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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO
GACIV

DECRETO Nº 5.864, de 16 de Outubro de 2017.

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no 
art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, com funda-
mento no artigo 73, inciso XII, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.1º As contratações de serviços e a aquisição de bens, 
quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços – SRP, 
no âmbito da administração pública municipal direta e indireta 
e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo 
Município, obedecerão ao disposto neste Decreto.

Art.2º Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as se-
guintes defi nições:

 I - Sistema de Registro de Preços é o conjunto de pro-
cedimentos para registro formal de preços relativos à prestação 
de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;

 II - Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, 
obrigacional, com característica de compromisso para futura 
contratação, em que se registram os preços, fornecedores, ór-
gãos participantes e condições a serem praticadas, conforme 
as disposições contidas no instrumento convocatório e propos-
tasapresentadas;

 III - órgão gerenciador é o órgão ou entidade da ad-
ministração pública municipal responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos para registro de preços e da Ata de 
Registro de Preços dele decorrente;

 IV - órgão participante é órgão ou entidade da Adminis-
tração Pública que participa dos procedimentos iniciais do Siste-
ma de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços;

 V - órgão não participante é órgão ou entidade da 
Administração Pública que, não tendo participado dos procedi-
mentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta nor-
ma, faz adesão à Ata de Registro de Preços.

Art.3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado 
nas seguintes hipóteses:

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

 II - quando for conveniente a aquisição de bens com 
previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços re-
munerados por unidade de medida ou em regime detarefa;

 III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a 
contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão 
ou entidade, ou a programas de governo;ou

 IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível 
defi nir previamente o quantitativo a ser demandado pelaAdmi-
nistração.

CAPÍTULO II
DA CENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Art.4º Compete à Secretaria Municipal de Administração e 
dos Recursos Humanos – SEARH, e à Secretaria Municipal de 
Obras Públicas – SEMOP, na qualidade de órgãos gerenciado-
res, por meio de suas Comissões Permanentes de Licitação – 
CPLs, a prática de todos os atos e procedimentos de formação, 
controle e administração do Sistema de Registro de Preços do 
Município de Parnamirim.

 §1º Fica a SEMOP autorizada a efetuar, por meio de 
sua respectiva Comissão Permanente de Licitação e Equipe de 
Pregão, as licitações para futuras aquisições e/ou contratações 
de bens e serviços cujas características demandem conheci-
mento técnico na área de engenharia, desde que atendidas 
as disposições contidas em decreto específi co a ser expedido 
oportunamente.

 §2ºFica a Secretaria Municipal de Administração e 
dos Recursos Humanos – SEARH, autorizada a realizar, por 
meio de sua Comissão Permanente de Licitação e Equipe de 
Pregão, as licitações para futuras contratações dos demais ser-
viços e aquisição de bens que não sejam os previstos do pará-
grafo anterior.

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES

Art.5º Compete aos órgãos gerenciadores– SEARH e SEMOP:

 I - registrarem suas intenções de Registro de Preços 
por meio de Ofício-circular às demais Secretarias;

 II - consolidarem informações relativas às estimativas 
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individual e total de consumo, promovendo a adequação dos 
respectivos Termos de Referência ou projetos básicos encami-
nhados para atender aos requisitos de padronização e raciona-
lização;

 III - promoverem atos necessários à instrução proces-
sual para a realização do procedimento licitatório;

 IV - realizarem, dentro das suas respectivas atribui-
ções, pesquisa de mercado para identifi cação do valor estimado 
nas licitações de sua competência;

 V - realizarem o procedimento licitatório, observadas 
as competências de cada órgão gerenciador;

 VI - confi rmarem junto aos órgãos participantes a sua 
concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos 
quantitativos e Termo de Referência ou projeto básico;

 VII - providenciarem a indicação dos fornecedores, sem-
pre que solicitado, para atendimento das necessidades da Admi-
nistração, obedecendo à ordem de classifi cação e aos quantitati-
vos de contratação defi nidos pelos participantes da Ata;

 VIII - conduzirem eventuais renegociações dos preços 
registrados;

 IX - aplicarem, garantida a ampla defesa e o contradi-
tório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento 
licitatório; e

 X - aplicarem, garantida a ampla defesa e o contradi-
tório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pac-
tuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contrata-
ções.

 §1º A Ata de Registro de Preços, após assinatura e pu-
blicação na Imprensa Ofi cial do Município, fi cará disponibilizada 
no site ofi cial do Município de Parnamirim.

 §2º A Secretaria Municipal de Administração e dos Re-
cursos Humanos – SEARH, bem como a Secretaria Municipal de 
Obras Públicas – SEMOP, poderão solicitar auxilio técnico aos 
órgãos participantes para execução das atividades previstas 
nesteartigo.

CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS DO(S) ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

 Art.6º O órgão participante será responsável pela ma-
nifestação de interesse em participar do Registro de Preços, 
providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de 
sua estimativa de consumo e local de entrega, bem como, quan-
do couber, Termo de Referência ou projeto básico, nos termos 
da Lei Federal nº8.666/1993 e da Lei Federal nº10.520/2002, 
adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, 
devendo ainda:

 I - garantir que os atos relativos a sua inclusão no re-
gistro de preços estejam formalizados e aprovados pela autori-
dade competente;

 II - apresentar estimativa que considere o quantitativo 
que possa suprir o órgão ou entidade da Administração Pública 
Municipal durante o maior período de tempo possível, conside-
rando-se o espaço para estoque e a economicidade da aquisi-
ção, quando se tratar de aquisição de bens perecíveis;

 III - tomar conhecimento da ata de registros de preços, 
inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento 
de suas disposições;

 IV - indicar o gestor/fi scal do contrato.

 Parágrafo único. Cabe ao órgão participante aplicar, 
garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades de-
correntes do descumprimento do pactuado na Ata de Registro 
de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, 
em relação às suas próprias contratações, informando as ocor-
rências ao órgão gerenciador.

Art.7º Ao gestor/fi scal de contrato, indicado pelo órgão par-
ticipante, nos termos do art. 6º, inciso IV, deste Decreto, além 
das atribuições previstas no art. 67, da Lei nº 8.666/1993, 
compete:

 I - promover consulta prévia junto à Comissão Perma-
nente de Licitação – CPL/SEARH/SEMOP, quando da necessi-
dade de contratação, a fi m de obter a indicação do fornecedor, 
os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados;

 II - assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de 
Preços, de que a contratação a ser celebrada atenda aos inte-
resses da Administração Pública Municipal, sobretudo quanto 
aos preços registrados, informando à Comissão Permanente de 
Licitação – CPL/SEARH/SEMOP, acerca de eventual desvanta-
gem quanto à sua utilização; 

 III - zelar pelo cumprimento das obrigações pactuadas; e
 IV - informar à Comissão Permanente de Licitação – 

CPL/SEARH/SEMOP, quando de sua ocorrência, a recusa do 
fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, 
fi rmadas na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas 
à entrega, as características e origem dos bens licitados e a 
recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou 
prestação de serviços.

CAPÍTULO V
DA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Art. 8º A licitação para Registro de Preços será realizada na 
modalidade de concorrência, do tipo menor preço, nos termos 
da Lei Federal nº 8.666, de 1993, ou na modalidade de pregão, 
nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 2002, e será precedida 
de ampla pesquisa de mercado.

 §1º O julgamento por técnica e preço, na modalidade 
concorrência, poderá ser excepcionalmente adotado, a critério 
do órgão gerenciador e mediante despacho fundamentado da 
autoridade máxima do órgão ou entidade solicitante.

 §2º As licitações para o Sistema de Registro de Preços 
(SRP) são precedidas de ampla pesquisa de mercado, realizada 
pela Comissão Orçamentista Permanente – COP/SEARH, nos 
casos em que a SEARH atue como órgão gerenciador.

 §3º Na licitação para registro de preços não é neces-
sário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida 
para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

Art.9º O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade to-
tal do item em lotes, quando técnica e economicamente viável, 
para possibilitar maior competitividade, observada a quantida-
de mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos 
serviços.

 §1º No caso de serviço, a divisão considerará a unida-
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de de medida adotada para aferição dos produtos e resultados, 
e será observada a demanda específi ca de cada órgão ou enti-
dade participante do certame.

 §2º Na situação prevista no § 1º, deverá ser evitada a 
contratação, por um mesmo órgão ou entidade, de mais de uma 
empresa para a execução de um mesmo serviço, em uma mes-
ma localidade, para assegurar a responsabilidade contratual e 
o princípio da padronização.

Art.10. O edital de pregão ou de concorrência para o regis-
tro de preços deverá observar, no que couber, as disposições 
contidas nas Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, 
notadamente o art. 40 da Lei Federal nº 8.666/1993 e o art. 
4º, inciso I, da Lei Federal nº 10.520/2002, e contemplará, ne-
cessariamente:

 I - a especifi cação ou descrição do objeto, que expli-
citará o conjunto de elementos necessários e sufi cientes, com 
nível de precisão adequado para a caracterização do bem ou 
serviço, inclusive defi nindo as respectivas unidades de medida 
usualmente adotadas; 

 II - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo 
órgão gerenciador e órgãos participantes, considerando a aqui-
sição necessária para suprir o órgão no maior espaço de tempo 
possível; 

 III - estimativa de quantidades a serem adquiridas por 
órgãos não participantes, observado o disposto no §6º do art. 23 
deste Decreto, no caso de o órgão gerenciador admitir adesões; 

 IV - quantidade mínima de unidades a ser cotada, por 
item, no caso de bens; 

 V - condições quanto ao local, prazo de entrega, for-
ma de pagamento e, nos casos de serviços, quando cabível, 
frequência, periodicidade, características do pessoal, materiais 
e equipamentos a serem utilizados, procedimentos, cuidados, 
deveres, disciplina e controles a serem adotados; 

 VI - prazo de validade do registro de preço, observado 
o disposto no caput do art. 13; 

 VII - órgãos e entidades participantes do registro de 
preço; 

 VIII - modelos de planilhas de custo e minutas de con-
tratos, quando cabível; 

 IX - penalidades por descumprimento das condições; 
 X - minuta da Ata de Registro de Preços como anexo; e
 XI - realização periódica de pesquisa de mercado para 

comprovação da vantajosidade, a qual deverá ser realizada 
pelo órgão gerenciador ou por outro órgão ou entidade, no caso 
de solicitação de autorização para utilização ou adesão à Ata, 
quando estes forem obrigados a efetuar pesquisa de preços, 
observando-se o disposto no §2º do art. 23 deste Decreto. 

 §1º O edital poderá admitir, como critério de julga-
mento, o menor preço aferido pela oferta de desconto sobre 
tabela de preços praticados no mercado, desde que tecnica-
mente justifi cado.

 §2º A estimativa a que se refere o inciso III do caput 
não será considerada para fi ns de qualifi cação técnica e qualifi -
cação econômico-fi nanceira na habilitação do licitante.

 §3º O exame e a aprovação das minutas do instru-
mento convocatório e docontrato serão efetuados pela asses-
soria jurídica do órgão gerenciador e/ou a Procuradoria-Geral 
do Município, devendo ser ouvida a Procuradoria nas licitações 

cujo valor estimado ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 
para a SEARH, e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 
para a SEMOP.

Art.11. Após o encerramento da etapa competitiva, os lici-
tantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do lici-
tante mais bem classifi cado.

 Parágrafo único. A apresentação de novas propostas 
na forma do caput não prejudicará o resultado do certame em 
relação ao licitante mais bem classifi cado.

Art.12. Após a homologação da licitação, o registro de pre-
ços observará, entre outras, as seguintes condições:

 I - serão registrados, na Ata de Registro de Preços, os 
preços e quantitativos do licitante mais bem classifi cado duran-
te a fase competitiva;

 II - será incluído, na respectiva ata,na forma de anexo, 
o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços 
com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da 
classifi cação do certame, excluído o percentual referente à mar-
gem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos 
previstos no art. 3º da Lei Federal nº8.666/1993;

 III - o preço registrado com indicação dos fornecedo-
res será divulgado no site ofi cial do Município de Parnamirim e 
fi cará disponibilizado durante a vigência da Ata de Registro de 
Preços; e

 IV - a ordem de classifi cação dos licitantes registrados 
na Ata deverá ser respeitada nas contratações.

 §1º O registro a que se refere o inciso II do caput tem 
por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de im-
possibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, 
nas hipóteses previstas nos arts.21 e 22 deste Decreto.

 §2º Se houver mais de um licitante na situação de que 
trata o inciso II do caput, serão classifi cados segundo a ordem 
da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

 §3º A habilitação dos fornecedores que comporão o 
cadastro de reserva a que se refere o inciso II do caput será 
efetuada na hipótese prevista no parágrafo único do art.14 e 
quando houver necessidade de contratação de fornecedor re-
manescente, nas hipóteses previstas nos arts. 21 e 22.

 §4º O anexo que trata o inciso II do caput consiste na ata 
de realização da sessão pública do pregão ou da concorrência, que 
conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou 
serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame.

Art.13. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços 
não será superior a 12 (doze)meses, incluídas eventuais pror-
rogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei Federal 
nº8.666, de1993.

 §1º É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos 
totais fi xados pela Ata de Registro de Preços, somados os itens 
de todos os órgãos, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º 
do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 1993; no entanto, será 
permitido o remanejamento de quantitativos entre os órgãos 
participantes da Ata de Registro de Preços.

 §2º A vigência dos contratos decorrentes do Sistema 
de Registro de Preços será defi nida nos instrumentos convoca-
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tórios, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666, 
de 1993.

 §3º Os contratos decorrentes do Sistema de Registro 
de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 
65 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

CAPÍTULO VI
DA ASSINATURA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO 

COM FORNECEDORES REGISTRADOS

Art.14. Homologado o resultado da licitação, o fornecedor 
mais bem classifi cado será convocado para assinar a Ata de 
Registro de Preços, no prazo e nas condições estabelecidos 
no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorroga-
do uma vez, por igual período, quando solicitado pelo for-
necedor e desde que ocorra motivo justifi cado, aceito pela 
Administração.

 Parágrafo único. É facultado à Administração, quando 
o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo 
e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescen-
tes, na ordem de classifi cação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classifi cado.

Art.15. A Ata de Registro de Preços implicará compromisso 
de fornecimento nas condições estabelecidas, após cumpridos 
os requisitos de publicidade.

 Parágrafo único. A recusa injustifi cada do fornecedor clas-
sifi cado em assinar a Ata dentro do prazo estabelecido neste artigo 
ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

Art.16. A contratação, pelos órgãos ou entidades interessa-
dos, dos fornecedores registrados será precedida de autoriza-
ção pelo órgão gerenciador para fi ns de controle da Ata e regis-
tro em sistema próprio.

 §1º Após a autorização a que se refere o caput des-
te artigo, a contratação com os fornecedores registrados será 
formalizada pelo órgão ou entidade interessados, por intermé-
dio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho 
de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, 
conforme o art. 62 da Lei Federal nº 8.666/1993.

 §2º As solicitações de autorizações para utilização da 
Ata após 03 (três) meses de sua vigência serão precedidas de 
pesquisa mercadológica.

Art.17. A existência de preços registrados não obriga, desde 
que devidamente justifi cado, a Administração a contratar, facul-
tando-se a realização de licitação específi ca para a aquisição 
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado 
em igualdade decondições.

CAPÍTULO VII
DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO 

DOS PREÇOS REGISTRADOS

Art.18. Os preços registrados poderão ser revistos em de-
corrência de eventual redução dos preços no mercado ou de 
fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, caben-
do ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos for-

necedores, observadas as disposições contidas na alínea “d”, 
inciso II, do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

Art.19. Quando, por motivo superveniente, o preço registra-
do tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão 
gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a re-
dução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

 §1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus 
preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

 §2º A ordem de classifi cação dos fornecedores que 
aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observa-
rá a classifi cação original.

 §3º Na hipótese prevista neste artigo, quando se tra-
tar de registro de preço específi co da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas – SEMOP, a matéria será submetida ao respecti-
vo Titular da Pasta, devendo a Comissão Permanente de Licita-
ção – CPL/SEMOP ser comunicada acerca de qualquer mudan-
ça efetuada.

Art.20. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos 
preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compro-
misso, o órgão gerenciador poderá:

 I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, 
caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e 
sem aplicação da penalidade, se confi rmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e

 II - convocar os demais fornecedores para assegurar 
igual oportunidade de negociação.

 Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, 
a Comissão Permanente de Licitação – CPL/SEARH/SEMOP 
submeterá a matéria à apreciação do Titular da respectiva Pas-
ta, o qual cancelará o item da Ata cujo preço não foi renego-
ciado ou procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, 
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 
mais vantajosa.

Art. 21. O registro do fornecedor será cancelado quando este: 

 I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equi-

valente no prazo estabelecido pela Administração, sem justifi ca-
tiva aceitável;

 III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipóte-
se deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

 IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput 
do art. 87 da Lei Federal nº8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei 
Federal nº 10.520, de2002.

 Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hi-
póteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa.

Art.22. O cancelamento do registro de preços poderá ocor-
rer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente com-
provados e justifi cados:
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 I - por razão de interesse público; ou
 II - a pedido do fornecedor.

CAPÍTULO VIII
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
POR ÓRGÃOS OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

Art.23. Desde que devidamente justifi cada a vantagem, a 
Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser uti-
lizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
que não tenha participado do certame licitatório, mediante anu-
ência do respectivo órgão gerenciador.

 §1º A vantagem deverá ser comprovada após 03 (três) 
meses de vigência da Ata de Registro de Preço, por meio da 
apresentação de, no mínimo, 03 (três) propostas de fornecedo-
res diferentes, ou formação de pesquisa de preços nos parâme-
tros defi nidos no art. 2º da Instrução Normativa nº 005/2014, 
da Secretária de Logística e Tecnologia da Informação do Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com suas altera-
ções pertinentes, quando possível.

 §2º Na hipótese de solicitação de utilização ou ade-
são à ata, fi ca dispensada a apresentação de pesquisa de 
mercado quando o órgão gerenciador ou outro órgão ou en-
tidade já houver realizado pesquisa há menos de 03 (três) 
meses, devendo, para tanto, o órgão gerenciador ter a posse 
de tais pesquisas.

 §3º Os órgãos e entidades que não participaram do 
registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Re-
gistro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata 
para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

 §4º Caberá ao fornecedor benefi ciário da Ata de Re-
gistro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de 
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e 
futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador 
e órgãos participantes.

 §5º As aquisições ou contratações adicionais a que se 
refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumen-
to convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para 
o órgão gerenciador e órgãos participantes.

 §6º O instrumento convocatório deverá prever que o 
quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Pre-
ços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quanti-
tativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para 
o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do 
número de órgãos não participantes que aderirem.

 §7º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão 
não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação soli-
citada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência 
da ata e os seguintes procedimentos:

 I - Ofício solicitando autorização para carona ao Titular 
da Pasta; 

 II - realização de pesquisa mercadológica;
 III - solicitação da concordância do fornecedor, pelo 

órgão requisitante;
 IV - resposta do fornecedor e do órgão detentor da Ata 

de Registro de Preços; 

 V -envio do processo à SEARH ou SEMOP para registro 
na respectiva Comissão Permanente de Licitação.

 §8º Compete ao órgão não participante os atos rela-
tivos à cobrança do cumprimento, pelo fornecedor, das obriga-
ções contratualmente assumidas e a aplicação, observada a 
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades de-
correntes do descumprimento de cláusulas contratuais, em re-
lação às suas próprias contratações, informando as ocorrências 
ao órgão gerenciador.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.24. A Administração poderá utilizar recursos de tecno-
logia da informação na operacionalização do disposto neste 
Decreto e automatizar procedimentos de controle e atribuições 
dos órgãos gerenciadores e participantes.

Art.25. A Secretaria Municipal de Administração e Recursos 
Humanos – SEARHe a Secretaria Municipal de Obras Públicas – 
SEMOP poderão editar normas complementares a este Decreto, 
observadas as competências privativas de cada Pasta.

Art.26. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 16 de Outubro de 2017.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal de Administração 

e Recursos Humanos

AVISO
CPL

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2017
PROCESSO Nº 381033

A pregoeira/SEARH, no uso de suas atribuições legais, tor-
na público o RESULTADO DO JULGAMENTO DAS “PROPOSTAS”, 
através da licitação acima especifi cada.

Empresas Vencedoras:
N. T. LUIZE - EPP - Lotes: 02, 03, 07, 08, 11, 12, 13, 16, 17, 

20, 21, 22, 23, 28 e 29; RCM RAMOS LOMBARDI - Lotes: 04, 
06, 09, 15, 18, 19, 24 e JOÃO HELDER BEZERRA SOARES - Lo-
tes: 01, 05, 10, 14, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33.

Ayleide Sahvedro T. e S. de Lima
Pregoeira/PMP
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AVISO
SEMUT

CONVITE

A Secretaria Municipal de Tributação de Parnamirim/
RN- SEMUT, na forma da lei, com fulcro no art. 53, III da Lei 
nº 951/97, e considerando a impossibilidade da intimação 
pessoal por qualquer outro meio indicado nos incisos I e II 
do referido artigo, determina a intimação dos incluídos na 

relação abaixo, a comparecer na sede deste órgão- situado 
à Rua Cícero Fernandes Pimenta, 312, Santos Reis- com a 
fi nalidade de regularizar sua situação fi scal, inclusive através 
de parcelamento, sob pena de não fazendo e decorrido trin-
ta (30) dias da publicação deste, encaminhamos os débitos, 
sem mais aviso, para autuação fi scal.

Parnamirim, 26 de outubro de 2017

JOSÉ JACAÚNA DE ASSUNÇÃO
Secretário Municipal de Tributação
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AVISO
CONSELHO TUTELAR

Deliberação Normativa do Conselho Tutelar de Parnami-
rim/RN, n° 001, de 26 de Outubro de 2017.

A presente Deliberação Normativa dispõe sobre a obrigato-
riedade do órgão público Conselho Tutelar, integrante da estru-
tura municipal,com natureza jurídica de autônomo, permanente 
e não jurisdicional, conforme dispõe os artigos 131 e 132 da 
Lei Federal n°8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, 
observar o estrito cumprimento do princípio da Legalidade na 
administração pública, (arts. 5º, II e 37, caput, de nossa Carta 
Magna), quando do exercício de suas prerrogativas estatutárias 
dispostas nos artigos: 13, 53, 70, II, 88, VI, 90, §§1º e 3º, II, 
95, 131, 132, 135, 136, 137, 138. 147, 191, 194. 249 e 236.  

 Considerando, o que expressa nossa Carta Magna em 
seus artigos 5°, inciso II, e 37, caput, quanto ao princípio da 
legalidade nos Direitos e Garantias Fundamentais, bem como 
aos atos da Administração Pública, citamos:

“Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estran-
geiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à li-
berdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei;

Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacio-
nal, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalida-
de, impessoalidade, moralidade, publicidade...”;

 Considerando, o art. 11 da Resolução de nº 113/2006, 
do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– CONANDA, versar que: “As atribuições dos conselhos tutela-
res estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, 
não podendo ser instituídas novas atribuições em Regimento 
Interno ou em atos administrativos semelhante de quaisquer 
outras autoridades.”;

 Considerando, o Direito Administrativo Brasileiro, 
ramo do Direito Público, quanto ao seu conceito e ao princípio 
da legalidade, conforme Hely Lopes Meirelles, (2007);

“O conceito do Direito Administrativo Brasileiro sintetiza-se 
como o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem 
os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a re-
alizar concreta, direta e imediatamente os fi ns desejados pelo 
Estado.”

“A legalidade, como princípio da administração (CF, art. 37) 
signifi ca que o administrador público está em toda a sua ati-
vidade funcional sujeito aos mandamentos da lei e às exigên-
cias do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, 
sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade 
disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. Na administração 
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pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na 
administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, 
na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei auto-
riza. A lei para o particular signifi ca “pode fazer assim”; para o 
administrador público signifi ca “deve fazer assim”;

 Considerando, o que já decidiu o ACORDÃO nº 16.878 
– TSE/Publicado no D.O.U em 27.09.2000:

 “...O membro do conselho tutelar é um agente público 
que desempenha um serviço público. Resta a dúvida se é servi-
dor público.  A condição de servidor público é reputada àquele 
que se submete ao regime jurídico de direito público. Pelo re-
gime jurídico, delineia-se a condição do sujeito.  O conselheiro 
ocupa um cargo público, criado por lei e com função pública re-
levante, recebe remuneração dos cofres públicos; desempenha 
um serviço público, habitualmente, cumprindo expediente; logo 
por conclusão lógica, trata-se de um servidor público.”  

Caberá a lei municipal fi xar as condições de destituição do 
conselheiro recorrendo sempre às regras próprias do Direito 
Administrativo, por se tratar, como vimos de serviço municipal. 
Regem o conselheiro tutelar as regras de Direito Administrativo, 
visto se tratar de serviço público.  Exercita o conselheiro ativida-
des típicas de servidor público, como a promoção da execução 
de suas próprias decisões, podendo inclusive, requisitar servi-
ços públicos, bem como representar ao poder judiciário em face 
do descumprimento de suas deliberações, expedir notifi cações, 
requisitar certidões, assessorar o Poder Executivo na elaboração 
da proposta orçamentária para planos e programas de atendi-
mentos dos direitos da criança e dos adolescentes... (fl s. 06).” 

 Considerando,(ACÓRDÃO),decisão proferida pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Recurso nº: 
0001255-62.2015.8.26.0003, (fl s. 249 e 250):

 “O Conselho Tutelar não é um órgão assistencial. Ele é 
um órgão público municipal, permanente, autônomo, não juris-
dicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento 
dos direitos da criança e do adolescente. Tem por fi nalidade fi s-
calizar o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente 
previstos no ECA e em outros diplomas legais. Ele deve cobrar de 
cada esfera a parte que lhe cabe na execução dos atos que ga-
rantam a política pública de proteção infanto juvenil.” (in verbis);

 Considerando, o Direito Administrativo Brasileiro, 
quanto aos atos administrativos normativos, deliberações e a 
presunção de legitimidade, segundo Hely Lopes (2007):

 “Atos Administrativos normativos são aqueles que 
contêm um comando geral do Executivo, visando a correta apli-
cação da lei.

 O objetivo imediato de tais atos é explicitar a norma le-
gal a ser observada pela administração e pelos administrados, 
Esses atos expressam em minúcia o mandamento abstrato da 
lei, e o fazem com a mesma normatividade de regra legislati-
va, embora sejam manifestações tipicamente administrativas. 
A essa categoria pertencem os decretos regulamentares e os 
regimentos, bem como as resoluções, deliberações e portarias 
de conteúdo geral. Esses atos, por serem gerais e abstratos, 
têm a mesma normatividade de lei, e aela se equiparam para 
fi ns de controle judicial, mas quando sob a aparência de nor-
ma, individualizam situações e impõem encargos específi cos a 
administrados, são considerados de efeitos concretos e podem 
ser atacados e invalidados direta e imediatamente por via judi-
cial comum ou por mandado de segurança, se lesivos de direito 
individual, líquido e certo.” 

 Deliberações: São atos administrativos normativos ou 

decisórios, emanados de órgãos colegiados;
 As deliberações devem sempre obediência ao regula-

mento e ao regimento que houver para a organização e funcio-
namento do colegiado;

         Quando expedidos em conformidade com as normas 
superiores, são vinculantes para a administração e podem ge-
rar direitos subjetivos para seus benefi ciários;

       Presunção de legitimidade: “A presunção de legitimidade 
autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos adminis-
trativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem 
à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamen-
to de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e 
operantes, quer para a Administração, quer para os particulares 
sujeitos ou benefi ciários de seus efeitos. Outra consequência 
da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do 
ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a 
invoca.Até a sua anulação o ato terá plena efi cácia.” 

 Considerando,que o delito de desobediência para a sua 
confi guração exige a vontade livre e consciente de não cumprir 
uma ordem legal. Se no caso concreto o agente não tem condições 
materiais de cumprir uma ordem legal, fi ca prejudicado elemento 
psicológico e volitivo do agente e, conseqüentemente o dolo. Não 
havendo o dolo não há que se cogitar em fato típico. O que nesse 
sentido acima citado, aliás, é o pensamento dos tribunais:

 Desobediência – A ausência de dolo na conduta do 
agente desconfi gura o delito – Absolvição – “Pacífi co não have-
rem o recorrente frustrado a realização do ato, para o qual con-
vocados, por ordem legal, não se confi gura o tipo subjetivo do 
delito. Esse tipo exige vontade consciente de não obedecer, a 
vontade de desobedecer, não confi gurando o delito se o agente 
teve difi culdades  em cumprir a ordem”. (TACRIM/SP – AC – Rel. 
J.L. Oliveira – BMJ 19/7).

DELIBERA:
Art. 1º - O Conselho Tutelar, no uso de suas atribuições, 

como órgão autônomo integrante da administração pública mu-
nicipal, Delibera de forma Normativa, quanto a obrigatória  pos 
tura dos membros que compõem o órgão Tutelar, em cumprir 
fi elmente os ditames da lei, atuando sempre dentro da estrita 
legalidade, como preconiza nossa Carta Magna em seu artigos 
5º, II e 37, Caput. 

Art. 2º - O Órgão Tutelar denunciará na forma do disposto no 
artigo 146, constante do nosso código penal, (Constrangimento 
Ilegal), a tentativa de quem quer que seja em imputar ao Con-
selho Tutelar, a prática de atribuições que a lei não lhe autoriza.

Art. 3º - Que a revisão externa corporisda presente Delibe-
ração Normativa, transcorrerá para os legitimados, na forma da 
lei, conforme rito procedimental constante do artigo 137 da Lei 
Federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 4º - Esta Deliberação Normativa entrará em vigor na 
data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Parnamirim, 26 de Outubro de 2017

Lucineide Paulino Paiva

Daniella Carolina Silva Miranda  Andreia Lourenço da Silva

Amanda Patrícia Costa Melo  Paulo Florêncio Neto
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EXTRATOS
SEARH

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
EXTRATO DO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

226/2014/ PROCESSO Nº: 381851 – CONTRATANTES: MUNICÍ-
PIO DE PARNAMIRIM – Secretaria Municipal de Administração 
e dos Recursos Humanos / ROLAND VIGILÂNCIA Ltda. - OBJETO: 
Inclusão da Maternidade do Divino Amor à prestação de serviço 
de segurança eletrônica com monitoramento de Circuito Fecha-
do de Televisão (CFTV), com fornecimento de equipamentos, sob 
comodato, incluindo instalação e manutenção preventiva e cor-
retiva. VALOR GLOBAL: R$ 1.494,86 (mil quatrocentos e noventa 
e quatro reais e oitenta e seis centavos). Lote ÚNICO - VIGÊNCIA: 
Até 31 de dezembro de 2017 – Fonte de Recursos: 151 - Fundo 
Municipal de Saúde; Ação: 02.051 – Fundo Municipal de Saúde - 
10.122.002.2149 – Manutenção da Maternidade do Divino Amor 
e a seguinte Dotação Orçamentária: 33903900 – Outros Serviços 
de Terceiros Pessoa Jurídica. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, 
inciso II, Lei 8.666 de 21.06.93 e suas modifi cações posteriores. 

Parnamirim/RN, 24 de outubro de 2017.

Pela CONTRATANTE:
FÁBIO SARINHO PAIVA

Secretário Municipal de Administração 
e dos Recursos Humanos

Pela CONTRATADA:
RICARDO ROLAND ROCHA

Roland Vigilância Ltda.

EXTRATOS
SESAD

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2017 - CON-

TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN / MARIA MEDEI-
ROS VILAR DOS SANTOS – OBJETO: Locação do imóvel situado 
na Rua Foz do Iguaçu, 143, Passagem de Areia Parnamirim/RN, 
para funcionamento de Endemias, no período de maio de 2017 
a dezembro de 2017. Valor Global: R$ 6.720,00 (Seis mil sete-
centos e vinte reais). Fonte de Recursos: FMS -02.052 – Fundo 
Municipal de Saúde; - ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.36 - Ou-
tros Serviços de Terceiros – PF. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 
24, inciso X, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Parnamirim/RN, 17 de Maio de 2017. 

JOÃO ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA
Secretário Municipal de Saúde

*Republicado por incorreção.

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 021/2017 - 

CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, ATRAVÉS DA SECRE-

TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ MAB-SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITA-
LARES – VALOR: R$ 258.000,00 (Duzentos e cinquenta e oito mil 
reais) – VIGÊCIA: 04 (QUATRO) MESES - RECURSOS: 02.052- Fundo 
Municipal de Saúde; 10.30.014.2045- MAC/SUS – Limite Financei-
ro – Exames, cirurgias, outros – Clinicas, hospitais etc.; 02.051 – Se-
cretaria Municipal de Saúde; 10.122.002.2300 – Manutenção do 
Fundo Municipal de Saúde; Dotação Orçamentária:: 33.90.39 – Ou-
tros serviços de terceiros -PJ;. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, 
caput, da Lei 8.666 de 21.06.93 e suas modifi cações posteriores. 

Parnamirim/RN, 14 de Agosto de 2017.

JOÃO ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA
Secretário Municipal de Saúde

Decreto Legislativo nº027/2017

Anula o Ato de Promulgação da Lei Ordinária nº1.796, de 23 
de novembro de 2016, e dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMI-
RIM/RN:

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu seu Presi-
dente Decreto o seguinte, em conformidade com o disposto no 
Regimento Interno desta Casa Legislativa e na Lei Orgânica do 
Município de Parnamirim/RN:

Art. 1º - Fica anulado o Ato de Promulgação da Lei Ordinária 
nº1.796, de 23 de novembro de 2016.

 §1º - A anulação que tratam o caput deste artigo faz 
alusão ao Ato de promulgação do presidente da Câmara, da 
gestão do ano de 2016, sem que fosse respeitado o prazo de 
15 dias úteis para sanção ou veto do chefe do Poder Executivo. 

 §2º - O Ato de tornar sem efeito a referida norma tem 
por objetivo sanar o vício processual, de forma a convalidar o 
ato, evocando a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, in 
verbis: “Súmula 473 STF. A administração pode anular seus 
próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo 
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adqui-
ridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 25 de outubro de 2017.

IRANI GUEDES DE MEDEIROS
Presidente

ABIDENE SALUSTIANO DA SILVA
Vice - Presidente

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

DECRETOS
CÂMARA

GUSTAVO NEGOCIO DE FREITAS 
1º secretário

ROGÉRIO CÉSAR SANTIAGO
2º secretário


