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Alterações no tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para
as microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais nas licitações

A Secretaria da Controladoria-Geral

do Estado – SCGE, através da Diretoria

de  Orientação  ao  Gestor  e  Informações

Estratégicas  –  DOGI/  Coordenadoria  de

Orientação e Contas do Governo (COR),

no exercício de sua função, vem por meio

deste boletim, informar sobre  alterações

no tratamento favorecido, diferenciado

e simplificado para as microempresas,

empresas  de  pequeno  porte  e

microempreendedores  individuais  nas

licitações de bens, serviços e obras no

âmbito  da  Administração  Pública

Estadual.

Inicialmente, cumpre destacar que

este documento tratará das significativas

alterações  ocorridas  no  artigo  7º  do

Decreto  Estadual  nº  45.140/2017,  que

regulamenta  o  tratamento  favorecido,

diferenciado  e  simplificado  para  as

microempresas,  empresas  de  pequeno

porte e microempreendedores individuais

nas licitações de bens, serviços e obras

no  âmbito  da  Administração  Pública

Estadual,  advindas com a publicação do

Decreto Estadual nº 48.648/2020.

Logo no caput do artigo 7º, verifica-

se a alteração da composição da base de

reserva de cota,  que poderá chegar  até

25%  (vinte  e  cinco  por  cento),  cujo

percentual passa a ser aplicado sobre o

valor global, de cada lote ou de cada item

da  licitação,  mediante  a  demonstração

dos critérios de divisão.

Art.  7º  Nas  licitações  para  aquisição  de

bens de  natureza  divisível,  e  desde  que

não  haja  prejuízo  para  o  conjunto  ou

complexo do objeto, os órgãos e entidades

contratantes deverão reservar cota de até

25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  do  valor

global, de cada lote ou de cada item da

licitação,  motivando  os  critérios  de

divisão escolhidos, de modo a garantir

os  mecanismos  necessários  para

ampliar  a  participação das

microempresas,  empresas  de  pequeno

porte e microempreendedores individuais.

(grifo nosso)

O  parágrafo  segundo  do  mesmo

artigo,  acrescenta  que  todos  os



participantes  da  licitação devem

comprovar  a  habilitação  técnica  e

econômico  financeira  para  a  totalidade

dos quantitativos licitados:

O instrumento convocatório deverá prever

que,  não havendo vencedor  para  a  cota

reservada, esta poderá ser adjudicada ao

vencedor  da cota  principal  ou,  diante  de

sua recusa, aos licitantes remanescentes,

desde que pratiquem o preço do primeiro

colocado,  devendo,  em  qualquer  caso,

comprovar  a  habilitação  técnica  e

econômico financeira para a totalidade

dos quantitativos licitados. (grifo nosso) 

Também  houve  alteração  dos

parágrafos  terceiro  e  quinto  do  mesmo

artigo.  A  partir  de  agora,  quando  uma

empresa vencer a cota reservada e a cota

principal  com  preços  diferentes,  o

pregoeiro deverá através de negociação,

buscar  a  equiparação  dos  preços  ao

menor valor alcançado:

§ 3º Se uma mesma empresa vencer a

cota  reservada  e  a  cota  principal  com

preços  diferentes,  o  pregoeiro,  após  a

declaração  dos  vencedores,  tentará

obter,  mediante  negociação,  a

equiparação  dos  preços  ao  menor

valor ofertado (grifo nosso).

§  5º  Quando  obtidos  preços  diferentes

entre  as  cotas  reservada  e  principal,

caberá ao pregoeiro proceder à tentativa

de  negociação,  buscando  atingir  a

equiparação  dos  preços  ao  menor

valor alcançado. (Grifo nosso)

Quanto  ao  parágrafo  sexto,  no

âmbito  do  registro  de  preços,  a  atual

redação  estabelece  que  se  a  empresa

vencedora  da  cota  de  maior  valor  não

aceitar reduzir o valor registrado ao valor

da  cota  mais  vantajosa,  o  seu  preço

continuará  válido  para  outras

contratações,  após  o  encerramento  da

cota de menor valor.

§ 6º No registro de preços, se a empresa

vencedora  da  cota  de  maior  valor não

aceitar reduzir o valor registrado até o

montante  registrado  na  cota  mais

vantajosa,  o  seu  preço  permanecerá

válido para outras contratações, após o

exaurimento  da  cota  de  menor  valor

(grifo nosso).

Por  fim,  os  parágrafos  8º  e  9º

foram revogados.

Demais orientações que se façam

necessárias,  a   DOGI/COR  coloca-se  à

disposição  através  do  sítio  eletrônico:

www.scgeorienta.pe.gov.br.

http://www.scgeorienta.pe.gov.br/

