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L E I 

N° 2458/2017 
 

 

“Dispõe sobre a inversão de fases, nos 
procedimentos licitatórios realizados no âmbito do 
Município de São Sebastião pela Administração 
Pública Direta e Indireta e sobre Adesão à Ata de 
Registro de Preço e dá outras providências”. 

 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas 

atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 

promulga a seguinte lei: 

 

Artigo 1º As licitações públicas realizadas pela Administração Municipal 

Direta e Indireta poderão, mediante decisão da autoridade competente, ser 

processadas e julgadas, com inversão das fases previstas na Lei 8.666/93, 

observadas as seguintes etapas consecutivas: 

I - realização de sessão pública em dia, hora e local designados para 

recebimento dos envelopes contendo as propostas e os documentos relativos à 

habilitação, bem como da declaração dando ciência de que o licitante cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação; 

II - abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes; 

III - verificação da conformidade e compatibilidade de cada proposta com 

os requisitos e as especificações do edital ou convite e, conforme o caso, com os 

preços correntes no mercado ou os fixados pela Administração ou pelo órgão oficial 

competente; 

IV - julgamento e classificação das propostas, de acordo com os critérios 

de avaliação do ato convocatório; 

V - devolução dos envelopes fechados aos concorrentes desclassificados, 

com a respectiva documentação de habilitação, desde que não tenha havido recurso 

ou após a sua denegação; 
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VI - a critério da Comissão, abertura dos envelopes e apreciação da 

documentação relativa à habilitação dos concorrentes cujas propostas tenham sido 

classificadas, caso existentes; 

VII - deliberação da Comissão de Licitação sobre a habilitação dos 

classificados; 

VIII - se for o caso, abertura dos envelopes e apreciação da 

documentação relativa à habilitação de tantos concorrentes classificados quantos 

forem os inabilitados; 

IX - deliberação final da autoridade competente quanto à homologação do 

procedimento licitatório e adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor. 

 

Artigo 2º. Autoriza a Administração Pública Direta e Indireta de São 

Sebastião a aderir à ata de registro de preços de outros entes da federação, sendo-

lhe facultado contratar até cem por cento do quantitativo nela registrado. 

 

§ 1º. Os usuários da Ata de Registro de Preços são definidos em dois 

grupos: 

I - órgãos participantes: são aqueles que, no momento da convocação 

do órgão gerenciador, comparecem e participam da implantação do SRP, 

informando os objetos pretendidos, qualidade e quantidade.  

II - órgãos não participantes (caronas): são aqueles que, não tendo 

participado na época oportuna, informando suas estimativas de consumo, 

requererem, posteriormente, ao órgão gerenciador, o uso da Ata de Registro de 

Preços. 

§ 2º. São requisitos à adesão da Ata de Registro de Preços: 

I - prévia consulta e anuência do órgão gerenciador; 

II – indicação pelo órgão gerenciador do fornecedor ou prestador de 

serviço; 

III - aceitação, pelo fornecedor, da contratação pretendida, condicionada 

esta a não gerar prejuízo aos compromissos assumidos na Ata de Registro de 

Preços; 
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IV - deverão ser mantidas as mesmas condições do registro, ressalvadas 

apenas as renegociações promovidas pelo órgão gerenciador, que se fizerem 

necessárias; 

V - interesse da esfera de governo em aderir ao modelo estadual ou 

federal para uso de ata de registro de preços na condição de não participante 

(carona); 

 

Artigo 3º. São requisitos para extensão da Ata de Registro de Preços: 

I. interesse de órgão não participante em usar a Ata de Registro de 

Preços; 

II. avaliação em processo próprio, interno do órgão não participante de 

que os preços e condições do SRP são vantajosos, fato que pode ser revelado em 

simples pesquisa; 

III. prévia consulta e anuência do órgão gerenciador; 

IV. indicação pelo órgão gerenciador do fornecedor, com observância 

da ordem de classificação; 

V. aceitação, pelo fornecedor da contratação pretendida, 

condicionada essa à ausência de prejuízo aos compromissos assumidos na Ata de 

Registro de Preços; 

VI. limitações da quantidade a cem por cento dos quantitativos registrados 

na Ata, só pode comprar até o limite de quantidades registradas; 

VII.  somente pode aderir a Atas que tenham licitado quantidade superior 

a estimativa de sua própria demanda.  

VII. deve obedecer as regras de pagamento que o órgão gerenciador 

colocou no edital; 

VIII. comprovar no processo que o preço de aquisição é compatível com o 

de  mercado; 

 

Artigo 4º. O órgão não participante deverá formalizar com o gerenciador, 

um ato de colaboração para regular as relações entre órgão gerenciador e órgãos 

participantes, pelo uso da Ata de Registro de Preços, devendo contar do referido 

termo: 
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a) nome, cargo, matrícula, endereço e telefone dos: 

b) responsáveis pela entidade ou órgão; 

c) responsáveis pela requisição de objetos; 

d) gestor do contrato; 

e) dia do calendário mensal de requisição; 

f) como se processarão as requisições, em caráter excepcional, feitas fora 

do calendário; 

g) formulários de requisição: 

h) para indicação das quantidades mínimas e máximas estimadas de 

consumo, cronograma estimado de aquisição, locais de entrega, com distinção de 

valor por região ou preço fixo, acrescido de custos previamente definidos; 

i) forma de entrega ou remessa; 

j) forma de devolução ou crítica do relatório pelo órgão gerenciador; 

k) forma de devolução de produtos deteriorados ou considerados 

inadequados para consumo; 

l) forma de apresentação de reclamação; 

m) processamento dos pedidos de aplicação de penalidade; 

n) procedimento para aplicação de multas ao contratado. 

 

Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-

se disposições em contrário. 

 

 

São Sebastião, 06 de junho de 2017. 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


