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Alterações na Norma de Procedimento SCL n.º 008 (Utilização de ARP) 
 

O Decreto 4.434-R/2019, publicado em 17/05/2019, alterou a redação do inc. II do art. 

9º do Decreto 1.790-R/2007, que passou a vigorar com a seguinte redação: 

II - assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser 
procedida atenda aos seus interesses, informando ao órgão gerenciador eventual 
desvantagem quanto à sua utilização. 
 

Com a retirada da expressão “sobretudo quanto aos valores praticados”, os Órgãos 

Participantes ficam desobrigados de realizar pesquisa de preços a cada utilização de uma 

Ata. 

Diante disso, a SEGER realizou a revisão da Norma de Procedimento SCL n.º 008, 

referente à Utilização de Ata de Registro de Preços, conforme Portaria 15-R/2019, publicada 

em 22/05/2019. 

As alterações foram as seguintes: 

1) O ateste quanto ao interesse de utilização da ARP, nos termos do inc. II do art. 9º 

do Decreto 1.790-R/2007, foi alocado na tarefa T02 (Elaborar Termo de Utilização), 

deixando a cargo de cada Órgão decidir qual a melhor forma de fazê-lo, ante ao caso 

concreto e às especificidades do objeto. 

2) Foram suprimidas as tarefas T03 (Realizar a pesquisa de preços), T04 (Elaborar 

mapa comparativo de preços e manifestação) e T05 (Analisar a instrução processual), 

tornando todo o procedimento mais célere. 

3) A tarefa "Emitir nota de reserva orçamentária" foi realocada para antes de "Autorizar 

contratação e emissão de empenho", incluindo nessa última a observância à 

necessidade de proceder à declaração exigida pela LRF, conforme o caso. Tal 

alteração decorreu de solicitação de alguns órgãos, pois o Ordenador só emite a 

citada declaração após a manifestação do GPO quanto à disponibilidade 

orçamentária. 

4) Em Informações Adicionais, excluímos o item referente à Pesquisa de Preços e 

incluímos o item 7.4, esclarecendo quanto à possibilidade de realização de trâmites 

adicionais, além dos previstos na norma, conforme planejamento e necessidades do 

Órgão. 

Em 22/05/2019 
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Anexos: 
Parecer PGE/PCA 407/2019 
Manifestação SECONT 




































