
ESTADO DAPARAíBA
PREFEITURA TUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

DECRETO iIO 22. DE O{ DE JULHO DE 2019

lNsTlTUt NO ÂilBtTO DA ADiilNtSTRAçÃO
púBLrcA uNlctpAL DTRETA E INDIRETÃ, o
SISTETÂ DE REGISTRO DE PREçOS-SRP.

A PREFEITA COT{STTTUCIONAL DO UUNIGÍPIO DE DUAS ESTRADAS, ESTADO DA
PARAiEA, no uso de suas etÍibui@es legais conferidas pela Lei Orgânica do Municípiô,

DEGRETA:

CAPíTULO I
DrsPosrçÕEs cERAts

Art. 10 As contrataçõ€s de serviços e a aquisição de bens, quando efetuades pelo Sistema de
Regisko de Preços - SRP, no âmbito da adminisfaÉo pública municipal dirêta e indiÍeta, obedecerão
ao disposto nêstê Decreto.

Art. 20 Para os efêitos deste Decreto, sáo adotadas as seguintes definições:

| - Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos paÍa registro formal de preços
relativos à prêstaçáo de serviços e aquisição de bens, para contrata@es fiÍures;

ll - Ate de Registro dê Preços - documento vinculativo, obdgacional, com característica de
@mpromisso paÍa frÍura contratação, êm que se registr€rm os pÍeços, Íornecedores, órgâos
participantes e condiçÕês a serem praticadas, confoÍrne as disposi@es conüdas no instÍumento
convoc€itorio e propostas apresentadas;

lll - Órgâo Gerenciador - órgão ou entidade da administraçáo pública municipal responsável
pela conduçáo do conjunto de procedimentos pala registro de prêços e gerênciamento da ata de
registro de preços dele deconente;

M - Órgão Participante - órgão ou êntidade da administraçáo pública que paÍticipa dos
procêdimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a Ata de Registro de Preços;

V - Órgão Não Participante - órgáo ou entidade da administaçáo pública que, não tendo
participado dos procêdimentos iniciais da licitaçâo, atendidos os requisitos destia norma, requer,
posteÍioÍmente, ao Órgão Gerenciador, adesão à Ata dê Rêgistro de Preços.

Art. 30 O Sistema de Registro de Preços podeÉ ser adotado nas seguintes hipóteses:

I - quendo, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de conúataçÕes
frequentes:

ll - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parcêladas ou
contatação de serviços remunerados por unidade dê medida ou em regime de tarefa;



lll - quando for conveniente a aquisi@o de bens ou a contrataÉo de serviços para áendimento
a mais de um órgáo ou entidade, ou a programas de govemo; ou

lV - quando, pela nãfureza do objeto, não for possível definir previamente o quanütáivo a ser
demandado pele AdministraÉo.

V - para contratação de bens e seÍviços de inÍormática, obedecidas as configurações,
espêcificaçõês e a legislaçáo vigente;

Vl - para aquisição de imunológicos, inseticidâs, medicamentos, materiais médico-hospitalares,
drogas, insumos farmacêuticos e outros insumos estratégicos, necessários aos atendimenbs dos
usuários do Sistema Único de Saúdê, com êntregas imediaÉs ertou parcelâdas;

Vll - pêla dificuldade de planejamento e de conclusão das licltaçõês não for posslvel limitar o
termo final de vigência dos contatos ao limite do crédito orçamentário;

Vlll - quando a respectiva dotaçáo orçamentária não houvêr sido ainda aprovada;

lX - quando houver atraso na liberação dos recursos financêiros pertinentes.

PâÉgraÍo Único. SeÉ hcultado à AdministraÉo, quando da aquisição dê bêns especifcados
no item Vl deste arligo, proceder à compra utilizando o Sistêma de Registro dê Preços do Ministério
da Saúde e de entidades vinculadas, desdê gue caractêrizada a vantagem econômicâ.

Art.4" Compête à Secretar,a Municipal dê Administraçáo, na qualidade de órgáo Gerenciador,
por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, a prática de todos os atos e prccedimentos de
formação, controle e administração do Sistema de Registro de PÍeços do Município dê Duas
Estradas.

CAPITULO II
DAS COIUPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENGIADOR

Art. 50 Ceberá ao óÍgão gerenciador a prática de todos os atos dê controle e administrâção do
Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte:

| - registrar sua intençáo de registÍo de preços, mediante ofício que deverá contemplar o
disposto no artigo 6" deste dêcreto;

ll - convidar, mediante conespondência eletrônica ou oufo meio eficaz, os órgãos e entidades
parâ participarêm do registro dê preços;

lll - consolidar todas as informa@es relaüvas à estimaüva individual e total de @nsumo,
promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados
para atender aos requisitos de padronizaçáo e racionalização;

lV - promovêr todos os abs necêssários à instrução procêssual para a Íealizaçáo dos
procedimentos licitatórios pertinentes, inclusive a documentação das justificativas nos casos em gue a
restrição à competição for admissível pela lei;

V - realizar pesquisa de mercado para idenÍficaÉo do valor estimado da licitaçáo e/ou,
consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes;

Vl - confirmar junto aos órgâos participantes a sua concordância com o objeto a sêr licitâdo,
inclusivê quanto aos quantitativos ê termo de referência ou projeto básico;



Vll - realizaÍ todo o procêdimento licitatório, bem como os atos dêle deconentês, tais como a
assinatura da ata e o encaminhemento de sue ópia âos demais órgâos pãÍticipantes;

Vlll - gerenciar a ata de registro de prêços, providênciando a indicaçáo dos fornecedores,
sempre que solicitado, para atêndimento às necessidades da AdministÍaçáo, obedecendo a ordêm de
classiÍicação e aos quantitativos de contratação definidos pelos participântes da Ata;

lX - conduzir eventuais renegocia@es dos preços Íegistrados;

X - realizar, quando necessário, prévia Íeunião com licitantes, visando informá-los das
peculiaridades do SRP e oriênter, com os órgãos participantes, a qualiÍicação mínime dos Íespectivos
gestores indicados, conforme previsto no inciso lV do artigo 6o deste decreto;

Xl - eplicar, garantida a ampla deÍese e o contraditório, as penalidades decorrentes de
inÍraçÕes no procedimento licitatório; e

Xll - aplicar, gaÉntida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nâ ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigaçÕes
contratuais, em relaÉo às suas própÍias contrataçÕes.

§1o A ata dê registro de preços, disponibilizada no Portal da Transparência do Município de
Duas Estradas, poderá ser assinada por certificaçáo digital.

§2' O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participántes pare
execuçáo das atividades previstas nos incisos lV, V e Vll do caput.

CAPíTULO III
DAS COiIPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTIC]PANTE

Art. 60 O órgão participante será rêsponsável pela manifestação de inteÍesse em participâr do
registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgáo gerenciador de sua estimativa de
consumo, local dê entrega e, quando couber, cronograma de contrataçáo ê respectivas
especificaçÕes ou termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei no 8.666, de 21 dê junho
dê 1993, e de Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto Municipal n" 02?,2019, adequado
ao registro de preços do qual pretênde fazer parte, devendo ainda:

| - garantir que os atos relativos a sue inclusão no registro de preços estejam formâlizados e
aprovados pela autoridade compêtente;

ll - manifestar, iunto âo óÍgão gerenciador, mediante OfÍcio, sua concoÍdância com o objêto a
ser licitado, antes da realizaÉo do procedimento licitatóÍio;

lll - tomer conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, pâra
o correto cumprimênto dê suas disposiçÕês; e

lV - indicar o gestor do contrato, ao qual, além dãs atribui@es previstas no art. 67 da Lêi n'
8.666/93, compete:

a) Promover consulte prévia junto ao órgão gerenciador, quando da necessidade de
contrataÉo, a fim de obter a indicâÉo do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a
serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobÍe a contretaÉo efetivamente
.ealizada;

b) Assegurar-sê, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contrataçáo a ser
procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando ao órgão
gerenciador eventual desvantagem quanto à sua utilizaÉo;



c) Zêlar, após receber â indicaçáo do Íomecedol pelos demais atos rclaüvos ao cumprimento,
pelo mesmo, das obrigaçÕes contratuelmente assumidas, ê também em coordenação com o órgâo
gerenciador, pela aplicaçáo de evenfuais penalidades deconentes do descumpriménto de cláusúas
conüatuais; e

d) lnformar ao órgão gerenciador, quando de suâ ocorência, e recusa do fomecedor em
atênder às condiçõês estabelecidas em editial, fiÍmadas na Ata dê Rêglstro de Preços, as
divêrgências rêlativas à entrega, as características ê origem dos bens lícÍtados e a recusa do mesmo
em assinar contrato para bmecimênto ou prestação de serviços.

Parágrafo Único. Cabe ao órgão participante aplicar, gaÍantida a ampla defesa e o
contraditório, as penalidades decoÍrentes do descumprimênto do pactuado na ata de registro de
preços ou do descumprimento das obrigações contEtuais, em relação às sues póprías contÍate@ês,
infiormando as ocorÍências ao órgão gerenciador.

CAPÍTULO IV
DAS LTCITAçÔES PARA REGTSTRO DE PREçOS

Art. 70 A licitaçáo para registro de preços será realizada na modalidade de conconência, do tipo
menor preço, nos termos da Lei no 8.666, de 1993, ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei n"
10.520, de 2002, e será precedida dê ampla pesquisa de mercado.

§1o O julgamênto por técnice e preço podeÉ ser excepcionalmente adotado, a critério do órgão
gerenciador e mediente despacho fundamentado da autoridade máxima do órgão ou entidade.

§2" Na licitaçáo para registro de preços não é necessário indicar a dotaçáo orçamentária, que
somênte seÉ exigida para a formalizaçáo do contrato ou ouho instrumento hábil.

ArL 8" Quando a Administração Municipal utilízar o SRP seÉ obrigatória a ample e prévia
pesquisa de preços, que deverá observar, progressivâmente, os seguintes paÉmetros:

| - cotações de empresas idôneas nos aspectos jurídico, técnico, econômico e fiscal, empresas
que tenham capacidâde de participar de licitaçÕes e contratações com a Administraçáo Pública;

ll - preços atualizados resulhntes da licitação mais recente da Administração Municipal com
objeto semelhante;

lll - preços de outros órgáos ou entidades públicas constantes de banco de dados e sites;

lV - quantidade ampla de cotia@es, representativa e pÍoporcional ao número de empresas que,
no respectr'vo segmento económico, possuam capacidade de fomecer para a Administração Pública;

V - disfibuiçâo das cotaçÕes, conforme a qualidade, quanüdade, mãrca, local de entrega,
prazo, garantia e outras espêcificÉrçõês e característicÉrs â fim de comparer objetos semelhantes,
definindo diversas médias de preços, evitando, assim, distoÍçóes na fixaçáo de média única de
preços.

Art. 9o O órgão gerenciador podeÉ dividira quantidade total do item em lotes, quando técnica e
economicamentê viável, para possibilitar maior competitividade, observada a quantidade mínima, o
pÍazo e o local de entrega ou dê prestação dos serviços.

§1o Nô caso de serviços, a divisáo consideraÉ a unidade de medida adotada para aÍeriçâo dos
produtos e rcsultiados, e seÍá obseÍvadâ a demanda específica dê cada órgão ou entidade
participante do certame.



§2o Na situaçáo prevista no §1o, dêverá ser evítadâ a contÍatação, em um mesmo óÍgão ou
entidade, de meis de uma empresa para a execuÉo de um mesmo serviÇo, em uma mesma
localidade, para asseguÍar a responsabilidade contratual e o princípio da padronização.

Art. 10. O edital de licitaÉo para registro de pÍeços obsêNaÉ o disposto nas Leis no 8.666, de
1993, e no 10.520, de 2002 e Decreto Municipal n" 022f2O19, e contemplará, no mÍnimo:

I - a especificaÉo ou descriçâo do objeto, que explicitará o conjunto de elementos necessários
e suficientes, com nível dê precisáo adequedo paía a @tactenzação do bem ou serviço, inclusive
definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas;

ll - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerênciador e órgãos
participantes;

lll - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantês, observado o
disposto no § 40 do art. 22, no caso de o órgão gerenciador admitir adesões;

lV - quanüdade mÍnima de unidades a ser cotada, por item, no caso de bensi

V - condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento, ê nos câsos de
sêrviços, quando cabível, Írequência, periodicidade, caracterÍsücãs do pêssoal, materiais e
equipamentos a serem utilizados, procêdimentos, cuidados, deverês, disciplina e @ntroles a serem
adotados;

Vl - prazo de validade do registro de preço, observado o disposto no caput do art. 15;

Vll - órgáos e entidades participantes do registro de preço;

Vlll - modelos de planilhas de custo e minutas de contratos, quando cabível;

lX - penalidades por dêscumprimento das condições;

X - minuta da ata de registro de preços como anexo; e

Xl - realizaÉo periódica de pesquisâ de mercado paÍa comprovaÉo da vantajosidade.

§1' O edital poderá admitir, como cítério de julgamento, o menor pÍeço aferido pela ofertâ de
desconto sobrê tabela de preços preticados no mercado, desde que tecnicamente iustiÍcado.

§2o Quando o edital previr o fomecimento de bens ou prestiaÉo de serviços em locais
diferentes, é facultada a êxigência de apresentiaçáo de proposta diferenciada por região, de modo
que aos preços sejam acrescidos custos variáveis por região.

§3o A estimativa a que se refere o inciso tll do caput não seÉ considereda para fins de
qualificaçáo técnica e qualificâÇão econÔmico-financeira na habilitaÉo do licitante.

s4o O exame e a aprovaÉo das minutas do instrumento convocatório e do contrato seráo

efêtuados exclusivamente pela assessorüa jurídicâ do Órgâo gêrenciador.

Art. 1í. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitântes poderão reduzir seus preços

ao valor da pÍoposta do licitante mais bem classificado.

PaÍâgÍeÍo único. A apresêntação dê novas propostas na forma do caPut não prejudicâÍá o

resultado do cêrtame em Íelação ao licitante mais bem classifi€do.

CAPíTULO V



DO REGISTRO DE PREçOS E DA VALIDADE DA ATA

Att. 12. O regístro de preços, ao gual se aplica o disposto da Lei n" 8.666193, é aquele
foÍmalizado pela Ata de Registro de PÍeços.

Art. 13- A Ata de Registo de Preços, após a conclusão da licitaçáo, sêÉ flrmada pelo órgáo
Gerenciador, cabendojhe gerênciar e administrar a Atia, devendo nela conter

I - nome da repartição interessada e seu sêto(

ll - número de ordem, em sériê anual e data de lavratura da Ata de Registro de pre@s;

lll - número de conconência e/ou pregão ê do procêsso edministrativo respectivo;

lV - nomes dos membros da Comissão Permanente de Licitaçáo;

V - nome e CNPJ do órgão gerenciador, órgãos participantes e fornecedoÍes, inclusive ao que
determina o artigo 11;

Vl - listâ dos ítens com suas respectivas quantidades;

Vll - preços obtidos na licitaçáo e registredos;

Vlll - mârcas ofertadas;

lX - forma de rêvisão dos prêços ofertados;

X - prazo dê vigência.

Art 14. Após a homologação da licitação, o registro de preços observaÉ, entre ouúas, as
seguintes condiçÕes:

I - seráo regisfados na ata dê rêgistro de preços os preços ê quantitativos do licitante mais
bem classificado durantê a fasê competitiva;

ll - o preço registrado com indicaÉo dos fomecedores seÉ divulgado no Diário Oficial do
MunicÍpio e ficaÉ disponibilizado durante a vigência da ata de registro de pÍeços; e

lll - a ordem de classifica@o dos licitantes registrados na ata deveÉ ser respeitiada nas
contrataçÕes.

§'1o O registro a que se refere o inciso ll do caput têm por objetivo a formaçáo de câdastro de
reserya no caso de impossibilidade de atendimento pêlo primeiro colocado da ata, nas hipóteses
previstas nos arts . 20 e 21 .

§2" Serão regBÍados na ata de registro de preços, nesta ordem:

I - os preços e quentitativos do licitantê mais bem classificado durante a etapa competitiva; e

ll - os preços e quantitativos dos licitantes que tiveÍem aceito cotar seus bens ou serviços em
valoí igual ao do licítante mais bem classificado.

§3o Se houver mais dê um licitantê na situação dê que trata o inciso ll do caput serão
classificados segundo a ordem da última proposta âpresentada durante a fuse compeútiva.

Art. 15. O prazo de validade da ata de registro de preços não se,É superior a doze meses,
incluídas eventuais pronoga@es, conforme o inciso lll do § 30 do aÍt. í5 da Lei no 8.666, de 1993.



§1" É admiüda a pronogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4", da Lêi n'
8.666/93, quando a proposta continuar sê mostrando vantajosa, satisfeitos os demais requisitos dêsta
norma, observado o prazo disposto no caput.

§2' É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ate de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1'do art. 65 da Lei n" 8.666, de 1993.

§3o A vigência dos contratos deconentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos
instrumentos convocatóíos, observado o disposto no art, 57 da Lei n'8.666, de 1993.

§4o Os contratos deconentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados,
observado o disposto no art.65 da Lei n'8.666, de 1993.

§5' O contrato dêconente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de
validade da ata de registÍo de pre@s.

Art. 16. O termo resumido da Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial do
Município e disponibilizado em meio eletrônico pera orientação dã Administraçáo, procedimento que
deverá ser adotado pela Comissão Pêrmanente de Licitação, devendo constar obrigatoriamênte:

| - o material ou gêneÍo com o respectivo preço registrado;

Il - quantitativo êstimado;

lll - empresas detentoras de registro de preços;

lV - o prazo de validade do Registro.

CAPíTULO VII
DA ASSINATURA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO COM FORNEGEDORES REGISTRADOS

Art. 17. Homologado o resultado da licitaçáo, os fomecedores classificados, observado o
disposto no art. 14, respeitada e ordem de classificeção, serão convocados para assinar e ata de
registro de preços, no prazo e nas condições estâbelecidos no instrumento convocatório, podendo o
prazo Ser pronogado uma vez, por igual perÍodo, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocona motivo justiÍicado acelto pela administraçáo.

Parágrafo único. É facultado à administraçáo, quando o convocado não assinar a ata de
registro de preços no prazo e condi@s estabelecidos, convocar os licitantes remenescêntes, na
ordem de classificaçáo, para hz&lo em igual prazo e nas mesmas @ndições propostas pelo primeiro
classificado.

Art. 18. A ata de registro de preços implicaÉ compromisso de fornecimento nas condiçÕês
estabelecldas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

Parágrafo único. A íecusa injustificada de fomecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido neste artigo, ensejará a aplicaiçâo des penalidades lêgalmente estabelecidas.

Art. 19. A contrataçáo com os fornecedores registrados, aÉs a indicaÉo pêlo órgáo
gerenciador do registro de preços, seÉ formalizada pelo órgão interessado por intermédio de
instrumento contratual, emissáo de nota de empenho de despesa, autorizaçào de compra ou outÍo
insúumento hábil, conforme o art. 62 da Lei n'8.666, de 1993.

Art. 20. A existência de prêços registrados não obriga a administragáo a contratar, facultando-
se â realizaçáo de licitação específica pare a aquisiçáo pretendida, assegurada preferência ao
fomecedor registrado em igualdadê dê condiçóes.



PaÍágÍafo Únim. O exêrcício do direito dê preferência prêvisto no caput, dar-seá quândo a
AdminisÍaÉo optar por realizar a aquisiÉo por outro meio legalmente permitido, caso o preço cotado
seja igual ou supêrior ao registÍado, hipótese em que o detentor do regi§ro terá assegurado o direito
de Íomecer o objeto.

Art. 21. Havêndo preços registredos, a solicitaçáo de material ou requisição de compra instituirá
o processo para efetuar a contratiaçáo por mêio de termo próprio, acompanhado de cópia autenticâda
da Ata de Registro de Preços e dã respectiva nota de empenho.

CAPITULOVITI
DA REUSÃO E DO CANGELA ENTO DOS PREçOS REGISTRADOS

Art- 22. Os pÍeços registrados poderão ser revistos em deconência de eventual reduçáo dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo à Comissão Permanente de Licitação na @ndiÉo de órgâo gerenciador da ata, promover
as negociaçÕes junto aos fomecedores, observadas as disposi@es contidas na alínea "d" do inciso ll
do caput do art. 65 da Lei n" 8.666, de 1993, desde que tal condição esteja previstia em instrumento
convocatóÍio.

Art. 23. Quando o preço registrado tomar-se supeÍior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, o óÍgão gerenciador convocaÉ os fomecedores para negociarem a reduÉo
dos preços aos valoÍes praücados pelo mercado.

§1o Os fornecedores que não aceitarem rêduzir seus preços aos valores praticados pelo
meÍcado seÍão liberados do compromisso assumido, sem aplicaçâo de penâlidade.

§2" A Comissão PeÍmanente de Licitação, na condiÉo de órgão gerenciador, poderá convocaÍ
os demais fornecedores, visando igual oportunidede de negociaçáo.

§3' A ordem de classiÍlcaçáo dos fomecedores que aceiterem reduzir seus preços aos valores
de mercado observará a classificação original.

Art. 24. Quando o preço de mercado tomar-se supêrior eos preços registrados ê o fomêcedor,
mediante requerimento devidamente compÍovâdo, não puder cumprir o compromisso, o órgâo
gerenciador poderá:

I - negociar com a empresa detentora do Íêgistro de preços e, em Glso de náo êxito, liberar o
Íomecedor do compromisso assumido, c€lso a comunicaçáo ocone antes do pedido de fomecimento,
e sem aplicaçáo da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apÍesentados; e

ll - convocar os demais fromecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

ParágÍaÍo Único. Conforme critérios de conveniência e oportunidade, na hipótese do obieto ou
preço regisirado não se revelar mais vantajoso à Administraçâo Municipal, bem como nâo havendo
êxito nas negociações realizadas, a Comissão Permanente de Licitação, na condição de órgão
gerenciador deverá proceder à revogaÉo parcial ou total da ata de registro de preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contrataÉo mais vantajosa.

Art. 25. O registro do preço do fornecedor seÉ cancelado:

| - unilateralmênte pela Administração quando:

a) o Íornecedor deixar de cumprir com as condições da Ata de RegistÍo de Preços;

b) o fomecedor nâo atênder à convocaçâo para a assinatura da Ata de Registro de Preços;



c) não reürar ou não aceitar notâ de empnho, ordem de compftr e ou seMço ou instÍumento
equivalente no pÍazo estabelecido no Edital, sem justificativa por escrito, aceitável pela
Administraçáo;

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àquêles
praticados no mercado;

e) por razões de interesse público, nos termos do art. 78, Xll, da Lêi n" 8-666/93, mediante
despacho motivâdo e devidamente jusüficado: ou

f) sotrer sançáo prevista nos incisos lll ou lV do caput do aft.87 da Lei n" 8.666/93, ou no art.
7' da Lei n" 10.52012002.

ll - por acordo entre as partes, quando o fornecedor, mediante solicitação por escrito aceita
pela Administração, comprovar estar impossibilitada de cumpÍir as exigências do Edltal que deu
origem ao Registro de Preços ou de cumprir as cláusulas e condiçÕes da Ata de RegistÍo de Preços.

§í" O cancêlamento de registros nas hipóteses previstas nas alÍneas "a', "b', "C, "e'e'fl do
câput seÉ Íormalizado por despacho do óÍgáo gêrenciâdoÍ, assegurado o contraditóío e a ampla
defesa.

§2" O cancelamento do Registro de Preço seÉ feito no processo que lhe deu origem, devendo
sua comunic.rÇáo, nos casos pÍevistos no inciso I deste artigo, ser feita por:

a) conespondência ou notificação com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante âos
autos respectivos; ou

b) publicação no Diário Oficial do Município, por uma vez, além da fixaçâo no local de costume
do órgão responsável pelo registro, considerando-se a data do €ncêlamênto do registro, a datia de
publicâÉo na impÍensa oticial.

§3' A solicitaÉo do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, Íicândo nestê período obrigado a cumprir todas as
delibêraÉes constantes na Ata de Regisúo de Preços, fucultado, ainda, à Administraçáo Municipal a
aplicação das penaladâdes previstas no instrumento convocatório, assegurada a defesâ prévia do
fomecedor, nos termos de Lei n" 8-666/93.

§4" Nas hipóteses em que não der causa de cancelamento do Registro de Preços, ê facultada
à AdministraÉo a aplicâÇão das penalidades legais e contratuais.

Art. 26. Os preços registrados serão mantidos inalterados por todo o perÍodo de vigência do
Registro, admitida a sua revisão em casos excepcionais, nas hipóteses legalmente admitidas, e
considerados os preços de mercado.

§1" A revisão do prêço poderá ser efetivada por iniciaüva da Administraçáo ou detentor do
Registro, uma vez comprovado o desequilíbrio econômico-financêiro do contrato de compromisso,

§2' A solicitaçáo de revisãô de preços deveÉ ser justificada e instruída com documentos
hábeis, para análise pela Comissão Permanente de Licitação,

§3" A Comissão Permanente de Licitaçáo, de posse da documentaçáo e da justificativa
apresentâda, analisarão o pedido, podendo dêfeí-lo ou negá-lo, ou ainda defeír em percentueis

diferentes dos solicitados.

§4" Em qualquer caso, a revisão aprovada não poderá ultrepassar o preço praticado
mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o prêço original constânte
proposta e o preço de mercado vigente à época do rêgistro,

no
da



CAPíTULO tX
DA unLzAçÃo DA ArA DE REGTlRlE,llF?os PoR ÓRGÃo ou ENflDADES NÃo

Art. 27. Desde que dêvidamêntê justiÍicada a vantiagem, a atâ de registro de prêÇos, durânte
sua vigência, podeÉ ser utilizada por qualquêr órgão ou entidade da administação pública que não
tênha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgâo gerenciedor.

§1o Os órgãos e entidadês que náo participaram do registro de preços, quando desejarêm fazêr
uso da ata dê registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação
sobre a possibilídade dê edesâo.

§2' CâbeÉ ao Íomecedor bêneficiáÍio da ata de registro de preços, observadas as condiçÕes
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fomecimento decorÍente de adesão, desde que
não prejudique as obrigaçÕês presentes e futuras dêcorÍêntes da ata, assumidas com o órgão
gerênciador e órgáos participantes.

§3o As equisições ou as contEtações adicionais de que trata este artigo náo poderão excedêr,
por órgão ou entidade, a cem por cênto dos quantitativos dos itens do instrumento convoeltório e
registados na ata de registro de preços para o órgão gêrenciador e para os órgáos participantes.

§4o O instrumento convocatório preveÉ que o quantitativo decorrente das adesões à ata de
rêgistro de preços não poderá excêder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada itêm
rêgistado na ata de registro de preços pera o órgão gerenciador e para os órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

§5" O órgão gerenciador somente podeÉ autorizar adesão à ata após a primeira aquisiçâo ou
contrataçáo por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamentê, não houver previsão no
edital para aquisição ou contrãtaçáo pêlo órgão gerenciador.

§6o Após a autorizaçáo do órgão geÍenciador, o órgão náo participante deverá efeüvar a
aquisiÉo ou contratação solicÍtada em até novênta dias, observado o prazo de vigência da ata.

§7o Compete ao órgáo não participante os atos rêlativos à cobrança do cumprimento pelo
fomecedor das obrigaçÕês contratualmente assumidas e a aplicaÉo, observada a ampla defesa e o
contaditório, de eventuais penalidades deconêntes do dêscumprimento de cláusulas @ntratuais, em
relaçâo às suas próprias contratações, informando as ocoÍTênciâs ao órgáo gerenciador.

CAPhULOX
DrsPosrçÕEs FrNÀs E TRANSIÓRnS

Art. 28. Para fins deste Dêcreto, o preço ofertado náo podeÉ ser meioÍ que o indicado como
preço de mercado, para efeito de Registro de Preços ou para efietivação de ajuste decorrente da Ata
dê Rêgistro de Preços.

Art. 29. Os órgãos e enüdadês da Administraçáo Pública Municipal que nâo tiverem participado
do certame lidtatório .ealizÀdo por órgãos ê entidades da União, Estados ou Municípios, poderão
aderir à Ata dê Registro de Preços vigênte, mediante pÉvia consultã ao rêspectivo órgão
gerenciador, desde que demonstrada a vântagem econômica, observadãs todas as condições
estabelecidas na respectiva Ata.

§í" Para efeito do disposto neste aÍtigo, os órgãos e entidades que não participaram do
rêgistro de preços, devêrão manifestar seu intêresse junto ao órgão gerenciadoÍ da Ata, para que
este indique os possíveis iomecedores e Íespectivos pÍeços a serem praticados, obedecida a ordem
de classÍficação.



§2" Caberá ao fomecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
neles estabelecidas, optar pelâ aceitaçâo ou não do Íomecimento dêsde que este não prejudiquê as
obígaçÕês anterioÍmente assumidas-

§3" A opção de aceitação do fomecedor a que se refere o parágÍEfo anterior, deverá mnstar do
procedimento administrativo rêlativo à adesão.

Art. 30. O Sistema dê Registro dê Prêços poderá uülizar rêcursos de tecnologia da infornaÉo
na operâcionelizaçâo do disposto nêstê Dêcreto e automatizar procedimentos de controle e
aúibuições dos órgãos gerenciadores e pa icipantes.

Art. 31. Compete à Secretaía da Administração estabêlecer normas ê orientações
complementerês sobre a matéria Íegulamentada neste Decreto, bem como resolver os casos
omissôs-

Art. 32- Subordinam-se ao regime desb Decreto, além das Secretarias da Administração
Públicâ Dirêita, os Fundos Especiais, as Autarquias e as Entidades controledes direta ou
indiretamente pelo MunicÍpio de Duas Estradas.

Aít. 33. Aplicam-se subsidiariamente áo Sistêma de Registro de Preços, no que couberem, as
disposíçÕe.s do Decreto Federal n' 7.982f2013, o Decreto Federal n" 9.4AA12O18, bem como as
normãs da Lei Federal n" 8-666/93.

AÍt. 34. Ficam revogadas as disposições em contÉrio.

Art. 35. Este Decreto entrâ em vigor na data de sua publicaÉo.

Joyce Renally Felix Nunes

Prefeita Constitucional

Duas Estradas - PB, 01 de Julho de 2019.
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