
 DECRETO N. º 108, de 28 de abril de 2021. 

 

“DESIGNA SERVIDORES PARA INTEGRAREM A COMISSÃO 

DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS DO MUNICÍPIO DE 

PASSOS MAIA, SC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

OSMAR TOZZO, Prefeito Municipal de Passos Maia, Estado de Santa 

Catarina, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, Inciso V 

da Lei Orgânica Municipal: 

 

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar o recebimento de 

materiais, bem como as atribuições da Comissão de Recebimento de Materiais; 

CONSIDERANDO o disposto no § 8º do art. 15 da Lei federal nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, o recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido 

para a modalidade de convite deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) 

membros''; 

CONSIDERANDO, ainda, o que dispõe os artigos 62, 69, 73 e 74 da Lei 

nº. 8.666/93. 

DECRETA: 

Art. 1º. Ficam designados, para integrarem a Comissão de Recebimento 

de Materiais do município de Passos Maia, SC, os seguintes servidores: 

 

I - Alex Sander Zanchet, Presidente da Comissão; 

II – Ivete Oliva Gandolfi dos Santos; 

III – Andrei Gubert Zanchet. 

 

Art. 2º. Compete à Comissão de Recebimento de Materiais receber os 

materiais ou bens permanentes adquiridos pelo município de Passos Maia, conforme o 

disposto no art. 15, § 8º, da Lei Federal nº 8.666/93. 



Parágrafo Único. São atribuições da Comissão de Recebimento de 

Materiais: 

I. Receber e examinar, no que diz respeito à quantidade e à 

qualidade, o material entregue pelo contratado em cumprimento ao contrato ou 

instrumento equivalente; 

II. Rejeitar o material sempre que estiver fora das especificações 

do Contrato ou instrumento equivalente, ou em desacordo com a amostra 

apresentada na fase de licitação, podendo submetê-la, se necessário, ao exame de 

órgãos oficiais de Metrologia e Controle de Qualidade; 

III. Expedir Termo de Recebimento e Aceitação ou Notificação, 

no caso de rejeição de material, conforme o caso; 

IV. Receber os recursos dirigidos à autoridade superior, 

interpostos contra seus atos; 

V. Rever seus atos, de ofício ou mediante provocação; 

VI. Remeter à autoridade superior o recurso, devidamente 

instruído e informado, sempre que mantiver sua decisão. 

 

Art. 3º. Quando, para a aceitação do material adquirido, for necessário 

conhecimento técnico em área específica, a Comissão de Recebimento de Materiais poderá 

valer-se de apoio técnico competente para o respectivo exame técnico dos materiais e/ou 

equipamentos. 

Art. 4°. Ocorrendo a não-aceitação do material ou bem, por qualquer 

motivo, a Comissão de Recebimento de Materiais notificará o fornecedor para, no prazo de 

5 (cinco) dias úteis do recebimento da Notificação, proceder à regularização. 

Art. 5°. Após a verificação da qualidade, quantidade e validade dos 

materiais adquiridos e estando estes de acordo com as especificações exigidas, a Comissão 

de Recebimento de Materiais deverá emitir o Termo de Recebimento e Aceitação. 



Art. 6°. Ocorrendo atrasos na entrega dos materiais ou bens, a unidade 

competente pelo recebimento deverá fazer constar no termo circunstanciado ou por meio 

de certidão própria o número de dias em atraso. 

 Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Passos Maia – SC, 28 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

Osmar Tozzo 

Prefeito Municipal. 

 

 

 

Certifico que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa 

Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em observância ao disposto no Art. 91-A da Lei 

Orgânica Municipal. 
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