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Poder Executivo 
 

 

 

DECRETO Nº 3.243, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015 
 
 
ALTERA o Decreto nº 3.012, de 26 de 
janeiro de 2015, que dispõe sobre o  
Sistema Eletrônico de Gestão de Contratos – 
SIGEC. 

 
 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, 

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo  

nº 2015/16568/16596/04674, 
 
 

DECRETA: 
 
 

Art. 1º O Decreto nº 3.012, de 26 de janeiro de 2015, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 1º (...) 
 

§ 2º O SIGEC será disponibilizado na web, por meio do 
endereço eletrônico http://sistemaspmm.manaus.am.gov.br. 

 
Art. 2º Compete à Secretaria Municipal de Finanças, 
Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, por 
intermédio da Unidade Gestora de Compras Municipais – 
UGCM, elaborar políticas, normatizar, padronizar, orientar, 
supervisionar a gestão de contratos no âmbito do Poder 
Executivo. 

 
§ 1º As políticas e diretrizes, incluído o cronograma para 
implantação do SIGEC, serão submetidos à apreciação do 
Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia da 
Informação e Controle Interno – SEMEF. 

 
(...) 

 
§ 4º Quando cabível a UGCM poderá estabelecer preços 
máximos referenciais para contratações de serviços e 
critérios específicos para aditivos e repactuações de 
contratos. 

 
§ 5º Os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal 
devem cadastrar, obrigatoriamente, seus contratos 
vigentes para cumprimento das políticas, normas e 
padrões aprovados. 

 
Art. 3º Atendendo a critérios de otimização de custos de 
gestão, a SEMEF, poderá indicar a centralização de 
contratos específicos. 

 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Manaus, 28 de dezembro de 2015. 

 
 
 

DECRETO Nº 3.244, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015 
 

DISPÕE sobre Sistema Eletrônico de Gestão de 
Estoque, instituído pelo Decreto nº 3.011, de 26 
de janeiro de 2015, e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelos artigos 80, inc. IV e VIII, e 128, inc. I, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de maior transparência, 
racionalização e agilidade no controle do recebimento de materiais e na 
gestão de estoque; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de implementar uma 
moderna administração municipal, com a utilização da tecnologia da 
informação; 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 73 da Lei n.º 8.666, 
de 21 de junho de 1993; 

 

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 
2015/16568/16596/04674, 

 
DECRETA: 

 
CAPÍTULO I 

DO SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DE ESTOQUES 
 

Art. 1º O Sistema Eletrônico de Gestão de Estoque, 
instituído pelo Decreto nº 3.011, de 26 de janeiro de 2015, será regido 
pelas normas estabelecidas neste Decreto. 

 
§ 1º O Sistema de que trata o caput deste artigo é aplicável 

no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo. 
 
§ 2º O Sistema Eletrônico de Gestão de Estoque será 

disponibilizado na web, por meio do endereço eletrônico 
http://sistemaspmm.manaus.am.gov.br. 

 
Art. 2º Compete à Secretaria Municipal de Finanças, 

Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, por intermédio 
da Unidade Gestora de Compras Municipais – UGCM, a gestão do 
Sistema Eletrônico de Gestão de Estoque. 
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Art. 3º O Sistema Eletrônico de Gestão de Estoque é 
instrumento para a gestão de estoques nos almoxarifados, depósito, 
centro de distribuição ou similares dos órgãos e entidades. 

Parágrafo único. O órgão ou entidade que dispuser de 
solução tecnológica de gestão de estoque que melhor atenda às suas 
necessidades e ao interesse público deve, em conjunto com a SEMEF, 
adotar providências para a integração entre seu sistema e o Sistema PMM. 

 
Art. 4º O Sistema Eletrônico de Gestão de Estoque, 

funcionará de forma integrada com os sistemas corporativos de gestão, 
em especial os sistemas de Gestão de Compras e de Administração 
Financeira, compartilhando, no mínimo, informações de fornecedores, 
licitações, registro de preços, recebimento de materiais, empenho, 
liquidação e pagamento de despesas. 

 
Art. 5º Os órgãos e entidades realizarão, obrigatoriamente, 

um inventário anual de materiais apurando, no mínimo, estoques inicial e 
final, entrada de materiais, consumo, obsolescências, inservíveis, lotes, 
prazo de validade e custo médio estoque. 

Parágrafo único. O inventário anual de que trata o caput 
deste artigo, poderá ser analisado pela SEMEF, por meio da UGCM, 
com finalidade de indicar eventuais erros, falhas ou desvios. 

 
Art. 6º A SEMEF, por meio da UGCM, orientará os 

gestores na definição da curva ABC de materiais, na elaboração de 
catálogos próprios de estoque e na identificação e definição de ponto de 
ressuprimento, lotes de compras econômicos e emergenciais e, ainda: 

 
I – poderá inspecionar os locais de guarda de materiais 

para verificação das condições de armazenagem, lotes, prazo de 
validade e quantidade dos itens em estoque; 

 
II – será a responsável pelas integrações previstas no art. 

3º deste Decreto. 
 

CAPÍTULO II 
DO SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO  

DE RECEBIMENTO DE MATERIAL 
 

Art. 7º Fica instituído o Sistema Eletrônico de Gestão de 
Recebimento de Material, com o objetivo de possibilitar, a gestão sobre o 
processo de entrega de materiais de consumo e materiais permanentes 
adquiridos pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal. 

 

§ 1º O Sistema de que trata o caput deste artigo é aplicável 
no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo. 

 

§ 2º O Sistema Eletrônico de Gestão de Recebimento de 
Material será disponibilizado na web, por meio do endereço eletrônico 
http://sistemaspmm.manaus.am.gov.br. 

 
Art. 8º O recebimento de materiais consumíveis e 

permanentes adquiridos pela Administração Direta e Indireta do Poder 
Executivo por meio de licitação, dispensa de licitação, inexigibilidade ou 
sistema de registro de preços observará o disposto neste Decreto. 

 
Art. 9º Os recebimentos de materiais consumíveis e 

permanentes de que trata o art. 8º deste Decreto serão registrados no 
Sistema Eletrônico de Gestão de Recebimento de Material e no Sistema 
Eletrônico de Gestão de Estoque de Material do Sistema PMM que será 
gerido pela SEMEF, por meio da UGCM. 

 
Art. 10. O Sistema Eletrônico de Gestão Recebimento 

funcionará de forma integrada com outros sistemas de gestão, em 
especial os Sistemas Gestão de Estoques e de Administração 
Financeira, e ainda com o banco de dados de Notas Fiscais Eletrônicas. 
 

Art. 11. Em cumprimento ao disposto no art. 73, inc. II, 
alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o recebimento 
de materiais consumíveis e permanentes, doravante chamados de 
materiais, ocorrerá em duas etapas: 

 

I – recebimento provisório: compreende a recepção de 
materiais entregues pelo fornecedor, devidamente acompanhados do 
empenho e documentos fiscais, para efeito de posterior verificação da 
conformidade; 

II – recebimento definitivo: é a etapa que sucede o 
recebimento provisório e compreende a verificação da conformidade dos 
materiais entregues pelo fornecedor e a emissão de parecer final com 
resultado da inspeção. 

 
Art. 12. O recebimento provisório de gêneros perecíveis e 

alimentação preparada poderá ser dispensado, conforme o disposto no 
art. 74, inc. I, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
Art. 13. O recebimento e a aceitação de materiais de que 

trata este Decreto será confiado à Comissão de Recebimento de 
Materiais, integrada por servidores da UGCM e Subsecretaria de 
Controle Interno do Município – SUBCI, da SEMEF e do órgão ou 
entidade contratante. 

 
§ 1º A UGCM, a SUBCI e os órgãos e entidades 

compradores devem designar, cada um, no mínimo 03 (três) servidores 
para integrar a comissão prevista no caput deste artigo. 

 
§ 2º Os recebimentos serão realizados pelos servidores 

que integram a comissão acima obedecendo a seguinte composição: 
 
I – 01 (um) servidor da UGCM, 01 (um) servidor da SUBCI 

e 01 (um) servidor do órgão ou entidade, quando envolver aquisição de 
valor superior ao disposto art. 24, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 8.666, de 
1993; 

 
II – 02 (dois) servidores do órgão ou entidade e 01 (um) 

servidor da UGCM, quando envolver aquisição de valor igual ou inferior ao 
limite citado no inciso I deste artigo, e igual ou superior a 10% (dez por cento) 
do fixado no art. 23, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 8.666, de 1993; 

 
III – na aquisição de valor inferior a 10% (dez por cento) do 

fixado no art. 23, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 8.666, de 1993, o órgão ou 
entidade designará servidor ou comissão para efetuar o recebimento. 

 
Art. 14.  As etapas de recebimento provisório e definitivo 

poderão ocorrer simultaneamente nos recebimentos relativos ao art. 12, 
§ 2º, inc. III, deste Decreto. 

 
Art. 15. Os servidores designados pela UGCM e SUBCI 

não participarão dos recebimentos nas seguintes hipóteses: 
 
I – nas entregas ocorridas na zona rural da cidade; 
 
II – produtos perecíveis fornecidos diretamente nas 

unidades da Prefeitura; 
 
III – materiais utilizados na pavimentação de vias públicas 

entregues nos locais de execução dos serviços; 
 

IV – gás de cozinha ou medicinal fornecido diretamente 
nas unidades da Prefeitura. 

Parágrafo único. Nas hipóteses acima, os servidores da 
UGCM e SUBCI serão substituídos em igual número por servidores dos 
órgãos ou entidades compradores que integram a comissão de 
recebimento de materiais. 

 

Art. 16. Nos recebimentos de materiais será observado, no 
mínimo: 

 

I – a conformidade do material adquirido quanto ao 
atendimento da especificação, marca, qualidade, quantidade, lote e 
prazo validade do produto, prazo de entrega, condições de embalagem e 
de manuseio, em face aos requisitos exigidos no ato convocatório; 

 

II – a apresentação de documentos de compra, notas de 
empenho, certificados e termos de garantias, quando exigidos no ato 
convocatório; 

 

III – a apresentação de nota fiscal; 
 

IV – as condições de armazenagem do material. 
 

Art. 17. Quando julgar necessário, qualquer membro da 
comissão, por ocasião do recebimento, poderá: 
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I – solicitar inspeções técnicas aos órgãos competentes 
assim como testes de avaliação e verificação da qualidade de material 
cuja aceitação dependa desses procedimentos, de acordo com as 
condições de compra; 

 

II – requisitar o pronunciamento de técnicos para se 
subsidiar de informações que permitam a avaliação mais segura da 
qualidade, resistência e operatividade de material entregue e sua 
conformidade com as especificações e os termos ajustados no ato 
convocatório e no da contratação; 

 

III – solicitar ao fornecedor esclarecimentos referente à 
entrega; 

 

IV – notificar o fornecedor solicitando a substituição dos 
bens que não atenderem a especificação, marca, qualidade, quantidade, 
lote, prazo de validade, condições de embalagem e de manuseio, em 
face aos requisitos exigidos no ato convocatório. 

 
Art. 18. A manifestação dos membros da comissão será 

registrada, obrigatoriamente, no Sistema Eletrônico de Gestão de 
Recebimento de Material do Sistema Compras Manaus. 

 

§ 1º Cada membro da comissão relatará as circunstâncias 
do recebimento, especialmente quanto ao atendimento das 
especificações, quantidade, lote, prazo de validade, documentações e 
condições de armazenagem, indicando se o material entregue está 
conforme ou em desacordo. 

 

§ 2º a indicação de material em desacordo ocorrerá quando 
verificados vícios, defeitos ou incorreções no material entregue, problemas 
nas condições de armazenagem que inviabilizem o recebimento do 
material ou incorreções na documentação de entrega do produto; 

 

§ 3º a indicação de material conforme ocorrerá quando 
verificado o cumprimento das condições e especificações estabelecidas 
na proposta aceita e no empenho, relativas à quantidade, lote, prazo de 
validade, qualidade, entrega em tempo hábil e condições favoráveis de 
armazenagem. 

 

§ 4º Quando houver indicação de material em desacordo, 
por pelo menos um membro da comissão será emitido Termo de 
Compromisso de troca ou ajuste concedendo ao fornecedor prazo para 
substituição do material quando cabível. 

 
Art. 19. Após a inspeção, se a maioria dos membros da 

comissão indicar que o material está conforme, o parecer final será de 
aceitação do material e será emitido documento comprobatório do 
recebimento em até 48 (quarenta e oito) horas, após validação no 
Sistema Eletrônico de Gestão de Estoque, doravante denominado Termo 
Circunstanciado de Recebimento – TCR. 

 

§ 1º Em nenhuma hipótese o TCR poderá ser emitido sem 
o registro do recebimento de materiais no Sistema Eletrônico de Gestão 
de Recebimento de Material do Sistema Compras Manaus. 

 

§ 2º A emissão do TCR independe do valor da aquisição. 
 

§ 3º Quando apenas parte do material entregue estiver 
conforme, será emitido um TCR considerando, exclusivamente, a 
quantidade aceita. 

 

§ 4º A liquidação e o pagamento da despesa estão 
condicionados à existência do respectivo TCR. 

 
Art. 20. Quando a maioria dos membros da comissão 

indicar que o material está em desacordo, o parecer final será de recusar 
o recebimento e devolver o material ao fornecedor. 

Parágrafo único. Nos casos de recusa e devolução do 
material, será emitido documento denominado Termo Circunstanciado 
de Não Recebimento – TCNR. 

 
Art. 21. A Comissão de Recebimento poderá propor, para 

decisão da respectiva autoridade competente, sem prejuízo do dever de cada 
órgão ou entidade, a aplicação de penalidades a fornecedores e contratados 
pelo descumprimento de condições de entrega de material, especialmente 
quanto ao atendimento de condições previstas nos instrumentos 
convocatórios de licitação ou no termo de contratação. 

Art. 22. A UGCM encaminhará à Subsecretaria Municipal 
de Controle Interno da SEMEF relatório trimestral contendo todos os 
recebimentos de materiais recusados e aceitos realizados no período, 
contendo, no mínimo, o valor do recebimento, a nota de empenho, a 
nota fiscal, a identificação dos membros da comissão ou responsável 
pelo recebimento. 

 
Parágrafo único. O relatório de que trata o caput deste 

artigo ficará disponível para visualização no portal do Sistema Compras 
Manaus. 
 

CAPÍTULO III 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 23. O Sistema Eletrônico de Gestão de Recebimento 

de Material por meio da integração com o Sistema de  
Administração Financeira disponibilizará as notas de empenho emitidas 
pelos órgãos e entidades com a indicação da data de entrega ao 
fornecedor. 

 
Parágrafo único. Os órgãos e entidades devem  

registrar no Sistema Eletrônico de Gestão de Recebimento de Material a 
data da entrega da nota de empenho ao fornecedor em até 07 (sete) 
dias úteis. 

 
Art. 24. Para o cumprimento do disposto neste Decreto os 

órgãos deverão facilitar o acesso de servidores designados pela UGCM 
e SUBCI aos almoxarifados, depósitos, centros de distribuição ou 
similares. 

 
Art. 25. Compete à SEMEF, através da UGCM  

elaborar políticas, normatizar, padronizar, orientar e supervisionar os 
Sistemas Eletrônicos de Gestão de Estoques e de Recebimento de 
Materiais. 

 
§ 1º As políticas e diretrizes, nelas incluindo o cronograma 

para implantação nos órgãos e entidades da Administração Pública 
Municipal, de que trata o caput deste artigo serão submetidas à 
apreciação do Secretário de Finanças, Tecnologia da Informação e 
Controle Externo e aprovadas mediante ato específico. 

 
§ 2º As normas e padrões de que trata o caput deste artigo 

serão aprovadas mediante instruções normativas expedidas pela 
SEMEF, por intermédio da UGCM. 

 
Art. 26. A SEMEF, por meio da UGCM disponibilizará no 

portal do Sistema Compras Manaus informações sobre o andamento dos 
recebimentos. 
 

Art. 27.  A SEMEF, por meio da UGCM providenciará, no 
prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da publicação 
deste Decreto, as adequações necessárias no Sistema Eletrônico de 
Gestão de Recebimento de Material do Sistema Compras Manaus. 
 

Art. 28. Revogadas as disposições em contrário, em 
especial o Decreto nº 3.011, de 26 de janeiro de 2015, este Decreto 
entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Manaus, 28 de dezembro de 2015. 
 

 


