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Seção III 
Das Penalidades 

 
Art. 18. Conforme a infração cometida pelo fornecedor 

cadastrado, poderá ser aplicada sanção administrativa, a saber: 
 
I – advertência por escrito; 
 
II – multa, na forma prevista no instrumento convocatório 

ou no contrato; 
 
III – suspensão temporária em âmbito municipal, por até 2 

(dois) anos, abrangendo todos os órgãos e entidades da Administração 
Direta e Indireta; 

 
IV – Declaração de Inidoneidade. 
 
Art. 19. A aplicação de penalidade será antecedida de 

notificação ao fornecedor faltoso, constando o fundamento legal da 
punição, e será comunicada por escrito e publicada na imprensa oficial, 
quando couber. 

 
§ 1º O fornecedor notificado sobre a aplicação da 

penalidade terá 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa em recurso 
dirigido à autoridade competente para aplicar a penalidade. 

 
§ 2º A publicação do ato de penalidade somente poderá 

ocorrer depois de decorrido o prazo para o fornecedor apresentar a 
defesa e, no caso de apresentação de recurso, após sua apreciação. 

 
§ 3º As irregularidades de caráter comercial ou técnico, 

sujeitas a penalidades serão obrigatoriamente registradas no CFPM. 
 
§ 4º Os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal 

são obrigados a comunicar, até 5 (cinco) dias da ocorrência ou da 
publicação de penalidade, ao Secretário da SEMEF a ocorrência de 
inadimplementos por parte dos fornecedores cadastrados no CFPM. 

 
Art. 20. São competentes para aplicar penalidades a 

fornecedores cadastrados ou não no CFPM os ordenadores de despesa 
e o Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e 
Controle Interno. 

 
Art. 21. A aplicação das sanções de suspensão em âmbito 

municipal e de declaração de inidoneidade em qualquer das três esferas 
governamentais implica a inativação do registro no CFPM e o 
impedimento de o fornecedor relacionar-se comercialmente com a 
Administração Pública Municipal. 
 

Art. 22. Decorrido o prazo de cumprimento da penalidade 
ou comprovado que cessaram os motivos que a impuseram, o 
cadastrado poderá ser reabilitado. 

 
CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 23. O servidor responsável pelo recebimento da 

documentação destinada ao cadastramento de fornecedor no CFPM fará 
uma análise prévia da documentação exigida atentando-se para as vias 
originais e cópias autenticadas por cartório competente, observando o 
disposto no § 1º do art. 10 deste Decreto. 

 
Art. 24. Nos certames licitatórios, para fins de sua 

habilitação nos termos dos artigos 27 a 32 da Lei Federal nº 8.666, de 
1993, bem como da dispensa ou inexigibilidade de licitação, será 
consultado o CFPM com vistas a instruir o respectivo processo 
relativamente à situação do licitante ou contratado. 

 
Art. 25. Os dados de um fornecedor não poderão ser 

repassados a outrem nem a órgão ou entidade que não seja usuário do 
CFPM, sob pena de responsabilidade funcional. 

 
Art. 26. O setor de Cadastro será constituído por, no 

mínimo, três servidores que integram a Unidade Gestora de Compras 
Municipais – UGCM constante da estrutura organizacional da SEMEF. 

Parágrafo único. Os servidores do setor de Cadastro de 
Fornecedores são os responsáveis pela verificação da validade e da 
veracidade das informações e dos dados inseridos no CFPM, cumprindo-
lhe responder pelas incorreções e insubsistências e apuração 
administrativa das ocorrências, inclusive no tocante a eventuais prejuízos 
causados ao fornecedor, quando comprovadamente os der causa. 

 
Art. 27. Compete ao Secretário da SEMEF, ou servidor por 

ele designado, solicitar o cancelamento de senhas dos servidores 
credenciados para operar o sistema de Cadastro de Fornecedores da 
Prefeitura de Manaus, sempre que necessário, sendo obrigatório nos 
casos de transferência, remoção ou aposentadoria. 

 
Art. 28. Os itens de material e serviços em que os 

fornecedores poderão se habilitar em seu cadastramento no CFPM 
estão disponíveis no Catálogo de Materiais e Serviços do Município. 

 
Parágrafo único. O fornecedor cadastrado poderá 

requerer, a qualquer tempo, a atualização dos itens em que se encontra 
classificado. 

 
Art. 29. Fica o Secretário da SEMEF autorizado a editar 

normas complementares, objetivando o cumprimento das disposições 
deste Decreto. 

 
Art. 30. Revogadas as disposições em contrário, em 

especial o Decreto nº 3.009, de 26 de janeiro de 2015, este Decreto 
entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Manaus, 28 de dezembro de 2015. 

 
 

 
DECRETO Nº 3.246, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015 

 
DISPÕE sobre o Sistema de Registro de 
Preços previsto no art. 15 da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras 
providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe conferem os artigos 80, inc. VIII, e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO o disposto no art. 15 da Lei Federal  

n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 11 da Lei Federal n. 10.520, 
de 17 de julho de 2002; 

 
CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 

Processo nº 2015/16568/16596/04674, 
 

DECRETA: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º As contratações de serviços e a aquisição de bens, 

quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços - SRP, no âmbito 
da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional e 
demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Município, 
obedecerão ao disposto neste Decreto. 
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Art. 2º Para os efeitos deste Decreto são adotadas as 
seguintes definições: 

 
I – Sistema de Registro de Preços: conjunto de 

procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de 
serviços e aquisição de bens, para contratações futuras; 

 
II – ata de registro de preços: documento vinculativo, 

obrigacional, com característica de compromisso para futura 
contratação, em que se registram os preços, fornecedores, unidades 
participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições 
contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas; 

 
III – órgão gerenciador: órgão ou entidade da 

Administração Pública Municipal responsável pela condução do conjunto 
de procedimentos para constituição de registro de preços e 
gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente; 

 
IV – unidade participante: órgão ou entidade da 

Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais  
do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de  
preços; 

 
V – unidade não participante: também denominado carona 

ou aderente, é órgão ou entidade da Administração Pública que, não 
tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação para a 
constituição do registro de preços, e atendendo os requisitos desta 
forma, faz adesão à ata de registro de preços, observado o disposto 
neste Decreto; 

 
VI – unidade contratante: órgão ou entidade da 

Administração Pública que adquire produto ou serviço oriundo de ata de 
registro de preços; 

 
VII – beneficiário da ata: o licitante vencedor que, 

regularmente convocado, assina a ata de registro de preços; 
 
VIII – amostra: amostragem apresentada pelo licitante para 

exame pela Administração Pública, que identifique a natureza, espécies 
e qualidade do bem a ser fornecido no futuro. 
 

CAPÍTULO II 
DO USO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Art. 3º O Sistema de Registro de Preços será adotado 

preferencialmente quando: 
 
I – pelas características do bem ou serviço, houver 

necessidade de contratações frequentes; 
 
II – for mais conveniente a aquisição de bens com previsão 

de entregas parceladas necessários à Administração Pública para o 
desempenho de suas atribuições; 

 
III – for mais conveniente a aquisição de bens ou a 

contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou 
entidade, ou a programas de governo; 

 
IV – não for possível, pela natureza do objeto, definir 

exatamente o quantitativo a ser demandado pela Administração Pública. 
 
§ 1º O registro de preço poderá ser realizado: 
 
I – para contratação de bens e serviços de informática, 

obedecida à legislação vigente, desde que devidamente justificada e 
caracterizada a vantagem econômica; 

 
II – em outras hipóteses, a critério da Administração, 

observado o disposto neste Decreto. 
 
§ 2º Nos casos em que a Lei Federal nº 8.666, de 1993, 

permitir a dispensa, nos termos do seu artigo 24, a autoridade 
responsável pelo ato, após a contratação, avaliará a conveniência de 
incluir o bem ou serviço em futuro registro de preços, visando reduzir as 
contratações diretas. 

CAPÍTULO III 
DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 
Art. 4º Compete ao órgão gerenciador: 

 
I – convidar, mediante correspondência eletrônica ou outro 

meio eficaz, os órgão e as entidades para participarem do registro de 
preços; 

 
II – realizar, quando necessário, reunião com empresas 

cadastradas, interessadas em obter informações, acerca das 
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; 

 
III – realizar pesquisa de preços para referenciar as 

licitações; 
 
IV – promover a assinatura e gerenciar as respectivas atas 

de registro de preços, providenciando a indicação, sempre que 
solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da 
Administração Pública, obedecendo à ordem de classificação e os 
quantitativos de contratação definidos na ata de registro de preço; 

 
V – gerar todos os atos necessários à instrução 

processual, para a realização do procedimento licitatório pertinente, 
inclusive a documentação das justificativas nos casos de restrição à 
competição admitidos em lei; 

 
VI – consolidar todas as informações relativas à estimativa 

individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos 
projetos básicos, encaminhados para atender aos requisitos de 
padronização e racionalização; 

 
VII – conduzir os procedimentos relativos a eventuais 

renegociações dos preços registrados; 
 
VIII – garantir que todos os atos inerentes ao procedimento 

para aquisições de bens com base no registro de preços estejam 
devidamente formalizados e aprovados pela autoridade competente; 
 

IX – assegurar o correto cumprimento das disposições 
constantes da ata de registro de preços que vier a ser firmada após a 
conclusão do procedimento licitatório; 

 
X – rejeitar a inclusão em registro de preços do objeto 

pretendido pela unidade participante, quando houver divergência ou, de 
comum acordo, promover sua adequação para atender aos requisitos de 
padronização e racionalização; 

 
XI – autorizar as solicitações de adesão à ata de registro 

de preços das unidades não participantes, quando for possível, nos 
termos deste Decreto; 

 
XII – aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as 

penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de 
registro de preços, aos termos da legislação aplicável à espécie. 

 
Art. 5º O órgão gerenciador poderá estimar quantitativo 

para os órgãos e entidades que não encaminharem, por iniciativa 
própria, estimativa de consumo para participar do registro de preços, 
tornando-os unidades participantes, visando atendimento futuro às 
necessidades de toda a Administração Pública. 

 
Art. 6º As quantidades previstas para os itens com preços 

registrados, podem ser remanejadas ou redistribuídas pelo órgão 
gerenciador entre as unidades participantes daqueles itens ou lotes, 
independente das quantidades previstas inicialmente para cada unidade 
participante, observada, como limite máximo, a quantidade total 
registrada para cada item, e desde que haja uma cientificação prévia à 
unidade participante, cujo item ou lote sofrerá remanejamento ou 
redistribuição. 

 
Art. 7º A função de órgão gerenciador será exercida pela 

Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle 
Interno – SEMEF, por meio da Unidade Gestora de Compras Municipais-
UGCM. 
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Art. 8º A ata de registro de preços, disponibilizada no 
Portal de Compras do Município – Compras Manaus –, poderá ser 
assinada por certificação digital. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS COMPETÊNCIAS DA UNIDADE PARTICIPANTE 

 
Art. 9º A unidade participante será responsável pelo 

encaminhamento dos pedidos ao órgão gerenciador, contendo 
estimativa de consumo, cronograma de contratação e respectivas 
especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos termos da 
Lei Federal nº 8.666, de 1993, adequado ao registro de preços do qual 
pretende fazer parte, devendo ainda: 

 
I – garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro 

de preços, estejam formalizados e aprovados pela autoridade 
competente; 

 
II – manifestar junto ao órgão gerenciador, mediante 

instrumento eletrônico ou outro meio eficaz, sua intenção e concordância 
com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento 
licitatório; e 

 
III – tomar conhecimento da ata de registros de preços, 

inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas 
disposições. 
 

CAPÍTULO V 
DA UNIDADE NÃO PARTICIPANTE 

 
Art. 10. A unidade não participante, inclusive órgãos e 

entidades do Poder Executivo, poderão aderir às atas de registro de 
preços, mediante anuência do órgão gerenciador e atendidas as 
prescrições deste Decreto. 

 
§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do 

registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de 
preços, devem consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação 
sobre a possibilidade de adesão. 
 

§ 2º Compete ao fornecedor beneficiário da ata de registro 
de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar  
pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão,  
desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes 
da ata, assumidas com o órgão gerenciador e unidades participantes. 

 
§ 3º As aquisições ou contratações adicionais de que trata 

o caput deste artigo, observarão os seguintes limites: 
 
I – o quantitativo, por órgão ou entidade, não poderá 

exceder a 100% (cem por cento) do quantitativo do item registrado na 
ata de registro de preços; e 

 
II – o somatório das adesões não poderá ultrapassar o 

limite de 3 (três) vezes o quantitativo de cada item registrado na ata de 
registro de preços. 

 
§ 4º Compete à unidade não participante os atos relativos 

à cobrança do cumprimento, pelo fornecedor, das obrigações 
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento 
de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações 
oriundas do registro de preços, informando as ocorrências ao órgão 
gerenciador. 
 

CAPÍTULO VI 
DA ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

OPERACIONALIZADO POR OUTROS ENTES FEDERADOS 
 

Art. 11. O órgão ou entidade da Administração Pública 
Municipal poderá aderir à ata de registro de preços de outros entes da 
Federação, como unidade não participante, desde que junte aos autos 
processuais os seguintes documentos: 

 
I – solicitação de adesão à ata de registro de preços; 

II – aceitação pelo gerenciador da ata, na contratação 
pretendida, condicionada ao cumprimento do compromisso assumido na 
ata; 

 
III – anuência do fornecedor em atender o órgão ou 

entidade não participante; 
 
IV – cópia do edital de licitação e seus anexos; 
 
V – cópia da ata de registro de preços; 
 
VI – minuta de contrato, se for o caso; 
 
VII – norma de regência do Sistema de Registro de Preços 

a cuja ata se pretende aderir; 
 
VIII – comprovação de preços compatíveis com os 

praticados no mercado, demonstrando a vantagem econômica da 
adesão; 

 
IX – justificativa contendo o diagnóstico da necessidade; 
 
X – parecer favorável da Procuradoria Geral do Município - 

PGM. 
 
Art. 12. A adesão à ata de registro de preços gerenciada 

por órgãos ou entidades de outros Municípios, fica condicionada à 
expressa autorização do Chefe do Poder Executivo. 

 
Parágrafo único. O titular do órgão ou entidade municipal 

interessado na adesão, além do cumprimento das regras do art. 11 deste 
Decreto, deverá comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: 

 
I – comprovação de que o orçamento do Município cuja ata 

pretenda aderir, possui orçamento igual ou superior ao Município de 
Manaus; 

 
II – manutenção das mesmas condições do  

registro, inclusive com as renegociações promovidas pelo órgão 
gerenciador; 

 
III – limitação da quantidade a 100% (cem por cento) dos 

quantitativos registrados na ata; 
 

IV – aceitação do fornecedor quanto à adesão. 
 

 
CAPÍTULO VII 

DA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
 

 
Art. 13. Compete à Comissão Municipal de Licitação -  

CML realizar os procedimentos licitatórios, na forma da legislação 
vigente. 

 
Art. 14. A licitação para registro de preços será realizada 

na modalidade de pregão, preferencialmente eletrônico, ou concorrência, 
do tipo menor preço, nos termos das Leis Federais nº 8.666, de 1993, e 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e será precedida de ampla pesquisa 
de mercado. 

 
§ 1º Poderá ser adotado, excepcionalmente, na 

modalidade de concorrência, o tipo técnica e preço, a critério do  
órgão gerenciador e mediante despacho fundamentado da autoridade 
máxima. 

 
§ 2º Na licitação para registro de preços não é necessário 

indicar a dotação orçamentária, pois será exigida somente para 
formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 

 
Art. 15. O órgão gerenciador, quando da aquisição de 

bens ou contratação de serviços, poderá dividir a quantidade total do 
item em lotes, sempre que comprovado técnica e economicamente 
viável, de forma a possibilitar maior competitividade, observado, neste 
caso, dentre outros, a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega 
ou de prestação dos respectivos serviços. 
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Parágrafo único. No caso de serviços, a divisão se dará 
em função da unidade de medida adotada para aferição direta dos 
produtos e resultados esperados, e será observada a demanda 
específica de cada órgão ou entidade participante do certame, devendo 
ser evitada a contratação, num mesmo órgão e entidade, de mais de 
uma empresa para a execução de um mesmo serviço em uma mesma 
localidade, com vistas a assegurar a responsabilidade contratual e o 
principio da padronização. 

 
Art. 16. O edital de licitação para registro de preços 

observará o disposto nas Leis nº 8.666, de 1993, e nº 10.520, de 2002, e 
contemplará, no mínimo: 

 
I – a especificação ou descrição do objeto, explicitando o 

conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão 
adequado para a caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo 
as respectivas unidades de medida usualmente adotadas; 

 
II – a estimativa de quantidades a serem adquiridas no 

prazo de validade do registro; 
 
III – a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por 

item, no caso de bens; 
 
IV – as condições quanto aos locais, prazos de entrega, 

forma de pagamento e, complementarmente, nos casos de serviços, 
quando cabíveis, a frequência, periodicidade, características do pessoal, 
materiais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados, 
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplinas e 
controles a serem adotados; 

 
V – o prazo de validade do registro de preços, observado o 

disposto no caput do art. 18 deste Decreto; 
 
VI – os órgãos e entidades participantes do respectivo 

registro de preços; 
 
VII – os modelos de planilhas de custo, quando cabíveis, e 

as respectivas minutas de contratos, quando exigíveis; 
 
VIII – as penalidades a serem aplicadas por 

descumprimentos das condições estabelecidas; e 
 
IX – minuta da ata de registro de preços. 
 
§ 1º O edital poderá admitir, como critério de adjudicação, 

a oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, nos 
casos de peças de veículos, medicamentos, passagens aéreas, 
manutenção e outros similares, com a manutenção do desconto 
oferecido até o término da validade da ata, ressalvado o comprovado 
desequilíbrio econômico. 

 
§ 2º Quando o edital prever o fornecimento de bens ou 

prestação de serviços em locais diferentes, é facultada a exigência de 
apresentação de propostas diferenciada por área rural, de modo que aos 
preços sejam acrescidos os respectivos custos, variáveis por área rural. 

 
§ 3º O termo de referência ou o projeto básico poderá fazer 

alusão a marcas de produto, para melhorar a especificação, sempre 
seguida da expressão “ou similar”, hipótese em que o edital poderá 
dispensar a apresentação de amostra se a oferta do produto recair sobre 
as marcas indicadas, mediante justificativa técnica, observando-se aos 
artigos 11, 12 e 15 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 

 
§ 4º Quando o termo de referência ou o projeto básico 

exigir amostra, o edital deverá disciplinar: 
 
I – de quantos licitantes será requerida a amostra; 
 
II – o local, o momento e que uma comissão será constituída 

pelo órgão demandante da licitação para examinar a amostra; 
 
III – os critérios objetivos para análise de conformidade; 
 
IV – justificativa para a exigência de amostra. 

CAPÍTULO VIII 
 

DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

Art. 17. Ao preço do primeiro colocado poderão ser 
registrados tantos fornecedores quantos necessários, para que, em 
função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total 
estimada para o item ou lote, observando-se o seguinte: 

 
I – o preço registrado e a indicação dos respectivos 

fornecedores serão divulgados em órgão oficial da Administração e 
ficarão disponibilizados no Portal de Compras do Poder Executivo, 
durante a vigência da ata de registro de preços; 

 
II – quando das contratações do registro de preços,  

será respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da 
ata. 

 
Art. 18. O prazo de validade da ata de registro de  

preços não será superior a 12 (doze) meses, incluídas eventuais 
prorrogações, conforme o inc. III do § 3º do art. 15 da Lei Federal  
nº 8.666, de 1993. 

 
§ 1º A vigência dos contratos decorrentes do  

Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos 
convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666, 
de 1993. 

 
§ 2º Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de 

Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei 
Federal nº 8.666, de 1993. 

 
§ 3º Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de 

Preços serão assinados no prazo de validade da ata de registro de 
preços. 

 
§ 4º Os contratos serão celebrados entre o órgão ou 

entidade adquirente e o fornecedor do respectivo item registrado. 
 
Art. 19. Poderá existir mais de uma ata de registro de 

preços vigente para um mesmo item de material ou serviço. 
 

§ 1º No momento da contratação será dada preferência ao 
menor preço registrado para o item, desde que as condições sejam as 
mesmas. 

 
§ 2º Quando as condições de contratação forem diferentes 

para o mesmo item de material ou serviço, compete à Administração 
analisar e decidir acerca da melhor contratação. 

 
Art. 20. A ata de registro de preços estará vigente até que 

se tenha consumido todo o quantitativo registrado ou até o termo final do 
prazo de sua validade, prevalecendo o que ocorrer primeiro. 
 
 

CAPÍTULO IX 
 

DA ASSINATURA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO COM 
FORNECEDORES REGISTRADOS 

 
Art. 21. Homologado o resultado da licitação, o órgão 

gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de 
fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para 
assinatura da ata de registro de preços, dentro do prazo e condições 
estabelecidos no instrumento convocatório. 

 
Parágrafo único. É facultado à Administração, quando o 

convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado. 

 
Art. 22. A ata de registro de preços implicará compromisso 

de fornecimento nas condições estabelecidas, após cumpridos os 
requisitos de publicidade. 
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Parágrafo único. A recusa injustificada de  
fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido 
neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente 
estabelecidas. 

 
Art. 23. A contratação com os fornecedores registrados 

será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio de instrumento 
contratual, emissão de nota de empenho de despesa ou outro 
instrumento hábil, conforme o disposto no art. 62 da Lei Federal nº 
8.666, de 1993. 

 
§ 1º A Administração poderá aceitar que o fornecedor 

entregue, para o item ou lote, produto de marca ou modelo diferente 
daquele registrado em ata, por motivo ou fato superveniente à licitação e 
desde que esse produto possua, comprovadamente, desempenho ou 
qualidade igual ou superior, não podendo haver majoração do preço 
registrado. 
 

§ 2º Compete à unidade participante aplicar, garantida a 
ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas 
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador. 

 
Art. 24. A existência de preços registrados não obriga a 

Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, 
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições. 
 

CAPÍTULO X 
DA ALTERAÇÃO DO PREÇO REGISTRADO 

 

Art. 25. Os preços registrados na ata de registro de preços 
podem ser revistos em decorrência de eventual alteração de preços 
praticados no mercado. 

 
§ 1º Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço 

praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 
 
I – convocar o fornecedor visando à negociação para 

redução de preços e sua adequação aos valores praticados pelo 
mercado; 

 
II – liberar o fornecedor do compromisso assumido, quando 

frustrada a negociação, sem aplicação de penalidade; e 
 

III – convocar os demais fornecedores visando igual 
oportunidade de negociação. 

 
§ 2º Se a unidade participante identificar que o preço 

registrado na ata de registro de preços está superior ao de mercado 
deverá comunicar ao órgão gerenciador. 

 
§ 3º Quando o preço registrado tornar-se inferior ao preço 

praticado no mercado 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, se confirmada a veracidade dos motivos e se a 
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

 
II – convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 
 
§ 4º Não havendo êxito nas negociações, o órgão 

gerenciador deve proceder à revogação do registro de preço do item, do 
lote ou da ata. 
 

CAPÍTULO XI 
DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO 

 

 

Art. 26. O fornecedor terá seu preço registrado cancelado 
quando: 

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

II – não retirar a respectiva 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; e 
 
IV – por razões de interesse público. 
 
§ 1º O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu 

preço registrado na ocorrência de fato superveniente que venha 
comprometer a perfeita execução contratual decorrente de caso fortuito 
ou de força maior, devidamente comprovados. 

 
§ 2º O cancelamento do preço registrado, nas hipóteses 

previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 
formalizado por despacho da autoridade competente do órgão 
gerenciador. 

 
Art. 27. O fornecedor que tiver seu pedido de 

cancelamento de preço registrado deferido pelo órgão gerenciador 
permanece obrigado a atender às notas de empenho recebidas antes do 
protocolo do pedido de cancelamento do preço registrado. 

 
Parágrafo único. Quando o fornecedor solicitar a 

liberação do compromisso relativo às notas de empenho por ele 
recebidas, o órgão contratante poderá desobrigá-lo do compromisso 
assumido, se constatado motivo para rescisão previsto no art. 78 da Lei 
Federal nº 8.666, de 1993. 
 

 
CAPÍTULO XII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 
Art. 28. Poderão ser utilizados recursos de tecnologia da 

informação na operacionalização das disposições de que trata este 
Decreto, assim como na automatização dos procedimentos inerentes 
aos controles e atribuições do órgão gerenciador e unidades 
participantes. 

 
Art. 29. As atas de registro de preços decorrentes de 

certames realizados sob a vigência do Decreto nº 1.350, de 11 de 
novembro de 2011, e do Decreto nº 3.013, de 26 de janeiro de 2015, 
poderão ser utilizadas até o termino de sua vigência, observado o 
disposto no caput do art. 18 deste Decreto. 
 

Art. 30. O órgão gerenciador poderá editar atos normativos 
complementares, necessários à execução das disposições deste 
Decreto. 

 
Art. 31. As petições dos fornecedores relativas às atas de 

registro de preços devem ser dirigidas ao órgão gerenciador. 
 
Art. 32. Revogadas as disposições em contrário, em 

especial o Decreto nº 3.013, de 26 de janeiro de 2015, este Decreto 
entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Manaus, 28 de dezembro de 2015. 

 

 


