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DECRETO N# 036/2013 

EMENTA: Regulamenta, ao 

municfplo de latl, o slstema 

de regfstro de pregos prevlsto 

na Le? N* 8.666, de 21 de 

junho de 1993. 

O PREFEITO DO MUNICfPIO DC lATI DO ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atnbuigoes 

legais que Ihe confere o Art 79 inciso 42, da Lei OrgSmca Municipal, e nos termos do disposto 

nos Arts. 15 e 118 da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993. 

Deere ta: 

Capitulo 1 

Disposigdes Gerals 

Art. As contratagdes para aquislgSo de bens e servlgos comuns, quando efetuadas pelo 

Slstema de Registro de Prego, no Smbito da Prefeitura Municipal de lati, obedecerSo ao 

disposto neste Deere to. 

Art. 2° Para fins deste Decreto considera-se: 

f - Sistema de Registro de Pregos - SRP - conjunto de procedimentos para 

registro formal de pregos, relatives a prestagao de servigos e aquisigao de bens, para 

contratagoes futuras e eventuais; 

II - Sens e servigos comuns - aqueies cujos padrCes de desempenho e qualidade 

possam ser objetrvamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado 

ef em especial, os relacionamentos no Anexo II do Decreto Federal n" 3355, de 8 de agosto de 

2000, e atragOes posterlores. 

III - Ata de registro de pregos - documento vlncufativo, obdgacionaf com 

caractenstica de compromisso para futura contratagSo, ondc se rcgistre os pregos, 

^omecedores, 6rg3os particulares e condigdes contidas no instrumento convocatdrio e 

ropqstas apr^sentadas; 
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IV - 6rg5o gerendador - 6rgao ou entidade de AdmlnlstragSo Publlca 

responsivel pela condugao do conjunto de procedlmentos do certame para registro de pregos 
c gerendamento da ata de registro dele decorrente; 

V - 6rgao partidpante pr^vio - drgao ou entidade que participa, prevlamente, 

dos procedimentos inidais do SRP e fntegra a ata de registro de pre^os; 

VI - 6rg5o partidpante a posterior - 6rg3o ou entidade que, n3o tendo 

participado, na ^poca oportuna, informando suas estlmatlvas de consumo, requer, 

posteriormente, ao drgao gerendador, o uso da ata de registro de pre^os; 

VII - AdminislragSo Publica - a admlnistra^So direta e indireta da Unlao, dos 

estados, do Distrito Federal c dos Munidpios, abrangendo inclusive as entidades com 

personalidade Jurfdica de direito prrvado sob controlc do poder publico e das funda^des por 

ele instftuidas ou mantidas. 

Art. 3° Adotar-se-i, preferendalmente, o SRP, quando verificar-se quafquer das segulntes 

hlpdteses: 

I - pefas caracteristlcas do bem ou servigo, houver necessidade de contrata^oes 

permanentes e renov^veis para o mesmo objeto; 

II - for mals conveniente e oportuna a aquisi^o de bens ou a prestaqto de services 

de formas eventual, na medida das necessidades; 

III - for mais conveniente e oportuna a aquisicao de bens ou a prestacao de services 

para atendimento a mais de urn drgSo ou entidade ou a programas comuns; 

IV- for mals conveniente e oportuna a aqufsicSo de bens com previsSo de entregas 

parceiadas e sem o 6nus do armazenamento; 

V - pela nalureza do objeto, n3o for possfvel deflnlr prevfamente o quantitative 

exato de compras e services a ser demandado pela Prefeitura Municipal de lati; 

VI - pela dificuldade de planejamento e de conclusao das llcitacQes, nSo for posslvel 

limitar o termo final de vigencia dos contratos ao limlte do crtdito orcament^rio; 

VII - a respectiva dotacSo orcamentirla n5o houver sido ainda aprovada; 

VIII - houver atraso na liberacSo dos recursos financeiros pertlnentes. 

Par3grafo unlco. Poderi ser realizado ou utlizado registro de precos para contratacSo de 

bens e services de Informdtica, obedecida i legislacSo vigente, desde que devidamente 

justificada e caracterizada a vantagem econfimica. 

Art. 4' A existencia de precos registrados n3o obriga a Prefeitura Municipal de lati a 

irmaY as cortratac^es que deles poderao advir, fecultando^e a realizado de licitacSo 
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espectfica para a aquisicag pretendida, sendo assegurado ao beneficidrlo do registro a 

prefer^nda de forneclmento em Jgualdade de condif3es. 

Art. 5# Devido h faculdade de que trata o artigo anterior, nao sera obrigatdria a previa 

exist^ncla de dota^3o or;amentaria e de recursos financeiros para a reallza^o de fidte(9o de 

registro de pregos. 

Capftulo III 

Dos Procedimentos Adotados pela PREFEITURA MUNrOPAl DE lATl • 

Se^ol 

Dos Procedimentos Gerais 

Art. 7* Quando a Prefeitura Municipal de lati utllrza o SRP, seri obrigat6ria a previa 

pesquisa de pre^os, a cargo do setor competente, o qual deveri observar, progresslvamente, 

os seguintes parametros; 

1 - cota^Ses de empresas id6neas nos aspectos juddico, t^cnico^ economlco e 

fiscal, ou seja, apenas de empresas que tenham capacidade de partlclpar de Licrtapdes e 

contrata^Ses com a Administra^o Puhlica 

Jl- pre^os atualizados resultantes da licita^ao mais recente da Prefeitura de fati 

com objeto semelhante; 

111 - pre^os de outros 6rg3os ou entidades publicas constante de banco de dados 

e homepages; 

IV - quantidade ampfa de cotagoes. representalrva e proporcional ao numero de 

empresas que, no respectlvo segmento econflmico, possuam capacidade de fomecer para a 

AdministrafSo Publica; 

V-intervalo temporal maximo de trinta dias corridos entre a data das cota^oes e 

a defIagra?3o da licita?3o ou celebra^o do contrato, devendo ser atualizada, no caso de prazo 

superior; 

VI - distribuIc3o das cotagfies, conforme a qualidade, quantidade, marca, local de 

entrega, prazo de garantla, e outras especificagSes c caracterfsticas a fim de comparar objetos 

emelhantes, definido diversas madias de pregos, evitando, assim, distorgdes na fixagao de 

Mfa linica de pregos. 
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Art 8° O termo resumldo da ata de registro de pre^os ser4 publlcado no Di^rio 

Ofidat com as seguintes indicag5es: 

h Objeto; 

II- Quantitative estimado; 

III- Valor unit^rio; 

IV- Empresas beneficiirias; 

V- V - Prazo de vafidade. 

Pardgrafo unico. O termo de que trata este artigo sert divulgado na homepage da 

Prefeitura Munldpal de latl e distribuldo conforme o objeto, a condlgSo de atuagSo, o valor e 

a vigencia, ficando disponibiliza do, no mfnimo, por dnco anos, ' 

Se^oll 

Dos Procedimentos Especfficos 

Subsegao 1 

Na Condig3o de 6rg3o Gerenclador 

Art 9# A ficitagSo para registro de pregos ser^ realizada na modalidade de concorr^nda 

ou de pregao, presendal ou efetrfinico, do tlpo menor prego, nos termos das Leis Federals n0. 

8.6S6, de 21 de Junho de 1993, e n0 10.520, de 18 de Jufho de 2002. 

§1° A prefeitura Municipal de lati, na rGaIi2ag3o de registros de pregos e sempre que 

satfsfeitos os requisites legals, dar5 preferfincia i modalidade preg3o. 

§2° Poder-se-a adotar, excepdonalmente, na modalidade de concorr^nda, o tlpo t^cnica 

e prego, a crit^do da Prefeitura Municipal de lati e medlante despacho devidamente 

fundamentado do Sr* Presidente das Licitagao. 

Art 10 Caberi a Prefeitura Municipal de lati a pratica de todos os atos de controfe e 

admlnistragao do SRPf e ainda o seguinte: 

I - convldar, medlante correspond^ncia eletrfinica ou outro meio eficaz, os orgaos e 

entidades publicos para participarem do registro de pregos; 

II - consolidar todas as InformagSes relativas & estimativa individual e total de consumo, 

promovendo a adequagSo dos respectivos projetos basicos encaminhados para atender aos 

requisites de padronizagSo e raclonalizagao; 

III - promover todos os atos necess^rios d instrugao processual para a reallzagao do 

procedimento lidtatdrio pertinente, inclusive a documentagao das justificativas nos casos em 

i a restrigao ^ competigio for admissfvel pela lei; 

a necessaria pesquisa de mercado nos termos do art. 7* deste DECRETO; 

ue 
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V - confirmar junto aos 6rg3os participantes a sua concorrfinda com o objeto a ser 

Hdtado, Inclusive quanto aos quantftatlvos e projetos bSslcos. 

VI - realizar todo o procedimento licftatbrio, bem como os atos dele decorrentes, tais 

como a assinatura da ata e o encaminhamento de sua cdpia aos demais drgaos partlclpantes; 

VII ^ gerenciar a ata de reglstro de pregos, providendando a indicac5o dos fomecedores, 

sempre que solicit3do/ para atendimento necessidades da Adminlstra^o, obedecendo S 

ordem de classificados e aos quantitativos de contrata^o definldos pelos partlclpantes da ata; 

o 

VIII - conduzlr os procedimentos relativos a eventuais renegociacSes^dos pregos 

reglstrados e a aplicagSo de penalidade por descumprimento do pactuado na ata de registro 

de pre^os; 

IX - realizar, quando necess^rio, prevla reuniao com ticitantes, visando a informa-la das 

pecullarldades do SRP e coordenar, com os 6rg3os particlpantes, a quallficacSo minima dos 

respectivos gestores tndicados. 

Art 11 AI6m das exig^ncias previstas no art 40 da Lei Federal rT 8.666/93, o edital e 

IIcita^5o para registro de pre^os da Prefeitura Municipal de latl contempfari, no mfnlmo, o 

seguinte: 

I - a estimativa de quantidades mfnlmas e mixlmas a serem adqulridas, segundo a 

convenlencfa e oportunldade. no prazo de validade do registro, ressalvado o disposto no 

par^grafo unico do art 18 deste OECRETO. 

II - a quantidade minima de unidades a ser cotada, por Item, a fim de atender ao 

disposto no art 13 deste DECRETO; 

III - o prazo de validade da ata do registro de pre^o nos termos do art, 14# deste 

DECRETO. 

IV - os drgSos participantes prevlos, caso existem, do respectlvo registro de prego; 

V - a Impossibilidade de utiliza^ao das atas de registro de pre^os por 6rg3os 

partlclpantes g posterior; 

V! - requisitos de habilitac3o referente a quallficagao tecnica e idoneidade econdmica 

financeira em fun^ao dos quantitativos g valores parcelados a fim de ampliar a 

competlfrvidade. 
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§1" 0 edital poder^ admitir, como criteria de jufgamento, a oferta de desconto sobre 

tabeia de pre?os praticados no mercado, a exemplo dos casos de pe^s de vefcufos, passagens 

a^reas, Jivros, combustfvel e outros similares, 

§2* Quando o edital prcvir o fornedmento de bens ou presta?3o de servi^os em locals 

diferentes, e facultada a exlgfincia de apresentacSo de proposta diferendada por regiao, de 

modo que aos pre^os sejam acrescidos os respectlvos custos, varliveis por reglao. 

Art. 12. Caso o licitante que apresentar o menor pre^o nao ofertar a quantldade total 

estlmada no edital, dfrelto que Ihe assiste conforme Inciso Jl do artigo anterior, a Prefeltura 

Munldpal de latl convocar^, sucessivamente, pela ordem de dassificagao, os demais Ifcitantes 

e facultar-lhes-^ a oportunidade de, ao pre^o e condl^Ses do primeiro colocado, reverem a 

sua proposta e ofertarem as quantldades suficientes para compfetar a quantldade total 

escimada para o Item ou lote. 

Paragrafo unrco. Excepcionalmente, a Prefeltura Municipal de lati, poder^ registrar 

pregos diferentes para o mesmo bem ou servigo, quando, simultaneamente: 

t ~ a quantldade do primeiro colocado nSo for suflclente para atender 5s 

demandas estimadas> 

II - trata-se de objetos de quatidade ou desempenho notoriamente superior ao 

cotado pelo primeiro colocado; 

III - houver comprova^So da vantagem, atrav^s de andlise do custo-beneffdo; 

IV - as ofertas forem em valor Inferior ao m5xlmo admitido. 

Art. 13. Homologado o resultado da ticlta^o, a Prefeitura Municipal de lati, respeitada a 

ordem de classifica^ao e a quantldade de fomecedorcs a serem registrados, convocari os 

interessados para assinalura da ata de registro de pre^os que, ap6s a publicafao no Di5rIo 

Ofldal, ter5 efelto de compromisso de fornedmento nas condi^des estabeleddas. 

Art. 14.0 prazo de valldade da ata de registro de pre^os nSo poderi ser superior a doze 

meses contlnuos, indufdas as eventuais prorroga?5es, contado a partir da data da publlcac^o 

no Didrio Ofidal de seu termo resumido. 

Parigrafo untco. 0 prazo de validade de que trata este artigo 6 distlnto e n3o se 

confunde com o prazo de validade da proposta comercial dos licltantes para inscribe na ata 

registro de prego, que, salvo estipulacSo em contrario no edital de licitac3o, se^de 

ksen^dlas. 

Av, Seie de Sctonbro - s/n. Cenixo. CEP: 35343.000 - Jan - PE 
CNPJ: 

\ 



Art. 15. ConformG crit^rios de convenidncia e oportunidade, na hipotcse de o objeto ou 

pre^o registrado nao se revefar mals vantajoso a Prefeitura Municipal de lati# bem como nao 

havendo ^xito nas negocia^des reallzadas com quaisquer dos fomecedores prevlstas no art. 19 

desde DECRETO, fica facultado a Prefeltura Municipal de lati proceder h revoga^o parcial ou 

total dos itens da ata de registro de pre^os, adotando as medidas cabfvels para evltar a 

descontinuldade admlnistratlva, a exemplo da imedlata defIagrag3o de novo processo 

lidtatdno. 

Art 16. CaberS a Prefeitura Municipal de latl manifestar o Interesse em participar do 

registro de pre^os, provldendado o encaminhamento ao orgao gerenciador, de sua estimatlva 

de consumo, cronograma de contrata^ao e respectivas especlflca^Ses ou projeto Wslco, nos 

termos da Lei Federal n* 8.666/93, adequados ao registro do preco do qual pretende 

fazer parte, devendo ainda: 

I - garantlr que todos os atos inerentes ao procedlmento para sua inclusSo no 

registro de pregos a ser realizado estejam devidamente formalizados e aprovados pelo 

Prefeito do Munlciplo. 

II - Manifestar, junto ao orgao gerenciador, sua concordancia com o objeto a ser 

licitado, antes da reallza^ao do procedlmento licitatdrio; 

III - tomar conheclmento da ata de registro de pre^os, inclusive as respectivas 

aiteragSes porventura ocorridas, com o objetlvo de assegurar, quando de seu uso, o correto 

cumprlmento de suas disposicdes, logo depois de conctuldo o procedimento licitatdrio. 

IV - indlcar o gestor do contrator ao qual, aldm das atribul^des prevlstas no art. 67 

da Lei nQ 8.666/93, compete: 

a) Promover consulta previa junto ao orgao gerenciador, quando da necessidade de 

contratatSo, a flm de obter a indicate do fornecedor, os respectivos quantitativos e 

os valores a serem praticados, encamlnhando, posteriormente, as Informa^Qes sobre a 
contrata^So efetivamente realizada; 

b) Assegurar-se, quando do uso da ata de registro de precos, que a contrata^ao a ser 
da atenda aos seus Interesses, sobretudo quando aos valores praticados, 

ido ao 6rg3o gerenciador eventual desvantagem, quanto S sua utlllza^So; 

5ubsec3o II 

Na condifao de 6rgao Partldpante Pr^vio 
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c) Zefar, ap6s receber a Indlca^ao do fomecedor, pelos demais atos relativos ao 

cumprimento, pelo mesmo, das obriga^Scs contratuafmente assumidas, e tambem, 
em coordenatao com o 6rg3o gerenciador, pela aplicagSo de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de dausufas contratuais; 

d) Informar ao 6rg3o gerenciador, quando de sua ocorr^ncfa, a recusa fomecer em 

atender 3$ condi^bes estabelecidas em edrtaf, firmadas na ata de registro de pregos, 

as divergencias relatlvas 3 entrega, as caracterfsticas e a origem dos bens licitados e a 

recusa dele em assinar contrato para fornedmento ou presta^ao de services. 

Capftulo tV 
Da alterac9o dos Quantftatlvos e dos Pre^os Reglstrados 

Art. 17- A ata de registro de pregos poder3 sofrer altera^Ses, obedecidas 'as 

dfsposifSes contidas no art. 65 da Lei Federal n- 9.666/93. 

Parigrafo unlco. Na hlpdtese de supressSo unilateral, n3o se aplica o dlsposto no art. 

65 §1°, Jl, da mendonada Lei, que dispde sobre o timlte de 25%, podendo haver supressfies de 

at^ 1CX3%, conforme a faculdade conferida a Prefeltura Municipal de lati de que trata o art. 4# 

deste OECRrrO. 

Art. 18. 0 pre^o reglstrado poder3 ser revlsto em decorrgnda de eventual redu^ao 

daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos servi^os ou bens 

reglstrados, cabendo ao 6rg3o gerenclador da ata promover as necessdrias negodagoes Junto 

a os fomecedores. 

§1* Quando o pre^o inldafmente reglstrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao prego praticado no mercado, a Prefeltura Municipal de lati, na condigSo de 6rgao 

gerenclador, dever3: 

I - convocar o fomecedor visando 3 negoclagao para redugao de pregos e sua 

adequagSo ao praticado pelo mercado; 

II - fiberar o fornecedor do compromisso assumldo, uma vez frustrada a 

negociagao; 

(M - convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de 

negocIagSo. 
§ Z' Quando o prego de mercado lorna-se superior aos pregos reglstrados, a Prefeltura 

Municipal de lati, na condig2o de 6rg5o gerenclador, poder3: 

I - negoclar com a empresa beneficiiria e, em caso de nao exito, libera-la do 

compromisso assumido, sem aplicagao da devida penalidade, se conflrmada a veracldade dos 

motives e comprovantes apresentados, e desde que a comunicagao ocorra antes do pedido de 

fornedmento; 

II - convocar os demais fornecedores visando a Igual oportunidade negociagao. 

Art-19. Se, no intervalo entre a data de apresentagSo das propostas e o termo final de 

ade da ata de registro de pregos, decorrer periodo superior a doze meses, o fomecedoi 

r 
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teri direito a reajuste, adotando-se o Jndlce prevlsto na fegislapo pertinente, salvo na 

hipiitese de reniincia ao reajuste. 

Art. 20. A contratafSo com os fornecedores registrados, ap6s a Indicate pelo 6rg3o 

gerendador do registro de pre^os, serd formaHzada pelo <3rg3o Interessado, por interm^dlo de 

Instrumento contratual, emiss3o de nota de empenho de despesa, autorlza^ao de compra ou 

outro instrumento similar, conforme o disposto no art 62 da Lei n" 8.666/93. 

Art.21. Quando atuar na qualidade de drgSo gerendador, a Prefeitura Muntclpal de latl 

cancelari o registro do fomecedor quando ele: 

(I - nao retirar a respectiva nota de empenho ou Instrumento equlvafente, no 

prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de fati, sem Justificativa aceitivel; 

III - N3o aceitar reduzir o seu prego registrado, quando esse se tornar superior 

^queles praticados no mercado; 

IV - tlver presentes razOes de interesse publlco, nos termos do art. 78, Inciso XII, 

da Lei Federal n* 8.666/93, desde que devidamente motivada. 

§ 1" o cancefamento de reglstro, nas hipdteses previstas, assegurando o contraditdrio 

e a ampla defesa, ser^ formalizado por despacho do Presidente da Comlss3o. 

§ 2* 0 fomecimento podera solidtar o cancelamento do seu registro de pre^o na 

ocorr^ncla de fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execucSo contratual. 

desde que satlsfeltas seguintes condi^des: 

J - comprovacao devlda de quaisquer das hipdteses prevlstas no art. 65, Indso II, 

allnea d, e § 5*, da Lei Federal n* 8.666/93; 

Capituto V 

Da formallzasao dos Contratos 

Capftulo IV 

Do cancelamento do Registro do Fomecedor 

J - descumprir as condicoes da ata de registro de precos; 
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Caprtulo VII 

Das Disposl^des Finals 

Art 72. DeverSo, preferencialmente, ser utilizados recursos de tecnologia da 

informag3o na operaclonallzapSo das dlsposi^Oes de que trata esta Portana, bem como na 

automati2ac3o dos procedlmentos Inerentes aos controfes e atrjbuig5es dos 6rg3os 

gerendador e partlclpante. 

Art 13. Este Dec re to entra em vigor na data de sua publica^So. 

Art 24. Revogam-se ao disposigoes em contrarlo. 

ati, 07 de Agosto de 2013. 

/Jorge de Melo Ellas 

Prefeito 
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