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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 
 
 

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação do Pregão Presencial nº 002/2017, 
que tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus novos para a frota de veículos do 
SAAE de Lambari – MG, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo VII, solicitado pela empresa 
Pneulinhares Comércio de Pneus Ltda., inscrita sob o CNPJ nº 00.647.879/0006-72, doravante denominada 
PETICIONANTE, nos termos apresentados. 

 
 

1. DA ADMISSIBILIDADE 
 

Nos termos do item 14.17 do Edital de Licitação do Pregão Presencial nº 002/2017, os pedidos de 
esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da 
sessão pública através dos e-mails compras1@saaelambari.mg.gov.br e compras2@saaelambari.mg.gov.br. 

 
Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimento realizado pela empresa Pneulinhares 

Comércio de Pneus Ltda, no dia 30/01/2017 encaminhado ao Pregoeiro. Neste sentido, reconhecemos o 
requerimento de esclarecimento feito pelo peticionante ao edital de licitação, ao qual passamos a apreciar o mérito 
e nos posicionar. 

 
 
2. DA SOLICITAÇÃO 
 
 Em síntese, o peticionante questiona se poderia enviar a proposta para o caso de não haver 3 M.E. 
competitivos. 
 
 
3. DA RESPOSTA 
 
 O artigo 47 da Lei Complementar - LC 123/2006, foi alterado pela LC 147, de 07 de agosto de 2014, 
passando a determinar que sejam concedidos, nas licitações públicas, tratamentos diferenciados e simplificados às 
microempresas - ME e empresas de pequeno porte - EPP, trazendo modificações substanciais no planejamento e 
na execução da licitação. 
 

Destacam-se como inovações da LC 147/2014 a exigência de licitações exclusivas para ME e EPP nos itens 
de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a possibilidade de subcontratação de ME e 
EPP na aquisição de obras e serviços e a exigência de se estabelecer, para aquisições de bens de natureza divisível, 
cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para a contratação de ME e EPP. 

 
O art. 48 da LC 123/2006, também alterado pela LC 147/2014, prevê uma série de medidas com o fim de 

implementar concretamente o tratamento favorecido às ME e EPP em licitações públicas, dentre as quais, a 
realização de certames destinados 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). Nesse sentido, seu inciso I passou 
a prever que a Administração Pública deverá (e não mais poderá como constava na redação anterior), “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);”,alterando de facultativo 
para obrigatório o caráter desta diretriz. 

 
De acordo com o parágrafo terceiro do art. 49, não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei 

Complementar quando: o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 
porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a 
ser contratado. 

 
Não obstante, esta é medida imposta pelo legislador, de forma que a ocorrência das situações excepcionais 

previstas no parágrafo terceiro do art. 49, deverá ser manifestamente comprovada. Isso porque a regra é que seja 
aplicada a exclusividade, como forma de fomentar o crescimento das micros e pequenas empresas. 
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Também é sabido que mais licitantes são sempre melhor do que menos licitantes, em qualquer 
circunstância. Ter mais empresas concorrendo é melhor do que ter menos, mas a LC nº 147/14, apesar de diminuir 
a concorrência, exige-se que se favoreçam as MPEs em licitações e tem aplicabilidade imediata, dessa forma, só 
cabe à administração pública cumprir o que rege a legislação, mesmo que isso signifique a participação de menos 
licitantes no certame, pois sabe-se que a Presidente da República, Dilma Rousseff ao sancionar, no dia 7 de agosto 
de 2014, a Lei Complementar 147/2014 (PLC 60/14), que atualiza a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, LC nº 
123/2006 objetivou fomentar o crescimento das micros e pequenas empresas, conforme dispõe o art. 47 do referido 
diploma legal: "(...) objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, 
a ampliação da eficiência das políticas públicas(...)". 

 
Sendo assim, esclarecemos que pode a PETICIONANTE enviar seus envelopes. Contudo sua participação 

fica restrita aos termos do item 3.4.1 do Edital de Pregão Presencial 002/2017. 
 

 
Lambari, 30 de janeiro de 2017. 
 
 
 
 

 
_____________________ 

PABLO LUIZ LOPES 
Pregoeiro 

 


