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DECRETO N. 36.820, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015 
 
Institui o Programa INCLUIR MPE, destinado a garantir a participação das 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e dos Microempreendedores 

Individuais nos processos de contratações no âmbito do Distrito Federal e dá 

outras providências. 

 
1. Referências (não expressas) à Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 

ou Lei nº 12.462/2011:  
 
“Art. 1º Fica instituído no âmbito do Distrito Federal o 

Programa INCLUIR MPE. 
§1º O Programa INCLUIR MPE é o conjunto de ações 

governamentais voltado ao tratamento favorecido, diferenciado e 
simplificado às Microempresas, às Empresas de Pequeno Porte e 
aos Microempreendedores Individuais; 

§2º O INCLUIR MPE tem como finalidade garantir a 
participação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e aos 
Microempreendedores Individuais nos processos de contratações 
de serviços, obras e aquisições do Distrito Federal. (...) 
 
2. Análise  

 
   O Decreto 36.820/2015 institui o Programa INCLUIR MPE, 

conceituado como conjunto de ações governamentais voltado ao tratamento 
favorecido, diferenciado e simplificado às Microempresas, às Empresas de 
Pequeno Porte e aos Microempreendedores Individuais, cuja finalidade é garantir 
a participação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 
Microempreendedores Individuais nos processos de contratações de serviços, 
obras e aquisições do Distrito Federal. 

 
    Na norma citada são estabelecidos os objetivos do Programa e 

definidos alguns procedimentos para que o mesmo tenha efetividade. Tudo em 
perfeita harmonia com a legislação específica que dispõe sobre o tema, tais como 
a Lei Complementar 123/06, a Lei Distrital 4.611/2011 e o Decreto Distrital 
35.592/2014. 

 
   O tratamento preferencial e simplificado dispensado às empresas em 

comento também foi recepcionado pela Lei 14.133/21, que estabelece: 
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“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.” 

 
   Assim, não havendo qualquer incompatibilidade entre o Decreto 

36.820/2015 e a Lei 14.133/2021, nenhuma alteração se mostra necessária.  
 

3. Conclusão  
 

   O Decreto distrital n. 36.820/2015 continua vigente e aplicável após 
a edição da Lei Federal n. 14.133/2021, não havendo nenhuma alteração a se 
recomendar. 
 
 
 
 
 
 
 
 


