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DECRETO Nº 14/2018 
 

Altera o DECRETO 8/2018 que Regulamenta o 

tratamento favorecido, diferenciado e simplificado 

para as microempresas, empresas de pequeno porte, 

microempreendedores individuais e sociedades 

cooperativas de consumo nas contratações públicas 

de bens, serviços e obras no âmbito do Município de 

Parelhas/RN. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS/RN no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de 

Parelhas/RN, e nos termos do disposto no art. 47 da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, 

 

DECRETA: 

  

Art. 1º  - Altera o artigo 1º, § 2º, Inciso II, passando a ter vigência com a redação a seguir: 

 

“II – âmbito regional: Região Nordeste do Brasil” 

 

Art. 2º - Altera o artigo 9º, Inciso III passando a ter vigência com a redação a seguir: 

 

“III - As empresas enquadradas como microempresas-ME e empresas de pequeno porte-EPP com sede regional 

(empresas sediadas na Região Nordeste do Brasil) terão prioridade de contratação até o limite de 10% (dez por cento) 

do melhor preço válido sobre as empresas das demais regiões;” 

 

Art. 3º - Altera o artigo 9º, Inciso V passando a ter vigência com a redação a seguir: 

 

“V - Quando o orçamento da licitação tiver por base pesquisa mercadológica, obrigatoriamente deverá ser realizada 

junto a empresas enquadradas como microempresa-ME ou empresa de pequeno porte-EPP com sede local ou 

regional. Se por ventura não for respondida a pesquisa mercadológica ou por algum motivo não puder ser realizada 

em empresas com sede local ou regional, será realizada junto a empresas com sede em outras regiões do Brasil;” 

 

Art. 4º - Altera o artigo 10, Inciso I passando a ter vigência com a redação a seguir: 

 

“I – não houver o mínimo de três fornecedores competitivos, identificados na fase interna do processo licitatório, 

enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de 

cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, conforme a documentação constante do inciso VI 

do artigo 9º;” 

 

Art. 5º - Fica suprimida do artigo 10, Inciso I a alínea “a”. 

 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas/RN, 15 de maio de 2018. 

  

 

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS 

Prefeito Municipal 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15

