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PORTARIA Nº 0016/2013, DE 02 DE JANEIRO DE 2013.  
 
 
 

“Dispõe sobre instituição e 
nomeação dos membros do 
Órgão Gerenciador de Sistema 
de Registro de Preços do 
Município de Nanuque-MG, 
previsto no Decreto Municipal 
n°032/2004, de 13/12/2004, o qual 
regulamentou o §3º, do art. 15 da 
Lei Federal 8.666/93, e dá outras 
providências” 

 
 
 
O Prefeito Municipal de Nanuque/MG, no uso regular das atribuições 
que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e nos termos do disposto 
no art. 125 do Decreto Municipal nº032/2004, que regulamenta o 
parágrafo 3º, do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. 
                                                                     
                                       RESOLVE: 
 
Art. 1º - Instituir o Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de 
Preços do Município de Nanuque-MG, o qual será composto pelos 
seguintes membros: 
 
Presidente: Marizete Ferreira Santiago Portugal;   
Secretário: Renato Inácio dos Santos;  
Membro: Elaine Cristina Batista Matos;  
Membro: Rafael Xavier de Oliveira   
Secretária: Flávia Oliveira Morais  
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Artigo  2º. Cumpre ao Órgão Gerenciador conduzir o 

conjunto de procedimentos do certame para Registro de Preços e 
Gerenciamento da Ata de Registro de Preços e Gerenc iamento  
dele decorrente, bem como acompanhamento e direção de tudo 
mais quanto referir-se ao citado sistema de registr o, podendo 
inclusive, mediante referendum do chefe do executiv o, editar 
instruções para melhor andamento dos seus trabalhos ; 

 
Parágrafo único: caberá ao Órgão Gerenciador a 

prática de todos os atos de controle, administração  e execução do 
SRP Sistema de Registro de Preço, e ainda o seguint e: 
 
I – convidar mediante correspondência eletrônica ou  outro meio 
eficaz, os órgão e entidades para participarem do R egistro de 
Preço; 
 
II – Consolidar todas as informações relativas à es timativa 
individual e total de consumo promovendo a adequaçã o dos 
respectivos projetos básicos encaminhados para aten der aos 
requesitos de padronização e racionalização; 
 
III – Promover todos os atos necessários à instruçã o processual 
para realização do procedimentos licitatórios perti nentes, 
inclusive a documentação das justificativas nos cas os em a 
restrição à competição for admissível pela lei; 
 
IV – Realizar a necessária pesquisa de mercado com vistas à 
identificação dos valores a serem licitados; 
 
V – Confirmar junto aos órgãos solicitantes da admi nistração a 
sua concordância com o objeto a ser licitado, inclu sive quanto 
aos quantitativos e projetos básicos; 
 
VI – Assinar todo o procedimento licitatório, bem c omo os atos 
dele decorrentes, tais como assinatura da ata e o 
encaminhamento de sua cópia aos solicitantes; 
 
VII – Gerenciar a ata de registro de preços, provid enciando a 
indicação sempre que solicitado dos fornecedores, p ara 
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 atendimento às necessidades da administração, obede cendo a 
ordem de classificação e os quantitativos de contra tação 
definidos pelos participantes da ata; 
 
VIII – conduzir os procedimentos relativos a eventu ais 
renegociações dos preços registrados e a aplicação de 
penalidades por descumprimento do pactuado na Ata d e Registro 
de Preços; 
 
XV – Realizar quando necessário, prévia reunião com  os 
solicitantes, viasando informá-los das peculiaridad es do SRF e 
coordenar a qualificação mínima dos respectivos ges tores 
indicados; 
 
X – Outras atividades afins. 
 

 
Artigo 3º.  Esta portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições que forem contrárias em 
especial à portaria nº.605/2009. 

 
Registre-se, Publique-se e Cumpram-se. 
 
 

Gabinete do Prefeito, aos dois dias do mês de janeiro de 2013. 
 

 
 
 
 

Ramon Ferraz Miranda 
Prefeito Municipal 

 
 
 


