
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Procuradoria-Geral de Justiça

Resolução nº 014/2011-/PGJ, de 12 de agosto de 2011. 
 

Implanta o Sistema de Registro de Preços no âmbito do Ministério 
Público de Mato Grosso do Sul. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 7º, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 72, de 18 de janeiro de 1994, e; 

CONSIDERANDO os  princípios  norteadores  da  Administração  Pública  que  abrangem  aos 
procedimentos licitatórios,  mais especificamente os da legalidade,  isonomia,  competitividade, 
eficiência e economicidade; 

CONSIDERANDO a  constante  busca  pela  racionalização  e  otimização  dos  recursos 
orçamentários;

RESOLVE: 

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, o 
Sistema de Registro de Preços, destinado à seleção de preços de bens e serviços para eventuais e 
futuras contratações, as quais obedecerão às disposições contidas nesta Resolução. 

Art. 2º. Para os efeitos desta norma, são adotadas as seguintes definições: 

I - Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro formal de preços 
relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras; 

II  -  Ata  de Registro de  Preços  -  documento  vinculativo,  obrigacional,  com característica  de 
compromisso  para  futura  contratação,  no  qual  se  registram  os  fornecedores,  os  preços,  as 
condições  e  as  quantidades  a  serem praticados,  nos  termos  do instrumento  convocatório  da 
licitação e das propostas apresentadas. 

Art.  3°. O  Sistema  de  Registro  de  Preços,  desde  que  autorizado  pelo  Procurador-Geral  de 
Justiça, Procurador-Geral Adjunto de Justiça Administrativo ou pelo Secretário-Geral, poderá ser 
adotado nas seguintes hipóteses: 

I  -  quando,  pelas  características  do  bem  ou  serviço,  houver  necessidade  de  contratações 
frequentes;  

II  - quando for mais conveniente a aquisição de bens com entrega parcelada ou contratação 
eventual de serviços; 

III - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser 
demandado. 

IV – quando, devidamente justificada e caracterizada a vantagem econômica, para aquisição de 
bens e serviços de informática. 
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Art.  4º. O  Sistema  de  Registro  de  Preços  será  realizado  por  licitação,  nas  modalidades 
concorrência ou pregão - tipo menor preço, nos termos das Leis n. 8.666, de 21 de junho de 
1993, n. 10.520, de 17 de julho de 2002, e Decreto Estadual nº 11.676, de 17 de agosto de 2004,  
será precedida de ampla pesquisa de mercado. 

Parágrafo  único.  Excepcionalmente  poderá  ser  adotado,  na  modalidade  concorrência,  o  tipo 
técnica e preço, a critério do Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral Adjunto de Justiça 
Administrativo e Secretário-Geral. 

Art.  5º. O Sistema de Registro de Preços será gerenciado pela  Secretaria  de Administração 
indicada para a finalidade, à qual compete, supervisionado pelo Secretário-Geral: 

I  -  promover  todos os atos necessários à instrução processual  para a realização da licitação, 
inclusive a documentação das justificativas em que a restrição à competitividade for admissível 
pela lei; 

II - realizar ampla pesquisa de mercado; 

III - gerenciar as Atas de Registro de Preços; 

IV - conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e à 
aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou no 
contrato; 

Art. 6º. As Atas de Registro de Preços serão publicadas no Diário Oficial do Ministério Público 
do Estado de Mato Grosso do Sul – DOMP-MS e ficarão disponíveis durante a sua vigência. 

§ 1º. O Ministério Público poderá registrar os preços dos fornecedores remanescentes, atendida a 
ordem de classificação.

§ 2º. Poderão ser registrados tantos fornecedores quantos necessários para que seja atingida a 
quantidade total estimada do item ou lote. 

Art. 7º. Fica a critério do Ministério Público, em defesa do interesse público, a não utilização das 
Atas  de  Registro  de  Preços  e  poderá  ser  realizada  licitação  específica  para  a  contratação 
pretendida,  assegurado  ao  beneficiário  de  Ata  de  Registro  de  Preço  a  preferência  no 
fornecimento de bens ou prestação de serviço em igualdade de condições.  

Art. 8º. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não poderá ser superior a um ano, 
computadas neste as eventuais prorrogações.  

Parágrafo único. Será admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, da 
Lei  nº  8.666/93,  quando  a  proposta  continuar  se  mostrando  mais  vantajosa,  em  caráter 
excepcional, devidamente justificado e mediante autorização do Procurador-Geral de Justiça.  

Art. 9º. Será cancelado o registro do fornecedor, quando presentes razões de interesse público 
devidamente fundamentadas ou quando o fornecedor: 
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I - descumprir total ou parcialmente as condições do edital que deu origem à Ata de Registro de 
Preços;  

II - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pelo Ministério Público, sem justificativa aceitável;  

III  -  não  aceitar  reduzir  o  preço  registrado,  na  hipótese  de  este  tornar-se  superior  àqueles 
praticados no mercado; 

IV -  não  assinar  o  contrato  ou retirar  o  instrumento  equivalente  no  prazo estabelecido  sem 
justificativa aceitável. 

Parágrafo  único.  No  caso  de  cancelamento  do  registro,  o  fornecedor  terá  assegurado  o 
contraditório e a ampla defesa. 

Art. 10. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço quando ocorrer 
caso fortuito, ou de força maior, devidamente comprovado, que venha a comprometer a perfeita 
execução contratual, facultando-se ao Ministério Público a aplicação das penalidades previstas 
no edital. 

Art. 11. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro 
de Preço.  

§ 1º.  Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos  devidamente 
comprovadas,   estes poderão ser revistos, visando o restabelecimento da relação inicialmente 
pactuada, em decorrência de  situações previstas na alínea “d” do inciso II do caput e  do § 5º, 
ambos do art. 65 da Lei 8.666/93.  

§  2º.  A  qualquer  momento,  os  fornecedores  classificados  e/ou  registrados  poderão  ser 
convocados para a apresentação de preços mais baixos. 

§ 3º. No caso previsto no § 2º deste artigo, o Ministério Público fixará o preço máximo a ser 
aceito.  

Art. 12. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata 
o art. 9º, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação  comprobatória da elevação 
dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de 
fabricantes,  notas  fiscais  de  aquisição,  de  transporte,  encargos  e  outros,  alusivos  à  data  de 
apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 

§ 1º. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas 
oficiais e outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo 
todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pelo Ministério 
Público. 

§ 2º. O Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral Adjunto de Justiça Administrativo ou o 
Secretário-Geral decidirá sobre a revisão dos preços no prazo de 10 (dez) dias úteis, salvo por 
motivo de força maior, devidamente justificado no processo. 
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§ 3º. No transcurso da negociação de revisão de preços tratada no art. 9º, ficará o fornecedor 
condicionado  a  atender  as  solicitações  de  fornecimento  nos  preços  inicialmente  registrados, 
ficando garantida a compensação do valor negociado para os produtos já entregues, em caso do 
reconhecimento  pelo  Procurador-Geral  de  Justiça,  Procurador-Geral  Adjunto  de  Justiça 
Administrativo  ou  pelo  Secretário-Geral  do  rompimento  do  equilíbrio  econômico-financeiro 
originalmente estipulado. 

§  4º.  No  reconhecimento  do  desequilíbrio  econômico-financeiro  do  preço  inicialmente 
estabelecido,  o órgão gerenciador,  se julgar  conveniente,  poderá optar pelo cancelamento do 
preço, resguardada a compensação elencada no parágrafo anterior, liberando o fornecedor do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação. 

Art. 13. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, 
caberá ao órgão gerenciador  da Ata promover as necessárias negociações com o fornecedor, 
mediante as providências seguintes:   

I – convocar o fornecedor primeiro classificado, visando a estabelecer negociação para redução 
dos preços originalmente registrados e a sua adequação ao praticado no mercado; 

II  –  liberar  o  fornecedor  primeiro  classificado  do  compromisso  assumido,  se  frustrada  a 
negociação com o mesmo; 

III  –  convocar  os  demais  fornecedores  registrados,  na  ordem  de  classificação,  visando  a 
promover igual negociação. 

Art.  14. Quando o preço registrado tornar-se inferior  aos preços praticados no mercado e o 
fornecedor  não  puder  cumprir  o  compromisso  inicialmente  assumido  poderá  mediante 
requerimento,  devidamente  instruído,  pedir  revisão  dos  preços  ou  o  cancelamento  do  preço 
registrado, comprovadas as situações elencadas no art. 

65, inciso II alínea “d” ou § 5º, ambos da Lei 8.666/93, caso em que o órgão gerenciador poderá 
estabelecer  negociação  com os  classificados  visando  à  manutenção  dos  preços  inicialmente 
registrados; 

§ 1º. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de 
Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.  

§  2º.  Não  havendo  êxito  nas  negociações  de  que  trata  este  artigo  e  o  anterior,  estes  serão 
formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote  pelo 
órgão gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação de 
penalidades. 

Art. 15. A formalização do pedido ao fornecedor do bem ou serviço dar-se-á por intermédio de 
instrumento contratual, nota de empenho de despesa ou similar, conforme disposto no art. 62 da 
Lei n. 8.666/93. 

§ 1º O pedido obriga o fornecedor a efetuar a entrega dos produtos ou executar os serviços pelo 
valor registrado.  
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§ 2º. Não localizado o fornecedor, a comunicação será realizada mediante publicação no Diário 
Oficial do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul – DOMP-MS, por uma vez, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir do prazo lá estipulado e facultando-se ao 
Ministério Público a aplicação das penalidades previstas no edital. 

§ 3º Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua duração disciplinada 
nos respectivos instrumentos convocatórios  da licitação, observado o disposto no art. 57 da Lei 
n. 8.666/93. 

§  4º Nas contratações  decorrentes  do sistema de Registro de Preços  deverá ser  respeitada a 
ordem de classificação constante na ata.

Art. 16. O edital de licitação para registro de preços conterá, obrigatoriamente, sem prejuízo do 
disposto em lei: 

I - a estimativa das quantidades a serem adquiridas ou dos serviços a serem contratados no prazo 
de validade do registro; 

II - a quantidade mínima de unidades a serem fornecidas, por item, no caso de bens; 

III - o prazo de validade do registro de preço; 

IV - as penalidades a serem aplicadas por descumprimento das condições estabelecidas. 

Parágrafo único. O edital poderá admitir como critério de adjudicação a oferta de desconto sobre 
a tabela de preços praticados no mercado, nos casos de peças de veículos, passagens áreas e 
outros processos similares.  

Art. 17. Após a homologação, a convocação para a assinatura da Ata de Registro de Preços 
respeitará a ordem e a quantidade de fornecedores classificados e terá efeito de compromisso de 
fornecimento nas condições estabelecidas nesta Resolução. 

Art. 18. Os preços registrados poderão ser suspensos:  

I - pelo Ministério Público, quando for por ele julgado que o fornecedor esteja temporariamente 
impossibilitado de cumprir as exigências do edital, ressalvadas as contratações já levadas a efeito 
até a data da decisão; 

II  -  a  pedido  do  fornecedor,  mediante  solicitação  por  escrito,  quando  comprovada  a 
impossibilidade temporária de cumprir as exigências do edital, o qual fica sujeito às penalidades 
ali previstas.  

Art. 19. Não será admitida a utilização da Ata de Registro de Preços do Ministério Público do 
Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul  por  qualquer  outro  órgão  ou  entidade  da  Administração 
Pública.REVOGADO PELA   Resolução nº 028-2012-PGJ, de 11 de julho de 2012  

Art.  20. Aplicam-se  a  esta  Resolução,  no  que  for  compatível,  os  dispositivos  das  Leis  n. 
8.666/93, 10.520/2002 e Decretos Estaduais nº 11.676/2004 e 11.759/2004. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ana_borges/Configura%C3%A7%C3%B5es%20locais/Temporary%20Internet%20Files/2012/Resolu%C3%A7%C3%B5es%202012/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20n%C2%BA%20028-2012-PGJ,%20de%2011%20de%20julho%20de%202012..doc


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Procuradoria-Geral de Justiça

Art. 21. Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral de Justiça. 

Art. 22. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Campo Grande-MS, 12 de agosto de 2011.

Paulo Alberto de Oliveira
Procurador-Geral de Justiça
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