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Regulamenta as aquisições de pequeno 

valor no âmbito do Município de Serafina 

Corrêa. 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no uso de suas 

atribuições legais; 

CONSIDERANDO as adversidades encontradas pelos servidores públicos 

municipais do setor de compras, licitações e contratos em obter número mínimo de 

propostas formais para as aquisições de pequeno valor; 

CONSIDERANDO que tais adversidades residem no fato de que os fornecedores 

se negam, ou, muitas vezes, não enviam cotações de preços para as aquisições de 

pequeno valor; 

CONSIDERANDO que tais circunstâncias limitam e impedem o desenvolvimento 

satisfatório e urgente de inúmeras atividades de interesse público nesta Administração 

Municipal. 

 

DECRETA 

 

Art. 1º Os Secretários Municipais de Serafina Corrêa ficam designados e 

autorizados a expedir solicitações de compras diretas: 

   

  Art. 2º Para fins deste Decreto, são consideradas compras diretas aquelas 

que, por sua natureza e peculiaridade, devidamente justificadas e comprovadas, não 

puderem ser efetuadas mediante processo licitatório ou de dispensa e inexigibilidade de 

licitação. 

 

  Art. 3º As compras diretas estabelecidas neste Decreto somente poderão ser 

efetuadas mediante pesquisa de preços e comprovação de economicidade: 

 

  § 1º A pesquisa de preços de que trata este artigo poderá ser realizada 

através dos seguintes meios:  

  I – Orçamento emitido por empresa, com assinatura do emissor; 

  II – Orçamento obtido por meio de correio eletrônico; 

  III –Pesquisas efetuadas em sistemas informatizados atualizados pelo 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – TCE/RS; 

  IV – Pesquisas efetuadas no Painel de Preços do Governo Federal.  

  V – Pesquisas efetuada em sites de domínio público;  
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  § 2º Poderão os Secretários Municipais autorizar que a pesquisa de preço se 

dê por meios diferentes dos citados no §1º deste artigo, desde que estes se mostrem 

inviáveis. 

   

  § 3º A economicidade de que trata este artigo restara comprovada com a 

apresentação de no mínimo 3 (três) valores obtidos na forma do §1º ou 2º deste artigo.  

 

  Art. 4º Fica estabelecido como limite para as aquisições de que trata este 

Decreto o valor de até R$ 2.000,00 (dois mil reais) mantendo a necessidade de realização 

do prévio empenho, nos termos da Lei. 

 

  Art. 5º Os Secretários Municipais deverão zelar pelo princípio da 

economicidade para a administração, sendo que, se for constatada aquisição de produtos ou 

serviços por valores superiores aos de mercado, os mesmos serão responsabilizados nos 

termos de processo administrativo específico. 

 

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

 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 18 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 

 

Valdir Bianchet 

Prefeito Municipal 

 

 


