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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL

Autos nº 27180/2021 

Requerente: Via RN Tintas Indústria e Comércio Ltda.

Interessado(a): Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo 

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Vistos, etc.,

I. RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo instaurado por VIA RN TINTAS,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 05.197.303/0001-60  que

objetiva  a  concessão de  reequilíbrio  de  preços  pactuados na  ata  de registro de

preços 006/2021, conforme pedido formulado às fls. 03-27 do processo administrativo nº

27.180/2021,  de  30/09/2021 motivado  na  pandemia  provocada  pelo  COVID-19,  com

fundamento no artigo 65, inciso II, na alínea “d”, Lei nº 8.666/93, com efeitos a partir de

11/08/2021. 

A requerente firmou com o Município a Ata de Registro de Preços nº

006/2020, em 17/02/2021, que tem por  objeto da presente ata o registro de preço para

fornecimento  de  TINTAS,  SOLVENTE  E  MICROESFERAS,  para  sinalização  viária  e

manutenções  diversas ao  longo  de  12  (doze)  meses,  em  conformidade  com  as

especificações técnicas constantes no Anexo IX do edital de Pregão presencial 136/2020,

segundo as conveniências da administração direta.
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Os valores estão previstos no item 1.2 da cláusula primeira desta

Ata de Registro. 

Os recursos orçamentários para os exercícios de 2021 e 2022, são

os previstos no item 11.1 da cláusula décima primeira da Ata de Registro.

Os  pagamentos  serão  realizados  em até  30  (trinta)  dias  após  a

solicitação e entrega de cada pedido, mediante apresentação da respectiva nota fiscal

eletrônica, como determina a cláusula segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de

2009, se for caso, devendo ser entregue na Secretaria de Urbanismo/Diretoria de Trânsito

e Transportes.

A  cada  pedido  realizado,  a  entrega  total  dos  produtos,  deverá

acontecer com prazo máximo de 10(dez) dias, contados a partir do primeiro dia útil após

recebimento da Autorização de fornecimento, enviada via fax símile e/ou e-mail. 

Os materiais deverão ser  entregues no galpão localizado na Rua

José  Fachini  s/n,  lateral  da  Rua  Walter  Marquardt,  fundos  do  Parque  Municipal  de

Eventos.

Os  autos  forma  remetidos  para  manifestação  jurídica  e  decisão

administrativa. 

É o relatório.

II. FUNDAMENTO E DECIDO

No caso, a Teoria da Imprevisão foi  invocada pela contratada na

defesa da resolução e/ou da revisão dos contratos.
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A Teoria da Imprevisão está positivada no Código Civil,  nos seus

arts. 478 e 479 aplicáveis aos contratos em geral.

No nosso direito pátrio, para os contratos administrativos em geral,

está essa teoria assentada na Lei Geral de Licitações e Contratos – Lei nº 8.666/1993 –

no artigo que disciplina as alterações contratuais.  É no artigo 65,  inciso II,  do citado

diploma,  especificamente  na  sua  alínea  “d”,  que  ela  se  encontra.  Esse  dispositivo

determina  a  manutenção  do  equilíbrio  econômico-financeiro  inicial  do  contrato,  na

hipótese de sobrevirem “fatos imprevisíveis (...) ou, ainda, em caso de força maior, caso

fortuito  ou  fato  do  príncipe,  configurando  álea  econômica  extraordinária  e

extracontratual”.

Dentre  as  situações  elencadas  no  citado  artigo  da  Lei  geral  de

licitações e contratos, tem a pandemia perfeito enquadramento em “fato imprevisível”, na

chamada Teoria da Imprevisão “que consiste no reconhecimento de que eventos novos,

imprevistos  e  imprevisíveis  pelas  partes  e  a  elas  não  imputáveis,  refletindo  sobre  a

economia  ou  a  execução  do  contrato,  autorizam  a  sua  revisão  para  ajustá-los  às

circunstâncias supervenientes”1.

A imprevisibilidade da pandemia,  a  excepcionalidade da álea e o

desequilíbrio entre as prestações são os pressupostos de sua incidência.

Assim como é posto na lei,  também doutrinadores pátrios tratam,

separadamente,  a  teoria  da  imprevisão  (fatos  imprevisíveis)  da  força  maior,  do  caso

fortuito e do fato do príncipe2. Parece clara a distinção da álea econômica que justifica a

aplicação da teoria da imprevisão, da força maior e do caso fortuito.

Contratos  de obras,  de  serviços  e  de fornecimentos  que  tenham

sofrido impacto com essa pandemia (fatos imprevistos, na forma da lei geral de licitações

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 13. ed. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 197.

2 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.  Direito Administrativo. 30. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 321-322.
Também Couto, Reinaldo. Curso de Direito Administrativo: segundo a jurisprudência do STJ e do STF- São Paulo: Atlas, 2011, p. 263-
271. E Carvalho Filho, Jos é dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 174-176.
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e contratos) e tenham tido sua equação econômico-financeira desequilibrada devem ser

revistos pela Administração, com fundamento no dispositivo legal acima mencionado, no

artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993.

Também, e para melhor elucidar as questões que podem surgir da

aplicação dos diplomas legais pertinentes e de cláusulas contratuais, pensamos que não

se há de falar em pandemia como caso fortuito, já que este é definido como evento da

natureza  que,  por  sua  imprevisibilidade  e  inevitabilidade,  cria,  para  o  contratado,

impossibilidade intransponível  de regular  a execução do contrato.  Sequer  como força

maior, entendida como evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade,

cria, para o contratado, impossibilidade intransponível de regular a execução do contrato.

Com grande administrativista aprendemos essas lições3. 

Em  álea  econômica  extraordinária tem,  essa  pandemia,

enquadramento, eis que se trata de fato totalmente imprevisível na ocasião da assinatura

dos ajustes, estranho à vontade das partes contratantes, inevitável e causador de grande

desequilíbrio na relação travada entre as partes.

Nesse sentido, há a seguinte orientação da Zênite Consultoria:

28669 – Contratação pública – Revisão do contrato – Configuração de

fato  imprevisível  e  extraordinário  –  Reconhecimento  pela  própria

Administração Pública – Cabimento – TJ/MG 

Acerca  do  direito  ao  reequilíbrio  econômico-financeiro  em  contrato  de

fornecimento  de  gêneros  alimentícios,  decidiu  o  TJ/MG  que  é  “dever  da

Administração Pública proceder às modificações que se façam necessárias ao

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro eventualmente violado, a fim

de adequá-lo à nova realidade e reajustar a relação entre os encargos suportados

e a contribuição para a justa remuneração do fornecimento do produto,  sendo

necessário,  para tanto,  o preenchimento dos requisitos estabelecidos pela  lei”.

Voltando-se para o caso concreto, observou que “em razão do aumento do preço

do leite, alega a empresa contratada que houve quebra do equilíbrio econômico-

financeiro  inicial  do  contrato  firmado,  ressaltando  que  sofreria  um  prejuízo

imensurável caso continuasse a fornecer o produto sem o reajuste pretendido.

3 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 13. ed. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 198.
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Acrescenta,  ainda,  que  a  imprevisão  verificada  não  se  enquadra  naquelas

usualmente percebidas, que decorrem da sazonalidade, entressafras, variação de

‘commodities’,  entre  outras,  que  são  previsíveis”.  Sobre  o  requerimento  da

contratada, destacou que “segundo a planilha apresentada (...), o custo final do

produto perfazia R$ 14,50, nitidamente superior ao preço de venda para o mesmo

período  de  R$  12,20”,  tendo  esta  juntado  “diversas  reportagens  nas  quais  é

noticiado o aludido aumento do preço do leite, incluindo estatísticas elaboradas

por órgãos como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Faculdade

Getúlio  Vargas  (FGV)”.  Ademais,  conforme  identificou  o  julgador  “a  própria

Administração Pública, em 12 de setembro de 2013, já havia procedido à alteração

do preço registrado de R$ 12,20 para R$ 14,00, após análise de Comissão de

Controle de Preço”. Nesse contexto, concluiu que a partir do conjunto probatório

“ficou caracterizada a quebra do equilíbrio econômico-financeiro, porquanto

o  aumento  significativo  do  produto  configurou  fato  imprevisível  e

extraordinário,  além  de  que  foi  reconhecido  pelo  próprio  órgão  da

Administração  Pública,  especializado  na  matéria,  e  detentor  de

conhecimento técnico e atualizado das questões envolvendo o controle de

preços”.  Assim,  concluiu  que  a  contratada  “demonstrou  os  fatos

constitutivos de seu direito, comprovando a ocorrência de fato imprevisível,

estranho  à  sua  vontade,  inevitável  e  apto  a  dar  causa  ao  desequilíbrio

econômico-contratual, na forma do art. 65, II, da Lei nº 8.666/93”. (Grifamos.)

(TJ/MG, AC nº 1.0024.13.333229-6/001, Rel. Wander Marotta, j. em 03.08.2017.)

A Ata  de Registro  de  Preço é  o  compromisso celebrado entre  o

particular e a Administração Pública. É um instrumento no qual as partes garantem as

condições da contratação,  no prazo de vigência.  Conforme o Regulamento Municipal

14.160/2020,  constitui  um “documento  vinculativo,  obrigacional,  com característica  de

compromisso para futura contratação”.  Os fornecedores cujos preços foram registrados

em Ata,  obrigam-se ao fornecimento dos bens e prestação dos serviços nos moldes

estabelecidos por aquela licitação e pelo prazo de vigência da Ata.

Nos termos do art. 18 do Decreto Municipal nº 14.160/2020:

Art.  18.  Quando o preço de mercado tornar-se  superior aos preços

registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão

gerenciador poderá:
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I  - liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  caso  a

comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da

penalidade  se  confirmada  a  veracidade  dos  motivos  e  comprovantes

apresentados;

II  -  convocar  os  demais  fornecedores  para  assegurar  igual

oportunidade de negociação.  (Grifou-se) 

Há, ainda, o Decreto Municipal nº 15.133/2021, de  06 de julho de

2021  que  “Aprova  a  Instrução  Normativa  Nº  002/2021,  da  Secretaria  Municipal  da

Transparência  e  Integridade  Pública,  da  Secretaria  Municipal  da  Administração  e  da

Procuradoria-Geral do Município, que Dispõe Sobre o Pedido de Reequilíbrio Econômico-

Financeiro nos Contratos Administrativos”, com o seguinte teor:

Art.2º  Quando  o  preço  de  mercado  tornar-se  superior  aos  valores

registrados  na  Ata  de  Registro  de  Preços,  por  motivo  superveniente,  e  o

fornecedor  não  puder  cumprir  o  compromisso  e  manifestar  sua  vontade  de

reequilíbrio econômico-financeiro do(s) item(ns), deve proceder:

I  -  apresentar  pedido  de  Reequilíbrio  Econômico-Financeiro  com  a

documentação  necessária  para  comprovar  suas  razões,  indicando  o  exato

percentual  e  o  valor  pretendido para  cada  item,  cujo  requerimento  deverá  ser

encaminhado ao Setor de Protocolo, dando início ao processo administrativo;

II - anexar ao pedido:

a) cópia da Ata da Registro de Preço assinada pelas partes;

b) notas fiscais de compra válidas, relativas à época do processo licitatório e

do protocolo do requerimento de reequilíbrio, emitidas em favor do requerente;

c)  orçamentos  válidos  e  com  informações  suficientes  para  que  seja

verificado que a média dos preços representando aqueles praticados no mercado;

d) informar se houve o Recebimento de Fornecimento pelo Poder Público

Municipal, número da Autorização de Fornecimento e a data de recebimento;
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III  -  tabelas  oficiais  de  preços  (Exemplo:  SINAPI,  SICRO,  ORSE,

ABCFARMA, SINAPRO, etc.).

Art.3º Ao receber o processo do Setor de Protocolo, a Secretaria Municipal

competente, através do respectivo Gestor do Contrato, deverá:

I - consultar a Ata de Classificação do Processo de Licitação (anexar nos

autos);

II  -  observar formalmente o(s) licitante(s) remanescente(s),  na ordem de

classificação, para assegurar igual oportunidade de negociação;

III - propor ao(s) licitante(s) remanescente(s), na ordem de classificação, se

tem interesse em entregar a quantidade registrada e ainda não contratada, dentro

do prazo para encerramento da validade da ata, em preço MENOR ao requerido

pela empresa requerente.

§1º Na ausência de fundamentação ou de documentos para instrução do

processo administrativo, deverá o Gestor do Contrato solicitar ao interessado que,

dentro  do  prazo  de  10  (dez)  dias  úteis,  promova  a  devida  complementação

necessária.

§2º  Não  havendo  os  esclarecimentos  necessários  no  prazo  referido  no

parágrafo 1º deste artigo, o Gestor do Contrato dará baixa no processo com seu

arquivamento definitivo.

Art.4º Em  consulta  aos  remanescentes  da  Ata  de  Classificação  de

preço inferior  ao pleiteado pela empresa requerente,  o Gestor  do Contrato

deve: 

I - liberar o fornecedor (empresa requerente do reequilíbrio) do compromisso

assumido,  caso  o  pedido  de  reequilíbrio  tenha  sido  realizado  ANTES  do

pedido de fornecimento pelo Poder Público, e sem aplicação da penalidade se

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados (aumento dos

preços);

II - caso o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro tenha sido realizado

APÓS  o  recebimento  da  Autorização  de  Fornecimento,  a  empresa  terá  a

obrigação de entregar nos preços registrados em Ata, na quantidade solicitada,

sob  pena  de  ser  aplicada  penalidade  administrativa,  nos  termos  do  edital.
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Havendo  quantitativos  ou  itens  ainda  não  solicitados  pela  Administração,

referente a Ata de Registro, poderá o Requerente ser liberado sem aplicação

de penalidade.

§1º  NÃO havendo  proposta  de  licitante(s)  remanescente(s)  de  preço

inferior ao pleiteado pela empresa requerente, o Gestor do Contrato deve, com

base nos preços de mercado, manifestar acerca da concessão do pedido e

encaminhar  os  autos  à  respectiva  Secretaria  Municipal,  que  tramitará  o

processo à Procuradoria-Geral do Município para emissão de parecer jurídico.

§2º Havendo necessidade de esclarecimentos financeiro-contábil, poderá a

Procuradoria-Geral encaminhar os autos à Secretaria Municipal da Transparência

e Integridade Pública para manifestação.

Art.5º No requerimento de reequilíbrio poderá, alternativamente, e, no que

couber, indicar a possibilidade do requerente promover a substituição de marca do

produto, desde que de qualidade igual ou superior, compatível com a descrição do

objeto  no instrumento convocatório  e  atendendo as especificações técnicas do

item.

§1º Caso o pedido de substituição tenha sido realizado em data anterior a

Autorização de Fornecimento, caso indeferida a substituição, a empresa poderá

ser liberada da entrega, caso requerido. 

§2º Caso o pedido de substituição tenha sido realizado POSTERIOR ao

recebimento da Autorização de Fornecimento, e caso indeferida a substituição do

item, a empresa requerente terá que entregar o item, de acordo com as descrições

da Ata de Registro de Preço.  (grifado) 

Dito  isto,  sobre  a  revisão  de  preços  assim  dispõe  o  contrato

administrativo em análise: 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REVISÃO/READEQUAÇÃO DE PREÇOS

2.1 -  A  detentora  deverá  submeter  à  apreciação  da  Secretaria  da

Administração  Municipal,  qualquer  alteração  que  influencie  nos  preços
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praticados, devendo para tanto apresentar os documentos emanados dos órgãos

competentes que comprovem a referida alteração.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA

8.1 – A contratada obriga-se a:

8.1.1 – Entregar os materiais conforme estabelecido nesta Ata de Registro e

no edital;

8.1.2  –  Respeitar  a  Ata  de  Registro  de  preços,  aceitando  os  pedidos

parcelados conforme necessidade da Secretaria de Saúde;

8.1.3 – Aceitar acréscimos ou supressões que o MUNICÍPIO solicitar, até o

limite permitido pelo § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

8.1.4 – Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de leis trabalhistas

que digam respeito aos materiais adquiridos e a concreta aplicação da legislação

em vigor, relativo à segurança, higiene e medicina do trabalho, bem como pelo

emprego de equipamento de proteção individual conforme estabelece a Portaria

Ministerial nº 3.214 e anexos;

8.1.5  -  Efetuar  o  pagamento  de  todos  os  seguros,  impostos,  taxas,

obrigações trabalhistas e demais despesas e tributos pertinentes aos materiais

objeto da licitação.

8.1.6  –  Manter  os  valores  propostos,  registrados  na  Ata,  no período  de

01(um) ano, aceitando os pedidos parcelados conforme necessidade da Secretaria

de Saúde e entregando somente a quantidade solicitada.

8.1.7 – Após recebimento da Autorização de Fornecimento via fac-símile ou

e-mail, não cabe mais a empresa justificar necessidade de revisão dos valores,

tendo a obrigação de entrega conforme Registrado em Ata.

8.1.8 – A empresa vencedora dos itens terá o direito de revisão dos preços,

desde que, justificado e comprovado em documentos para a Administração, com

antecedência ao recebimento da Autorização de Fornecimento.
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8.1.9  –  Caso  a empresa  não  apresentar  comprovação para  revisão dos

valores  dos  materiais  adjudicados  com  antecedência  ao  recebimento  da

Autorização de Fornecimento, deverá manter o preço e prazo de entrega conforme

Registrado em Ata, sob pena no que diz respeito a cláusula sexta desta Ata de

Registro.

Nesse passo, consoante a manifestação exarada pelo Parecer de

fls. 28-31, subscrita pelo Diretor de Trânsito e Transportes – Sr. Gildo Martins de Andrade

Filho, no qual  concluiu-se que a partir do conjunto probatório que ficou caracterizada a

quebra do equilíbrio econômico-financeiro no percentual de 23,9% (vinte e três vírgula

nove  por  cento),  porquanto  o  aumento  significativo  do  produto  configurou  fato

imprevisível e extraordinário. Esclarece ainda em fls. 45 e 46 que empresas participantes

nos itens das quais a ora requerente pleiteia o reequilíbrio no certame em comento, não

conseguem manter o preço ofertado  ou o preço ofertado por estas é maior ao requisitado

pela signatária da Ata de Registro de Preços nº 006/2021. 

Sendo assim, merece acolhimento o pedido do requerente, conforme

manifestação  técnica  do  gestor  do  contrato  e  Diretor  de  Trânsito  e  Transportes  da

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, eis que a contratada demonstrou os

fatos constitutivos de seu direito, comprovando a ocorrência de fato imprevisível, estranho

à sua vontade,  inevitável  e apto a dar causa ao desequilíbrio econômico na equação

econômico-financeira, na forma do art. 65, II, “d” da Lei nº 8.666/93.

Todavia,  antes  de  dar  prosseguimento  ao  feito,  determino  que  o

processo seja encaminhado para a  Secretaria Municipal de Transparência e Integridade

Pública – SEMTIP, a fim de que esta apure o percentual do qual se deve conceder a fim

de equilibrar a equação econômica financeira

DIANTE DO EXPOSTO, DECIDO ACATAR o parecer do gestor do

contrato de fls. 28-31 complementado em fls.45-46 , para o fim de deferir o PEDIDO DE

REEQUILÍBRIO  ECONÔMICO  FINANCEIRO  da Ata  de  Registro  de  Preços  nº

006/2021, firmada em 17/02/2021.
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No entanto, antes de encaminhar os  autos para a elaboração de

termo  aditivo  pela  Diretoria  de  Suprimentos,  Compras  e  Licitações  e  intimação  da

empresa  contratada,  sejam  estes  encaminhados  para  a  Secretaria  Municipal  de

Transparência e Integridade Pública – SEMTIP, a fim de que esta apure o percentual do

qual se deve conceder aos itens requeridos, a fim de equilibrar a equação econômica

financeira. 

Jaraguá do Sul,13 de dezembro de 2021.

     Douglas Antônio Conceição                                Benedito Carlos Noronha
Secretário Municipal de Administração                          Procurador-Geral do Município
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