
 

PROJETO DE LEI Nº 024/2020 
 
 
  

“Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.519, de 14 de 
maio de 2014, que dispõe sobre a concessão de tratamento 
diferenciado e simplificado para as Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte nas licitações públicas, no 
âmbito da Administração Pública Municipal, e dá outras 
providências”. 

 
 
 

VALÉRIO ERNESTO MARCON, Prefeito Municipal de Ipê/RS, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, encaminho à 
Câmara de Vereadores, para apreciação e posterior votação o seguinte Projeto de Lei:  

 
Art. 1º O artigo 1º, o artigo 4º, o caput do artigo 5º e os incisos I e III do seu §3º, bem como 
o §5º, o caput do artigo 7º e o inciso IV do artigo 10, da Lei Municipal nº 1.519, de 14 de 
maio de 2014, passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 1º Esta Lei estabelece normas relativas ao tratamento diferenciado e simplificado às 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas licitações públicas destinadas às 
aquisições de bens, serviços e obras, no âmbito da Administração Pública Municipal e 
demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município. 
 
(...) 

 
Art. 4º Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ou equiparadas somente será exigida 
para efeito de assinatura do contrato, e não para fins de habilitação no certame. 
 

§ 1º As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou equiparadas deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
§ 2º Havendo alguma restrição na documentação comprobatória da regularidade fiscal 
e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do momento 
em que o proponente for declarado vencedor e prorrogável por igual período, a critério 
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 
 

Art. 5º Nas licitações do tipo menor preço, as Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte têm, em caso de empate ficto, preferência de contratação. 
 
(...) 
 

§ 3º (...) 
 



 

I – ocorrendo o empate ficto, a Microempresas ou a Empresas de Pequeno Porte 
melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em 
seu favor; 
 
(...) 
 
III – no caso de empate real dos valores apresentados pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
(...) 
 
§ 5º No caso do pregão, após o encerramento dos lances de cada lote, a 
Microempresas ou a Empresas de Pequeno Porte melhor classificada será convocada 
para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item em 
situação de empate ficto, sob pena de preclusão. 

 
(...) 

 
Art. 7º Os órgãos e as entidades contratantes realizarão processo licitatório destinado 
exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas 
contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por item. 
 
(...) 
 
Art. 10. (...) 
 
IV – a soma dos valores licitados ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) do total 
licitado em cada ano civil.” 

 
Art. 2º Ficam revogados o artigo 3º e o §4º do artigo 5º da Lei Municipal nº 1.519, de 14 de 
maio de 2014. 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê/RS, em 13 de agosto de 
2020. 

 
 
 
 
 
 
 

VALÉRIO ERNESTO MARCON 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 
 



 

 

PROJETO DE LEI Nº 024/2020 – EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 
 
 

Senhora Presidente, Senhores Vereadores: 
 

 
Com o presente estamos submetendo à apreciação desta 

Egrégia Câmara de Vereadores, o Projeto de Lei nº 024/2020 que “altera dispositivos da 
Lei Municipal nº 1.519, de 14 de maio de 2014, que dispõe sobre a concessão de 
tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte nas licitações públicas, no âmbito da Administração Pública Municipal, 
e dá outras providências.” 

 
As alterações pontuais ora propostas visam unicamente 

adequar a legislação municipal à Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, uma vez que é a norma reguladora para o tratamento diferenciado e simplificado às 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas licitações públicas, devendo ser 
recepcionada no âmbito da Administração Pública Municipal. 

 
Ante o exposto, ao apresentar este Projeto de Lei à apreciação 

desta Egrégia Casa Legislativa, renovamos nossos votos de protesto e elevada 
consideração e apreço. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê/RS, em 13 de agosto de 

2020. 
 
 
 
 
 
 
 

VALÉRIO ERNESTO MARCON 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 

 
Excelentíssima Senhora 
ROSANE PEREIRA DE SOUZA 
Digníssima Presidente em Exercício da Câmara Municipal de Vereadores de Ipê/RS. 
 


