Os avanços e inovações trazidos
pelo Decreto Estadual do
Tratamento Favorecido,
Diferenciado e Simplificado para
as MPE’s
Decreto nº 45.140 de 19 de outubro de 2017

OS CONSIDERANDO DO DECRETO:
• Ampliar a participação das MPE’s nas compras
governamentais;
• Utilizar o poder de compras para fomentar a economia
local;
OBJETIVOS:
• Promover o desenvolvimento econômico e social no
âmbito local e regional;
• Art. 1º, §3º, poderá justificadamente estabelecer a
prioridade de contratação para as MPE’s sediadas local
ou regionalmente, até o limite de 5% do melhor preço
válido.

ADEQUAÇÕES NO DECRETO
• No art. 3º e no seu §1º para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, o termo
“trabalhista” não se encontra incluso, e por
força de lei (Lei Complementar nº 155/2016)
que instituiu também esta possibilidade a
favor das MPE’s é obrigatório conceder.
* O decreto apesar de citar no “considerando”, não
traz o teor do art. 42 da LC nº 123/06 (no decreto
anterior nº 38.493/12 constava).

DISCUTIR O ENTENDIMENTO
“Art. 3º § 2º - a citação da prorrogação do prazo
(comprovação de Regularidade Fiscal) previsto
no §1º poderá ser concedida a critério da
Administração, mediante a apresentação de
justificativa.”
E SE O LICITANTE NÃO REQUERER??

O art. 43 §1º da Lei Complementar nº 123/06 e
o §1º do Decreto trazem a resposta com o termo
“será assegurado”. A Lei a qual o Decreto se
acha vinculado não exigiu requerimento nem
justificativa.

SE A ADMINISTRAÇÃO NÃO FOR CONCEDER,
JUSTIFIQUE!

LICITAÇÃO DE TÉCNICA E PREÇO
• Lei Complementar nº 123/06 vigente e o Decreto
38.493/12 revogado são omissos.
• O novo Decreto nº 45.140/17, traz no art. 4º ,§8º a
possibilidade de nova proposta no empate para as
MPE’s (texto idêntico ao Decreto Federal nº
8.538/15, art. 5º §8º).
• No transcrito é fácil compreender que a faixa de
diferença é de 10%, pois não é pregão.
• A aferição do empate é no resultado da ponderação
técnica e preço, isto é, na nota final.

EXEMPLO DA APLICAÇÃO DO REGULAMENTO
EMPRESA

1 – EGP
2 – EPP
3 – EGP
4 – ME

NOTA
NOTA
TECNICA POND .
(70%)

7,0
6,5
5,0
9,0

4,90
4,55
3,50
5,60

PREÇO

NOTA NOTA
PREÇO POND .
(30%)

100 mil 10,0
110 mil 9,0
120 mil 8,0
150 mil 5,0

3,0
2,7
2,4
1,5

NOTA
FINAL

7,90
7,25
5,90
7,10

RESULTADO: EMPATE FICTO ENTRE 1 E 2
A nota final da empresa “2 – EPP” < 10% que a melhor
nota que não é uma “MPE” (7,9*(-10%) = 7,11).

LICITAÇÕES EXCLUSIVAS
• O art. 5º textualmente determina: valor
estimado ≤ 80 mil é exclusiva para MPE’s.
• O calculo é por item, excepcionalmente por lote
justificativamente.
• Em Licitações exclusivas faculta-se qualificação
econômico-financeira por capital social ou
patrimônio líquido.
• Diferente do Decreto revogado a exigência de
subcontratação é discricionária.

COTA DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA
• Art. 7º: é obrigatório cota de até 25% na licitação
para bens divisíveis, se não caracterizado prejuízo.
• §1º do art. 7º: “o disposto neste artigo não impede
a contratação das MPE’s para a totalidade do
objeto”.
• Importante entender o sentido do parágrafo, pois
não mais existe impedimento de contratar MPE sem
ter participado da cota da licitação de ampla
concorrência, desde que obedecidos os requisitos
de participação.

• A descrição do art. 7º, §5º deste artigo é temerária.
Adjudicar a cota de menor valor e impor penalidade
ao participante por não diminuir valor na cota
principal é desobediência ao §3º do mesmo artigo.
• A Administração pode definir os critérios de divisão
da aplicação da cota de 25%, aplica-se para cada
item ou de parte do valor global (alguns itens).
• No Sistema de Registro de Preço, a prioridade de
contratação é do menor preço, assim as MPE’s para
usufruir dessa prioridade podem (optativamente)
reduzir valor para o registro (art. 7º, §§7º e 8º).

PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO
(NOVIDADE)
• Exige justificativa, desde que previsto no edital, e é
aplicado nas LICITAÇÕES EXCLUSIVAS E NAS COTAS
DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVAS;
• Obrigatório definir o espaço sediado (local é o
município, e regional os estabelecidos pelo IBGE,
art. 1º §4º)
• O limite deste beneficio é de até 5% do melhor
preço valido do licitante não sediado.

MARGEM DE PREFERÊNCIA
• Instituído na Lei nº8.666/93, art. 3º §5º ao §15. A
Margem de Preferência pode chegar até 25% entre
o melhor preço de produtos ou serviços
estrangeiros e nacionais, que por isso terão direito a
usufruir da margem de preferência de contratação.
• O novo Decreto estabeleceu interpretativamente
que se aplica a Prioridade de Contratação a favor de
MPE’s (art. 5º ao 7º) se esta MPE já estiver fazendo
jus da Margem de Preferência por ser produtos ou
serviço nacional (art. 8º I, “f”).

PREFERÊNCIAS NAS DISPENSAS DE
LICITAÇÃO
• Art. 9, III – as dispensas de licitação instituídas
pelo valor (arts. 24 e 25 da Lei 8.666/93) devem
preferenciar as MPE’s.
• Para a identificação do mínimo de competidores
MPE’s, pode-se utilizar do sistema Estadual de
Compras Eletrônicas (art. 9, § único).

OBRIGADO A TODOS PELO
CONVITE E ATENÇÃO
Dúvidas e Contato:
albertobarroslima@hotmail.com

