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Prezado Servidor,   

  

As funcionalidades do Portal de Compras referentes ao cadastramento de Pregões, Cotações 

Eletrônicas e Processos de Compras foram alteradas com o objetivo de atender as alterações 

ocorridas na Lei Complementar 123/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte, promovidas pela Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014. 

 

Cadastramento de Pregão e Lotes do Pregão 

 

No Cadastramento de Pregões (Eletrônico e Presencial), dos Processos ou Planejamento de RP, 

não será solicitada a informação da regra de participação do processo na aba de “Dados do 

Pregão”, porque, a partir desta alteração, essa informação será definida lote a lote. 

 

Na tela de cadastramento de lotes, após acionando o comando “Inserir novo lote”, o sistema 

apresentará um novo campo no qual será realizada a definição da regra de participação do lote que 

está sendo cadastrado. 
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Após preenchida a descrição do lote, o usuário deve definir a regra de participação e selecionar os 

itens de processo que irão compor o lote.  

 

 

 
Observações: 

 Para os pregões cujo tipo de recurso seja “BID” ou “BIRD” a regra de participação não será 

alterada, mantém-se disponível apenas a opção “Aberta a todos licitantes”.  

 Para os pregões que possuem apenas itens de serviço, a regra de participação “Com cota 

reservada para ME/EPP” não poderá ser utilizada. 

 

 

Alterações nas funcionalidades dos comandos “Gerar lote único” e “Gerar lotes por item”  

 

 

 Gerar lote único: o lote único será gerado somente quando o somatório do valor total de 

referência dos itens do processo for inferior ou igual a R$ 80.000,00. Automaticamente será 

definida a regra de participação do lote como “Exclusiva para ME/EPP”. 

 

 Gerar lotes por item: será gerado um lote por item e a regra de participação será definida 

de acordo com o valor total de referência de cada item do processo/planejamento de RP. 

Quando o valor for superior a R$ 80.000,00 o lote terá a regra de participação “Aberto a 

todos os licitantes” e quando o valor for inferior ou igual a R$ 80.000,00 o lote terá a regra 

de participação “Exclusiva para ME/EPP”. 

 



 

 

Após o cadastramento manual dos lotes ou geração automática, caso seja necessário a alteração 

da regra de participação, basta acionar os comandos conforme destacado nas figuras a seguir. 

 

 

 

.  

 

Atenção! 

Nos pregões que possuírem apenas itens de material, a regra de participação “Exclusivo para 

ME/EPP” ou “Com cota reservada para ME/EPP” deverá ser selecionada, obrigatoriamente, para 

pelo menos um dos lotes. 



Exceções!  

Para a regra de participação “Aberto a todos os licitantes”, se a soma do valor de referência dos 

itens do lote for igual ou inferior a R$ 80.000,00, é necessário informar a justificativa para a 

mudança na regra de participação.  

 
Duas novas opções estarão disponiveis para seleção: 

 Remanescente de lote cotizado - já houve a aplicação do artigo 48, inciso III da LC 

123/2006; 

 Item de material indivisível; 

 

 

 

 

As outras justificativas permanecem as mesmas! 

 



 
 

Cadastramento de COTEP e Lotes da COTEP 

 

No “Cadastro de lotes e dados de abertura de cotação eletrônica” não será solicitada a informação 

da regra de participação do processo durante a inclusão das informações na aba “Dados gerais”. 

 

Na tela de cadastramento de lotes, o sistema apresentará um novo campo para que seja realizada 

a definição da regra de participação do lote que está sendo cadastrado. 

 

 

 

Após incluir os lotes, para definir a regra de participação, selecione o lote desejado e acione o 

comando “Selecionar regra de participação”, conforme destacado na tela abaixo.  Será 

apresentada coluna com a regra de participação definida para cada um dos lotes. 

 

 

 



 

Atenção! 

Como todo lote de COTEP tem valor inferior a R$ 80.000,00, caso a regra de participação seja 

alterada para “Aberto a todos os licitantes” é necessário informar justificativa para a modificação. 

 

 

 

Após a definição da regra de participação do lote, a informação será apresentada para cada lote, 

conforme figura abaixo. 

 

 

 

Caso seja necessário alterar a regra de participação de algum lote basta selecionar o lote desejado 

e acionar novamente o comando “Selecionar regra de participação”. 

 

 



 
Cadastramento de Processos de Compras - Subcontratação de ME/EPP 

 

No cadstramento de processos de compras, estará disponivel um novo campo denominado 

“Obrigação de subcontratação de ME/EPP”.  

 

Para os processos que possuem apenas itens de serviço o preenchimento do campo será 

obrigatório. Caso haja subcontratação de MPE no processo (campo anterior marcado com a opção 

“SIM”), deverá ser informado o respectivo percentual de subcontratação de ME/EPP. A figura a 

seguir apresenta a disposição dos novos campos. 

 

 

 

 



 

Infomações Gerais: 

 

 Para os lotes dos Pregões e das Cotações Eletrônicas referentes a processos já 

cadastrados no Portal de Compras, foi mantida a regra de participação definida no momento 

do cadastramento dos respectivivos processos. 

 

 Quanto à definição de cotas para participação exclusiva de ME/EPP, quando o lote de 

cota reservada for composto pelos mesmos itens que um lote com regra de 

participação “Aberta a todos os licitantes”, para cada item de processo a ser cotizado 

será necessário criar duas solicitações e dois pedidos distintos para que o processo 

de compra possua um item/lote de participação ampla e outro item/Lote de 

participação exclusiva. No caso de Registro de Preços, devem ser criados dois itens 

de planejamento diversos, para cada item que será cotizado. 

 

 Demais orientações sobre aplicação da Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, 

que amplia os benefícios para as micro e pequenas empresas nas compras públicas, 

acessar o documento disponibilizado pela Superintendência Central de Recursos Logísticos 

e Patrimônio, através do link abaixo. 

Orientações 

http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/ComunicadosSIAD/2014/orientacoes-lei-complementar-147-14-comunicado-13-2014.pdf

