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Regulamenta o Sistema de Registro de 
Preços em conformidade com o 
disposto nos arts. 15, II, §§ 1° à 6° e 
115, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e suas alterações, bem 
como a Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e Decreto Federal nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019 e dá 
outras providências. 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 66 da Lei Orgânica Municipal, nos termos do disposto no art. 15 da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e art. 11 da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e 
Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 

 

DECRETA 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 Art. 1° As contratações de serviços e as aquisições de bens, quando efetuadas 
pelo Sistema de Registro de Preços – SRP, no âmbito da Administração Pública Municipal, 
obedecerão ao disposto neste Decreto. 

 

 Art. 2° Para os efeitos deste Decreto são adotadas as seguintes definições: 

  I – amostra: exemplar apresentado pelo licitante para exame pela Administração 
Pública Municipal, que identifique a natureza, a espécie e a qualidade do bem a ser fornecido no 
futuro; 

  II – ata do registro de preços – ARP: documento vinculativo, obrigacional, em que 
se registram os preços, os fornecedores e as condições a serem praticadas, conforme as 
disposições contidas no instrumento convocatório e as propostas apresentadas; 

  III – cadastro reserva – CR: relação de licitantes que aceitarem, caso 
convocados, fornecer os bens ou os serviços com preços iguais aos do licitante vencedor; 

  IV – laudo técnico: documento expedido por laboratório acreditado pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, que comprove a qualidade e o bom 
desempenho do produto; 

  V – repartição gerenciadora: Secretaria Municipal de Administração e Recursos 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument


 
 

Decreto nº 987, de 26 de fevereiro de 2021. 
 
 

        REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

        Serafina Corrêa, 26/02/2021 

        _____________________________ 

 

Humanos responsável pela condução do conjunto de procedimentos para Registro de Preços e 
pelo gerenciamento da ARP dele decorrente, no âmbito das suas atribuições; 

  VI – secretaria gestora: secretaria municipal responsável pela solicitação de 
abertura do processo licitatório e gestão da ARP; 

  VII – sistema de registro de preços – SRP: conjunto de procedimentos para 
registro formal de preços relativos à prestação de serviços e às aquisições de bens, para 
contratações futuras. 

   

  Art. 3º Caberá à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - 
SMARH, o exercício das funções de implantação e regramento do SRP. 

 

  Art. 4º O SRP poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 

  I – quando, pelas características do bem ou do serviço, houver necessidade de 
contratações frequentes;  

  II – quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 
parceladas ou a contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de 
tarefa; 

  III – quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pela Administração Pública Municipal. 

  Parágrafo único. A autoridade responsável, após contratações recorrentes por 
dispensa em razão do valor ou de emergência, na forma dos incisos I, II e IV do art. 24 da Lei 
Federal nº 8.666/1993, deverá solicitar a inclusão do bem ou do serviço em futuro Registro de 
Preços, com vista a reduzir as contratações diretas. 

 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS DA REPARTIÇÃO GERENCIADORA 

   

Art. 5º Caberá a repartição gerenciadora, no âmbito de sua competência, a 
prática de todos os atos de planejamento, a administração da ARP e ainda os seguintes: 

  I – emitir comunicado de Registro de Preços, por meio de sistema de gestão de 
compras, aos demais integrantes da Administração Pública Municipal, divulgando os itens a 
serem registrados, para que os interessados informem a previsão de consumo; 

  II – aceitar ou recusar, justificadamente, os quantitativos apresentados pelas 
secretarias solicitantes com base no histórico de consumo; 

  III – aceitar ou recusar, justificadamente, a inclusão de novos itens; 

  IV – consolidar informações relativas à estimativa e à periodicidade individual e 
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total de consumo; 

  V – promover os atos necessários à instrução processual para a realização do 
procedimento licitatório; 

  VI – realizar o procedimento licitatório; 

  VII – encaminhar ao departamento responsável, quando houver deferimento da 
autoridade superior, documentação pertinente as infrações cometidas pela empresa detentora do 
Registro de Preços, durante a vigência da ARP, para análise e julgamento, o qual garantindo a 
ampla defesa e o contraditório, aplicará as penalidades cabíveis. 

 

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS DA SECRETARIA GESTORA  

 

  Art. 6º Caberá a secretaria gestora os seguintes atos: 

  I – garantir que os atos relativos a sua inclusão no Registro de Preços estejam 
formalizados e aprovados pela autoridade competente; 

  II – encaminhar a solicitação de abertura de processo licitatório ao Departamento 
Responsável; 

  III – informar ao departamento responsável a existência de programa de governo 
e/ou convênio cuja execução se pretenda atender por meio de Registro de Preços; 

  IV – informar ao departamento responsável a estimativa de consumo, os locais de 
entrega, fiscal titular e, quando couber, o cronograma de execução, o termo de referência ou o 
projeto básico; 

  V – tomar conhecimento da ARP, inclusive de eventuais alterações, para o correto 
cumprimento de suas disposições; 

  VI – proceder a gestão da ARP, podendo, quando o objeto do RP for de maior 
complexidade e grande vulto, indicar mais gestores e fiscais para auxiliar no acompanhamento e 
fiscalização, mediante designação por portaria; 

  VII – encaminhar para autoridade superior, documentação pertinente as infrações 
cometidas pela empresa detentora do Registro de Preços, durante a vigência da ARP, para 
análise e julgamento do departamento responsável, o qual garantindo a ampla defesa e o 
contraditório, aplicará as penalidades cabíveis;  

  VIII – solicitar, a partir da emissão do comunicado a que se refere o inciso I do art. 
5° deste Decreto, a inclusão no Registro de Preços de novos itens; 

  IX - realizar, sempre que possível, durante a vigência da ARP, pesquisas de 
mercado para verificar a adequação dos preços registrados, os quais serão publicados 
trimestralmente na imprensa oficial do município. 
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CAPÍTULO IV 

DA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

 

  Art. 7º A licitação para Registro de Preços será realizada na modalidade de 
Concorrência, do tipo menor preço, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, ou na modalidade 
de Pregão, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 10.024/2019, e será 
precedida de ampla pesquisa de mercado. 

  Parágrafo único. Na licitação para Registro de Preços não é necessário indicar a 
dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou de outro 
instrumento equivalente. 

 

  Art. 8º A repartição gerenciadora poderá dividir a quantidade total do item em 
lotes, quando técnica e economicamente viável, para possibilitar maior competitividade, 
observada a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços. 

  Parágrafo único. No caso de serviços, a divisão considerará a unidade de medida 
adotada e será observada a demanda específica de cada secretaria solicitante. 

 

  Art. 9º O edital de licitação para Registro de Preços deverá contemplar, no 
mínimo, os seguintes itens: 

  I – a especificação ou a descrição do objeto, que explicitará o conjunto de 
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para a caracterização do 
bem ou do serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas; 

  II – a estimativa de quantidades a serem adquiridas pela Administração Pública 
Municipal; 

  III – a previsão de aquisição com recursos provenientes a programa de governo 
e/ou convênio com municípios e a respectiva estimativa de consumo, quando for o caso;  

  IV – as condições quanto ao local, ao prazo de entrega, garantia ou validade do 
produto, à forma de pagamento, e nos casos de serviços, quando cabível, à frequência, à 
periodicidade, a qualificação do pessoal, dos materiais e dos equipamentos a serem utilizados, 
aos procedimentos, aos cuidados, aos deveres, à disciplina e aos controles a serem adotados; 

  V – valor referencial, quando não for de caráter sigiloso e quantitativos mínimos, 
por fornecimento; 

  VI – o prazo de validade da ARP e a possibilidade de prorrogação, se for o caso, 
observado o disposto no caput do art. 12 deste Decreto; 

  VII – os modelos de planilhas de custo, quando a Administração Pública julgar 
necessário; 

  VIII – as penalidades por descumprimento das obrigações nele estabelecidas; 
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  IX – a minuta da ARP e quando for o caso, também a minuta do contrato; 

  X – a previsão de formação de CR, a critério da Administração; 

  XI – a possibilidade do fornecedor constante no CR ser convocado para fornecer 
apenas o saldo remanescente; 

  XII – a possibilidade de subcontratação, a critério da Administração; 

  XIII – a previsão de prioridade de aquisição dos produtos, de natureza divisível, 
das cotas reservadas de até vinte e cinco por cento do objeto para contratação de 
microempresas e de empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que o tratamento 
diferenciado não for vantajoso para a administração ou represente prejuízo ao conjunto ou 
complexo do objeto a ser contratado, o que deverá ser devidamente justificado no 
correspondente expediente administrativo; e 

  XIV – a exigência de apresentação de amostra ou de laudo técnico, quando for o 
caso. 

 

  Art. 10. Após a adjudicação, havendo previsão no edital, os demais licitantes 
poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado, para fins de 
formação do CR. 

  §1º A apresentação de novas propostas, na forma do caput deste artigo, não 
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

  §2º A análise dos documentos de habilitação dos fornecedores integrantes do CR 
será efetuada quando de sua convocação para assinatura da ARP. 

 

CAPÍTULO V 

DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA ATA 

 

  Art. 11. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes 
condições: 

  I – serão registrados na ARP os quantitativos e os preços do licitante mais bem 
classificado durante a fase competitiva; 

  II – a ordem de classificação dos licitantes registrados no CR da ARP deverá ser 
respeitada nas convocações; e 

  III – os preços registrados com indicação dos fornecedores serão divulgados em 
site oficial do município.  

  Parágrafo único. A convocação dos fornecedores que compõem o CR será 
efetuada quando o licitante vencedor não comparecer para assinar a ARP, hipótese prevista no § 
2º do art. 13 deste Decreto, ou quando ocorrer o cancelamento do preço registrado, na forma do 
art. 20 deste Decreto. 



 
 

Decreto nº 987, de 26 de fevereiro de 2021. 
 
 

        REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

        Serafina Corrêa, 26/02/2021 

        _____________________________ 

 

  Art. 12. O prazo de validade da ARP não será superior a doze meses, incluídas 
eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

  § 1º É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ARP, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

  § 2º A vigência dos contratos decorrentes da ARP será definida nos instrumentos 
convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

  § 3º Os contratos decorrentes da ARP poderão ser alterados, observado o 
disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

  § 4º Os contratos decorrentes da ARP deverão ser formalizados dentro do seu 
prazo de validade. 

 

CAPÍTULO VI 

DA ASSINATURA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO COM OS 

DETENTORES DO PREÇO REGISTRADO 

 

  Art. 13. Homologado o resultado da licitação, o fornecedor mais bem classificado 
será convocado para assinar a ARP, no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento 
convocatório. 

  § 1º O prazo para assinatura da ARP poderá ser prorrogado, por justo motivo, a 
critério da Administração Pública Municipal, mediante solicitação fundamentada do interessado. 

  § 2° É facultado à Administração Pública Municipal, quando o convocado não 
assinar a ARP no prazo e nas condições estabelecidos, convocar os licitantes do CR. 

  § 3º Na hipótese de inexistir CR, é facultado à Administração Pública Municipal 
reabrir o procedimento e convocar os licitantes remanescentes, na ordem de sua classificação. 

  § 4° A recusa injustificada do fornecedor em assinar a ARP, dentro do prazo 
referido no caput deste artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas, 
inclusive em relação aos fornecedores que compõem o CR. 

 

  Art. 14. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pela 
Administração Pública Municipal por intermédio de instrumento contratual, de emissão de nota 
de empenho de despesa, de autorização de compra ou de outro instrumento hábil, conforme o 
art. 62 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

  

CAPÍTULO VII 

DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
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  Art. 15. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução dos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou dos bens 
registrados, cabendo à secretaria gestora da ARP, promover as negociações junto aos 
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 
da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

  Art. 16. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao preço praticado no mercado, a secretaria gestora da ARP deverá negociar com o fornecedor 
observando as seguintes condições: 

  I – convocar o fornecedor para redução de preços e sua adequação ao praticado 
pelo mercado; 

  II – liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a negociação, 
sem aplicação de penalidade; e 

  III – convocar os licitantes do CR, observada a ordem de registro e de 
classificação, para assumirem o compromisso pelo preço de mercado. 

  Parágrafo único. Havendo êxito nas negociações, o valor a ser registrado terá 
efeito a partir da publicação do termo aditivo à ARP. 

 

Art. 17. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e 
o fornecedor não puder cumprir com o compromisso, a secretaria gestora poderá aceitar a 
solicitação de revisão do preço registrado mediante justificativa e com base em dados 
apresentados em planilha de custos, e documentos que comprovem os fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual preservando a economia obtida no procedimento 
licitatório, encaminhando nestas condições para apreciação da secretaria gerenciadora, quando 
for o caso. 

§ 1º Após trinta dias da data em que foi realizado o protocolo do requerimento de 
revisão, sem que a Administração Pública tenha se manifestado conclusivamente quanto ao 
requerido, o fornecedor poderá requerer a suspensão da emissão de novos pedidos de entrega 
de bens ou de prestação de serviços. 

  § 2º Viabilizada a negociação, o novo valor registrado, que constará no termo 
aditivo, terá efeito retroativo à data do protocolo do pedido. 

  § 3º Caso frustrada a negociação, caberá a Administração Pública: 

  I – liberar o fornecedor do compromisso assumido, se confirmada a pertinência 
da motivação apresentada; e 

  II – convocar os demais fornecedores constantes no CR, observada a ordem de 
registro e de classificação, para assegurar igual oportunidade de negociação. 
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  § 4º Caso a motivação apresentada pelo fornecedor não seja acolhida pela 
Administração Pública, o descumprimento da obrigação de fornecer ensejará a aplicação das 
sanções cabíveis. 

 

  Art. 18. Não havendo êxito nas negociações previstas nos arts. 15 e 16 deste 
Decreto, a repartição gerenciadora deverá proceder à revogação da ARP ou do item, objeto do 
pedido de revisão, conforme for o caso, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 

 

  Art. 19. Compete a repartição gerenciadora receber e apreciar os pedidos de 
reequilíbrio econômico-financeiro dos preços das atas vigentes, encaminhando-os para o gestor 
da ata, o qual fará estudo preliminar, podendo solicitar análise e manifestação da Procuradoria-
Geral do Município – PGM ou de outros setores da Administração Pública a fim de subsidiar sua 
decisão, encaminhando à autoridade competente as justificativas e comprovações para os 
trâmites finais. 

  Parágrafo único. O reequilíbrio dos preços da ARP implicará a revisão dos preços 
dos contratos vigentes, observado o disposto no parágrafo único do arts. 15 e 16 deste Decreto. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO CANCELAMENTO DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

Art. 20. A ARP será cancelada nas seguintes hipóteses: 

  I – quando o fornecedor: 

  a) descumprir as condições nela estabelecidas; 

  b) convocado, não comparecer para assinar a ARP ou respectivo contrato, não 
aceitar a nota de empenho ou o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração Pública, sem justificativa aceitável; 

  c) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal nº 
8.666/1993, no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 ou no art. 49 do Decreto Federal nº 
10.024/2019; 

  d) perder alguma das condições de habilitação durante a vigência da ARP; e 

  e) não atender à convocação a que se refere o inciso I do art. 16 deste Decreto 
no prazo estabelecido pela Administração Pública. 

  II – quando não for obtido êxito nas negociações decorrentes de revisão do preço 
registrado; 

  III – quando ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força 
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maior, que prejudique o cumprimento da ARP, devidamente comprovado e justificado por razão 
de interesse público ou a pedido do fornecedor. 

  § 1º Nas hipóteses previstas neste artigo, o beneficiário da ARP poderá, a critério 
da Administração Pública, ser obrigado a garantir o fornecimento pelo prazo de trinta dias. 

  § 2º O cancelamento da ARP será formalizado por decisão da repartição 
gerenciadora, devidamente motivada, assegurados o contraditório e a ampla defesa, cujo os 
documentos deverão constar nos autos do processo que originou o RP. 

 

CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

  Art. 21. A Administração Pública Municipal deverá adequar recursos de tecnologia 
da informação para a operacionalização do disposto neste Decreto e automatizar procedimentos 
de controle e de atribuições de suas Secretarias. 

 

  Art. 22. As ARPs vigentes poderão ser utilizadas até o término de sua validade, 
incluindo a possibilidade de prorrogação, conforme previsto no art. 12 deste Decreto. 

 

  Art. 23. A Secretaria de Administração e Recursos Humanos, poderá editar 
normas complementares a este Decreto, sempre que julgar necessário. 

 

  Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário especialmente o Decreto Municipal nº 049, de 30 de outubro de 2008. 

 

Gabinete do Prefeito de Serafina Corrêa, 26 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

Valdir Bianchet 

Prefeito Municipal 

 


