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DECRETO Nº 925 DE 02 DE SETEMBRO DE 2015 

 

“Disciplina a aplicação no âmbito da 

Administração Pública municipal direta e 

indireta, de dispositivos da Resolução TCE/AC 

nº 97/2015 e dá outras providências”. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, Capital do Estado do 

Acre, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 58, incisos V e 

VII, da Lei Orgânica do Município; 

Considerando a Resolução TCE nº 097, de 14 de maio de 2015, que 

dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios, dispensas e 

inexigibilidades, adesão à ata de registro de preços, e contratos no Portal de 

Licitações – LICON do Tribunal de Contas do Estado do Acre; 

Considerando a obrigatoriedade do cadastramento das informações 

no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da publicação ou assinatura 

do ato; 

Considerando a descentralização administrativa por meio da 

delegação de competência aos Secretários Municipais e equiparados; 

 Considerando a responsabilização pessoal do agente que atuar com 

incúria, negligência ou improbidade, prevista no art. 24, inciso VI da Lei nº 

1.959/2013; 

Objetivando a atuação harmônica, planejada e transparente e a 

prevenção de riscos e a correção de desvios, 

 

DECRETA: 

Art. 1° Os procedimentos que tratam do cadastramento, envio e 

atualização de informações no Portal de Licitações – LICON observarão as 

exigências da Resolução nº 097/2015 do Tribunal de Contas do Estado do Acre e 

as disposições deste Decreto. 
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Art. 2º Para os efeitos deste Decreto consideram-se responsáveis 

pelas atividades de cadastramento, envio e atualização de informações no Portal de 

Licitações – LICON: 

 

I – O Titular: na Administração direta, o Secretário Municipal ou 

equiparado na forma da Lei e o gestor de fundo municipal; e na Administração 

indireta, o Presidente, Diretor-Presidente ou Superintendente; 

 

II – O Responsável por Delegação: servidor formalmente designado 

pelo Titular, para realizar o cadastramento, o envio e as atualizações de 

informações no Portal de Licitações – LICON, referentes aos atos de inexigibilidade 

de licitação, dispensa de licitação, adesão à ata de registro de preços, contratos e 

termos aditivos, de responsabilidade do órgão, fundo ou entidade; 

 

III – Membro de Comissão de Licitação: servidor formalmente 

designado para integrar a Comissão Permanente de Licitação ou a Comissão 

Especial de Licitação, com a função de receber, examinar e julgar todos os 

documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de 

licitantes. 

CAPÍTULO I 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 3º Compete aos Membros da Comissão Permanente de Licitação 

e da Comissão Especial de Licitação, o cadastramento, envio e atualizações das 

licitações por elas instauradas. 

Art. 4º Compete ao Titular do órgão, fundo ou entidade municipal, em 

cada esfera de atuação, o cadastramento, o envio e as atualizações dos processos 

de inexigibilidade, de dispensa de licitação, de adesões a atas de registros de 

preços, e dos contratos e respectivos aditivos deles decorrentes. 
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Art. 5º Os Membros das Comissões Permanente e Especial de 

Licitação e os Titulares dos órgãos, fundos e entidades municipais, são 

responsáveis pelo controle das atividades e dos prazos estabelecidos na Resolução 

TCE nº 097/2015, inclusive quanto ao pagamento da multa prevista no art. 5º da 

referida Resolução, que venha a ser imputada. 

 

CAPÍTULO II 

DA DESIGNAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS POR DELEGAÇÃO 

 

Art. 6º Até o dia 04 de setembro de 2015, os Titulares, por meio de 

portaria devidamente publicada no Diário Oficial do Estado, designarão, no mínimo, 

dois servidores Responsáveis por Delegação para efetuar, de forma rotineira, as 

atividades de cadastramento, envio e atualizações de informações no Portal LICON, 

referentes à inexigibilidade de licitação, dispensa de licitação, adesão à ata de 

registro de preços, contratos e termos aditivos de responsabilidade do respectivo 

órgão, fundo ou entidade municipal. 

 

CAPÍTULO III 

DO CADASTRAMENTO PRÉVIO DOS RESPONSÁVEIS 

 

Art. 7º O acesso ao Portal de Licitações – LICON dar-se-á mediante o 

cadastramento prévio dos Titulares, dos Responsáveis por Delegação e dos 

Membros de Comissão de Licitação, no Portal do GESTOR do Tribunal de Contas 

do Estado devendo, para tanto, serem observadas as disposições da Resolução 

TCE nº 070/2012, e os seguintes prazos e orientações: 

 

I – Até o dia 4 de setembro de 2015: os Titulares dos órgãos, fundos e 

entidades municipais, deverão renovar seus cadastros ou solicitar o cadastramento 

no Portal do GESTOR, conforme o caso; 
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II – Até o dia 8 de setembro de 2015: os Responsáveis por Delegação 

deverão solicitar o seu cadastramento no Portal do GESTOR; 

 

III – Até o dia 11 de setembro de 2015: os Titulares e os Responsáveis 

por Delegação na Administração Direta, inclusive fundos municipais, enviarão para 

a Controladoria-Geral do Município os documentos especificados na Resolução 

TCE nº 070/2012, art. 4º, § 1º, itens 2 a 6, para conferência; 

 

IV – Até o dia 16 de setembro de 2015: o Chefe do Poder Executivo e 

os Titulares das entidades da Administração Indireta encaminharão ao Tribunal de 

Contas do Estado, os documentos para efetivação do cadastramento dos 

responsáveis, na forma estabelecida na Resolução TCE nº 070/2012, art. 4º e neste 

Decreto.  

 

CAPÍTULO IV 

DA COOPERAÇÃO TÉCNICA 

 

Art. 8º A partir da data da publicação deste Decreto, os servidores que 

já estiverem devidamente cadastrados no Portal do GESTOR, inclusive os Membros 

das Comissões Permanente e Especial de Licitação, deverão efetuar o teste piloto 

no Portal de Licitações – LICON, compreendendo o cadastramento, envio e 

atualizações de editais de licitações, dos atos de inexigibilidade, dispensa, adesão à 

ata de registro de preços, e dos contratos e termos aditivos em vigor, na forma 

estabelecida no Termo de Cooperação de 03/08/2015, firmado entre o Tribunal de 

Contas do Estado do Acre e o Município de Rio Branco. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 9º A Controladoria-Geral do Município e a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e Finanças prestarão a assessoria necessária à 

execução do disposto neste Decreto, no âmbito de suas competências. 
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Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Rio Branco-Acre, 02 de setembro de 2015, 127º da República, 113º do 

Tratado de Petrópolis, 54º do Estado do Acre e 132º do Município de Rio Branco. 

 

Marcus Alexandre 
Prefeito de Rio Branco  

 
PUBLICADO NO D.O.E 
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