
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm 

Constituição Estadual: 

http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/livros/CE1989-2014.pdf 

LEI COMPLEMENTAR N. 1060, DE 21-05-2020 

(http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/Files/LC1060%20-

%20REPUBLICA%c3%87%c3%83O.pdf) 

Altera, acresce dispositivos e desmembra Tabela de Cargos da Lei Complementar nº 965, 

de 20 de dezembro de 2017 e dá outras providências. Lei de Criação da SEOSP. 

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm) 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações 

e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

LEI nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002. 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm) 

Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 

37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, 

para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 

LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm) 

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos 

e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm) 

Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do 

art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei 

nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm) 

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera 

dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação 

das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, 

da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de 

janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de 

outubro de 1999. 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000  

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm) 

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal 

e dá outras providências. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 27 DE MAIO DE 2009 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp131.htm) 

Acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que 

estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 

fiscal e dá outras providências, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, 

de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019  

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10024.htm) 

Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição 

de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de 

engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração 

pública federal. 

DECRETO N. 18340, DE 06-11-2013 

(http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/Files/D18340.pdf) 

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no artigo 15 da Lei n. 8.666, de 

21 de junho de 1993 e dá outras providências. 

DECRETO N. 12205, DE 30-05-2006 

(http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/Files/D12205.pdf) 

Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, 

e dá outras providências. 

DECRETO N. 21675, DE 03-03-2017 

(http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/Files/D21675.pdf) 

Regulamenta o Tratamento Favorecido, Diferenciado e Simplificado para as 

Microempresas -ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP, agricultores familiares, 

produtores rurais pessoa física, Microempreendedores Individuais - MEI e sociedades 

cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito 

da Administração Pública Estadual. 

DECRETO N. 16089, DE 28-07-2011 

(http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/Files/D16089.pdf) 

Dispõe sobre o Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEFOR, previsto no artigo 34 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e regulamenta a Lei nº 2.414, de 18 de 
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fevereiro de 2011, que institui o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 

Contratar com a Administração Pública Estadual – CAGEFIMP. 

DECRETO N. 24950, DE 13-04-2020 

(http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/Files/D24950.pdf) 

Regulamenta os capítulos III, IV e VI da Lei Federal n° 13.460, de 26 de junho de 2017, 

que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário de serviços 

públicos da administração pública de que trata o § 3° do artigo 37 da Constituição 

Federal. 

LEI N. 2414, DE 18-02-2011 

(http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/Files/L2414.pdf) 

Institui o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 

Administração Pública Estadual. 

LEI N. 3166, DE 27-08-2013 

(http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/Files/L3166.pdf) 

Regulamenta o Acesso a Informações previsto nos artigos 5º, XXXIII e 216, § 2º, da 

Constituição Federal e na Lei Federal n. 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

LEI N. 3830, DE 27-06-2016 

(http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/Files/L3830.pdf) 

Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de 

Rondônia. 

LEI COMPLEMENTAR N. 965, DE 20-12-2017 

(http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/Files/LC965.pdf) 

Dispõe sobre a organização e estrutura do Poder Executivo do Estado de Rondônia e dá 

outras providências. 

LEI COMPLEMENTAR N. 68, DE 09-12-1992 

(http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/detalhes.aspx?coddoc=33732) 

Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado de Rondônia, das 

Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais e dá outras providências. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 33/2012/TCE-RO 

(http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/Livro-16-2017.pdf) 

Dispõe sobre a remessa, por meio informatizado, de dados e informações relativos a 

obras e serviços de engenharia pelas unidades gestoras estaduais e municipais e dá 

outras providências. 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 47/2016/TCE-RO 

(http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/Livro-16-2017.pdf) 
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Aprova o Manual de Boas Práticas para Projetos de Obras Públicas: Orientações Gerais 

para Obras Públicas e Orientações Específicas para Obras Rodoviárias e de 

Pavimentação Urbana. 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 49/2016/TCE-RO 

(http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/Livro-16-2017.pdf) 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de elaboração, guarda e disponibilização das 

informações e documentos técnicos e administrativos relacionados a obras públicas e 

serviços de engenharia realizados em regimes de execução direta e indireta, pelos 

órgãos e entidades jurisdicionados ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, 

objetivando subsidiar o efetivo e regular exercício do controle externo. 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 52/2017/TCE-RO 

(http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/InstNorm-52-2017.pdf) 

Dispõe sobre os requisitos a serem obedecidos e elementos a serem disponibilizados 

nos Portais de Transparência de todas as entidades, órgãos e Poderes submetidos ao 

controle do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2020/CGE-GAP, (Diário Oficial do Estado de Rondônia, 

edição n. 24, de 05 de fevereiro de 2020) 

Estabelece normas acerca das atribuições de gestores e fiscais de contratos de obras e 

serviços de engenharia, e dá outras providências. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05 DE 01 DE JULHO DE 2011-CGE, 

(http://www.rondonia.ro.gov.br/cge/institucional/normas/instrucoes-normativas/) 

Estabelece norma de procedimentos internos e de controle, bem como modelos 

padronizados para uso, quanto aos requisitos mínimos a serem observados nas 

aquisições públicas; na concessão de diárias e adiantamentos; na adesão a Atas de 

Registro de Preços; no empenhamento, liquidação e pagamento da despesa pública; e 

na formalização, execução e prestação de contas de convênios, no âmbito do Poder 

Executivo do Estado de Rondônia, e dá outras providências. 

MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

(Http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-

presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf) 
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