
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA 

 

“DÕE ÓRGÃOS, DÕE SANGUE: VIDAS” 

Av. Dr Pompílio Gomes Sobrinho n° 23.830, Centro - CEP 94380-000 Fone: (51) 3487-1009 

http://www.glorinha.rs.gov.br – e-mail: camaraglorinha.rs@hotmail.com  

 

RESOLUÇÃO DE MESA Nº 008/2019 

“REGULAMENTA O TRATAMENTO DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO 
CONCEDIDO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
NAS AQUISIÇÕES PÚBLICAS E DEFINE A ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 
PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 47 E 
SEGUINTES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ALTERADA PELA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 147/2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA, no exercício de 
suas atribuições legais e de conformidade com o Regimento Interno do Poder 
Legislativo Municipal,  

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 123/2006, que instituiu o Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, prevê tratamento 
diferenciado e simplificado para essas empresas nas aquisições públicas e, 
posteriormente, teve grandes alterações pela Lei Complementar nº 147/2014; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações da 
Lei Complementar nº 147/2014, em seu art. 47 determina que seja dado tratamento 
diferenciado e simplificado para as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte 
(EPP); 

CONSIDERANDO que, para o atendimento do disposto no art. 47 da Lei 
Complementar nº 123/2006, o art. 48 da mesma norma determina a obrigatoriedade de 
realização de procedimentos licitatórios destinados exclusivamente a participação de 
Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), nos itens de contratação 
cujos valores sejam de até R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais); 

CONSIDERANDO que este tratamento diferenciado dado às Microempresas 
(ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) tem por objetivo principal o desenvolvimento 
econômico e social no âmbito municipal e regional; 

CONSIDERANDO que, para a realização de procedimentos licitatórios exclusivos 
às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), deve haver um mínimo 
de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados nestas categorias, sediados local 
ou regionalmente, capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 
convocatório; 

CONSIDERANDO a necessidade de fixar critérios objetivos para delimitação 
territorial de abrangência local e regional; 

CONSIDERANDO a ausência de regulamentação da matéria, bem como a 
escassez de posicionamento dos órgãos de controle da Administração Pública; 

RESOLVE 

 Art. 1º Esta Resolução regulamenta o tratamento diferenciado, simplificado e 
favorecido a ser dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte 
(EPP), assim consideradas pela Lei Complementar nº 123/2006, no âmbito das 
aquisições de bens e serviços realizados pelo Poder Legislativo Municipal. 

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 nesta Resolução, será tomada a decisão mais 
benéfica as MEs e EPPs. 

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 
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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 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. 4º Para fins de atendimento ao disposto nos arts. 47, 48 e 49 da Lei 
Complementar nº 123/2006, no que se refere a realização de processos licitatórios 
exclusivos para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), considera-
se: 

I - âmbito local: fornecedores sediados no âmbito do Município de Glorinha; 

II - âmbito regional: fornecedores sediados em municípios localizados em um raio 
de até 150km (cento e cinquenta quilômetros) da Sede do Município de Glorinha. 

Parágrafo Único. A delimitação local e regional na forma do caput será 
observada quando da abertura de processos licitatórios exclusivos para Microempresas 
(ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), devendo constar expressamente dos seus 
editais. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Glorinha, 08 de maio de 2019. 
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