
 
 

DECRETO Nº 034  DE 1 DE FEVEREIRO DE 2023. 

 

REGULAMENTA O TRATAMENTO 

FAVORECIDO, DIFERENCIADO E 

SIMPLIFICADO PARA AS MICROEMPRESAS, 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, 

AGRICULTORES FAMILIARES, 

PRODUTORES RURAIS, PESSOA FÍSICA, 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE 

CONSUMO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 

DE BENS, SERVIÇOS E OBRAS NO ÂMBITO 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, TOCANTINS, no uso de suas 

atribuições constitucionais e nos termos do artigo 88 da Lei Orgânica,  

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 47 e 48 e 49 da Lei Complementar Federal n.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 Nova Olinda/TO,  

 

DECRETA: 

 

ART. 1º - Nas contratações públicas de bens, serviços e obras, deverá ser concedido 

tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor 

individual - MEI e sociedades cooperativas de consumo, nos termos deste Decreto, com 

o objetivo de: 

 

I - promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional; 

II - ampliar a eficiência das políticas públicas; 

III - incentivar à inovação tecnológica. 

 

ART. 2º - Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da administração 

pública municipal direta, os fundos especiais, as autarquias, e as fundações públicas, e as 

demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município. 

 



 
 

ART. 3º - Para efeitos deste Decreto, considera-se: 

 

I - âmbito local ou municipal: o limite geográfico a partir da cidade de Nova Olinda/TO 

até raio de:  

a) 150114.39 metros: ou  

b) 150.11 quilômetros; ou  

c) 93.28 milhas; ou  

d) 492501 pés. 

 

 

ART. 4º - Para fins do disposto neste Decreto, o enquadramento como: 

 

I - microempresa ou empresa de pequeno porte se dará nos termos do art. 3º, caput, incisos 

I e II, e § 4º da Lei Complementar nº 123, de 2006; 

 

II - agricultor familiar se dará nos termos da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006; 

 

III - produtor rural pessoa física se dará nos termos da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 

1991; 

 

IV - microempreendedor individual se dará nos termos do § 1º do art. 18-A da Lei 

Complementar nº 123, de 2006; e 

 

V - sociedade cooperativa se dará nos termos do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho 

de 2007, e do art. 4º da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971. 

 

§ 1º O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de 

faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, no ano fiscal 

anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração 

pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente 

dos benefícios previstos neste Decreto. 

 

§ 2º Deverá ser exigida do licitante a ser beneficiado por este Decreto, documento 

específico para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou 

sociedade cooperativa de consumo, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 

ART. 5º-  Nas licitações para a aquisição de bens de natureza divisível, e desde que não 

haja prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto, ou apresentar risco à obtenção da 

proposta mais vantajosa, a Administração Pública deverá reservar cota de até 25% (vinte 

e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresa e empresa de pequeno 

porte. 

 

§ 1º O disposto neste artigo não impede a contratação das microempresas ou das empresas 

de pequeno porte na totalidade do objeto. 
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§ 2º O instrumento convocatório deverá prever que, na hipótese de não haver vencedor 

para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante 

de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro 

colocado da cota principal. 

 

§ 3º Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das 

cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 

 

§ 4º Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o 

instrumento convocatório deverá prever a prioridade de aquisição dos produtos das cotas 

reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as 

quantidades ou as condições do pedido, justificadamente. 

 

§ 5º A cota aplica-se até o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

 

§ 6º Não se aplica o benefício disposto neste artigo quando os itens ou os lotes de licitação 

possuírem valor estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tendo em vista a 

aplicação da licitação exclusiva prevista no art.48, inciso I, da Lei Complementar Federal 

nº 123/2006. 

 

ART. 6º-  Para a aplicação dos benefícios previstos poderá, de acordo com o art. 47, caput, 

da Lei Complementar Federal nº 123/2006, ser concedida, justificadamente, prioridade 

de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou 

regionalmente, até o limite de dez por cento do melhor preço válido, nos seguintes termos: 

 

I - aplica-se o disposto neste artigo nas situações em que as ofertas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente sejam 

iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao melhor preço válido; 

 

II - a prioridade será para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no 

âmbito local descrito no art.3º, inciso I, desse decreto. 

 

III - não tendo microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no âmbito local, 

cuja proposta esteja no limite de 10% previsto no caput, a prioridade poderá ser dada para 

as microempresas e empresas de pequeno porte regionais, assim entendidas como aquelas 

sediadas nos limites geográficos do Estado do Tocantins. 

 

ART. 7º-  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeito retroativo 

10/01/2023, a revogar as disposições em contrário, em especial o Decreto n.062/2021. 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, ESTADO DO 

TOCANTINS. 
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JESUS EVARISTO CARDOSO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº. 034/2023 

 

 

 


