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ILMO (A) SR (A) PREGOEIRO (A) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI/UFSJ . 

 

 

 

                REF.:   PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº  052/2019. 

                            PROCESSO Nº 23122.021231/2019-94 

                            DATA DA SESSÃO: 01/11/2019 

                            HORÁRIO: 09h00min 

 

 

 

         WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, sociedade empresária 

limitada, com matriz estabelecida na Av. Pastor Martin Luther King Jr.,126 – Bloco 10 - 

CEP: 20760-005, Del Castilho – Rio de Janeiro – R.J, CNPJ/MF nº 35.820.448/0001-36  e 

filial localizada na Rua Cristiano F T Guimaraes, 50 Bairro: Cinco, CEP 32.010-130, 

Contagem/MG, inscrita no CNPJ/MF nº 35.820.448/0030-70, doravante denominada “WHITE 

MARTINS”, vem, tempestivamente, por seu representante legal abaixo assinado, 

apresentar 

 

 

 

                   PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

   

 

 

  ao edital do pregão em referência, na forma dos questionamentos  abaixo. 

 

 

I - PONDERAÇÕES INAUGURAIS. 

 

      A WHITE MARTINS teve conhecimento da abertura do processo licitatório em referência, que tem por 

objeto “O REGISTRO DE PREÇO PARA A  ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A 

AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARGA DE GASES ESPECIAIS E O GÁS GLP, COM EMPRÉSTIMO DE 

CILINDROS, PARA ATENDIMENTO A TODOS OS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO 

DEL-REI”, e, na condição de interessada em participar da disputa para o atendimento deste objeto, analisou os 

termos do edital. 
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Após acurada leitura, foi identificada situação que necessita ser esclarecida para que as empresas 

tenham as informações necessárias para participação da licitação. 

 

II - DÚVIDA QUANTO À ADOÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPAÇÃO PARA 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

  

No tocante à participação na licitação, o edital prevê que: 

 

“4.1.2 - A participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 
48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.” 

 

 

 Com base na previsão acima, aproveita-se o oportuno para indagar a esta Administração se 

foram observados os requisitos estabelecidos em lei para destinação de itens para participação 

exclusiva e reservada de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

 

A Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, estabeleceu o seguinte 

requisito a ser observado previamente a fase interna do processo licitatório: 

 
“Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: 
 
II - 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;” (grifamos) 

 
III - 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;" (grifamos) 

 

 

Nessa toada, questiona-se 

 

1 No que diz respeito ao requisito estabelecido no inciso II do art. 49 da LC 123/2006, foi realizada 

prévia pesquisa para confirmar a existência de no mínimo 03 fornecedores microempresas, 

empresas de pequeno porte na região, idôneas e capazes de fornecer os gases contemplados 

neste processo? 

 

2 Quanto ao requisito estabelecido no inciso III do aludido diploma legal, indagamos: foi 

realizada prévia pesquisa de preço no mercado para confirmar se os preços praticados por ME e 

EPP na região estão de acordo com o preço referencial de mercado?  
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Caso nenhum destes requisitos tenham sido observados e cumpridos, a adoção da exclusividade de 

participação neste processo é ilegal, pois deixa de observar comando instituído em lei, além de restringir o 

caráter competitivo da licitação. 

 

Sobre essa conjuntura comentam Jessé Torres PEREIRA JUNIOR e Marinês Restelatto DOTTI: 

... nos termos em que a norma coloca a questão, a apuração, pela Administração, da existência desse 
número mínimo é conditio sine qua non para a instauração da licitação, e nem sempre será 
tarefa fácil proceder-se a esse levantamento prévio, o que acabará por levar a Administração, na 
dúvida e premida pelo fator tempo, a preferir realizar licitação comum, isto é, sem tratamento 
diferenciado, e adotada a modalidade que a lei apontar como devida ou preferencial, o que viabiliza a 
utilização do pregão, presencial ou eletrônico, de vez que este almeja a universalização do acesso às 
licitações, independentemente da localização do licitante; de toda sorte, fique claro que a existência do 
número mínimo de fornecedores é condição para a instauração do certame, não se confundindo 
com exigência de habilitação ou de especificação influente sobre o julgamento de propostas.” 

PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres; DOTTI, Marinês Restelatto. O tratamento diferenciado às 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas nas contratações públicas, 
segundo as cláusulas gerais e os conceitos jurídicos indeterminados acolhidos na Lei Complementar nº 
123/06 e no Decreto Federal 6.204/07. Disponível 
em: <http://www.bdr.sintese.com/AnexosPDF/RJE%204%20-%20Doutrina.pdf> 

 

Como já deve ser de Vosso conhecer, a Lei Federal nº 8.666/93 expressamente veda a inclusão de 

exigências desnecessárias em editais de licitações públicas para não comprometer o caráter competitivo da 

licitação, senão vejamos: 

  

“Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos.                     (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 
2010)      (Regulamento)      (Regulamento)       (Regulamento) 

§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei 
no 8.248, de 23 de outubro de 1991;                   (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)” 
(grifamos) 

 Desta forma, como requisito prévio à realização de licitação com participação exclusiva para ME, EPP, 

a Administração deve realizar prévia pesquisa de mercado para confirmar a existência na região de ao menos 03 

(três) empresas enquadradas nessas condições, idôneas e capacitadas tecnicamente para atendimento do 

objeto, assim como praticantes de preços compatíveis com o mercado na região, para não provocar dano ao 

erário público. 
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 Se não realizada a pesquisa ou se seu resultado não confirmar a existência de número mínimo de 

empresas idôneas e capazes para execução do objeto na região, a Administração fica impedida de tornar 

exclusiva ou destinar cota para participação de ME, EPP e equiparadas. 

 

Caso todos  estes requisitos não tenham sido observados pela Administração, mister faz que esta 

reveja tal questão, em razão da aparente ilegalidade. 

 

Convém ainda reforçar que a sessão pública do Pregão Eletrônico º 47/2019, realizada no dia 

25/09/2019, para este mesmo objeto,  contou com a participação de apenas uma empresa ME/EPP, que 

apresentou preço muito acima do referencial desta Universidade, o que teria resultado no não aceite da 

proposta da única empresa participante. 
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Logo, o resultado do Pregão Eletrônico nº 47/2019 por si só comprova a ausência de, no mínimo,03 

empresas ME e EPP idôneas e capazes para fornecimento do objeto conforme determina a lei, além  da 

ausência de competitividade no certame (contou com a participação de apenas uma empresa) e teve resultado 

fracassado, pois a única empresa participante apresentou preço acima do referencial. 

 

Por estes motivos, pede-se que V.Sas. analisem  a conveniência e oportunidade  na realização de novo 

pregão eletrônico com destinação para participação exclusiva para ME e EPP, mesmo não tendo tido número 

mínimo de participantes nessas condições na licitação anterior, além do resultado ter sido o fracasso da licitação 

em decorrência do preço ofertado acima do referencial,  

 

Repisa-se ainda os seguintes questionamentos: 

 

1 No que diz respeito ao requisito estabelecido no inciso II do art. 49 da LC 123/2006, foi realizada 

prévia pesquisa para confirmar a existência de no mínimo 03 fornecedores microempresas, 

empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas na região, idôneas e capazes de 

fornecer os gases contemplados neste processo? 

 

2 Quanto ao requisito estabelecido no inciso III do aludido diploma legal, indagamos: foi 

realizada prévia pesquisa de preço no mercado para confirmar se os preços praticados por ME e 

EPP na região estão de acordo com o preço referencial de mercado?  
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III – PEDIDO.  

  

Por todo o exposto, reputando o esclarecimento solicitado como de substancial mister para o correto 

desenvolvimento do certame, aguardamos um pronunciamento por parte de V.Sas. com a brevidade que o 

assunto exige. 

 

 

Nestes termos, p. Deferimento. 

 

Contagem/MG, 24 de outubro de 2019. 

 

 
 
 
 
 

________________________________________ 

Gerente Nacional de Contas Públicas 
Analigia da Silva 
RG: 077583300 
CPF: 003.791.977-66 
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. 
Tel.: 3279-9151 

 

 












