
 
PARECER JURÍDICO 

 
 

“O parecer facultativo é um ato opinativo que não vincula a 
Administração Pública ou os seus administrados, podendo esses 
segui-lo para melhor fundamentar suas decisões ou ignorá-lo, pois, 
não estão vinculados a conclusão exarada pelo parecerista”. 

 
 
BREVE RESUMO 
 

Trata-se de requerimentos apresentados pela empresa ENIO DELAZERI EIRELI, em que 

requer a revisão de preços registrados decorrentes do pregão presencial nº 099/2019 ou, 

sucessivamente, o cancelamento dos mesmos, relativamente aos seguintes itens: 

02 – açúcar refinado 5 Kg 
19 – farinha de trigo 5 Kg 
27 – óleo de soja 900ml 
46 – arroz parbolizado 5Kg 
63 – macarrão cabelo de anjo 
67 – ovos de galinha - dúzia 
72 – ovos de galinha - dúzia 
93 – refrigerante 2l 
 

Argumenta que em razão grande demanda causada pela Pandemia de Covid-19, os preços de 

diversos dos produtos dispararam, o que justificaria a revisão dos preços. 

FUNDAMENTAÇÃO 

O processo licitatório na modalidade pregão presencial nº 099/2019, do qual o requerente 

se sagrou vencedor nos itens acima relacionados, serviu para constituir a ata de registro de 

preços.  

Quanto a 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) 
 

Contudo, como se trata de um registro de preços, a revisão destes depende, além da análise 

dos preços de aquisição do fornecedor, da análise dos preços praticados no mercado, que em 

razão da escala de fornecimento não é possível fazer comparativo adequado no mercado 

local. 



Assim, não há segurança jurídica para a concessão da revisão pleiteada, mas é possível o 

deferimento do pedido sucessivo, para o cancelamento dos preços registrados, nos moldes 

do art. 20 do Decreto Municipal nº 2.247/2017, in verbis: 

Art. 20. 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;  
II - a pedido do fornecedor. 

 

Em que pese a hipótese não se amolde adequadamente aos fatos em análise, o cancelamento, 

em tese, não causará prejuízo ao Município, pois pode convocar os licitantes classificados em 

segundo lugar no referido item ou realizar novo pregão em que através da concorrência 

poderá obter o melhor preço. 

Isso posto, levando em conta o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, pode-se 

aplicar ao caso em apreço a previsão do art. 20, II, do Decreto Municipal nº 2.247/2017. 

CONCLUSÃO 

Logo, o parecer é no sentido de se deferir o pedido de cancelamento dos preços registrados. 

Salvo melhor juízo, é o parecer. 

Catanduvas, 26 de junho de 2020.  
 
 
 

Valmir De Rós 
Assessor Jurídico 
OAB/SC n 26.310 
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