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DECRETO N. 35.592, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014 
 
Regulamenta o tratamento preferencial e simplificado nas contratações públicas 

das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores 

individuais previsto na Lei nº 4.611, de 9 de agosto de 2011, estabelece regras 

para a elaboração do Plano Anual de Contratações Públicas para ampliação da 

participação das denominadas entidades preferenciais, e dá outras providências.  
 

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

 
“Art. 5º As entidades preferenciais, por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar, na fase 
de habilitação, 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. 81 da Lei nº 
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. 15 No momento do levantamento de suas 
necessidades, os órgãos e entidades deverão observar o princípio 
de padronização previsto no artigo 15, inciso I, da Lei nº 
8.666/1993, de modo a impor a compatibilidade de especificações 
técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as 
condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas, 
sob orientação da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Orçamento.” 

 
2. Análise  

 
   O Decreto 35.592/2014 regulamenta o tratamento preferencial e 

simplificado nas contratações públicas das microempresas, empresas de 
pequeno porte e microempreendedores individuais previsto na Lei nº 4.611, de 
9 de agosto de 2011 e estabelece regras para a elaboração do Plano Anual de 
Contratações Públicas para ampliação da participação das denominadas 
entidades preferenciais. Suas disposições encontram-se em perfeita harmonia 
com as leis que lhe dão suporte, bem como com a novel Lei 14.133/21. 
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   Com efeito, o tratamento preferencial e simplificado para as 
entidades supracitadas, 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; 

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 lei de licitações em nada altera o 

microssistema jurídico delineado para as micro e pequenas empresas, que 
continua vigente e aplicável, inclusive a Lei Distrital 4.611/2011. 

 
Não se pode olvidar, entretanto, que o Decreto 35.592/2014 fez algumas 

referências expressas à Lei 8.666/93, a qual terá seu período de vigência extinto 
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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) no Decreto 35.592/2014, após a revogação total da Lei 8.666/93: 
 

“Art. 2º As licitações públicas do Distrito Federal 
devem observar, em benefício das entidades preferenciais, 
especialmente o seguinte: (...) 

§ 2º O tratamento favorecido e diferenciado não 
poderá ser aplicado em favor de entidade que, em decorrência do 
valor da licitação a que estiver concorrendo, venha a auferir 
faturamento que acarrete o seu desenquadramento da condição de 
empresa de pequeno porte, nos termos do disposto no art. 4º da 
Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. (...) 

Art. 4º O direito de preferência será concedido 
quando, após a abertura e a classificação das propostas nas 
licitações convencionais ou após a fase de lances no pregão, for 
verificado que o menor preço não foi apresentado por 
microempresas e empresas de pequeno porte e, entre os demais 
classificados, houver entidades preferenciais. 

§ 1º O intervalo do direito de preferência é de até 10% 
(dez por cento) superior ao menor preço, nas licitações 
convencionais e nas regidas pelo Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas – RDC, e de até 5% (cinco por cento) nas 
licitações realizadas na modalidade de pregão. (...) 

Art. 5º As entidades preferenciais, por ocasião da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar, na fase 
de habilitação, 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. 
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Art. 15 No momento do levantamento de suas 
necessidades, os órgãos e entidades deverão observar o princípio 
de padronização previsto no artigo 40, V, a, da Lei nº 14.133, de 1º 
de abril de 2021, de modo a impor a compatibilidade de 
especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for 
o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia 
oferecidas, sob orientação da Secretaria de Estado de Planejamento 
e Orçamento.” 
 
4. Conclusão  
 

O Decreto 35.592/2014 continua vigente e aplicável 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 no capítulo precedente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


