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ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 5772, DE O 1 DE SETEMBRO DE 2009 
Autoriza o Poder Executivo a aderir aos 
Sistemas de Registro de Preços de outros 
órgãos ou entidades e a disponibilizar as do 
Município para os demais. 
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O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do artigo 51 da Lei 
Orgânica do Município de Bauru, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal de 
Bauru aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1º - O Município de Bauru e as respectivas entidades vinculadas, Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru, Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru e Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano 
e Rural de Bauru, poderão utilizar r~iprocamente os sistemas de registro de 
preços, bem como utilizar o Sistemas de Registro de Preços da União, do Distrito 
Federal, dos Estados e demais Municípios, que possuam população igual ou 
superior a 400 mil habitantes, desde que prevista tal possibilidade no edital de 
licitação do registro de preços. 

Parágrafo único -A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, bem como as respectivas 
autarquias, fundações e demais órgãos vinculados, também poderão utilizar-se dos 
registros de preços de que trata o caput, desde que expressamente prevista esta 
possibilidade no edital de licitação. 

Art. 2° -

Art. 3° -

Art. 4° -

Art. 5° -

A utilização das Atas de Registro de Preços pelo Município de Bauru e as 
respectivas entidades vinculadas, nos termos do artigo 1 º obedecerá ao seguinte: 

1 - autorização do órgão gestor da ata, após a sua lavratura; 

II - avaliação em processo próprio de que os preços e condições são 
vantajosos, realizando a devida pesquisa e certificadõ pêfa -ãúforidade· -
competente; 

III - avaliação de limites para adesão a registro de preços realizados por outro 
órgão ou entidade. 

As aquisições por órgão ou entidade não poderão superar a 100% (cem por cento) · 
dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 

Detectada falhas na licitação para registro de preços, deverá imediatamente o 
órgão se abster de autorizar adesões à respectiva ata. 

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nelas estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde 
que esse fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5772/09 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Bauru, O 1 de setembro de 2009 

RO~~STINHOMENDONÇA 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Pr-REFE::z:. IT:ZC2 . 
~F , 

L S O 
SECRETÁRIO DO GÓC S JURÍDICOS 

Registrada no Departamento de Comunicação e D entação da Prefeitura, na mesma data. 

~~,·~ A TAVARES 
RESPONDENDO PEL DEPARTAMENTO 
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