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DECRETO 008/2019 
 

 
Altera dispositivos do Decreto 002/2013 de 02 de janeiro de 2013. 

 

 

Laudir Pedro Coelho, Prefeito Municipal de Anitápolis, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo item VIII, Seção II, 
Artigo 97, da Lei Orgânica do Município de Anitápolis de 16 de 
dezembro de 2004. 
 

 
DECRETA: 
 

 
Art. 1º O art. 12° do Decreto 02/2013 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 12º.  A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às 
disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
§ 1º O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias 
negociações junto aos fornecedores. 
 
§ 2º A Administração poderá convocar o fornecedor, após a assinatura da Ata de 
Registro de Preços, para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto 
cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da 
redução dos preços de mercado, hipótese em que o órgão gerenciador deverá: 
 
I - convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado; 
 
II - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
 
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, 
respeitada a classificação original. 
 
IV - fracassada a negociação, a Administração realizará nova licitação pública para 
aquisição do respectivo objeto, podendo ainda optar pela realização de novo registro de 
preços. 
 
§ 3º Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que 
desequilibrem a relação econômico-financeira do preço registrado, e a fim de 
restabelecer as condições efetivas da proposta inicialmente registrada, o preço poderá 
ser revisto. 
 
I - a comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de 
fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de 
mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de 
desoneração do compromisso; 
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II - reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Administração formalmente 
revisará o preço a fim de readequar as condições efetivas da proposta inicialmente 
registrada; 
 
III - a Administração poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação original, para que se manifestem sobre a manutenção do preço ofertado 
na licitação, hipótese em que o registro será confirmado àquele que ofertar a proposta 
mais vantajosa. 
 
 

Art. 2º Fica revogado o § 4° do art. 12º e demais disposições em contrário. 
 
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 
 
 
Anitápolis 28 de janeiro de 2019. 
 
 

 

Laudir Pedro Coelho 
Prefeito Municipal 

 
Registrado e Publicado na Secretaria da Administração, Contabilidade e Finanças, em 28 de 
janeiro de 2019. 
 
 
 

Solange Back Weiss 
Secretário de Administração, Contabilidade e Finanças 

 


