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São Paulo, 30 de Outubro de 2017 

Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA 
Setor de Licitação 

Referente ao pregão presencial nO 021/2017 
Processo Licitatório nO 049/2017 
Prazo até 08/11 

Prezados Senhores: 

Interlab Farmacêutica Ltda., estabelecida na capital de São Paulo, à 
Av. Água Fria nO 981/985, inscrita no CNPJ sob o nO 43.295.831/0001-40, representada 
neste ato por seu sócio o Sr. Laercio Verissimo dos Santos Júnior, vem mui 
respeitosamente solicitar esclarecimentos referente ao pregão acima citado pelas razões 
abaixo expostas: 

Das Leis 

É certo que a Lei complementar nO 123/2006 alterada pela LC nO 
147/2014, garante a ME e EPP vantagens em relação às empresas limitadas e as 
sociedades anônimas. 

Nos pregões eletrônicos os gestores públicos utilizam uma vantagem 
para a ME e EPP de 5% sobre as demais empresas, ou seja, se a ME ou a EPP tiverem 
seu preço ofertado superior aos preços das demais empresas em até 5%, ela será 
vencedora no desempate. 

Com a publicação da LC nO 147/2014, essa vantagem se ampliou, 
ficando estabelecido no inciso 111 do artigo 48 que a administração pública deverá 
estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de 
pequeno porte.~edação dada pela Lei Complementar nO 147, de 2014) 

Nota-se aqui que o inciso III se utiliza a palavra deverá, ou seja, a 
primeira vista parece que a Lei 123/2006 alterada pela LC nO 147/2014, estabelece 
obrigações diferentes para a administração pública. 

Mas quando se trata de bens divisíveis, e medicamentos são divisíveis, 
a Lei nO 123/2006, alterada pela Lei Complementar nO 147/2014 deixa claro no seu inciso 
111 que a administração "deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de 
natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação 
de microempresas e empresas de pequeno porte."Lll~ç@ção dadçLpela J...sl.QonmlementElI L . 
nO 147, de 2014), fica claro aqui que a Lei exige que se estabeleça uma cota de até 25% r
para as ME e EPPS e uma cota de 75% para as demais empresas (ampla participação). 
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No edital em epigrafe, a titulo de exemplo, os itens ficariam assim 
para cumprimento do inciso 111: 

Produto 

Item n° 1 Acetilcisteína 100 mg/ml 
Item nO 2 Acetilcisteína 20 mg/ml 
Item nO 3 Acido Ascórbico 100 mg/ml 
Item nO 5 Adenosina 3mg/ml 
Item nO 6 Água Destilada 
Item nO 7 Amicacina 250mg/ml 
Item nO 8 Aminofilina 24mg/ml 
Item nO 11 Azitromicina 500mg/ml 
Item nO 17 Bicarbonato de Sódio 8,40% 
Item nO 21 CaRtopril 25mg 
Item n° 23 Clonidina, Cloridrato 0,150 mg 
Item nO 31 Clorpromazina, Cloridrato 5mg/ml 
Item nO 39 Dipirona Monoidratada 500mg/ml 
Item nO 45 Etomidato 2mg/ml 
Item nO 51 Furosemida 10mg/ml 
Item nO 55 Glicose 5% 
Item nO 58 Glicose 25% 
Item nO 59 Glicose 50% 
Item nO 61 Hidralazina 50mg 
Item nO 66 Isossorbida, Mononitrato 10mg/ml 
Item nO 71 Losartana 25mg 
Item nO 80 Metronidazol 5mg/ml 
Item nO 83 Nifedipino 10mg 
Etc. 

cota principal 

200 
200 

4.000 
600 

2.000 
800 

2.000 
900 
200 

9.000 
7.000 

300 
100.000 

300 
20.000 

2.000 
1.000 
9.000 

50 
2.000 
8.000 

600 
500 

cota reservada até 25% 

50 
50 

1.000 
150 
500 
200 
500 
225 
50 

2.250 
1.750 

75 
25.000 

75 
5.000 

500 
250 

2.250 
13 

500 
2.000 

150 
125 

Já para o cumprimento do inciso I do artigo nO 48 da Lei nO 123, 
alterada pela nO 147, há de se considerar o valor global do edital, uma vez que o Tribunal 
de Contas do estado de São Paulo, julgando recurso apresentado pela empresa 7R 
comercial Ltda. ME, contra a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba através do 
Expediente: TC-007737/989/15-2 julgou improcedente a obrigatoriedade de se reservar 
itens com valores inferiores a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) as empresas ME e EPP, 
considerando o Edital como um todo e se o valor total do edital supera R$ 80.000,00, e no 
caso o total estimado para0 edital é de R$ 1.141.274,70, e mesmo considerando que os 
itens 2,7,8,9,10,11,12,13 e 14 possuem, individualmente, valor estimado inferior a R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais), no entanto, o valor global das aquisições alcança a cifra de 
R$ 1.141.274,70 (um milhão, cento e quarenta e um reais, duzentos e setenta e quatro 
reais e setenta centavos), circunstância que, à luz do entendimento que TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO Gabinete do Conselheiro Dimas Eduardo 
Ramalho [4], não aceitou suspender o certame e não encontrou elementos que dessem 
este entendimento a Lei nO 123 alterada pela Lei nO 147, visto que o Tribunal de Contas já \Jv 
havia se posicionado de forma diferente em outras ocasiões, inclusive com o voto de \) 
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desempate proferido por Sua Excelência a Conselheira Presidente Dra. Cristiana de 
Castro Moraes na sessão plenária de 23/09/2015 determinou a prevalência do 
entendimento sustentado pelo Eminente Conselheiro Revisor Dr. Renato Martins Costa 
que em suma, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, Gabinete do 
Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho [3] compreende que cada licitação, diante do 
todo pretendido pela Administração; constitui um "item de contratação", dentro portanto, 
da globalidade de aquisições projetadas pela Prefeitura. 

"Daí que, nesse primeiro momento, em que ainda está se construindo a 
interpretação para a inovação legal trazida no ano passado e sem que no futuro nos 
privemos de avaliar a questão sob ótica diversa, diante dos dados constantes dos editais 
em exame considero ser o caso de se compreender que a Lei somente dirige as 
licitações, de forma exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte. 

o artigo 49 da Lei n0123/20016 alterada pela Lei n0147/2014, prevê 
exceções para a incidência deste tratamento privilegiado às micro e pequenas empresas. 

Dentre estas excludentes, destaco aquelas previstas nos incisos II e 
111, ou seja, os benefícios estabelecidos na participação de ME's e EPP's em licitações não 
tem aplicabilidade quando, entre outras condições: 

a) não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos 
enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno 
porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as 
exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

b) 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.(grifo nosso) 

Todo esse pacote de benevolência se destina a permitir o acesso da 
ME e EPP ao mercado público. 

Mas esse acesso não pode e não deve passar por cima de outras 
legislações e princípios que não podem ser esquecidas quando da aquisição com dinheiro 
publico. 

Além de legislação própria da ANVISA órgão que regula o registro 
dos produtos e das empresas e a CMED que controla, ,autoriza e determina o preço dos 
medicamentos desde o preço máximo ao consumidor, o preço de fábrica, até o preço 
CAP (coeficiente de adequação de preços) 
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A Câmara de Regulação de Medicamentos - CMED, do Conselho de 
Governo, tem por objetivos a adoção, implementação e coordenação de atividades 
relativas à regulação econômica do mercado de medicamentos, voltados a promover a 
assistência farmacêutica à população, por meio de mecanismos que estimulem a oferta de 
medicamentos e a competitividade do setor; 

Compete à CMED, dentre outros atos necessários à consecução dos 
objetivos da regulação econômica do mercado de medicamentos: 

- definir diretrizes e procedimentos relativos à regulação econômica 
do mercado de medicamentos; 

- monitorar, para os fins deste Decreto, o mercado de medicamentos, 
podendo, para tanto, requisitar informações sobre sobre a 
produção, insumos, matérias-primas, vendas e quaisquer outros 
dados que julgar necessários ao exercício desta competência, em 
poder de pessoas de direito publico ou privado; 

- decidir sobre a aplicação de penalidades previstas na Medida 
Provisória nO 123, de 26 de Junho de 2003, e relativamente ao 
mercado de medicamentos, aquelas previstas na Lei nO 8.078 de 
11 de Setembro de 1990, sem prejuízo das competências dos 
demais órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 

Além disso, o artigo 49 da Lei n0123/2006, determina que: "não se 
aplica o disposto nos artigos 47 e 48 desta lei complementar quando: 

1- revogado 

11- Não Houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos 
enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno 
porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir 
as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

111- O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas 
e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a 
a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou 
representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto 
contratado; 

IV- a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos artigos 
24 e 25 da Lei nO 8.666/93, excetuando-se as dispensas 
tratadas pelos incisos I e 11 do artigo 24 da mesma Lei, nas quais 
as compras deverá ser feita preferencialmente de microempresas \,.., 
e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso '1'" 
I do artigo 48. 
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Dos fatos 

Com o advento da Lei n0 123/06, alterada pela Lei n0 147/2012, temos 
visto as mais diversas formas de interpretação da Lei citada. 

Acreditamos que uma ampla pesquisa de preços, que por força de lei 
tem que ser realizada antes do pregão, deveria ser levada em consideração, para não 
permitir abusos; além disso, o histórico de aquisições anteriores serve de referência ao 
gestor para as futuras aquisições. 

Como prevê a própria legislação da ME e EPP, o máximo de diferença 
de preço que deveria ser aceito como vantagem para a M,E 1 EPP na modalidade de 
pregão seria de 5% (cinco por cento). 

A Ideia de privilegiar as ME e EPP no âmbito municipal e regional, ou 
seja, estabelecer uma vantagem para uma empresa situada no município ou na macro 
região em que esse município se encontra é muito importante e deve ser estimulada tanto 
para permitir o acesso das ME's e EPP's ao mercado público, quanto para a geração de 
empregos locais. O Objetivo é privilegiar uma empresa local ou regional com curto 
alcance de área de atuação e que, portanto, deve ser protegida pelo poder público local, 
por gerar empregos locais ou regionais. 

Mas esse privilegio não pode prejudicar a administração pública, no 
sentido de se pagar mais caro por bens e serviços. 

Do Pedido 

Gostaríamos de saber: 

1) Caso não compareçam no mlnlmo de 3 (três) empresas ME/EPP locais ou 
regionais. à administração aplicará o inciso 11 do artigo 49 da Lei nO 123/06, 
alterada pela LC nO 147/12? 

2) Caso compareçam 3 empresas locais ou regionais, e o preço ofertado for acima da 
CMED (preço de fabrica), ou acima da pesquisa ampla de preços realizada antes 
da abertura do pregão em questão, a administração aplicará o inciso 111 do artigo 49 ~ 
da Lei nO 123/06, alterada pela LC nO 147/12? ~ 
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3) Por que o edital foi aberto com cota exclusiva para ME/EPP baseados no inciso I do 
artigo 48 da Lei nO 123/06, alterada pela LC nO 147/12 estabelece que a cota de 
ampla participação é de 75% e a cota reservada de até 25% para cada item do 
edital que são claramente divisíveis? 

4) Por que o edital foi aberto com cota exclusiva para ME/EPP baseados no inciso I do 
artigo 48 da Lei nO 123/06, alterada pela LC nO 147/12 se o 910bal da licitação 
ultrapassa os R$80.000,00 e conforme o Tribunal de Contas em anexo issO não 
seria valido? 

Atenciosamente 

AV. AGuA FRIA. 981/985 - AGuA FRIA - CEP 02333-001 - SÃO PAUlO - FONES: (11) 2997-9177/2952-0468 - FAX: 2204-5996 
INSCRIÇAo CNPJ fi' 43.295.83110001-40INSCRlÇAO ESTADUAL ri' 108.698.639-115 


