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Art. 12 – A Ata de Registro de Preços poderá 
sofrer alterações, obedecidas as 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 pro-
mover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

§ 2º – Quando o preço inicialmente registrado, 
por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:

I – convocar o fornecedor visando a 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.

§ 3º – Quando o preço de mercado tornar-se su-
perior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I – liberar o fornecedor do compromisso assumido, 
sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade 
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a co-

órgão ou entidade da Administração que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante prévia 
consulta ao órgão gerenciador, desde que devida-
mente comprovada a vantagem.

§ 1º – As Secretarias, órgãos ou entidades que não 
participaram do registro de preços, quando desejarem 
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão ma-
nifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da 
Ata, para que este indique os possíveis fornecedores 
e respectivos preços a serem praticados, obedecida a 
ordem de classificação.

§ 2º – Caberá ao fornecedor beneficiário da 
Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento, independentemente dos quantitativos 
registrados em Ata, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

§ 3° – As aquisições ou contratações adicionais 
a que se refere este artigo não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos 
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

Art. 9º – O edital de licitação para registro de 
preços contemplará, no mínimo:

I – a especificação/descrição do objeto, explicitan-
do o conjunto de elementos necessários e suficientes, 
com nível de precisão adequado, para a caracterização 
do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas 

PORTARIA Nº 463 de 10 de setembro de 2009

O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de 
suas atribuições legais,

RESOLVE substituir, a partir da data de publicação 
da presente, o nome de Aparecida Barbosa da Silva por 
MARIA HELENA DE BRITO E CUNHA ARROCHELLAS 
CORRÊA – membro titular, representante do Poder 
Executivo, junto aos CONSELHOS MUNICIPAIS: DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL DE PETRÓPOLIS, DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DOS DIREITOS DA 
MULHER e DE SAÚDE, e como membro suplente no 
DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. (Of. n° 
517/2009 – SETRAC)

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 10 de 
setembro de 2009.

PAULO MUSTRANGI

Prefeito

Secretaria de Administração 
e de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 367 de 02 de setembro de 2009

O Secretário de Administração e de Recursos 


