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DECRETO Nº. 4.789 

DE 29 DE JUNHO DE 2015. 
 

Regulamenta o tratamento diferenciado e 
simplificado concedido às microempresas e 
empresas de pequeno porte nas aquisições 
públicas por força da Lei Complementar nº 
123/2006, no âmbito do Poder Executivo 
Municipal. 

 
O Prefeito Municipal de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso 

de suas atribuições legais vigentes, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, e 
 
CONSIDERANDO a política nacional de fomento às microempresas e 

empresas de pequeno porte que facilita o acesso aos mercados e promove uma maior 
competitividade frente às empresas de grande porte; 

 
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 123/2006, que instituiu o 

Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, previu tratamento 
diferenciado e simplificado para essas empresas nas aquisições públicas; 

 
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 147/2014 promoveu grandes 

alterações nas regras aplicas às microempresas e empresas de pequeno porte nas 
aquisições públicas; 

 
CONSIDERANDO a ausência de regulamentação da matéria, bem como a 

escassez de posicionamento dos órgãos de controle da Administração Pública; 
 
CONSIDERANDO a necessidade constante de aquisição de bens e 

contratação de serviços por parte do Poder Executivo; 
 
CONSIDERANDO que o Poder Regulamentar da Administração Pública 

consiste na faculdade que dispõe o Chefe do Executivo em explicar e regulamentar as 
leis de decretos para a sua correta interpretação e aplicação. 
 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º - Este Decreto estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado, 
simplificado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno 
porte, assim consideradas pela Lei Complementar nº 123/2006, no âmbito das 
aquisições de bens e serviços realizados pelo Poder Executivo Municipal, suas 
fundações e autarquias. 
 
Parágrafo Único. Em caso de dúvida na aplicação dos benefícios às microempresas e 

empresas de pequeno porte nas aquisições públicas, bem como na interpretação das 
normas contidas neste Decreto, será tomada a decisão mais benéfica às MEs e EPPs. 
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Art. 2º - Nos certames para aquisição de bens de natureza divisível que ultrapassem o 
valor previsto no inciso I do art. 48 da LC nº 123/06 serão licitados subitens distintos 
para a porcentagem destinada à competição ampla e para a porcentagem reservada às 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
§1º - Em caso de ser declarado vencedor o mesmo participante em ambas as cotas, 
serão adjudicados os itens pelo valor da menor proposta, sob pena de rejeição de 
ambas as propostas do fornecedor. 
 
§2º - Nas aquisições realizadas por meio do sistema de registro de preços deverão ser 
atendidos os percentuais previstos no art. 48, inciso III, da LC nº 123/06, nas fases de 
empenho, liquidação e pagamento. 
 
Art. 3º - Para fins de atendimento ao constante no art. 49, inciso II, da LC nº 123/06, 
serão considerados como microempresas e empresas de pequeno porte aquelas 
cadastradas regularmente junto ao setor de licitações e contratos, na forma dos arts. 34 
a 37 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
Parágrafo Único. Será considerado fornecedor sediado localmente aquele com sede 
na circunscrição do Município de Tupanciretã; será considerado fornecedor sediado 
regionalmente aquele com sede em Município localizado em um raio de até 150km 
(cento e cinquenta quilômetros) da sede do Município de Tupanciretã. 
 
Art. 4º - Para fins de aplicação do art. 49, inciso III, da LC nº 123/06, serão 
consideradas desvantajosas para a administração pública o tratamento diferenciado e 
simplificado quando necessária a repetição de licitação exclusiva para ME e EPP em 
virtude de deserção. 
 
Parágrafo Único. Equipara-se como desvantajosa a cota exclusiva de licitação que 
tiver de ser repetida por deserção de ME e EPP. 
 
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de 
junho de 2015. 
 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 

 

 
Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura 
Municipal. 
Tupanciretã, 29 de junho de 2015. 

 

 

 

 

Giovani Dalmás 

Secretário Municipal da Administração. 

 

Certifico que este Decreto foi publicado no átrio 

da Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 29 de 

junho de 2015 à _____/_____________/______. 

 

Tupanciretã, _____/_____________/______. 

 

Giovani Dalmás 

Secretário Municipal da Administração. 


