nº 123/2006. 
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b) Manifestação da Secretaria de Licitações Contratos 

48. A análise referente ao último questionamento, realizada pela SLC, 

dispõe que constatada a obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório 

destinado à microempresas e empresas de pequeno porte, na forma do art. 48, I da 

LC nº 132/2006, o Edital deverá ser elaborando com previsão expressas dos itens 

destinados exclusivamente para ME ou EPP, e os destinados aos demais 

fornecedores em geral, quando for o caso. 

49. Ainda, segundo a SLC, se não houver o comparecimento de ME ou 

EPP, os itens poderão ser destinados aos demais licitantes, não sendo obrigatória a 

repetição do certame, observando os princípios da economicidade, razoabilidade e 

eficiência, utilizando-se dos atos já realizados. Reforça, que a condição deve constar 

expressamente no Edital, de modo a garantir a publicidade e a transparência.    

c) Manifestação do Ministério Público de Contas – MPC 

50. O MPC, por sua vez, discorda do posicionamento da Secretaria de 

Licitações e Contratos. 

51. O Parquet argumenta que ao se tratar de licitação exclusiva à 

participação de microempresas e empresas de pequeno porte, é impossível a 

participação de outro licitante, mesmo que autorizado pelo Edital. Dessa maneira, a 

aceitação de propostas de outros fornecedores que não estejam enquadrados na 

situação especial está em controvérsia com o princípio da legalidade. 

52. Amparado em decisão exarada pelo TCE-MT (fls. 23/44), o MPC 

entende que, no caso das licitações destinadas exclusivamente às ME e EPP, se 

não houverem interessados, a Administração deve declarar a licitação deserta, 

podendo-se repeti-la. Porém, ocorrendo novo fracasso, os certames seguintes 

deverão permitir a participação de fornecedores em geral, em observância à 

vinculação ao instrumento convocatório e a ampla competitividade em face da 

seleção da melhor proposta. 

d) Conclusão do Relator 

53. No último questionamento, a dúvida do Consulente paira sobre como 

proceder em caso de deserção no procedimento licitatório realizado exclusivamente 

à participação de ME e EPP. 
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54. Conforme já abordado nos tópicos anteriores, a Administração deve 

agir de forma planejada e averiguar, durante a fase interna do procedimento 

licitatório, a existência de possíveis fornecedores que atendam aos requisitos do art. 

49, II da LC nº 123/2006, de modo apurar a viabilidade do procedimento licitatório 

exclusivo às ME e EPP, para atender ao inciso I do art.48 do referido diploma legal. 

55. Se durante a fase interna de planejamento não houver identificação de 

possíveis fornecedores enquadrados na forma do art. 48, I da LC nº 123/2016, é 

consenso entre os posicionamentos precedentes que é possível a aplicação do art. 

49, inciso II do referido diploma, permitindo-se a participação no certame de 

fornecedores de modo geral, observando-se as cláusulas de preferência dispostas 

no art. 44 do mesmo Estatuto. 

56. Entretanto, mesmo que a Administração conclua que é viável a 

realização de procedimento licitatório destinado exclusivamente à participação de 

ME e EPP, não há garantia de que na data marcada para o certame compareçam 

interessados. 

57. Sob esse ponto, o Ministério Público de Contas diverge dos 

posicionamentos exarados no parecer da assessoria do Consulente e no certificado 

da Secretaria de Licitações e Contratos. 

58. A Secretaria de Licitações e Contrato e a assessoria do Consulente 

seguem a mesma linha de raciocínio, sustentando que o Edital pode prever as duas 

situações, possibilitando destinação dos itens exclusivos aos demais licitantes 

presentes no certame.  

59. A Procuradoria, por sua vez, segue o raciocínio utilizado pelo Tribunal 

de Contas de Mato Grosso (doc. fls. 23/44), o qual defende que se a licitação contiver 

itens ou lotes de valores estimados em até R$80.000,00 e, também, itens ou lotes de 

valores estimados superiores ao referido valor limite, o Edital poderá ser único, no 

entanto, deverá contemplar quais cotas serão destinadas exclusivamente às ME e 

EPP, e quais serão destinadas aos fornecedores em geral.  

60. Nessas situações, caso ocorra deserção de ME e EPP, o TCE-MT 

entende que os objetos não poderão ser destinados aos demais fornecedores 

presentes. O referido Tribunal assegura que o certame deserto deverá ser repetido, 

e somente após novo fracasso, poder-se-á disponibilizar os objetos à participação 

dos fornecedores em geral. 
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61. Segundo entendimento, essa prática permite a participação de maior 

quantidade de interessados, o que estimularia a competição e resultaria em 

melhores propostas em favor da Administração, em vista da ampla divulgação 

promovida pela republicação do Edital. 

62. Tal entendimento é corroborado por esta Relatoria, em vista da maior 

amplitude de competitividade. Reconhece-se que a forma defendida pela assessoria 

do Consulente e pela Unidade Técnica tem como ponto positivo a celeridade da 

realização do certame. No entanto, na forma estabelecida pela Constituição Federal 

e na Lei de Licitações e Contratos, em primeiro lugar, busca-se sempre a obtenção 

da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, porém, sem afastar os 

princípios da legalidade, isonomia, publicidade, moralidade e eficiência. 

63. Dessa maneira, esta Relatoria entende que em condições normais, 

quando afastada necessidade de contratação em regime de urgência, no qual a 

Administração deverá seguir o rito previsto na  Lei Federal nº 8.666/1993, é 

preferível que a Comissão de Licitação faça a repetição do certame de modo a 

ampliar a competição entre as empresas em geral, que tenham participado ou não 

do procedimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

III – DA PROPOSTA 

64. Em face do exposto, proponho que este Tribunal Pleno adote a minuta 

de decisão que submeto à sua apreciação para: 

III -  CONHECER DA CONSULTA, em virtude do cumprimento dos 

requisitos de admissibilidade do art. 199 do Regimento Interno, dada a relevância da 

matéria, outorgando-lhe eficácia normativa geral; 

IV -  RESPONDER AO CONSULENTE que: 

e) Q1. Uma vez cabível a realização de processo licitatório destinado 

exclusivamente à participação de MEs e EPPs nos itens de contratação cujo valor 

seja de até R$ 80.000,00, porquanto apurado que existem no mínimo 3 (três) 

fornecedores competitivos enquadrados como ME e EPP sediados local ou 

regionalmente, poderão participar da licitação quaisquer empresas enquadradas 

com ME e EPP, sejam ou não sediadas local/regionalmente, em que pese haver 
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margem de preferência a estas, até o limite de 10% do melhor preço válido, tal como 

regrado no § 3º do art. 48 da Lei Complementar nº 123/06; 

f) Q2. A Administração Pública Municipal não está obrigada a realizar 

ou manter cadastro de fornecedores enquadrados na categoria de ME e EPP, em 

vista da ausência de previsão pela LC nº 123/2006. No entanto, é recomendável a 

instituição e manutenção de cadastro de fornecedores atualizado e com acesso livre. 

Poderá, ainda, a Administração utilizar de pesquisas mercadológicas junto a 

entidades representativas de segmentos econômicos, sindicatos, associações 

comerciais, sítios de internet especializados, Junta Comercial do Estado, dentre 

outros, contanto que o método utilizado seja registrado nos autos do processo 

administrativo, e seja realizado na fase interna de planejamento; 

g) Q3. A Administração não fica impedida de realizar licitações com 

tratamento diferenciado e simplificado em prol das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte, em razão da não instituição de cadastro prévio, embora configure 

um elemento facilitador à gestão das aquisições no âmbito municipal. 

h) Q4. Acaso a licitação exclusiva para MEs e EPPs seja declarada 

deserta, a Administração deverá repetir o certame e, permanecendo o desinteresse 

dessas empresas e a necessidade da contratação, deve realizar nova licitação, 

permitindo-se, desta feita, a fim de garantir a competitividade do certame, a 

participação de empresas em geral. 

65. É a proposta. 

 Gabinete do Conselheiro Substituto Irany Júnior, 20 de abril de 2018. 

Irany de Carvalho Júnior 
Conselheiro Substituto 

Relator  
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