
 
 
 
 

 
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Autarquia Municipal 
  

E S C L A R E C I M E N T O II 
 
Prezados Senhores, 
 
Ref.: Pregão Presencial nº 1/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de cessão de direito de uso de Sistema Integrado de Comunicação 
Interna, Externa, Gestão Documental com Assinatura Eletrônica e Central de Atendimento, pelo 
período de 12 (doze) meses. 

 
Informamos e esclarecemos que passam a integrar o item 7 do Edital de Pregão 
Presencial nº 1/2021, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, os seguintes subitens, 
concernentes ao direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte: 
 
7.33. Havendo empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
 
7.33.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte forem iguais ou superiores até 5% (cinco por 
cento) da proposta melhor classificada; 
 
7.33.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar 
proposta com preço inferior àquela considerada vencedora da etapa de lances. Nesta hipótese, 
sua proposta será declarada “melhor oferta”; 
 
7.33.3. Após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte será 
convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos, contados da convocação da Pregoeira, sob pena de preclusão; 
 
7.33.4. Se os valores das propostas das microempresas e empresas de pequeno porte forem 
iguais, será realizado sorteio para que se identifique a que primeiro poderá exercer o direito de 
preferência. 
 
7.34. O exercício do direito de preferência será assegurado a todas as microempresas e 
empresas de pequeno porte cujas propostas encontrem-se dentro do percentual estabelecido 
no subitem 7.33.1. 
 
7.35. O exercício do direito de preferência será observado quando a melhor oferta da etapa de 
lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
7.36. Não havendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte e não 
configurada a hipótese prevista no subitem 7.34, será declarada “melhor oferta” a proposta 
originalmente vencedora da etapa de lances. 
 

São Bernardo do Campo, 12 de maio de 2021. 
 
 
 

Michelle Heleno Araújo de Mello 
Pregoeira 


