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DECRETO Nº 1.071 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

Dispõe sobre a utilização do Sistema de Preços
Referenciais doGoverno do Estado do Espirito Santo,
visando referenciar as compras governamentais no
âmbito da Administração do Municrpio de Piúma e da
outras providências.

JOSÉ RICARDO PEREIRA DA COSTA, Prefeito do Municipio de Piúma Estado do
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e, -

CONSIDERANDO a necessidade de fixação de critérios homogêneos de custos;

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8. 666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, objetivam a livre concorrência entre os agentes econômicos; -

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

CONSIDERANDO ser indispensável fornecer parâmetros de avaliação objetiva
aos órgãos de controle interno do Município de Piúma,

CONSIDERANDO que os administradores públicos são responsáveis pela
adequada aplicação dos recursos que lhes são confiados pela população, e

CONSIDERANDO que as Tabelas de Preços Referenciais do Governo do Estado do

Espírito Santo poderão também ser utilizadas pelos Municípios, DECRETA:

Art. 19 Fica regulamentado o uso do Sistema de Preços Referenciais do Governo
do Estado do Espirito Santo, criado pelo Decreto Estadual nº 3608—R, de 09 de julho de 2014, com

vistas a referenciar as compras governamentais no âmbito da Administração Pública do Municipio dePiúma. ' ' '
_.Art 2º Os valores constantes das Tabelas de Preços Referenciais do Governo do

Estado do Espirito 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.,

, 519 Devido a sazonalidade dos itens de gêneros alimentícios, os orgãos poderão
adotar como prática. de Classificaçao das empresas participantes dos processos licitatórios o maior

percentual de redução sobre o, preço referencial, sendo vencedºra a que oferecer o maior percentual
de desconto

& 29 Caso o órgão opte por utilizar o critério de maior percentual. de desconto,
citado no & lº, a empresa vencedora do certame fornecerá o item com base no preço referencial da
tabela vigente no mês em que for realizada a entrega constante na ordem de fornecimento No caso

do & lª, o orgão deverá aplicar o percentual de desconto sobre o preço referencial da tabela vigente
no mês em que for realizada a entrega. -

Art. 39 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.
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Art. 49 Nos procedimentos licitatórios, o valor referencia] a ser considerado será
aquele em vigência quando da apresentação das propostas.

Art. Sº Nos procedimentos licitatórios já deflagrados, cujos valores máximos
indicados excedam os constantes na Tabela de Preços Referenciais do Governo do Estado do Espirito
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 poderão ser revogadas.

Art. Bº A Em caso de reajuste, repactuação e reequilíbrio econômico-financeiro
das contratações de serviços terceirizados em que possua Preço Referencial, deverão ser adotados
como limite os preços estabelecidos na Tabela de Preços Referenciais do Governo do Estado do
Espírito Santo.

Art. 79 As Tabelas de Preços Referenciais do Governo do Estado do Espirito Santo
encontram—se disponibilizadas nos sites www.seger.es.gov.br e www.compras.es.gov.br.

Art. Bº O descumprimento deste Decreto implicará na apuração de
responsabilidades nos termos da legislação.

Art. 99 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Piúma (ES), 02 dejaneiro de .2017

% coX.../k_sw " .a' '
J RICARDO PE EIRA DA CDSÍA

Prefeito Municipal

e? u se LIGA me";
fiª Ígédiíf. dame-feitura oe Piúmaa. e! rgânica do unici io
E,, sz, , or , ªo;

Domelia S. Barros
Secreraoa de Gai: bete

PMP iii,-QT. Nº 52???

Página 2 de 2

(! "f,
'1'


