
DEPARTAMENTO X 2º ENCONTRO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 



DEPARTAMENTO X 



DEPARTAMENTO X DEPARTAMENTO X 



DEPARTAMENTO X 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: 
 
(...) 
 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 
obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas 
as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações.     



DEPARTAMENTO X 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar 
sobre: 
 
(...) 
 
XXVII - normas gerais de licitação e 
contratação, em todas as modalidades, para as 
administrações públicas diretas, autárquicas e 
fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e 
para as empresas públicas e sociedades de 
economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III;  



DEPARTAMENTO X 

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a 
observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos.  



DEPARTAMENTO X 

 Lei nº 8.666/93 (art.15); 

 

 Lei nº 10.520/02 (art. 11); e 

 

 Decreto nº 47.945/2003 (âmbito 
do Estado de São Paulo) 



DEPARTAMENTO X 

Art. 15. As compras, sempre que possível, 
deverão:  
(...) 
II - ser processadas através de sistema de registro de 
preços; 
(...) 
§ 1o O registro de preços será precedido de ampla 
pesquisa de mercado. 
 
§ 2o Os preços registrados serão publicados 
trimestralmente para orientação da Administração, 
na imprensa oficial. 



DEPARTAMENTO X 

Art. 15. (...)  
 
§ 3o O sistema de registro de preços será regulamentado 
por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, 
observadas as seguintes condições: 
 
I - seleção feita mediante concorrência; 
 
II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização 
dos preços registrados; 
 
III - validade do registro não superior a um ano. 



DEPARTAMENTO X 

Art. 15. (...)  

 

§ 4o A existência de preços registrados não obriga a 
Administração a firmar as contratações que deles poderão 
advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado 
ao beneficiário do registro preferência em igualdade de 
condições. 

 

§ 5o O sistema de controle originado no quadro geral de 
preços, quando possível, deverá ser informatizado. 



DEPARTAMENTO X 

Art. 11.  As compras e contratações de bens e 
serviços comuns, no âmbito da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas pelo 
sistema de registro de preços previsto no art. 15 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderão adotar a 
modalidade de pregão, conforme regulamento específico. 



DEPARTAMENTO X 

Sistema de Registro de Preços não 
é uma modalidade de licitação 



DEPARTAMENTO X 

 Compras 
◦ Concorrência (8.666/93) 

◦ Pregão (10.520/02) 

 

 Serviços 
◦ Pregão (10.520/02) 

 



DEPARTAMENTO X 

 características do bem ou serviço, houver necessidade 
de contratações freqüentes; 

 

 aquisição de bens com previsão de entregas 
parceladas ou contratação de serviços remunerados 
por unidade de medida ou em regime de tarefa; 

 

 conveniente a aquisição de bens ou a contratação de 
serviços para atendimento a mais de um órgão ou 
entidade. 

 

 pela natureza do objeto, não for possível definir 
previamente o quantitativo a ser demandado pela 
Administração. 

 



DEPARTAMENTO X 

• Não há necessidade de 
realização de reserva de recurso 
prévio; 

 

• Somente na contratação 



DEPARTAMENTO X 

 Agilidade nas aquisições/contratações; 

 

 Redução do número de licitações; 

 

 Redução no custo; 

 

 Inexistência de estoque 

 

 Redução de perdas com produtos perecíveis; 

 

 Inexistência de desembolso financeiro para formação de 
estoque; 

 



DEPARTAMENTO X 

 

 

 Desnecessidade de espaço físico para estocagem; 

 

 Redução de operacionais e otimização das contratações; 

 

 Economia de escala;  

 

 Evita-se fracionamento ilegal de despesas. 



DEPARTAMENTO X 

planejamento; 
◦ Quantitativo 
◦ Local de entrega 
◦ Entrega mínima/valor  

 
Não se pode realizar SRP para burlar o 
orçamento. 
 
Utilização total do quantitativo 
 
 



DEPARTAMENTO X 

Vedação pelo TCE/SP 

 
◦ Inexistência de imprevisibilidade de 

quantitativo 



DEPARTAMENTO X 

“A jurisprudência deste Tribunal considera que é possível a utilização 
do sistema de registro de preços para os casos em que os serviços a 
serem contratados estejam relacionados a pequenos reparos e que 
sejam considerados de pequena monta e de baixa complexidade. 
 
Não é o caso da contratação em exame. A natureza dos serviços 
envolve atividades específicas de recuperação do solo e de drenagem 
de águas pluviais, prevendo, dentre outros, a “escavação e carga 
mecanizada para  
exploração do solo em jazida, compactação manual com reaterro de 
solo local, escoramento de solo descontínuo, reforço do subleito/sub-
base, capeamento e recapeamento asfáltico, colocação de sarjetas, 
sarjetões, guias, ladrilho, escavação mecanizada de valas ou cavas 
com altura de 4,00 m, execução” (TC–33.635/026/11 ) 



DEPARTAMENTO X 

 A administração não esta 
obrigada a contratar com a ATA 
 Justificativa / preço 

 

 Licitante esta obrigado a 
fornecer 



DEPARTAMENTO X 

Artigo 1º - O Sistema de Registro 
de Preços, visando à aquisição de 
bens e serviços no âmbito da 
Administração estadual, obedecerá 
às normas fixadas neste decreto. 

 

 



DEPARTAMENTO X 

Definições: (art. 2º) 
 

I - Sistema de Registro de Preços - SRP: conjunto de procedimentos para 
registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de 
bens, para contratações futuras; 
 

II - Ata de Registro de Preços: documento de caráter obrigacional em que 
são averbados os órgãos participantes, os preços, os fornecedores de bens 
ou prestadores de serviços e as quantidades e condições a serem observadas 
nas futuras contratações; 
 
III - Órgão Gerenciador: órgão ou entidade da Administração responsável 
pelo gerenciamento do SRP, inclusive a condução da licitação; 

 
IV - Órgão Participante - órgão ou entidade que participa dos 
procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Preços.";  
 

 



DEPARTAMENTO X 

Artigo 3º - O SRP poderá ser adotado para 
aquisição de bens ou serviços que, pelas 
suas características, ensejem contratações 
freqüentes. 
 
Parágrafo único - Os bens e serviços de 
informática poderão ser adquiridos por meio 
do SRP se na licitação a ser realizada puder 
ser adotado o tipo menor preço. 
 



DEPARTAMENTO X 

Artigo 5º - Caberá ao Órgão Gerenciador a prática dos atos de controle e 
administração do SRP, em especial: 

 

I - convidar, mediante correspondência ou outro meio eficaz, os órgãos e 
entidades da Administração para participarem do SRP; 

 

II - consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e 
total de consumo, bem como promover as devidas adequações com 
vistas à definição das especificações técnicas ou dos projetos básicos 
para atender aos requisitos de padronização; 

 

III - realizar ampla pesquisa de mercado visando aferir os preços 
efetivamente praticados antes da realização do certame e após, 
trimestralmente, para aferir a compatibilidade dos preços registrados com 
os efetivamente praticados; 

 

IV - obter a concordância dos órgãos participantes em relação às 
especificações e aos quantitativos do objeto a ser licitado ou o projeto 
básico, quando for o caso; 

 

 



DEPARTAMENTO X 

Artigo 5º - (...)  
 
V - realizar o procedimento licitatório pertinente; 
 
VI - indicar os fornecedores, sempre que solicitado, obedecendo a 
ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos 
pelos órgãos participantes do SRP; 
 
VII - conduzir os procedimentos relativos à revisão dos preços 
registrados e à aplicação de penalidades, observado o disposto nos 
artigos 17 e 20 deste decreto. 
 
VIII - publicar trimestralmente, no Diário Oficial do Estado, e divulgar 
por meios eletrônicos, os preços registrados para utilização dos 
órgãos participantes. 
 



DEPARTAMENTO X 

Artigo 6º - Caberá ao Órgão Participante: 
 
I - manifestar interesse em participar do SRP, informando 
ao Órgão Gerenciador a sua estimativa de consumo e suas 
pretensões quanto às especificações técnicas ou quanto 
ao projeto básico, conforme o caso; 
 
II - assegurar que todos os atos para sua inclusão no SRP 
estejam devidamente formalizados e aprovados pela 
autoridade competente; 
 
III - manifestar ao Órgão Gerenciador sua concordância 
com o objeto a ser licitado, antes da realização do 
procedimento licitatório; 
 
 



DEPARTAMENTO X 

Artigo 6º - (...)  
 
IV - manter-se informado sobre o andamento do SRP, 
inclusive em relação às alterações porventura ocorridas, 
com o objetivo de dar correto cumprimento às suas 
disposições; 
 
V - indicar o gestor do contrato; 
 
VI - conduzir os procedimentos relativos à aplicação de 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 
contratuais, observadas as disposições do artigo 20 deste 
decreto, mantendo o Órgão Gerenciador informado a 
respeito, sobretudo quanto ao resultado dos referidos 
procedimentos. 
 



DEPARTAMENTO X 

Artigo 7º - Além das atribuições previstas no artigo 67 da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, caberá ao gestor do contrato: 
 
I - consultar o Órgão Gerenciador quando da necessidade de contratação, 
a fim de obter a indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este 
ainda se encontra obrigado e dos preços registrados; 
 
II - assegurar-se de que a contratação a ser celebrada atende aos seus 
interesses, sobretudo quanto aos preços registrados, informando ao Órgão 
Gerenciador eventual desvantagem quanto à sua utilização; 
 
III - encaminhar ao Órgão Gerenciador as informações sobre a 
contratação efetivamente realizada; 
 
IV - zelar pelo cumprimento das obrigações contratualmente assumidas; 
 
V - informar ao Órgão Gerenciador quando o fornecedor não atender as 
condições estabelecidas no edital ou recusar-se a firmar o contrato. 
 



DEPARTAMENTO X 

Artigo 8º - As licitações para o SRP serão realizadas nas 
modalidades Pregão e Concorrência, nos termos da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, respectivamente, 
adotando-se o tipo menor preço. 

 

Parágrafo único - O SRP será precedido de ampla pesquisa 
de mercado. 

 



DEPARTAMENTO X 

Artigo 9º - O edital de licitação para o SRP observará, no que couber, as disposições 
do artigo 40 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e do artigo 4º, inciso 
I, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e sua regulamentação, e 
indicará: 

 

I - a estimativa de quantidades a serem contratadas no prazo de validade do 
registro; 

 

II - o prazo de validade do registro de preços, observado o disposto no artigo 13 
deste decreto; 

 

III - os órgãos participantes do respectivo SRP; 

 

IV - os locais e prazos de entrega e de execução do objeto. 

 

Parágrafo único - Quando o edital previr o fornecimento de bens ou a prestação de 
serviços em locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta 
de preço diferenciada por região. 



DEPARTAMENTO X 

Artigo 10 - O objeto da licitação poderá ser subdivido em 
lotes, quando técnica e economicamente viável, de forma a 
possibilitar maior competitividade, sem perda da economia de 
escala, observados a quantidade mínima, o prazo e o local de 
entrega fixados no edital. 

 

Parágrafo único - No silêncio do edital não será admitida 
cotação de quantidades inferiores às demandadas na licitação. 



DEPARTAMENTO X 

Artigo 11 - Ao preço do primeiro colocado serão 
registrados tantos fornecedores de bens ou prestadores 
de serviços quantos concordarem, respeitadas as 
quantidades oferecidas em cada proposta. 

 

Parágrafo único - Para efeito de registro, a classificação 
obedecerá a ordem crescente dos preços ofertados nas 
respectivas propostas, decidindo-se eventual empate 
nos moldes estabelecidos na Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993. 



DEPARTAMENTO X 

Artigo 12 - Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador 
elaborará a ata de registro de preços, na qual serão registrados os preços 
e os fornecedores de bens ou prestadores de serviços, com observância da 
ordem de classificação, as quantidades e as condições a serem observadas 
nas futuras contratações e os órgãos participantes. 
 
§ 1º - O primeiro colocado e os licitantes que concordarem em executar o 
objeto da licitação pelo preço do primeiro colocado serão convocados para 
assinar a ata de registro de preços. 
 
§ 2º - O licitante que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no 
prazo fixado, dela será excluído. 
 
§ 3º - Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a 
imediata publicação da Ata e, se for o caso, do ato que promover a 
exclusão de que trata o parágrafo anterior. 
 



DEPARTAMENTO X 

Artigo 13 - O prazo máximo de validade do registro de preços 
será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da 
publicação da respectiva Ata, computadas neste as eventuais 
prorrogações. 
 
Parágrafo único - As contratações decorrentes do SRP 
terão sua vigência estabelecida conforme as disposições 
contidas nos editais e respectivos instrumentos de contrato, 
observado o disposto no artigo 57 da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. 
 
Redação dada pelo Decreto nº 58.494, de 29 de outubro de 2012 (art.1º-nova redação 
para caput de artigo) : 



DEPARTAMENTO X 

Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

 

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no 
Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da 
Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório; 

 

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão 
ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 
sessenta meses;  

 

IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, 
podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após 
o início da vigência do contrato. 

 

V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, cujos 
contratos poderão ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja 
interesse da administração.  

 

 

 



DEPARTAMENTO X 

Artigo 15A - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão 
Gerenciador, desde que comprovada a vantagem em tal adesão. 

 

§ 1º - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde 
que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

 

"§ 2º - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não 
poderão exceder, no seu conjunto, a cem por cento dos quantitativos registrados 
na Ata de Registro de Preços 

 

§ 3º - Poderão igualmente utilizar-se da Ata de Registro de Preços, mediante 
prévia consulta ao Órgão Gerenciador, outros entes e entidades da 
Administração Pública, desde que observadas as condições estabelecidas nos §§ 
1º e 2º deste artigo. 

 



DEPARTAMENTO X 

Artigo 15B - Os órgãos e entidades da Administração estadual poderão utilizar-se de Atas de 
Registros de Preços realizadas pela União, Distrito Federal, outros Estados e Municípios, desde 
que demonstrada a vantagem econômica em tal adesão comparativamente aos preços 
registrados no Sistema Integrado de Informações Físico-Financeiras - SIAFISICO ou aos 
praticados no mercado. 

 

§ 1º - A adesão fica condicionada ao prévio cadastramento do fornecedor de bens ou do 
prestador de serviços indicado na Ata de Registro de Preços, no Cadastro Unificado de 
Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP, na modalidade Registro Cadastral - RC, cujos 
documentos então apresentados deverão estar com o respectivo prazo de validade ainda 
vigente. 

 

§ 2º - Quando o Órgão Gerenciador não estiver sujeito à jurisdição do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, o ato de adesão deverá estar instruído com cópia integral do processo 
administrativo da licitação que deu origem à Ata de Registro de Preços, acompanhado da 
declaração do órgão ou entidade da Administração Estadual interessada na adesão, nesse 
sentido consultou o Órgão Gerenciador e obteve a informação de que o certame foi julgado 
regular pelo respectivo Tribunal de Contas ou, caso não tenha havido ainda julgamento, que o 
certame contou com a manifestação favorável do órgão jurídico competente e não pende 
qualquer impugnação nas esferas administrativa e judicial. 

 

§ 3º - No momento da adesão, o órgão ou entidade da Administração Estadual interessada 
deverá certificar-se junto ao Órgão Gerenciador, de que o conjunto das adesões precedentes à 
mesma Ata de Registro de Preços, qualquer que seja a sua proveniência, não ultrapassam a 
100 % (cem por cento) do quantitativo inicialmente registrado." 

 

 

 



DEPARTAMENTO X 

REVOGADO pelo Decreto nº 58.494, de 
29 de outubro de 2012 



DEPARTAMENTO X 

Artigo 16 - A contratação com os fornecedores de 
bens ou prestadores de serviços registrados, após 
a indicação pelo Órgão Gerenciador, será 
formalizada pelo Órgão Participante, por 
intermédio de instrumento contratual, nos moldes 
previstos no edital. 
 
Parágrafo único - O instrumento de contrato 
observará, no que couber, o disposto no artigo 55 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 



DEPARTAMENTO X 

Artigo 17 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao 
praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá: 
 
I - convocar o fornecedor do bem ou prestador do serviço visando a 
negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado; 
 
II - liberar o fornecedor do bem ou prestador do serviço do 
compromisso assumido, e cancelar o seu registro, quando frustrada 
a negociação, respeitados os contratos firmados; 
 
III- convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviços, 
visando igual oportunidade de negociação. 
Parágrafo único - Não havendo êxito nas negociações, o Órgão 
Gerenciador cancelará o bem ou o serviço objeto do preço 
negociado. 



DEPARTAMENTO X 

Artigo 18 - O fornecedor do bem ou prestador do serviço terá seu registro cancelado quando: 

 

I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

 

II - recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

 

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

 

IV - for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 
87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

 

V - for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

Parágrafo único - O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador. 

 



DEPARTAMENTO X 

Artigo 19 - O fornecedor do bem ou prestador do serviço 
poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço 
na ocorrência de fato superveniente que venha 
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de 
caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 



DEPARTAMENTO X 

Artigo 20 - Aplicam-se ao SRP e às contratações dele decorrentes as 
penalidades previstas nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e nº 10.520, de 17 de julho de 2002, conforme o caso. 
 
§ 1º - Os procedimentos para aplicação de penalidades de advertência 
e multa relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão 
conduzidos no âmbito do Órgão Participante contratante e as 
penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo 
órgão. 
 
§ 2º - Os procedimentos para aplicação das demais penalidades não 
indicadas no parágrafo anterior serão conduzidos no âmbito do Órgão 
Gerenciador e as penalidades serão aplicadas por autoridade 
competente do mesmo órgão. 
 



DEPARTAMENTO X 

Artigo 21 - O SRP poderá ser realizado com a utilização de 
recursos de tecnologia da informação, nos termos de 
regulamentação específica. 



DEPARTAMENTO X 

Artigo 22 - O disposto neste decreto aplica-se, também, às 
fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, às empresas 
em cujo capital o Estado tenha participação majoritária, bem como 
às demais entidades por ele direta ou indiretamente controladas. 
 
§ 1º - O representante da Fazenda do Estado junto às fundações, às 
empresas, e às demais entidades por ele controladas diligenciará 
para que os respectivos regulamentos licitatórios sejam adequados 
às disposições deste decreto. 
 
§ 2º - A adequação dos regulamentos licitatórios das empresas 
públicas das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias 
dedicadas à exploração de atividade econômica de produção e 
comercialização de bens ou de prestação de serviços respeitará as 
disposições do artigo 173 da Constituição Federal 
 



DEPARTAMENTO X 

Artigo 23 - O Comitê de Qualidade 
de Gestão Pública editará normas 
complementares a execução deste 
decreto. 



DEPARTAMENTO X 

Artigo 1º - Enquanto não exercida pelo Comitê de 
Qualidade da Gestão Pública a atribuição prevista no art. 
4º do Dec. 47.945-2003, caberá ao Secretário de Estado 
ou ao Superintendente da Autarquia definir, no seu âmbito 
de competência, a unidade de despesa ou orçamentária 
que exercerá as atribuições de Órgão Gerenciador.  
 
Artigo 2º - As atribuições do Órgão Gerenciador, do Órgão 
Participante e do Gestor do Contrato estabelecidas pelo 
Dec. 47.945-2003, ficarão adstritas ao âmbito da 
Secretaria de Estado ou da Autarquia que instaurar o 
Registro de Preços.  
 



DEPARTAMENTO X 

Artigo 1º - Enquanto não exercida pelo Comitê de Qualidade da Gestão 
Pública a atribuição prevista no art. 4º do Dec. 47.945-2003:  
I - as atribuições de Órgão Gerenciador, de que trata do art. 5º do Dec. 
47.945-2003, serão exercidas:  

 
a) no âmbito de cada Secretaria de Estado, pela unidade de despesa ou 
unidade orçamentária que, para esse fim, vier a ser incumbida, mediante 
resolução, pelo Titular da Pasta; 

 

b) no âmbito de cada Autarquia, pela unidade gestora executora ou unidade 
orçamentária que, para esse fim, vier a ser incumbida, mediante portaria, 
pelo Titular da Autarquia; 

 

II - a participação de outros órgãos da Administração direta ou autárquica, 
que queiram utilizar o Sistema de Registro de Preços - SRP instaurado no 
âmbito de determinada Secretaria de Estado ou Autarquia para realizar suas 
contratações nos termos do Dec. 47.945-2003, será decidida pelo Titular da 
Pasta ou da Autarquia responsável pelo Sistema.  



DEPARTAMENTO X 

Artigo 1º – Fica definido como órgão gerenciador do Sistema de Registro de 
Preços da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o Departamento de 
Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, da Coordenadoria de 
Administração. 

 

Parágrafo único – Cabe ao órgão gerenciador o exercício das atribuições previstas 
no artigo 5º do Decreto nº 47.945, de 16 de julho de 2003, observadas as 
disposições legais e regulamentares pertinentes. 

 

Artigo 2º – Os procedimentos licitatórios destinados ao registro de preço e as atas 
firmadas pelo Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos 
devem limitar-se aos órgãos subordinados e vinculados à Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente. 

 

Artigo 3º – Fica vedada a adesão às atas de registro de preços firmadas pelo 
Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, por órgãos ou 
entidades que não tenham participado do certame licitatório 

 



DEPARTAMENTO X 

 Solicitação de autorização ao 
Órgão Gerenciador; 

 

 Autuação de processo próprio; 

 

 Justificativa para a contratação; 

 

 

 

 

 Juntar os seguintes documentos 
(além da autorização); 

 
◦ Cópia da ATA do SRP; 

◦ Cópia da publicação no DOE da ATA; 

◦ Cópia do edital; 

◦ Cópia da homologação; 

◦ Cópia do parecer jurídico; 

◦ Todas as certidões (CND, FGTS, CNTD etc); 

◦ Sanções 

◦ Cadin 

◦ Nota de Reserva (NR) 

◦ Autorização da despesa pela autoridade 
competente; 

◦ Nota de Empenho / Contrato 

 

 Comunicar ao contratante 
formalmente sobre a 
contratação. 


