
OF: UCCI/PMC/Nº 028/2017

DA: Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Castelo – ES

AO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO
        DD. Luiz Carlos Piassi

Senhor Prefeito:

Visando trazer melhor eficiência e eficácia na realização de processos licitatório no âmbito
deste Município, encaminhamos a V. Exª. minuta de Decreto que servirá de modelo para
que a  atual  administração municipal,  faça  adesão e  utilização do Sistema de Preços
Referenciais do Governo do Estado do Espirito Santo.

Informamos  que  a  referida  adesão,  diminuirá  consideravelmente  o  tempo  entre  a
solicitação  de  compras/serviços  e  a  execução  do  processo  licitatório,  já  que  o
Departamento de Compras não ficará dependendo da realização de três cotações junto
ao mercado local ou regional. Essa dependência de cotações, promove verdadeiro atraso
já que a administração pública fica refém da boa vontade de empresas comerciais no
fornecimento de preços, além de correr sérios riscos com apresentações de preços acima
do valor de mercado ou do valor  realmente praticado pela empresa responsável  pela
cotação.

 Sem mais para o momento, cordiais saudações.

Castelo, ES, 22 de Maio de 2017.

RONILSON OLIVEIRA
Auditor Público Interno



  DECRETO Nº.         /2017

Dispõe  sobre  a  utilização  do  Sistema  de  Preços
Referenciais  do  Governo  do  Estado  do  Espírito
Santo,  visando  referenciar  as  compras
governamentais  no  âmbito  da  Administração  do
Município de Castelo (ES) e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Castelo (ES), no uso das atribuições que lhe são conferidas na
Lei Orgânica do Município.

Considerando  que  a  administração  pública  é  regida,  entre  outros,  pelos  princípios  da
moralidade administrativa e da economicidade;

 Considerando  o  dever  de  promover  ações  para  o  alcance  da  efetividade  nas  compras
públicas;

Considerando, por fim, que a Lei Federal nº.  8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações  posteriores,  contribuem  para  a  preservação  da  livre  concorrência  entre  os  agentes
econômicos,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica autorizado a adesão a Tabela de Preços Referenciais do Governo do Estado do
Espírito Santo, com vistas a referenciar as compras governamentais no âmbito da Administração
Municipal, direta e indireta, do Município de Castelo (ES).

Art. 2º Os valores constantes das Tabelas de Preços Referenciais do Governo do Estado do
Espírito Santo serão utilizados como base referencial nas licitações, dispensas e inexigibilidades
para  compra  de  materiais  e  contratação  de  serviços,  sendo  desnecessárias  novas  consultas  ao
mercado.

Art. 3º As empresas participantes dos processos licitatórios ofertarão seus preços visando
obter percentuais de redução sobre o preço referencial, sendo vencedora a que oferecer o maior
percentual de redução ou menor preço ou lance.

Art. 4º Nos procedimentos licitatórios, o valor referencial a ser considerado será aquele em
vigência quando da apresentação das propostas.

Art.  5º Nos  procedimentos  licitatórios  deflagados,  cujos  valores  máximos  indicados
excedam os constantes na Tabela de Preços Referenciais do Governo do Estado do Espírito Santo,
caberá ao licitante reajustar os valores informados nos autos de forma adequar o edital aos termos
deste decreto, e, não sendo possível o ajuste, as licitações deverão ser revogadas.

Art. 6º Os órgãos e entidades da Administração Municipal, Direta, Indireta e Fundacionais
que tenham em vigor contratos, cujo valor exceda os constantes nas Tabelas de Preços Referenciais
do Governo do Estado do Espírito Santo, deverão ajustar os mesmos às determinações do presente
Decreto, ou na impossibilidade de adequação os contratos devem ser rescindidos.

Art. 7º A Secretaria Municipal de Administração – Castelo (ES), disponibilizará no Portal
do Município de Castelo (ES) www.castelo.es.gov.br, o presente Decreto e a informação quanto a

http://www.vilavelha.es.gov.br/


data da publicação pelo Governo do Estado do Espírito Santo, no Diário Oficial, das Tabelas de
Preços Referenciais do Governo do Estado do Espírito Santo, que estão disponibilizadas nos sites
www.seger.es.gov.br e www.compras.es.gov.br.

Art. 8º A Secretaria Municipal de Administração, orientará através de Instrução Normativa,
os Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal do Poder Executivo Municipal sobre a
forma de estabelecer preços  referenciais  para os itens não contemplados nas Tabelas de Preços
Referenciais do Governo do Estão do Espírito Santo.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Castelo (ES),       de Maio de 2017.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

http://www.compras.es.gov.br/
http://www.seger.es.gov.br/

