
DECRETO Nº 10.248, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011 
 

REGULAMENTA O SISTEMA DE 
REGISTROS DE PREÇOS PREVISTO 
NO § 3º DO ART. 15, DA LEI 8.666, DE 
21 DE JUNHO 1993, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, no 

uso das atribuições que lhe confere o art. 58, inciso VI da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no Art. 15, Inciso II, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

considerando o disposto no art. 11 da Lei 10.520, de 17 de Julho de 2002,  
 

DECRETA  
 

Art. 1º Fica implantado o Sistema de Registro de Preços – SRP – a que se 
refere o Inciso II, Art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para aquisição 
de bens e contratação de serviços para utilização pela Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta, obedecendo ao disposto neste decreto.  

 
Capítulo I 
Seção I 

Das disposições iniciais 
 

Art. 2º Para os efeitos deste decreto são adotadas as seguintes definições: 
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 Municipal 
responsável por agregar as demandas de produtos ou serviços que serão 
utilizados por mais de uma unidade administrativa, emitindo, em nome delas a 
Requisição de Compra; 

IV - Órgão Requisitante: órgão ou entidade que emite individualmente a 
Requisição de Compra; 

V – Requisição de Compra: documento de solicitação de compra de bens ou 
serviços, que especifica quantidades, descrição do objeto da licitação, descrição 
dos itens a serem adquiridos, valores de referência, origem dos recursos, dotações 
orçamentárias, validade do registro de preços e demais condições necessárias à 
licitação, devidamente assinada pelo fiscal da ata de registro de preços, emissor da 
requisição e responsável pelo órgão ou entidade gerenciador ou requisitante. 

VI – Fiscal da Ata de Registro de Preços: servidor indicado pelo responsável 
do órgão ou entidade requisitante ou gerenciador do registro de preços, com 
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conhecimento técnico do objeto da licitação, responsável pela fiscalização, gestão 
e acompanhamento da ata. 

VII – Detentora da Ata: empresa contratada como responsável pela 
execução do objeto da licitação.  

VIII – Preposto: pessoa (devidamente identificada: nome completo, RG, CPF 
e cargo/função) que representará a detentora da ata como responsável pelos 
assuntos referentes à execução do objeto da licitação. 

 
Art. 3º O Sistema de Registro de Preços destina-se à seleção de melhor 

proposta de preço a ser utilizado pelas entidades elencadas no Art. 1º deste 
decreto. 

  
§ 1º Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses: 
I - Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 

contratações freqüentes; 
II - Quando for mais conveniente a aquisição de bens ou serviços com 

previsão de entregas ou execução parceladas; 
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 
Municipais;  

IV - Quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o 
quantitativo exato a ser demandado pela Administração Municipal. 

 
§ 2º Poderá ser realizado registro de preços para contratação de bens e 

serviços de informática, obedecida à legislação vigente, desde que devidamente 
justificada e caracterizada a vantagem econômica. 

 
Seção II 

Da licitação para registro de preços 
 

Art. 4º. O registro de preços será sempre precedido de ampla pesquisa de 
mercado em conformidade com a norma vigente. 

 
Art. 5º Concluída a pesquisa de mercado, o órgão requisitante ou 

gerenciador emitirá a Requisição de Compra, devidamente assinada pelo 
responsável do órgão e pelo fiscal da ata e a encaminhará ao Departamento de 
Compras para início do processo licitatório.  

 
Art. 6º A licitação para o registro de preços será realizada na modalidade 

Concorrência ou Pregão, do tipo menor preço, nos termos das Leis n.º 8.666, de 
21 de junho de 1993 e n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, observado ainda o 
disposto no artigo 44 da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006. 

 
Parágrafo Único.  Excepcionalmente poderá ser adotado, na modalidade 

de concorrência, o tipo de técnica e preço, a critério do Departamento de Compras 
ou setor equivalente na administração indireta, mediante despacho devidamente 
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fundamentado submetido à aprovação do Prefeito Municipal ou responsável pelo 
órgão da administração indireta, conforme o caso. 

 
Art. 7º A condução dos processos licitatórios a que se refere o caput do Art. 

6º deste decreto ficará a cargo das Comissões Permanentes e Especiais de 
Licitação, nomeadas nos termos da Lei nº 8.666/93 ou do Pregoeiro e Equipe de 
Apoio constituída na forma da Lei nº 10.520/02.  

 
Art. 8º O gerenciamento, administração e controle do SRP serão 

compartilhados entre o Departamento de Compras, o órgão requisitante e o 
respectivo fiscal da ata de registro de preços.  

 
Art. 9º Concluído o processo licitatório e firmada a ata de registro de preços, 

o órgão requisitante ou gerenciador emitirá a Requisição para Pedido de Empenho 
– Registro de Preço, de acordo com as necessidades, observadas as quantidades 
e valores registrados, bem como disponibilidade orçamentária.  

 
Art. 10. A existência de preços registrados não obriga a Administração 

Municipal a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a 
utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo 
assegurada a detentora da ata preferência em igualdade de condições. 

 
Art. 11. A validade do registro de preços não será superior a um ano, sendo 

vedada prorrogação que ultrapasse esse período. 
 
§ 1º O registro de preços, mantidas as condições da licitação, poderá ser 

prorrogado por sucessivos períodos, observando-se o prazo máximo fixado no 
caput deste Artigo, desde que o edital de licitação contenha a previsão de 
prorrogação e que pesquisa prévia de mercado não revele preços inferiores 
àqueles registrados.  

 
§ 2º A detentora da ata de registro de preços fica obrigada, durante a 

validade do registro de preços, a aceitar os acréscimos de quantidade que se 
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da 
proposta. 

Seção III 
Da publicação trimestral dos preços registrados 

 
Art. 12. Caberá à Secretaria responsável pela administração da Ata de 

Registro de Preços, por intermédio do Fiscal da Ata, providenciar a publicação 
trimestral dos preços registrados, para orientação da Administração Municipal, 
além de encaminhar cópia da publicação ao Departamento de Compras para que 
seja anexada ao respectivo processo. 

 
Art. 13. A publicação trimestral dos preços registrados será precedida de 

pesquisa de mercado para avaliar a compatibilidade dos preços registrados com 
aqueles praticados pelo mercado. 
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Parágrafo único. A pesquisa de mercado a que se refere o caput será 

comprovada através de: 
I – Orçamento obtido junto a empresas do ramo; ou 
II – Preços obtidos pela internet, exceto preços promocionais; ou 
III – Preços registrados em outros órgãos públicos ou de tabelas de preços 

referenciais, com data não superior a 01(um) ano. 
 
Art. 14. Os preços registrados serão publicados trimestralmente no Órgão 

Oficial Eletrônico do Município, e disponibilizado em meio eletrônico, para 
orientação da Administração Municipal.  

 
Art. 15. Constatado que o preço registrado está acima do praticado pelo 

mercado, o fiscal da ata iniciará procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro, 
nos termos da Seção IV, subseção I deste Decreto. 

 
Art. 16. Caso o preço registrado esteja de acordo com o praticado pelo 

mercado, o fiscal da ata comunicará ao Departamento de Compras, anexando 
qualquer dos comprovantes descritos no parágrafo único do art.13 deste Decreto, 
que providenciará a publicação da ata no Órgão Oficial Eletrônico e juntará os 
documentos ao processo de licitação. 

 
Seção IV 

Da revisão dos preços e do equilíbrio econômico financeiro 
 
Art. 17. Havendo desequilíbrio na equação econômico-financeira inicial da 

ata de registro de preços firmada com a Administração Municipal, os preços 
registrados poderão ser revistos, a qualquer tempo. 

 
Art. 18. Ocorrerá desequilíbrio econômico-financeiro na hipótese de 

sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado ou, ainda, em 
caso de força maior ou caso fortuito, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual. 

 
Art. 19. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados 

poderá ser efetuada por iniciativa da Administração Municipal ou mediante 
solicitação da detentora da ata, desde que apresentadas às devidas justificativas 
fundamentadas. 

 
Art. 20. Em nenhuma hipótese os preços decorrentes de revisão 

ultrapassarão os praticados no mercado. 
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Subseção I 
Do procedimento iniciado pelo Município 

 
Art. 21 Constatado o desequilíbrio pelo Município, o fiscal  da ata de registro 

de preços providenciará, com base em pesquisa de mercado, no mínimo três 
orçamentos que caracterizem o desequilíbrio e proporá a detentora da ata, por 
intermédio do Departamento de Compras, a redução do preço praticado ao nível 
do menor orçamento obtido. 

 
§ 1º Caso a detentora da ata concorde com o reequilíbrio econômico-

financeiro proposto, o Departamento de Compras procederá à formalização da Ata 
de Reequilíbrio de Preços, que vigorará a partir da data da notificação que propôs 
o reequilíbrio. Após assinatura do Prefeito Municipal e do responsável legal da 
detentora da ata, o referido ato será publicado no órgão oficial eletrônico do 
Município. 

 

§ 2º Caso a detentora da ata não aceite o reequilíbrio proposto pelo 
Município, este adotará as providências previstas na alínea “d” do inciso I do art. 26 
deste Decreto e poderá, quando possível, convocar os classificados 
remanescentes no processo licitatório para firmar nova ata de registro de preços 
ou, ainda, iniciar nova licitação. 

 
§ 3º A detentora da ata não poderá interromper a execução do objeto da ata 

de registro de preços durante o período de tramitação do processo de revisão de 
preços. 

Subseção II 
Do procedimento iniciado pela Detentora da Ata 

 
Art. 22. Constatando o desequilíbrio, conforme disposto no art. 18 deste 

decreto a detentora da ata deverá formular pedido dirigido ao Prefeito Municipal ou 
responsável pelo órgão da administração indireta, protocolando-o perante o 
Protocolo Geral do Município, justificando o fato motivador do desequilíbrio e 
juntando os seguintes documentos: 

 
I - Planilha de composição do novo preço, com os mesmos elementos 

formadores dos preços originalmente registrados, devidamente assinada sobre 
carimbo da empresa (conforme anexo I); 

 
II - Cópia das notas fiscais anteriores (período da abertura da licitação) e 

posteriores à alteração de preço, autenticadas em cartório competente ou por 
servidor público do Setor de Reprografia do Município de Cascavel, para 
comparação dos valores dos elementos formadores do novo preço. 

 
Parágrafo Único: Caso a detentora da ata não seja domiciliado na 

Comarca de Cascavel poderá encaminhar o disposto, no caput deste artigo, pelo 
correio, com aviso de recebimento, endereçado ao Departamento de Compras ou 



setor responsável correspondente no órgão da administração indireta, que 
procederá ao protocolo. 

 
Art. 23. Ao receber o processo protocolado, o Departamento de Compras o 

encaminhará para a Secretaria responsável, dirigido ao Fiscal da Ata de Registro 
de Preços, que terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para emitir manifestação 
favorável ou não, devidamente fundamentada e encaminhá-lo à Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, que emitirá parecer jurídico no prazo de 03 (três) dias úteis, 
opinando favorável ou desfavoravelmente ao reequilíbrio econômico-financeiro. 

 
Art. 24. Recebido o processo pelo Departamento de Compras, caso o 

parecer jurídico seja favorável à concessão de reequilíbrio, será formalizada Ata de 
Reequilíbrio de Preços e encaminhada ao Prefeito Municipal ou responsável pelo 
órgão da administração indireta, que decidirá pela autorização e conseqüente 
assinatura da ata e publicação no órgão oficial eletrônico do Município. 

 
Parágrafo Único. Caso o parecer jurídico seja desfavorável à concessão do 

reequilíbrio, o Departamento de Compras deverá cientificar a detentora da ata e 
anexá-lo ao processo licitatório, devendo a detentora da ata execução do objeto da 
ata de registro de preços conforme o valor inicialmente registrado. 

 
Art. 25. Sendo procedente o requerimento da detentora da ata, o 

reequilíbrio econômico financeiro será concedido a partir da data do protocolo do 
pedido. 

 
Parágrafo Único: A detentora da ata não poderá interromper a execução do 

objeto da ata de registro de preços durante o período de tramitação do processo de 
revisão de preços. 

 
Seção V 

Do cancelamento do preço registrado 
 
Art. 26. O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos: 
I - Pela Administração, quando: 
a) a detentora descumprir as condições da ata de registro de preços; 
b) a detentora der causa a rescisão administrativa da ata de registro de 

preços; 
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da ata de registro de 

preços; 
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado, e não houver acordo quanto a sua atualização; 
e) por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 
 
II - Pela detentora da ata, mediante solicitação por escrito, quando: 
 
a) os preços registrados se apresentarem inferiores aos praticados no 

mercado, e não houver acordo quanto a sua atualização; 



b) comprovar estar impossibilitada de executar as obrigações da ata de 
registro de preços. 

 
Art. 27. Nas hipóteses previstas no art. 26, a comunicação do cancelamento 

do preço registrado será publicada no órgão oficial eletrônico do Município, 
juntando-se a devida comprovação que originou o cancelamento. 

 
Art. 28. A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro do 

preço por meio de requerimento devidamente fundamentado e protocolado. 
 
Parágrafo Único. Caso não se verifique fundamentação em sua solicitação, 

a detentora sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93 e 
suas alterações bem como, o previsto na Lei 10520/02, sendo assegurado à 
mesma o contraditório e a ampla defesa. 

 
Art. 29. Ocorrendo cancelamento do registro de preços pela Administração 

Municipal, a detentora será comunicada pelo Fiscal da Ata de Registro de Preços, 
por intermédio de ofício ao preposto da detentora da ata que dará o ciente com 
data ou na impossibilidade deste, por correspondência com aviso de recebimento. 

 
Parágrafo Único. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o 

endereço da detentora, a comunicação será feita pelo órgão oficial eletrônico do 
Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 

 
Art. 30. Os licitantes remanescentes do processo licitatório poderão ser 

convocados a firmar a Ata de Registro de Preços, observadas as condições do 
Sistema de Registro de Preços e a legislação em vigor.  

 
§ 1º A Administração Municipal poderá, quando convocado o primeiro 

classificado e este não assinar a ata, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive, quanto aos preços atualizados de 
conformidade com o edital de licitação, independentemente da cominação prevista 
no Art. 81 da Lei nº 8.666/93.  

 
§ 2º Quando o primeiro classificado não assinar a ata de registro de preços, 

o licitante subseqüente que aceitar a proposta do primeiro classificado fica 
obrigado a executar o objeto da ata, nos termos do § 2º do Art. 64 da Lei nº 
8.666/93 somente a quantidade proposta pelo classificado que se negou a firmar a 
contratação com a Administração Municipal.  

 
§ 3º Os preços registrados atualizados não poderão ser superiores aos 

preços praticados no mercado.  
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Seção VI 
Das Disposições Finais 

 
Art. 31. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preços constantes 

do registro de preços, em razão de incompatibilidade destes com o vigente no 
mercado.  

 
Parágrafo Único. A impugnação de que trata o caput deste artigo, deverá 

ser encaminhada ao Departamento de Compras responsável pelo Sistema de 
Registro de Preços, mediante protocolo e conter a qualificação do impugnante, as 
razões de fato e elementos probatórios, se houverem.  

 
Art. 32. O edital de licitação conterá demais exigências e condições 

complementares às fixadas neste decreto.  
 
Art. 33. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 

8.666/93 e alterações posteriores e, ainda, a Lei nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 6.727/06, conforme o caso.  

 
Art. 34. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 35. Revogadas as disposições em contrário.  

 
Gabinete do Prefeito Municipal,        

Cascavel, 08 de novembro de 2011. 
 
 
 
 

Edgar Bueno 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

     Alisson Ramos da Luz                               Kennedy Machado 
Secretário de Administração                          Secretário de Assuntos Jurídicos 
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