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Prezado Servidor,   

 

Tendo em vista o disposto no decreto 45.749, de 5 de outubro de 2011, as funcionalidades do 

Portal de Compras referentes ao Cadastramento de Pregão (Eletrônico e Presencial) e 

Cadastramento de Cotação Eletrônica (COTEP) foram alteradas conforme descrito a seguir.  

 

Para os Processos de Compras cadastrados com os respectivos procedimentos de contratação 

mencionados anteriormente, e cujo valor total estimado não ultrapasse R$80.000,00, o sistema 

definirá automaticamente a “Regra de Participação” do processo como “Exclusiva para ME/EPP”.  

 

Será permitida a alteração da regra de participação definida automaticamente pelo sistema, 

entretanto, o usuário deverá, obrigatoriamente, definir uma justificativa para tal alteração. Abaixo as 

opções de justificativas que estarão disponíveis para a seleção por parte do usuário, no caso de 

alterações da regra de participação: 

 

 Não há um mínimo de 3 fornecedores competitivos enquadrados como ME/EPP sediados 

local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências do processo de compras; 

 A compra exclusiva para ME/EPP não é vantajosa ou representa prejuízo ao conjunto ou 

complexo do objeto a ser contratado; 

 Não acudiram interessados à licitação anterior realizada com a regra de participação 

exclusiva de ME/EPP; 

 Haverá comprometimento da continuidade de atividades de educação, saúde ou segurança 

pública; 

 Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista ou demais Poderes (Artigo 1°, § 1° - 

Decreto 44630/2007, alterado pelo Decreto 45.749/2011); 

 

 
 

 
SECRETARIA DE ESTADO DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n  
Edifício Gerais - Bairro Serra Verde  
CEP:  31630-901 - Belo Horizonte - MG 

COMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS 14/2011 
 

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=45749&comp=&ano=2011


 

Alteração - Tela Cadastramento de Pregão 

 

Conforme descrito anteriormente no Cadastro de Pregão, o campo “Regra de Participação” será 

preenchido automaticamente pelo sistema como “Exclusivo ME/EPP” podendo ser de acordo com 

a necessidade. 

               

               

 

Caso a regra de participação seja alterada, as opções para justificar a alteração aparecerão, 

conforme destaque a seguir. 

 

               

 

 



 

Alteração - Tela Cadastramento de COTEP 

 

Conforme descrito anteriormente no Cadastro de COTEP, o campo Regra de Participação será 

preenchido automaticamente pelo sistema como “Exclusivo ME/EPP” podendo ser alterado 

conforme necessidade. 

 

              

 

Caso a regra de participação seja alterada, as opções para justificar a alteração aparecerão, 

conforme destaque a seguir. 

 

               

 

 

 

 



Alteração - Relatório de detalhes do processo de compra  

 

O Relatório de detalhes do processo de compra foi alterado de forma a apresentar a justificativa 

selecionada pelo usuário nos casos de alteração da regra de participação, definida 

automaticamente pelo sistema, conforme exposto neste comunicado. 

 

                           


