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LEI COMPLEMENTAR N" 01212009, DE 29 DE OUTUBRO DE 2009.

INSTITUI TRATAMENTO DIFERENCIADO, SIMPLIFICADO E

FAVORECIDO A SER DISPENSADO ÀS MICROEMPRESAS E

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NO ÂMBITO DO MUNiCípIO

DE MERCEDES, NA CONFORMIDADE DAS NORMAS GERAIS

PREVISTAS NO ESTATUTO NACIONAL DA MICROEMPRESA E

DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, INSTITUiDO PELA LEI

COMPLEMENTAR NACIONAL N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE

2006.
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A Câmara Municipal de Mercedes. Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito. sanciono a

seguinte:

L E I

CAPiTULO I

DISPOSiÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° Esta lei complementar estabelece tratamento diferenciado, simplificado e favorecido a

ser dispensado às microempresas. as empresas de pequeno porte e aos mícroempreendedores

individuais no âmbito do Município de Mercedes, na conformidade das normas gerais previstas na Lei

Complementar Nacional nO 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o Estatuto Nacional da

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, especialmente no que se refere a:

I - definição de microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor individual;

II - arrecadação e recolhimento dos tributos e obrigações assessórias de competência do

Município mediante regime único de arrecadação;

II - preferência nas aquisições de bens e serviços pelo Poder Público;

111- incentivos à inovação e ao associativismo;

IV - abertura e fechamento de empresas.

Art. 2° O Chefe do Poder Executivo Municipal designarà, por Decreto, Agente de

Desenvolvimento para a efetivação do disposto nesta Lei Complementar e na Lei Complementar

Nacional nO 123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as especificidades locais.

S 1li! A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de articulação das

ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais ou

comunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao cumprimento das disposições e diretrizes contidas

nesta Lei Complementar e na Lei Complementar Nacional nO 123, de 14 de dezembro de 2006, sob

supervisão do órgão gestor local responsável pelas politicas de desenvolvimento.

� 2' O Agente de Desenvolvimento devera preencher os seguintes requisitos:

I - residir no Município de Mercedes;

11 - haver concluído, com aproveitamento, curso de qualificação básica para a formação de

Agente de Desenvolvimento; e

111 - haver concluído, ao menos, o ensino fundamental.
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� 3° 0 Agente de Desenvolvimento de Oesenvolvimento, no exercicio de suas atribuic;6es,

desempenha relevante servic;:o publicQ, devendo 0 Municipio garantir ao mesmo 05 meios necessarios

ao desempenho de suas func;6es.

� 4° Em sendo 0 Agente de Desenvolvimento servidor publico, podera 0 Chefe do Poder

Executivo conceder-Ihe gratificac;ao, nos termos da legislac;ao pertinente, em retribuic;ao ao acumulo

da func;ao. Nos demais casos e vedada a atribuicao de qualquer forma de remuneracao.

� 5° A fun<;:ao de Agente de Desenvolvimento sera exercida pelo periodo de 3 (tres) anos, sendo

permitida a sucessiva reconduc;ao do designado, a criterio do Chefe do Poder Executivo.

CAPiTULO 11
DA DEFINI<;iio DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Art. 3° Para os efeitos desta Lei, consideram-se:

I - microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresaria, a sociedade

simples e 0 empresario na conformidade da Lei Complementar Nacional nO 123, de 14 de dezembro de

2006;

11 - pequeno empresario, para efeito de aplica(fao do disposto nos artigos 970 e 1.179 da Lei n°

10.406, de 10 de janeiro de 2002, 0 empresario individual caracterizado como microempresa, na forma

do artigo 68 da Lei Complementar Nacional n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

111- microempreendedor individual - MEI. para efeito de aplica(fao dos dispositivos especiais

previstos nesta lei, 0 empresario individual que optar por pertencer a essa categoria, desde que tenha

auferido receita bruta. no ano calendario anterior, de ate R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) e atenda

todos os requisitos a ele relativos previstos na Lei Complementar Nacional n.O 123, de 14 de dezembro

de 2006.

CAPiTULO 111
DA INSCRI<;iiO E DA BAIXA

Sec;ao I

Da Inscric;ao e Disposic;oes Gerais

Art. 4° Os 6rgaos municipais envolvidos na abertura e fechamento de empresas deverao

promover a unicidade do processo de registro e de legaliza(fao de empresarios e de pessoas juridicas,

devendo, para tanto, articular as competencias pr6prias com aquelas dos demais 6rgaos e entidades

envolvidos, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a

duplicidade de exigencias e garantir a Iinearidade do processo, da perspectiva do usuario.

Art. 5° E assegurado aos empresarios entrada unica de dados cadastrais e de documentos,

resguardada a independencia das bases de dados e observada a necessidade de informa(foes por

parte dos 6rgaos e entidades que as integrem.

Art. 6° Nao se exigira para abertura ou fechamento de empresas:

I - excetuados os casos de autoriza(fao previa. quaisquer documentos adicionais aos requeridos

pelos 6rgaos executores do Registro Publico de Empresas Mercantis e Atividades Afins e do Registro

Civil de Pessoas Juridicas;

11 - documento de propriedade ou contrato de loca(fao do im6vel onde sera instalada a sede,

filial ou outro estabelecimento, salvo para comprova(fao do endere(fo indicado;
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111 - comproval;âo de regularidade de prepostos dos empresarios ou pessoas juridicas com seus

6rgâ05 de classe, sob qualquer forma, como requisito para deferimento de ato de inscri9ào, altera.;ao

ou baixa de empresa, bem como para autenticac;ào de instrumento de escrituracào;

IV - regularidade de obrigac;:öes tributarias, previdenciarias ou trabalhistas, principais ou

acess6rias, do empresario, da 5ociedade, dos s6cios, dos administradores ou de empresas de que

participem.

Parâgrafo UnlCO. Fica vedada a instituic;:ao de qualquer tipo de exigência de natureza

documental ou formal, restritiva ou condicionante, que exceda 0 estrito limite dos requisitos pertinentes

à essência do ato de registro, alteracâo ou baixa da empresa.

Art. 72 0 Municfpio de Mercedes manterâ a disposiCâo dos interessados, de forma presencial e

pela rede mundial de computadores, informacöes, orientacöes e instrumentos, que permitam

pesquisas prêvias às etapas de registro ou inscricâo, alteracâo e baixa de empresârios e pessoas

juridicas, de modo a prover ao mesmo certeza quanto à documentacâo exigivel e quanto à viabilidade

do registro ou inscricâo.

Paragrafo ünico. As pesquisas prêvias à elaboracâo de ato constitutivo ou de sua alterayâo

deverào bastar a que 0 usuârio seja informado:

1 - da descricâo oficial do endereco de seu interesse e da possibilidade de exercfcio da atividade

desejada no local escolhido:

11 - de todos os requisitos a serem cumpridos para obtencâo de Iicencas de autoriza<;:âo de

funcionamento, segundo a atividade pretendida, 0 porte, 0 grau de risco e a localizacào; e

111 - da possibitidade de uso do nome empresarial de seu interesse.

Art. 82 Os requisltos de seguranca sanitâria, metrologia, controle ambiental e prevencào contra

incêndios, para os fins de registro e legalizacâo de empresàrios e pessoas jurfdicas, deverâo ser

simplificados, racionalizados e uniformizados pelos 6rgâos envolvidos na abertura e fechamento de

empresas, no âmbito de suas competências.

� 12 Os 6rgâos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas que sejam

responsaveis pela emissâo de licencas e autorizacöes de funcionamento somente realizarâo vistorias

ap6s 0 infcio de operacâo do estabelecimento, quando a atividade, por sua natureza, comportar grau

de risco compatfvel com esse procedimento.

� 22 0 Chefe do Poder Executivo definirâ, por Decreto, as atividades cujo grau de risco seja

considerado alto e que exigirâo vistoria previa.

Art. 9° Nenhum empresârio ou pessoa jurfdica poderâ se estabelecer ou funcionar sem 0

Alvarâ de Licenca, que sera concedido mediante a afericâo do cumprimento dos requisitos legais

pertinentes.

� 120 Alvarâ de Licenca devera permanecer em local visfvel, em se tratando de

estabelecimentos fixos, e ser portado quando se tratar de atividade itinerante.

� 22 E necessario a obten<;:âo de novo Alvara de Licen<;:a sempre que ocorrer altera<;:âo de ramo

de atividade, modificacöes nas caracterfsticas do estabelecimento ou transferência de local.

Art. 10. Fica adotada, para utilizacâo no cadastro e nos registros administrativos do Municipio,

a Classifica<;:âo Nacional de Atividades Econömicas - Fiscal (CNAE - Fiscal).
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Paragrafo unice. Compete a Secretaria de Planejamento, Administral;ao e Finan�as atender

ao disposto no "caput" desle artigo, no prazo de 180 (centa e oitenta) dias a contar da publica.;ăo

desta Lei Complementar, e zelar pela uniformidade e consistencia das informac6es da CNAE - Fiscal,

no âmbito do Municipio.

Seyăo II

00 Alvarei de Funcionamento Provis6rio

Art. 11. Conceder-se-a Alvara de Funcionamento Provis6rio nos casos em que o grau de risca

da atividade năo seja considerado alta, permitindo o inicia de operayao do estabelecimento

imediatamente apas o ata de registro.

� 12 Nas casos referidos no caput deste artigo, podera o Municipio conceder Alvan� de

Funcionamento Provisârio para o microempreendedor individual, para microempresas e para

empresas de pequeno porte:

I - instaladas em areas desprovidas de regulayao fundiaria legal ou com regulamentayăo

precaria; ou

II - em residencia do microempreendedor individual ou do titular ou s6cio da microempresa ou

empresa de pequeno porte, na hip6tese em que a atividade nao gere grande circulac;ao de pessoas.

� 2" O Alvara de Funcionamento Provisârio tera prazo de validade de 180 (cento e oitenta dias),

findo o qual, se nâo concedido o Alvara de Licen�a, perdera sua validade.

Art. 12. A concessâo do Alvara de Funcionamento Provis6rio se dara mediante assinatura a

Termo de Ciencia e Responsabilidade, instrumento pela qual o empresario, microempreendedor

individual ou responsavel pela pessoa juridica tomara ciencia e se comprometera a cumprir com as

exigencias legais pertinentes no prazo de validade do mesmo, sob pena da năo obtenc;âo do Alvara de

Licenc;a.

Art.13. O Alvara de Funcionamento Provis6rio sera cassado quando:

1- no estabelecimento for exercida atividade diversa daquela autorizada;

II - forem infringldas quaisquer disposic;6es referentes aos controles de polui«ăo, ou o

funcionamento do estabelecimento causar danos, prejuizos, inc6modos, ou puser em risca por

qualquer forma a seguranya, o sossego, a saude e a integridade fisica da vizinhanc;a ou da

coletividade;

III - ocorrer reincidencia de infrac;6es as posturas municipais ou violar dispositivo do plano

diretor;

IV - for constatada irregularidade nao passivel de regularizayăo;

v - for verificada a falta de recolhimento das taxas cabiveis.

Ar!. 14, O Alvara de Funcionamento Provis6rio sera nulo, de pleno dlrelto, quando:

I - expedldo com inobservância de preceitos legais e regulamentares;

II - ficar comprovada a falsidade de qualquer declarayâo ou documento.
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Art. 15. Assim como quanto ao Alvara de Licenc;a, a concessao, cassac;:ao e a declarac;ao de

nulidade do Alvara de Funcionamento Provisorio competem ao Chefe do Poder Executivo.

Art. 16. 0 Alvara de Licenc;:a Sefa concedido ao interessado independentemente de navo

requerimento, desde de que 0 mesmo, ate 0 terma do prazo de validade do Alvara de Funcionamento

Provis6rio, tenha implementado as condic;:6es necessarias.

Sec;ao III

00 Microempreendedor Individual - MEI

Art. 17. 0 processo de registro do Microempreendedor Individual - MEI de que 'rata 0

inciso III do artigo 30 desta Lei Complementar tera tramite especial, opcional para 0

empreendedor na forma a 5er disciplinada pelo Comite para Gestao da Rede Nacional para a

Simplifica�ao do Registro e da Legalizac;:ao de Empresas e Neg6cios.

� 1° 0 6rgao municipal que acolher 0 pedido de registro do Empreendedor Individual
devera utilizar formularios com 05 requisitos minimos constantes do art. 968 da Lei no 10.406, de

10 de janeiro de 2002 - C6dlgO Civil, remetendo mensalmente os requerimentos originais ao

6rgao de registro do comercio, ou seu conteudo em meio eletr6nico, para efeito de inscric;:ao, na

forma a ser disciplinada pelo Comite para Gestao da Rede Nacional para a Simplifica�ao do

Registro e da Legalizac;:ao de Empresas e Neg6cios.

� 2° Ficam reduzidos a 0 (zero) os valores referentes a taxas, emolumentos e demais

custos relativos a abertura, a inscric;:ao, ao registro, ao alvara, a licen�a, ao cadastro e aos demais

itens relativos ao disposto neste artigo.

Se�aolV

Ca Baixa

Art. 18 A extin<;:ao (baixa) de empresarios e pessoas juridicas ocorrera independentemente da

regularidade de obrigac6es tributarias, previdenciarias ou trabalhistas, principais ou acess6rias, do

empresario, da sociedade, dos s6cios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem

prejuizo das responsabilidades do empresario, dos s6cios ou dos administradores por tais obriga�5es,

apuradas antes ou ap6s 0 ato de extin<;:ao.

� 1'2 No caso de existencia de obriga<;:oes tributarias, previdenciarias ou trabalhistas referido no

caput deste artigo, 0 titular, 0 s6cio ou 0 administrador da microempresa e da empresa de pequeno

porte que se encontre sem movlmento ha mais de 3 (tres) anos podera solicitar a baixa nos registros

do Municipio independentemente do pagamento de debitos tributarios, taxas ou multas devidas pelo

atraso na entrega das respectivas declara�6es nesses periodos, observado 0 disposto nos 99 2!i! e 3!i!

deste artigo.

� 22 A baixa referida no 9 102 deste artigo nao impede que, posteriormente, sejam lan<;:ados OU

cobrados impostos, contnbui<;:oes e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta de

recolhimento ou da pratica, comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial, de outras

irregularidades praticadas pelos empresarios, pelas microempresas, pelas empresas de pequeno porte

ou por seus s6cios ou administradores.

� 3'2 A solicita�ao de baixa na hip6tese previsla no 9 102 deste artigo importa responsabilidade

solidaria dos titulares, dos s6cios e dos administradores do periodo de ocorrencia dos respectivos

fatos geradores.

� 42 0 Municipio tera 0 prazo de 60 (sessenta) dias para efetivar a baixa em seu cadastro.
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� 52 Ultrapassado о prazo previsto по Э 40 deste artigo sem manifestac;:ao do 6rg�0 competente.
presumir-se-a а baixa dos registros das microempresas е а das empresas de pequeno parte.

� 62 Excetuado о disposto nos ЭЭ 10 а 32 deste artigo. па baixa de microempresa ou de
empresa de pequeno parte aplicar-se.ao as regras de responsabilidade previstas para as demais
pessoas juridicas.

� 1'1. Para os efeitos do Э 10 deste artigo, considera-se sem movimento а microempresa ou а

empresa de pequeno parte que паю apresente mutacao patrimoniat е atlvidade operacional durante
todo о ano-calendario.

CAPiTULO IV

DOS TRIBUТOS Е CONTRIBUli;OES

Se.;ao I

Оа Recepc;ao па Lcgisla.;ao MunicipaJ do Simples Nacional

Ап. 19. Fica recepcionado па tegislacao tributaria do Municipio о Regime Especial Unificado

de Arrecadacao de Tributos е СопtгiЬuiсбеs devidos pelas Microeтpresas е Empresas de Pequeno

Ропе - Simples Nacional, constantes nos arts. 12 а 41 da Lei Complementar Nacional по 123, de 14

de dezembro de 2006. especialmente по que se refere а:

I - definicao de microempresa е empresa de pequeno ропе, abrangencia, vеdасбеs ао regime,

forma de ОРеао е hip6teses de ехсlusбеs;

11 - aliquotas. base de calculo, apuracao. recolhimento dos impostos е contribuic6es е repasse

ао erario do produto da arrecadacao:

11I - оЬгigасбеs fiscais acess6rias, fiscalizacao, processo administrativo-fisca! е processo

judiciario pertinente;

IV - normas relativas aos acresclmos tegais, juros е тulta de mora е de oficio, previstos pela

legislac;:ao federal do lтposto de Renda. е imposi<;ao de penalidades;

V - abertura е fechamento de empresas;

VI- possibilidade de орсэо pelo Microempreendedor Individual- MEI.

Ап. 20_ As regras baixadas pelo Comile Gestor do Simples Nacional. instituido pelo artigo 20

da Lei Complementar Nacional по 123, de 14 de dezembro de 2006. desde que obedecida а

compelencia que Ihe е outorgada pela referida [е! complementar, serao implementadas по Municipio

por Decreto. respeitado о interesse pubIico.

Ап. 21. As aliquotas do Imposto sobre Servicos das microempresas е empresas de pequeno

parte enquadradas по Simples Nасюпаl. serao correspandentes aos percentuais fixados para о 188

nos Anexos 111, IV е V da Lei Complementar Nacional пО.123. de 14 de dezembro de 2006. salvo se

tais percentuais forem superiores as a1iquotas vigentes по Municipio рага as demais empresas,

hlp6tese ет Que serao apllcavels рага as mlcroempresas е empresas de peQueno parte estas

aliquotas.

Paragrafo unico. О Рodег Executivo Municipal estabelecera. por meio de Decreto, quando

conveniente ао erario. а economia pubIica ou aos controles fiscais. е па forma estabetecida pelo

Comite Gestor do Simples Nacional, as hip6teses de recolhimento de valores fixos mensais а titulo de
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imposto sobre Servic;os devido por microempresa que aufira receita bruta. no ano-calendario anterior,

de ate R$ 120_000.00, ficando a microempresa sujeita a esses valores durante 1000 o ano-calendario.

Art. 22. No caso de presta�o de servic;os de construc;āo civil prestados por microempresas e

empresas de pequeno parte. o tomador do servic;o sera o responsavet peia retenc;ao e arrecadac;āo do

Imposto Sobre Servic;:os devido ao Municfpio, segundo as regras comuns da legisra�o desse imposto,

obedecido o seguinte:

J - do valar recolhido ao Municipio peia tomador do servi90 sera deduzida a parcela do Simples

Nacional correspondente, que sera apurada tomando-se por base as receitas de prestac;ao de servic;:os

que sofreram tai retenc;:āo, na forma definida peia Comite Gestor;

II - tratando-se de servic;:os previstos nos itens 7.02 e 7.05 da Lista de Servic;:os anexa a Lei

Complementar Nacional n°. 116, de 31 de julho de 2003, da base de calculo do ISS sera abatido o

material fomecido pelo prestador dos servic;:os.

Art. 23. Em qualquer caso de retenc;:āo na fonte de ISS de microempresa e empresa de

pequeno porte, de servic;:os previslos no � 2° do art. 6° da Lei Complementar Nacional n° 116, de 31 de

julho de 2003, o valor retido sera definitivo e devera ser deduzida a parcela do Simples Nacional a ele

correspondente, que sera apurada tomando-se por base as receltas de prestac;:āo de servic;:os que

sofreram tai retenc;:āo, na forma deflnida pelo Comlte Gestor.

Art. 24. O Poder Executivo Municipal, por intermedio da Secretaria de Planejamento,

Administrac;:āo e Financ;:as, estabelecera os controles necessarios para acompanhamento da

arrecadac;:āo feita por lntermedlo do Simples Nacional, bem como do repasse do produto da

arrecadac;:āo e dos pedidos de restltuic;:āo ou compensac;:āo dos valores do Simples Nacional recolhidos

indevidamente ou em montanle superior ao devido.

Art. 25. Aplicam-se as microempresas e empresas de pequeno porte submetidas ao Imposto

Sobre Servic;:os, no que nao conflitar, as demais normas previstas na legislac;:āo municipal desse

imposta.

� 1" Aplicam-se aos impostos e contribuic;:ōes devidos peIa microempresa e peIa empresa de

pequeno porte, inscritas no Simples Nacional, nos lermos da Lei Complementar Nacional nO 123, de 14

de dezembro de 2006, as normas relativas aos juros e multa de mora e de oficio previstas para o

Imposto de Renda. inclusive. quando for a caso, em relac;:āo ao ISS.

� 22 Aplicam-se aos impostos e as contribuiC;:ōes devidos pelas microempresas e empresas de

pequeno porte enquadradas na Lei Camplementar Nacional nO 123, de 14 de dezembro de 2006,

porem nāo optantes do Simples Nacional, as demais normas previstas na legislac;:āo tributaria

municipal.

Sec;āo II

Oo Microempreendedor Individual- ME!

Art. 26 O Microempreendedor Individual - MEI de que trata o inciso III do art. 3° podera

recolher os impostos e contnbwc;:ōes abrangidos peia Simples Nacional em valores fixos mensais,

independentemente da recelta bruta por ele aufenda no mes, obedecldas as normas especificas

previstas nos artigos 18-A, 18-8 e 18-C da Lei Complementar Nacional n° 123, de 14 de dezembro de

2006, e na forma regulamentada peia Comite Gestor do Simples Nacional.

Paragrafo unico Em relac;:āo ao disposla no "caput", o valor relativo ao ISSQN, caso o

Microempreendedor Individual - MEI seja conlribuinte desse imposto. sera de R$ 5,00 (cinco

reais), independentemente da recelta bruta por ele auferida no mes, nāo se aplicando a ele
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qualquer isen�o ou reduC;30 de base de calculo relativa ao ISSQN, prevista nesta Lei

Complementar.

CAPiTUlov

DO ACESSO AOS MERCADOS

Se�ao I

Das Disposic;òes PreJiminares

Art. 27. As microempresas e empresas de pequeno porte terào tratamento diferenciado,

simplificado e favorecido nas aquisic;oes procedidas pelo Municipio de Mercedes, nos termos desta Lei
Complementar, objetivando:

I - a promoc;ào do desenvolvimento economico e socia! no ambito municipal e regional;

II - a ampliac;ao da eficiencia das polilicas publicas; e

111 - o incentivo a inovaC;3o tecnol6gica

Art. 28. As disposic;6es deste Capitulo aplicam-se aos 6rgaos integrantes da administra�ào

direta e indireta do Municipio de Mercedes

Sec;àa II

00 Tratamcnto Oifcrcnciado, Simplificado e Favorecido

Subsec;ào I

Do Registra Cadastral

Art. 29_ O Municipio de Mercedes mantera registra cadastral de microempresas e empresas de

pequeno parte locais e regionais.

Art. 30. O registro cadastral das microempresas e empresas de pequeno porte tem por

objetivo:

I - simplificar as exigencias de documentac;ao para habilitac;ao nas Iicitac;òes realizadas no

ambito do Municipio;

II - comprovar a habilita�a juridica, a qualificac;ao tecnica e economico-financeira das

empresas;

111 - viabilizar a politica de compras preferenciais de bens e servic;os das microempresas e

empresas de pequeno porte locais e regionais;

IV - orientar o 6rg30 ou entidade responsavel pela licitac;ao na divulgac;ao do edital respectivo,

uti1izando os mais amplos melos de comunica�o, inclusive correspondencia para a sede ou domicilio

dos possiveis fomecedores;

V - possibihtar que medias e grandes empresas tenham acesso li microempresas e empresas

de pequeno parte fornecedaras de bens e selVic;os para fins de subcantratac;ào.

Paragrafo unico. O registra cadastral sera centralizada e de uso abrigat6ria par parte das

6rgaos integrantes da admìnistrac;ao direta e indireta do Municipio de Mercedes.
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Art. 31. A inclusao no regìstro cadastral das microempresas e empresas de pequeno porte será

solicitado pela interessada, em requerimento instruido com os seguintes documentos, em cópia

autenticada ou acompanhados do original para autenticac;áo por servidor publico:

I - declara�ào de empresario devidamente registrado na Junta Comercial, no caSD de empresa

individual;

II - ato constitutivo devìdamente registrado na Junta Comercial em se tratando de

microempresa e empresa de pequeno porte e, no casD de sociedades simples, registro no Cartório de

Pessoas Juridicas acompanhado de prova da dlretoria em exerciclo, quando for o caso;

111- inscric;áo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministerio da Fazenda - CNPJ;

IV - registro ou inscric;ào, quando obrigatório, na entidade profissional competente;

V - registro ou inscric;:ào, quando obrigatório, de responsavel tècnico na entidade profissional

competente, juntamente com prova do vinculo existente entre o mesmo e a microempresa ou empresa

de pequeno porte;

VI - declarac;:ào, devidamente arquivada na Junta Comercial, da condicao de microempresa ou

empresa de pequeno porte, quando tal condic;:ào nào constar de cJáusula do ato constitutivo.

� 1° A Secretaria de Planejamento, Administrac;:ào e Financ;:as poderá, a qualquer tempo,

examinar a validade da documentac;:ào apresentada, bem como a veracidade das informac;:óes

prestadas e, constatada qualquer irregularidade, devera suspender ou cancelar o registro cadastral

adotando as providèncias cabiveis.

� 2° Da decisao que denegar, suspender ou cancelar o registro cadastral, caberá recurso no

prazo de OS (cinco) dias uteis, para o titular da Secretaria

� 3° O prazo de validade do certificado de registro cadastral será de 01 (um) ano.

Art. 32. O registro cadastral das microempresas e empresas de pequeno porte será organizado

e gerido pela Secrelaria de Planejamento, Adminislrayào e Financ;:as, que poderá expedir normas

complementares sobre a documentayao necessaria ao regìstro cadastral e sua renovac;:ào.

SubseC;30 II

Da Habilital;.1o nas Licitac;ocs

Art. 33. Para habilitar.se nas licitayóes, a microempresa e empresa de pequeno porte

apresentará, conforme o caso, exclusivamente:

I - certlficado de registro cadastral expedido pela Secretaria de Planejamento, Administracao e

Finanl;as, devidamente valido, casD possua;

II - toda a documentacao relativa a regularidade fiscal exigida pela Lei n° 8.666, de 21 de junho

de 1993;

III - certidòes negativas de falència, concordata e protestos:

IV - atestados de capacldade tecnica, emltidos per pessoas de direito publico ou privado,

pertinentes ao seu ramo de atividade;

V - cumprimento do dlsposto no InCISO XXXIJI do art. 7° da Constltuic;:ào Federal.
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� 10 А пао inscrivao по registro cadastral de microempresas е empresas de pequeno porte пао

obstara а par1icipavao destas nas ceгtames, devendo, contudo, ser apresentada toda а dасumепtщ:ао

exigida рага as demais empresas е, especificamente рага о gozo das beneficios desta Lei. restar

comprovada sua condivao па forma do inciso VJ do aгt. 31.

� 20 О ceгtlficado de registro cadastral expedido pela Secretaria de Planejamento,

Administracao е Finanr;as, ou, ет sua ausencia, а сотргауасао da condicao de microempresa ou

empresa de pequeno porte па forma do inciso VI do ап. 31, devera ser apresentada рог ocasiao do

јпјсЈо da sessao pubIica da liсitаvэо diretamente а Comissao Permanente ou Especiat de Licitavao ou

ао Pregoeiro, а (јт de permitir э correta сопdщ;ао dos trabalhos е о fiel cumprimento desta Lei.

Art. 34. Nas tiсitаvбеs promovidas pelo Municipio de Mercedes, а сотргоуасао de

regularidade fiscal das microempresas е empresas de pequeno ропе somente sera exigida рага efeito

de assinatura do contrato, devendo, contudo, estas apresentarem toda а documentacao exigida по

instrumento convocat6rio, ainda que apresente aJguma irregularidade.

� 10 Havendo aJguma irregularidade па соmргоvаr;зо da regularidade fiscal, sera concedido о

prazo de 2 (dois) dlas uteis, cujo termo јпјсја! correspondera ао momento ет que а microempresa ou

empresa de pequeno ропе for declarada а vencedora da liсitас;зо, prorrogaveis рог igual periodo. рага

а гegutагizаvзо da dосuтепtаvзо, pagamento ou parcelamento do debito, е emissao de eventuais

сеrtidбеs negativas ои positivas сот efeito de сеrtidзо negativa.

� 20 А concessao de prazo рага о saneamento de irregularidades atinentes а comprovacao da

regularidade fiscal, Ьет сото, а ргоггogас;эо do prazo originatmente fixado, sao de competencia da

Comissao de Licitac;ao ou Pregoeiro, que devera consigna.ras ет Ata

� 30 А пао regularizac;ao da documentac;ao, по prazo previsto по � 1Q deste artigo, implicara

decadencia do direito а contratavao, sem prejuizo das sапс;беs previstas по art. 87 da Lei по 8.666, de

21 de junho de 1993, sendo facultado а Administrac;ao сопуосаг as licitantes remanescentes, па

ordem de classificac;ao, рага а assinatura da contrato, ou revogar а licitacao.

Subse<;:ao 11I

Оо Oireito de Ргеfегепсiэ

Art. 35. Nas liсitэс;беs promovidas pero Municipio de Mercedes, sera adotado сото cnterio de

desempate а preferencia pela сопtгаtэс;эо de mlcroempresas е empresas de pequeno ропе.

� 12 Entende-se рог empate aquetas situаvбеs ет que as propostas apresentadas pelas

microempresas е empresas de pequeno ропе sejam iguais ou ate 10% (dez рог cento) superiores а

proposta mais Ьет classificada

� 22 Na modalidade de liСltас;эо pregao, о intervalo percentual estabelecido по � 19 deste artigo

sera de ate 5% (сјпсо рог cento) suрегюг ао melhor prevo.

Art. 36. Ocorrendo о empate, proceder.se-a da seguinte forma:

1 - а microempresa ou empresa de pequeno ропе mais Ьет classificada podега apresentar

proposta de ргесо infeгioг aquela considerada vencedora do ceгtame. sltuacao em que seгa

adjudicado ет seu favor о objeto licitado;

11 - пао ocorrendo а сопtгаtщ:эо da microempresa ou empresa de pequeno porte, па forma do

inciso I do caput deste artigo, serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem па

hip6tese dos �� 12 е 2g do artigo anterior, па ordem classificat6ria, рага о ехегсјсјо do mesmo direito;
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III - no casa de eQuivah�ncia dos valores apresentados pelas rnicroempresas e empresas de

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos �s 1" e 2" do artigo anterior, sera

realizado sorteio entre era 5 para que se identifique aqueta que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

� 12 Na hip6tese da nao-contratac;ao nos termos previ stos neste artigo, o objeto licitado sen�
adjudicado em favar da proposta originalmente de menar preca.

� 211 O disposto neste artigo somente se aplicara quando a melhor oferta inicial naD liver sida

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

� 311 No casa de pregao, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
sera convocada para apresentar nova proposla no prazo maximo de 5 (cinco) minutos ap6s o

encerramenlo dos lances, sob pena de preclusao_

� 4° Nas demais modahdades de licilayao, podera o representante presente da microempresa

ou empresa de pequeno porte mais bem classlficada, caso possua poderes, oferecer nova proposta na

pr6pria sessao, hip6lese em que sera consignada em Ata pelo mesmo assinada, sendo, em casa

contrario, concedido o prazo maxlmo de 02 (dois) dias uteis para sua apresentay30 escrita, em sessao

publica para a qua! serao lodas as Iicilanles intimadas,

� 5° A naD apresentayao de nova proposla no prazo do paragrafo anterior importara em

decadencia do direito a contratayao, aplicando-se o disposto no inciso II deste artigo ou, em nao sendo

a hip6tese, o � 1°.

Subsec;.ao IV

Do Processo Licitat6rio Exclusivo

Art. 37. As aquisiy6es e contratay6es realizadas pelo Municipio de Mercedes, cujo valor

maximo nao exceda a RS 80,000,00 (oitenta mt! reais) anuais, poderao ser efetivadas mediante

processo Iicital6rio deslinado exclusivamente a participaltao de microempresas e empresas de

pequeno.

� 1° Os processos hdtatćnos exclusivos poderao ser destinados unicamente as microempresas

e empresas de pequeno porte locais, quando existentes em numero igual ou superior a 03 (tres),

devendo, em caso contrario. serem amphados as microempresas e empresas de pequeno porte

regionais.

� za Na realiz3ltao de processos Iicitatćrios exclusivos poderao ser empregadas quaisquer das

modalidades de lidtayao_

� 3° A condiltao de microempresa e empresa de pequeno porte local ou regiona I e requisito de

habilitayao nos processos licltatćrios exclusivos.

Subsec;ao V

Da Obrigatoriedade da Subcontratac;ao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Art. 38. Nas Iicila�5es promovidas pelo Municipio de Mercedes, podera ser estabeleclda nos

instrumentos convocat6rios a obrigatoriedade de subcontrataltao de microempresas ou empresas de

pequeno porte locais, ou locais e regionais, sob pena de desclassificayao.

� 1° A obrigatoriedade de subcontratalt3o podera ser de ate 30% (trinta por cento) do valor total

licitado, sendo facultada a empresa a subconlratalt30 em hmites superiores, conforme o estabelecido

no instrumento convocat6rio,
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� 2° As microempresas e empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deveráo ser

indicadas e qualificadas pelas Iicitantes em sede de habililacáo, com a descricáo dos bens e servicos a

serem fornecidos e seus respectivos valores;

S 3° As microempresas ou empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverào,

preferencialmente, ser estabelecidas no Municipio e, em naa existindo ou nàa senda possivel, na

regíáo;

� 4° Na fase de habilitacáo, devera ser apresenlada a documentacáo relativa à comprovacao

da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou empresa de pequeno porte subcontratada,

bem como, ao longo da vigència contratuar, 50b pena de rescisáo, aplicando-se. se necessário, 0

prazo para regularizac;ào previsto no � 1� do art. 34;

� 5° A empresa contratada deverá substltuir a subcontratada no prazo máximo de trinta dias.

quando da extin�o da subcontratac;áo. mantendo 0 percentual originalmente subcontratado até 0

término da execut;ao contratual, natifícando 0 Município de Mercedes, sob pena de rescisào e sem

prejuizo das san�es cabívels, ou demonstrar a inviabilidade da substituit;ao, hipótese em que ficará

responsávet pela execuc;::ào da parcela originalmente subcontratada;

� 6° A empresa contratada e responsavel pela padroniza9áo. compatibilídade, gerenciamento

centralizado e qualidade da subcontralac;ào.

� 7° Subcontratante e subcontratada respondem solidariamente perante a administrat;ao no

tocante a execUl;.ào da objeto do cantrato principal.

Art. 39. A obngatoriedade de subcontrala9ào nàa será exigivel quando a Iicitante for:

I - microempresa ou empresa de pequeno porte;

11 - consórcio composta em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte.

respeitado 0 disposto no art. 33 da Lei n� 8.666, de 21 de junho de 1993; e

11I - consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com

participat;ao igual ou superior ao percentual exigido de subcontrata9àa.

Art. 40. Nào se estabelecerá a obrigatoriedade da subcontratac;::ào quando:

I - esta for inviável, nào for vantajosa para a administrat;ao pública ou representar prejuizo ao

conjunto ou comptexo do objeto a ser contratado;

I1 - a licita9ào destlnar-se exclusivamenle ao fornecimento de bens.

Art. 41. É vedada a exigéncia no inslrumento convocatório de subcantratac;::ào de itens ou

parcelas determinadas au de empresas especificas.

Art. 42. Os empenhos e pagamenlos referentes às parcelas subcontratadas poderào ser

destinadas diretamente às mlcroempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

Subscc;ào VI

00 Sistcma dc Cotas

Art. 43. Nas licltac;òes para aquisi9àa de bens e servic;os de natureza divisivel, e desde que

naa haja prejuiza para a conJunto ou camplexa da objeto, a Munícipia de Mercedes poderá reservar

cota de ate 25% (vlnte e clnco por cenlo) da mesma, para a contrata«;áo de microempresas e

empresas de pequeno porte lacais, ou locals e reglonais.
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� 1° o disposto neste artigo näo impede a contratac;:äo das microempresas ou empresas de

pequeno porte na totalidade do objeto, sendo-Ihes apenas reservada exclusiYidade de participacäo na

disputa de que trata o caput.

� 2l! Näo havendo vencedor para a cola reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da

cota principal, pelo prec;;o a este proposto, ou, diante de sua recusa, as Iicitantes remanescentes, na

ordem de sua classificac;:áo, a critério da adminislrac;:äo.

� 3g Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal de um determinado item,

a contrata�o da cola reservada devera se dar pelo prec;:o da cata principal, casa este tenha sida

menor.

� 4° Admite-se a dlVisáo da cota reservada ern múltiplas cotas. objetivando-se a amplia�o da

competitividade, desde que a soma dos percentuais de cada cota em rela�o ao total do objeto nao

ultrapasse a 25% (vinte e cinco por cento).

SubscC;äo VII

Oa Limitac;áo ao Processo Licitatório Exclusivo, il Obrigatoriedade de Subcontratac;äo e ao

Sisterna de Cotas

Art. 44. Náo se aplicam as regras relalivas ao processo IIcitatório exclusivo, a obrigatoriedade

de subcontratac;áo de microempresas e empresas de pequeno porte e ao sistema de cotas, quando:

I - os criterios de tratamento diferenciado e sirnplificado para as microempresas e empresas de

pequeno porte nao forem expressamente prevIstos no instrumento convocatôrio;

II - náo houver um minimo de 3 (tres) fornecedores competitivos enquadrados como

microempresas ou empresas de pequeno porte sediados localou regionalmente e capazes de cumprir

as exigéndas estabeleddas no instrumento convocalório;

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno

porte nao for vantajoso para a admmlstrac;áo públlca ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo

do objeto a ser contratado;

IV - a licitac;áo for dispensável ou inexigivel, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nO 8.666, de

21 de junho de 1993, hipótese ern que se contratará. preferendalmente, microempresa ou empresa de

pequeno porte localou regional, caso existente.

Art. 45. O valor hcilado por meio do processo Iicitatório exclusivo, da obrigatoriedade de

subcontratac;ao de mlcroempresas e empresas de pequeno porte e do sistema de cotas, nao poderá

exceder a 25% (vinte e dnco por cento) do total licitado em cada ano civil

ScC;äo III

Oas Oisposic;ôes Gerais

Art. 46. Os órgáos integrantes da admlnlstrac;äo direta e indireta do Município de Mercedes

deveräo, sem prejuizo da economicidade, planejar as aquisic;ôes de bens e a contratac;áo de servic;os

de forma a possibilltar a mais ampla partlcipat;äo de microempresas e empresas de pequeno porte

loca is elou regionais.

Art. 47. Os entenos de tratamenlo diferenciado e simphficado para as microempresas e

empresas de pequeno porte deveráo estar expressamenie previstos no instrumento convocatório.
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Art. 48. As compras de generos ahmenlicios e outr05 produtos pereciveis por parte dos 6rgaos

da Admjnistra�ao Direta do Municipio serao preferencialmente adequadas il oferta de produtores

locais au regionais.

� 1° As compras deverao, sempre que possivel, ser subdivididas em tantas parcelas quantas

necessarias, para aproveitar as peculiandades do mercado, visando il economicidade, eficiencia e

finalidade publica,

� ZG A aquisic;ao, salvo raZČles preponderanles, devidamente justificadas, devera ser planejada

de forma a considerar a capacidade produtiva dos fornecedores locais au regionais, a disponibilidade

de produtos de qualidade e frescos, e a facilidade de entrega nos locais de consumo, de forma a evitar

custos com transporte e armazenamento,

Art. 49. Sempre que possivel, a alimenlac;ao fornecida ou contratada por parte dos 6rgaos da

Administra930 Direta do Municipio tera o cardapio padronizado e a alimenta�o batanceada com

generos usuais do local ou da regiao.

Art. 50 Na especificavao de bens ou servic;os a serem licitados, salvo razoes fundamentadas,

a exigencia de �selo de certlficac;ao. devera ser substituida por atestados de qualidade ou equivalente

passados por entidades de idoneidade reconhecida

CAPiTULO VI

DA FISCALlZA<;Ao ORIENTADORA

Art. 51. A fiscalizaC;ao das microempresas e empresas de pequeno porte, no que se refere aos

aspectos de natureza nao fazendanos, tals como os relatlvos ao uso e ocupac;ao do solo, asaude, ao

meio-ambiente, as posturas, etc., tera nalureza prioritariamente orientadora, quando a atividade ou

situac;ao, por sua natureza, comportar grau de risco compativel com esse procedimento, assim

entendido como aquele que autoriza a concessao de Alvara de Funcionamento Provis6rio,

� 1° Sera observado o cnterio de dup!a visita para Javratura de autos de infrac;ao, salvo na

ocorrencia de reincidencia, fraude, reslstenclil ou embarac;o il fiscatizaC;3o.

� rAdupia visIta conslsle em uma pruneira ac;ao, com afinalidade de verificar a regularidade

do estabelecimento e em ac;ao posterior de carater punitivo quando, verificada qualquer irreguraridade

na primeira visita, nao for efetuada arespecllva regularizaC;ao no prazo delerminado.

� 3° Ressalvadas as hip6teses prevlstas no � 1°, caso seja constatada alguma irregularidade

na primeira visita do agente publico, o mcsmo formalizara Termo de Ajustamento de Conduta,

devendo sempre conter a respectiva orientar;ao e plano de ac;oes negociado com O responsavel pelo

estabelecimento.

CAPiTULO VII

DO ASSOCIATIVISMO

Art. 52. O Municiplo de Mercedes apoiara e incentivara a formac;:ao e manutenc;:ao da

$ociedade de Prop6sito de que trata o art 56 da Lei Complementar Nacional nO 123, de 14 de

dezembro de 2006, nos termos da regulamelltac;ao do Poder Executivo Federal.

CAPiTULO VIII

ESTiMULO A INOVA<;Ao

Art. 53 O Municiplo de Mercedes maniera programas especificos de estimulo il inovac;ao para

as microempresas e para as empresas de pcqueno porte, inclusive quando estas revestirem a forma

de incubadoras, observando-se o segUlnte:
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I - as condic;:6es de acesso serao diferenciadas, favorecidas e simplificadas;

II - O montante de recursos disponiveis e suas condic;:6es de acesso deverao ser expressos nos

respectivos on;:amentos e amplamenle divulgados.

� 1° Para efeito do disposto no "caput" deste artigo, o Poder Executivo Municipal podera

estabetecer parcerias e convenios com entidades de pesquisa e de apoio a microempresas e a

empresas de pequeno porte, 6rgaos governamentais, agencias de fomenlo, instituic;6es cientificas e

tecnot6gicas, nucleos de inovacao tecnol6gica e instituic6es de apoio.

� r Para efeito desta Lei Complementar considera-se inovac;:ao a concepc;ao de um nO\lO

produto ou processo de fabncacao, bem como a agrega�o de novas funcionalidades ou

caracteristicas 30 produlo ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de

qualidade ou produtividade, resullando em maior competitividade no mercado.

CAPITULO IX

OO ACESSO A JUSTlCA

Art. 54. As microempresas e empresas de pequeno porte serao estimuladas a utilizar os

institutos de conci1ia9ao previa. medla((aO e nrbltragem para sotu9ao dos seus conflitos.

Art. 55. O Poder Executlvo Municipal podera realizar parcerias ou convenios com a iniciativa

privada, institui<;6es de enSlno superior, enhdades de cJasse ou do terceiro setor, Ordem dos

Advogados do Brasir - OAB e outras instltUlyoes semelhantes, a fim de orientar e facilitar as empresas

de pequeno porte e microempresas o acesso a JUSli((a. priorizando a apticac;ao do disposto no artigo

74, da Lei Complementar Naclonat n° 123. d? 14 de dezembro de 2006.

Paragrafo unico. Fica 19ualmente aulonzado o Poder Executivo Municipal a celebrar convenios

e parcerias com entldades locals e regionais, inclusive com o Poder Judiciario Estadual e Federal,

objetivando a estlmulacao e utlllza<;ao dos lnslilulos de concltiacao previa, media9�1O e arbitragem para

solucao de conflitos de interesse das empresas de pequeno porte e microempresas locafizadas em

seu territ6rio.

CAPiTULO X

OAS OISPOSI<;OES FINAIS

Art. 56. As disposlc6es desla Lei C( nplemenlar que impliquem dispendio financeiro por parte

do Poder Executlvo Municipal serao implem�nladas gradativamente, de acordo com a disponibilidade

orcamentaria e flnanceira.

Art. 57. Esta Lei Complementar poc1 >ra ser rp ]ulamentada no todo ou em parte por meio de

Decreto, sem preju[zo da imedlata eficacia o 1S dlsposll;:6es autoaplicaveis

Art. 58. Esta Lei Complemenlar enlr 1 cm vigor :1 data de sua publicacao.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Mercedcs, Eslado do Parana, em 29 de outubro de 2009.

-----------c:
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