
Decreto nº.  112 de 17 de novembro de 2020.  

 

 

 

REGULAMENTA O TRATAMENTO 

FAVORECIDO, DIFERENCIADO, SIMPLIFICADO 

E REGIONALIZADO PARA AS MICROEMPRESAS 

E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NOS 

PROCESSOS DE LICITAÇÕES PÚBLICAS NO 

ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS/SC, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

JURANDI DELL OSBEL, Prefeito Municipal de Entre 

Rios, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 

legais, e, 

 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 47, 48 e 49, da Lei 

Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de fomentar o comércio local e 

regional; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de melhorar a qualidade dos produtos 

e serviços ofertados ao Município de Entre Rios/SC; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Nos processos de licitações públicas do Município de Entre Rios/SC, para 

aquisição de bens, serviços e obras, a Administração poderá conceder tratamento 

favorecido, diferenciado, simplificado regionalizado, e local, para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e 

social no âmbito municipal e regional.  



Art. 2º. Na possibilidade de que se tenha no mínimo 3 (três) proponentes de possíveis 

interessados no objeto licitado, dentro do perímetro do município de Entre Rios/SC, 

poderá ser restringido a participação para empresas que tenham sede no município de 

Entre Rios/SC.  

 

Art. 3º. Caso não tenha no mínimo 3 (três) proponentes sediadas no município de Entre 

Rios/SC, será utilizada a regionalização, onde o licitante interessado em se beneficiar do 

tratamento definido neste Decreto, deverá ter sua sede nos municípios da região da 

AMAI, devendo comprovar por qualquer documento idôneo a sua sede. 

 

Art. 4º. Os certames atendidos por este Decreto deverão especificar a condição de 

tratamento favorecido, diferenciado, simplificado e regionalizado para as 

microempresas e empresas de pequeno porte no respectivo Edital, sem prejuízo às 

demais normas vigentes de favorecimentos de microempresas e empresas de pequeno 

porte no Município de Entre Rios/SC e/ou região da AMAI. 

 

Art. 5º. Deverá ser exigido do licitante a ser beneficiado, declaração sob as penas da lei, 

de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa 

de pequeno porte, o que o tornará apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

nesse Decreto, e nos artigos 42 e 49, da Lei Complementar nº. 123, de 2006. 

 

Art. 6º. Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da Administração 

Pública municipal direta, os fundos especiais e as autarquias. 

 

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o 

Decreto nº. 0064 de 06 de agosto de 2020, e demais disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, Entre Rios/SC, 17 de novembro 2020. 

 

 

JURANDI DELL OSBEL 

(Prefeito Municipal de Entre Rios/SC) 


