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PARECER JURÍDICO  
 
 
 
BREVE RESUMO  
 
Trata-se de pedido de reequilíbrio formulado pelo fornecedor AP OESTE DISTRIBUIDORA 

E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, em relação ao preço registrado do item 23 - Leite UHT 

Integral, marca Latvida, em razão do aumento do preço junto ao fornecedor. 

Em que pese tenha juntado aos autos nota fiscal que comprova o aumento do preço junto ao 

fornecedor no mês de março/2020, não há qualquer prova de que o referido aumento ainda 

persista, eis que o requerente não apresentou qualquer outra nota fiscal mais recente. 

Pesquisas realizadas no varejo de Catanduvas, onde o preço ordinariamente é maior em 

razão da venda fracionada, indica que o preço do Leite UHT, mesmo que de outras marcas 

mais valorizadas (Aurora e Tirol), tem preço inferior ao pleiteado. 

É a síntese. 

DOS FUNDAMENTOS 

Quanto à revisão de contrato, a Lei nº 8.666/93 diz que: 

Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 
justificativas, nos seguintes casos:  
I - unilateralmente pela Administração: 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos;  
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta 
Lei; 
II - por acordo das partes: 



a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem 
como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade 
dos termos contratuais originários;  
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a 
antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a 
correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou 
serviço;  
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração 
da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito 
ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
Maria Sylvia Di Pietro cataloga quatro condições para que os contratados tenham direito ao 

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro com fundamento na teoria da 

imprevisão.  

Para ela, é necessário suceder fato: 

1. Imprevisível quanto à sua ocorrência ou quanto às suas consequências; 
2. Estranho à vontade das partes; 
3. Inevitável; 
4. Causa de desequilíbrio muito grande no contrato. (DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito 
Administrativo. 12. ed. São Paulo: Atlas, 1999. p. 262) (Grifamos) 
 

 
Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, proferido no Prejulgado nº 

869, abaixo transcrito: 

Somente se admite reajuste de preços quando o contrato administrativo original 
contiver cláusula permitindo o reajuste, vedada a inserção de cláusula de reajuste no 
decorrer da execução contratual. 
Admitida a revisão dos valores contratuais quando atendidos os preceitos do art. 65, 
inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93, ou seja, quando circunstâncias 
extracontratuais (álea extraordinária), imprevisíveis no momento da avença, 
ocorridas na vigência do contrato, afetem substancialmente sua economia, e desde 
que o contratado comprove o desequilíbrio econômico-financeiro, mediante 
apresentação de planilhas de custos e documentação de suporte. Compete à 
autoridade competente analisar cuidadosamente o pedido, podendo louvar-se em 
pareceres, laudos, pesquisas de preços, perícias e outros instrumentos, a fim de que 
o ato revisional atenda os princípios da Administração Pública e esteja revestido das 



demonstrações e justificativas exigidas para os atos administrativos, face à 
indisponibilidade do interesse público. 

 
 
A proteção constitucional do equilíbrio econômico-financeiro do contrato é medida que se 

presta a assegurar a posição patrimonial de todos os polos contratantes, podendo ser 

invocada tanto pelo contratado quanto pela própria Administração Pública, se existentes as 

hipóteses de majoração ou minoração dos encargos do contrato, nos termos da lei.  

No caso em tela, o requerente requer a revisão do preço registrado ao argumento de ter 

havido aumento de preços junto ao fornecedor. 

Contudo, a pesquisa de preços não indica o aumento no patamar pleiteado. 

Assim, em que pese tenha havido aumento no preço de aquisição do produto em 

março/2020, o preço atual no mercado local é inferior ao pleiteado pelo requerente, não 

havendo fundamento jurídico que justifique a Administração a pagar preço requerido. 

Em razão do exposto, opina-se pelo indeferimento da revisão do registro de preço do 

leite UHT - Latvida.  

Salvo melhor juízo, é o parecer. 

Catanduvas, 26 de junho de 2020. 

 
 

Valmir De Rós 
Assessor Jurídico 

OAB/SC 26.310 
 

 
 
 
 
 



 
Vistos etc. 
 
Acolho o bem lançado Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica, datado de 26/06/2020, adotando-o 

como razão de decidir, para indeferir o pedido de revisão de preço registrado, formulado pelo 

fornecedor AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, em 

relação ao item 23 - Leite UHT Integral, marca Latvida. 

Intime-se o fornecedor. 

Publique-se o aditivo na forma da lei. 

Catanduvas, 26 de junho de 2020. 

 

 
 

DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 
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