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 DECRETO  Nº 0103/2019 
Em 08 de julho de 2019 

                 REVOGA O DECRETO Nº 003/2010, 
ALTERA O REGULAMENTO PARA O SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS E 
COMPRAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E 
INDIRETA DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS 

 

 O Prefeito do Município de Butiá, no uso de suas atribuições legais, regulamenta o sistema 

de registro de preços em conformidade com o disposto nos artigos 15, II, §§ 1° à 6° e 115, da Lei 

Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e art. 11 da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e 

DECRETA: 

 

 Art. 1° O registro de preços para serviços e compras da Administração Direta e Indireta do 

Município de Butiá obedecerá às normas fixadas pelo presente Decreto. 

 

 Art. 2° O procedimento do registro de preços destina-se à seleção de preços para registro, 

os quais poderão ser utilizados pela Administração em contratos futuros para compras ou prestação de 

serviços. 

 

 § 1° O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. 

 

 § 2° No procedimento do registro de preços, serão observadas as formalidades pertinentes 

à modalidade de concorrência ou pregão, desde a convocação e habilitação dos licitantes até a 

homologação da licitação. 

 

 § 3° Do Edital de licitação para o registro de preços deverão constar, além de outras, as 

seguintes condições: 

 

 a) quantidades mínimas e máximas que poderão ser adquiridas; 

 

 b) prazo de validade dos preços registrados; 

 

 c) ressalva de que, no prazo de validade, a administração poderá não contratar; 

 

 § 4° No âmbito do procedimento disciplinado por este Decreto, a adjudicação importa o 

registro de todos os preços classificados. 

 

 § 5° Os preços serão registrados em conformidade com a classificação obtida. 

 

 § 6° A classificação deverá obedecer aos critérios estabelecidos no Edital. 
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Art. 14. Mediante a demonstração de vantagem econômica da contratação, a Administração 

poderá se utilizar da ata de registro de preços de outro órgão ou entidade da administração pública, 

desde que durante a validade da ata. 

 

§ 1º Para a adesão, deverá ser obtida a anuência do órgão que realizou a licitação para o 

registro de preços. 

 

§ 2º A demonstração da vantajosidade econômica a que se refere o caput deste artigo se 

fará através de pesquisa de mercado composta por, no mínimo, três orçamentos para o mesmo bem 

registrado, de fornecedores distintos e identificados.  

 

§ 3º É facultado ao Município de Butiá, para fins de adesão por outros órgãos da 

Administração Pública a sua ata de registro de preços, a concessão de anuência, desde que a mesma 

encontre-se em plena validade. 

 

Art. 15. Ficam revogadas a partir da presente data as disposições do Decreto Municipal nº 

003/2010. 

 

 Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

                              GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
                            Em 08 de julho de 2019. 
        
 
 
                    DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA 
                             Prefeito Municipal 
 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em 08 de julho de 2019. 
 
 
 
      EDILSON NUNES FRANCISCO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


