
CONCEIÇÃO DO CASTELO 
PREFEITURA 

DECRETO Nº 3.575, de 28 de abril de 

EsTAdo do EspíRiTo SANTO 

ALTERA O DECRETO UNICIPAL Nº 
2.247, DE 21 DE OUTU RO DE 2013, 
QUE DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS O MUNICÍPÍO 
DE CONCEIÇÃO DO C STELO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIA . 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, no 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 

- Considerando o disposto no art. 15, 11, e parágrafo da Lei Federal 
nº 8.666, de 1993, e suas alterações posteriores; 

- Considerando os termos do Decreto nº 8.250, d 23 de maio de 
2014; 

- Considerando os termos do Decreto nº 9.488, de O de agosto de 
2018; 

DECRETA: 

Art. 1° - O art. 4° do Decreto Municipal nº 2.247, de 1 de outubro de 
2013, passa a vigorar acrescido da seguinte redação: 

"Art. 4° - .... .. ....... ...... ................ .. ... ..... ... ...... ............... ...... . ... .. ... .. .. .. .. .... ...... . 

X - Autorizar, excepcional e justificadamente, a pro ogação do prazo 
previsto no § 6 º do art. 22 deste Decreto, respeitado prazo de vigência 
da ata, quando solicitada pelo órgão não participante." 

Art. 2° - O art. 5° do Decreto Municipal nº 2.247, de 21 de outubro de 
2013 , passa a vigorar acrescido da seguinte redação: 

"§ 1 ° - Cabe ao órgão participante aplicar, garantida ampla defesa e o 
contraditório, as penalidades decorrentes do descumpri ento do pactuado 
na ata de registro de preços ou do descumprime o das obrigações 
contratuais, em relação às suas próprias contrataç- es, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador. 

§ 2 ° - Caso o órgão gerenciador aceite a inclusão de ovos itens, o órgão 
participante demandante elaborará sua especifica ão ou termo de 
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observado o disposto no art. 6 º. 

Esudo do EspÍRÍTo SANTO 

§ 3° - Caso o órgão gerenciador aceite a inclusão de n vas localidades 
para entrega do bem ou execução do serviço, o ór 
responsável pela demanda elaborará pesquisa de mercad 
a variação de custos locais ou regionais. " 

Art. 3° - O § 1 ° do art. 6° do Decreto Municipal nº .247, de 21 de 
outubro de 2013, passa a vigorar acrescido da seguinte redação 

"Art. 6° - ...... .................. .. ... .. .. .......... .. ......... ..... ..................... .. ................. ... . 

§ 1 ° - O julgamento por técnica e preço, na modalida e concorrência, 
poderá ser excepcionalmente adotado, a critério do órg o gerenciador e 
mediante despacho fundamentado da autoridade máxi a do órgão ou 
entidade." 

Art. 4° - O § 1 ° do art. 7° do Decreto Municipal nº .247, de 21 de 
outubro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 7°- .......................... ................................................................................ . 

§ 1 ° - No caso de serviços, a divisão considerará a un dade de medida 
adotada para aferição dos produtos e resultados, e s rá observada a 
demanda específica de cada órgão ou entidade participan e do certame." 

Art. 5° - Os incisos e parágrafos do art. 1 O do Decr to Municipal nº 
2.247 , de 21 de outubro de 2013 , passa a vigorar com a seguin redação: 

"Art. 1 O - ... ...... ............. ... ... ......... ........... ....................... ........ ....... ..... ... ....... .. . 

1 - serão registrados na ata de registro de preços os preç s e quantitativos 
do licitante mais bem classificado durante a fase competit 
li - será incluído, na respectiva ata na forma de anex , o registro dos 
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com reços iguais aos 
do licitante vencedor na sequência da classificação do c rtame, excluído o 
percentual referente à margem de preferência , quan o o objeto não 
atender aos requisitos previstos no art. 3° da Lei nº 8.666, de 1993 ; 
Ili - o preço registrado com indicação dos fornecedores erá divulgado no 
Diário Oficial dos Municípios e ficará disponibilizado dur nte a vigência da 
ata de registro de preços; e 
IV - a ordem de classificação dos licitantes registrados a ata deverá ser 
respeitada nas contratações. 

§ 1° - O registro a que se refere o inciso li do caput t m por objetivo a 
formação de cadastro de reserva no caso de i possibilidade de 
atendimento pelo primeiro colocado da ata , nas hipóte es previstas nos 
arts. 19 e 20. 

f 
§ 2° - Se houver mais de um licitante na situação de q e trata o inciso li 
do caput, serão classificados segundo a ordem da última proposta 
apresentada durante a fase competitiva. 
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§ 3° - A habilitação dos fornecedores que comporão o cad stro de reserva 
a que se refere o inciso 11 do caput será efetuada, na hip · tese prevista no 
parágrafo único do art. 12 e quando houver necessidade d contratação de 
fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos art . 19 e 20. 

§ 4° O anexo que trata o inciso li do caput consiste na ata e realização da 
sessão pública do pregão ou da concorrência , que cont rá a informação 
dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços c m preços iguais 
ao do licitante vencedor do certame." 

Art. 6° - O art. 12 do Decreto Municipal nº 2.247, de 2 de outubro de 
2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 12 - Homologado o resultado da licitação, o fome edor mais bem 
classificado será convocado para assinar a ata de regist o de preços, no 
prazo e nas condições estabelecidos no instrumen o convocatório, 
podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual eríodo, quando 
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justi cada aceito pela 
administração." 

Art. 7° - O art. 21 do Decreto Municipal nº 2.247, de 2 de outubro de 
2013, passa a vigorar com o acréscimo dos seguintes parágrafo 

"Art. 21 - ... .. ....... ...... .. .... .... .. .. .. .... ........ ... ... ...... ....... ..... ...... .... ....... ... ............. . 

§ 1 º-A - A manifestação do órgão gerenciador de que rata o § 1° fica 
condicionada à real ização de estudo, pelos órgãos e pel s entidades que 
não participaram do reg istro de preços, que demons re o ganho de 
eficiência , a viabilidade e a economicidade para a admi istração pública 
federal da utilização da ata de registro de preços, conto me estabelecido 
em ato do Secretário de Gestão do Ministério d Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão. 

§ 1°-B - O estudo de que trata o § 1 º-A, após aprov ção pelo órgão 
gerenciador, será divulgado no sítio oficial do Município n internet. 

§ 9°-A - Sem prejuízo da observância ao disposto no § 3°, à hipótese 
prevista no § 8° não se aplica o disposto nos § 1 º-A e § 1°-B no caso de 
órgãos e entidades de outros entes federativos. 

§ 1 O - É vedada a contratação de serviços de tecnologia da informação e 
comunicação por meio de adesão a ata de registro de preços que não 
seja: 

1 - gerenciada pelo Ministério do Planejamento, Desenvol imento e Gestão; 
ou 

li - gerenciada por outro órgão ou entidade e previame 
{) Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicaçã tf! Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

e aprovada pela 
do Ministério do 
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de serviços esteja vinculada ao fornecimento de bens 
informação e comunicação constante da mesma ata de re 
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Art. 8° - Os parágrafos 3° e 4° do art. 21 do Decre o Municipal nº 
2.247, de 21 de outubro de 2013, passa a vigorar com seguinte edação: 

"Art. 21 - ..... ..... ..... .... ...... .............. .. .... ........ ... ..... .. .... ............... .......... ........... . 

§ 3° As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo 
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquen a por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e regi trados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e ara os órgãos 
participantes. 

§ 4° O instrumento convocatório preverá que o quantitativ decorrente das 
adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de r gistro de preços 
para o órgão gerenciador e para os orgao participantes, 
independentemente do número de órgãos não p rticipantes que 
aderirem." 

Art. 9° - Fica revogado o art. § 5° do art. 21 do Decr to Municipal nº 
2.247 , de 21 de outubro de 2013. 

Art. 1 O - Este Decreto entra em vigor na data de sua ublicação. 

Conceição do Castelo - ES, 8 de abril de 2020. 

CHRI 
Prefeito de Conceição do Castelo-ES 
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