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LEI N. 4.611, DE 09 DE AGOSTO DE 2011  
 
Regulamenta no Distrito Federal o tratamento favorecido, diferenciado e 

simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte e 

microempreendedores individuais de que trata a Lei Complementar federal nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, as Leis Complementares nº 127, de 14 de agosto 

de 2007, e nº 128, de 19 de dezembro de 2008, e dá outras providências 
 
 

1. Referências expressas à Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 ou Lei 
nº 12.462/2011:  

 
“Art. 19. O processo de contratação, precedido ou não 

de licitação, deverá ser iniciado com a justificativa da necessidade 
da contratação e a especificação do objeto pretendido. 

§ 1º A especificação do objeto deverá ser elaborada 
em documento com nome de “termo de referência”. 

§ 2º No caso de licitações e contratações diretas sem 
licitação, regidas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
destinadas a contratação de obras e serviços, o termo de referência 
deve ser nominado de “projeto básico”, conforme art. 6º, IX, e 7º, 
§§ 2º, 6º e 9º, da referida Lei. 

§ 3º Os agentes públicos, ao fazerem a indicação do 
objeto no termo de referência e no projeto básico, como previsto 
no art. 12, IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, devem 
considerar: 

I – a possibilidade de emprego de mão de obra, 
materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para a 
execução, conservação e operação; 

II – o dever do futuro contratado de ter representante 
no local, no caso de locação, obras, serviços e fornecimentos 
contínuos na forma do art. 68 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. (...) 

Art. 22. As microempresas e empresas de pequeno 
porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. (...) 

§ 2º A não regularização da documentação, no prazo 
previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à 
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contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

Art. 28. Não se aplica o disposto neste capítulo 
quando: 

I – estudo prévio indicar que não será vantajoso para 
a Administração ou representará prejuízo ao conjunto ou complexo 
do objeto a ser contratado; 

II – o tratamento diferenciado e simplificado não for 
capaz de alcançar os objetivos previstos no art. 1º, 
justificadamente. 

Parágrafo único. Para garantir que a aplicação será 
vantajosa, a Administração indicará o preço máximo que se dispõe 
a pagar, tendo por balizamento a regra do art. 15, V, da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. (...)” 

 
2. Análise  

 
   A Lei 4.611/2011 regulamenta no Distrito Federal o tratamento 

favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de 
pequeno porte e microempreendedores individuais de que trata a Lei 
Complementar Federal nº 123/2006. Nela, entre outros benefícios, foram 
previstos alguns mecanismos capazes de fomentar a participação dessas 
entidades no mercado distrital, tornando-lhes diferenciado o processo licitatório. 
Tudo dentro do objetivo de se dar máxima eficácia ao Estatuto Nacional da 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 

   
   Tal tratamento preferencial e simplificado, como era de se esperar, 

foi expressamente recepcionado pela Lei 14.133/21, que assim dispôs: 
 

“Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos 
disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

§ 1º As disposições a que se refere o caput deste artigo 
não são aplicadas: 

I - 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; 
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II - no caso de contratação de obras e serviços de 
engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita 
bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa 
de pequeno porte. 

§ 2º A obtenção de benefícios a que se refere o caput 
deste artigo fica limitada às microempresas e às empresas de 
pequeno porte 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, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração 
de observância desse limite na licitação. 

§ 3º Nas contratações com prazo de vigência superior 
a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato na 
aplicação dos limites previstos nos §§ 1º e 2º deste artigo. 

Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais 
propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, 
nesta ordem: (...) 

§ 2º As regras previstas no caput deste artigo não 
prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.” 

 
   De se notar, portanto, que o advento da novel lei de licitações em 

nada altera o microssistema jurídico delineado para as micro e pequenas 
empresas, que continua vigente e aplicável. 

 
   Não se pode olvidar, entretanto, que a Lei 4.611/2011 fez algumas 

referências expressas à Lei 8.666/93, a qual terá seu período de vigência extinto 
em 1º de abril de 2023. É certo que, para tais casos (menção à lei 8.666/93), 
invoca-se o disposto no art. 189 da Lei 14.133/21 que determina: “aplica-se esta 
Lei às hipóteses previstas na legislação que façam referência expressa à Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993.”  

 
   Não obstante, considerando que nem sempre há correlação direta 

entre os dispositivos das duas normas nacionais, e objetivando conferir à 
legislação distrital seu maior alcance, de se sugerir as seguintes alterações (feitas 
em negrito) na Lei 4.611/2011, após a revogação total da Lei 8.666/93: 

 
“Art. 19. O processo de contratação, precedido ou não 

de licitação, deverá ser iniciado com a justificativa da necessidade 
da contratação e a especificação do objeto pretendido. (...) 
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§ 2º No caso de licitações e contratações diretas sem 

licitação o, regidas pela Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, 
destinadas a contratação de obras e serviços, o termo de referência 
deve ser nominado de “projeto básico”, conforme art. 6º, XXV e 72, 
I da referida Lei. 

§ 3º Os agentes públicos, ao fazerem a indicação do 
objeto no termo de referência e no projeto básico, como previsto 
no art. 25, § 2º, da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, podem 
considerar: 

I – a possibilidade de emprego de mão de obra, 
materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para a 
execução, conservação e operação; 

II – o dever do futuro contratado de ter representante 
no local, no caso de locação, obras, serviços e fornecimentos 
contínuos na forma do art. 118 da Lei 14.133, de 1º de abril de 
2021. (...) 

Art. 22. As microempresas e empresas de pequeno 
porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. (...) 

§ 2º A não regularização da documentação, no prazo 
previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156 da Lei 
14.133, de 1º de abril de 2021, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

Art. 28. Não se aplica o disposto neste capítulo 
quando: (...) 

Parágrafo único. Para garantir que a aplicação será 
vantajosa, a Administração indicará o preço máximo que se dispõe 
a pagar, tendo por balizamento a regra do art. 23 da Lei 14.133, de 
1º de abril de 2021.” 
 
3. Conclusão  

 
   A Lei 4.611/2011 continua vigente após a edição da Lei federal n. 

14.133/2021. Porém, a fim de conferir maior segurança e efetividade às relações 
jurídicas, recomenda-se sejam realizadas, após a revogação total da Lei 8.666/93, 
as alterações propostas.  


