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DECRETO Nº 1807/2016                                              DE 28 DE MARÇO 2016.

ALTERA O DECRETO 1.146 DE 15 DE MAIO DE
2009,  QUE  REGULAMENTA  O  SISTEMA  DE
REGISTRO DE PREÇOS PREVISTO NO ART. 15
DA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE
1993 E ART. 11 DA LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 17
DE  JULHO  DE  2002,  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  SILVA JARDIM,  no  uso  de  suas
atribuições legais,  de acordo com o que preceitua o art.  73,  inciso VI  da Lei  Orgânica deste
Município,

DECRETA:

Art. 1º. O Decreto nº 1.146, de 15 de maio de 2009, nos artigos 17 a 21, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  17.  Os  preços  registrados  poderão  ser  revistos  em  decorrência  de  eventual
redução ou majoração dos preços praticados no mercado, que causem desequilíbrio
econômico-financeiro aos preços registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover
as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea
“d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Art. 18.  Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por  motivo  superveniente,  o  órgão  gerenciador  convocará  os  fornecedores  para
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados
pelo  mercado  serão  liberados  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  de
penalidade.

§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.

Art. 19.  Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes
do  pedido  de  fornecimento,  e  sem  aplicação  da  penalidade  se  confirmada  a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

II  -  convocar  os  demais  fornecedores  para  assegurar  igual  oportunidade  de
negociação.
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Parágrafo único.  Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.

Art. 20.  O registro do fornecedor será cancelado quando:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços;

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002 ou no art. 6º ou 19 da Lei 12.846 de 2013.

Parágrafo único.  O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II
e IV do caput  será formalizado por despacho do órgão gerenciador,  assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

Art. 21.  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito  ou força maior,  que prejudique o cumprimento  da ata,
devidamente comprovados e justificados:

I - por razão de interesse público; ou

II - a pedido do fornecedor.”

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições
em contrário.

Gabinete do Prefeito, 28 de Março de 2016.

WANDERSON GIMENES ALEXANDRE
PREFEITO
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