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“TERMO DE RESPOSTA DE QUESTIONAMENTOS” 
 

Ref.: Pregão n.° 021/2017 - Processo n.° 049/2017 

Assunto: Responde questionamentos. 

 

A Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA, torna públicas as respostas 
abaixo aos questionamentos feitos ao edital de licitação em epígrafe, por empresa 
cuja identidade será preservada. 

 

Pergunta 1: Caso não compareçam no mínimo 3 (três) empresas ME/EPP locais ou 
regionais, a administração aplicará o inciso II do artigo 49 da Lei 123/06, alterada 
pela LC 147/12? 

 

Resposta 1: A avaliação da ocorrência ou não da hipótese definida no inciso II do 
artigo 49 da Lei Complementar 123/06 se dá na fase interna da licitação, vale dizer, 
antes da expedição do edital, e da definição dos itens exclusivos para participação 
de microempresas e empresas de pequeno porte (inciso I do artigo 48), e, da 
definição das cotas reservadas para a contratação de microempresas e empresas 
de pequeno porte. 

Logo, no presente certame, não há mais que se falar em invocação do inciso II do 
artigo 49 da Lei Complementar 123/06 para afastamento dos artigos 47 e 48 da 
mesma Lei Complementar. 

 

Pergunta 2: Caso compareçam 3 empresas locais ou regionais, e o preço ofertado 
for acima da CMED (preço de fábrica), ou acima da pesquisa ampla de preços 
realizada antes da abertura do pregão em questão, a administração aplicará o inciso 
III do artigo 49 da Lei 123/06, alterada pela LC 147/12? 

 

Resposta 2: No presente certame a base de preços é a pesquisa de mercado que 
antecedeu a expedição do edital, não a tabela CMED (preço de fábrica). 

Quanto ao aspecto da aplicação dos direitos garantidos pelos artigos 47 e 48 da LC 
123/06 às microempresas e empresas de pequeno porte, assim como na resposta 
anterior, a avaliação da ocorrência ou não da hipótese definida no inciso III do artigo 
49 da Lei Complementar 123/06 se dá na fase interna da licitação, vale dizer, antes 
de se decidir pela aplicação ou não dos artigos 47 e 48 da Lei Complementar 123/06 
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no certame específico. 

Logo, no presente certame, não há mais que se falar em invocação do inciso III do 
artigo 49 da Lei Complementar 123/06 para afastamento dos artigos 47 e 48 da 
mesma Lei Complementar. 

Ademais, a definição se, no caso concreto, ocorre ou não a hipótese do inciso III do 
artigo 49 da Lei Complementar 123/06, extrapola a análise pura e simples do preço 
ofertado para um determinado item do certame.  

Como exemplo de um dos elementos que devem ser levados em consideração para tal 
avaliação, veja que o legislador sabiamente utilizou no inciso III do artigo 49 da LC 
123/06 o vocábulo Administração Pública, que nas definições contidas do artigo 6º da 
lei 8.666/93, significa a Administração como um todo, diferente de quando se utiliza o 
vocábulo “Administração” para identificar a Administração em sentido estrito, ou seja, o 
próprio órgão condutor da licitação. 
Poderia então argumentar-se que mesmo que uma licitação vencida por uma 
microempresa hipoteticamente tivesse preço superior a licitação vencida por uma outra 
empresa (mas dentro do preço da pesquisa que antecedeu a expedição do edital), 
ainda nesse cenário poderia se observar efetiva vantagem para a Administração 
Pública como um todo, no sentido do desenvolvimento econômico nacional sustentável. 
 
Pergunta 3: Por que o edital foi aberto com cota exclusiva para ME/EPP baseados no 
inciso I do artigo 48 da Lei 123/06, alterada pela LC 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? 
 
Resposta 3: O inciso I do artigo 48 da Lei 123/06 determina expressamente que a 
Administração: deverá 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).  
O inciso III do artigo 48 da Lei Complementar 123/06 determina que nos itens de 
natureza divisível a cota a ser reservada para participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte é de até 25%. 
Então a resposta para o questionamento é que o edital se encontra desta forma em fiel 
cumprimento à Lei Complementar 123/06. 
 
Pergunta 4: Por que o edital foi aberto com cota exclusiva para ME/EPP baseados no 
inciso I do artigo 48 da Lei 123/06 alterada pela LC 147/12 se o global da licitação 
ultrapassa os R$ 80.000,00 e conforme o Tribunal de Contas em anexo isso não seria 
válido? 
 
Resposta 4: O inciso I do artigo 48 da Lei 123/06 determina expressamente que a 
Administração: deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à 
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participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de 
contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 
Logo, a resposta para o questionamento é que o edital se encontra desta forma em fiel 
cumprimento à Lei Complementar 123/06. 
 

Assis, 9 de novembro de 2017. 
 
 

Original assinado 
Maria Salete Porto Steiger Elias 

Pregoeira Oficial 
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