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PROCURADORIA GERAL 
ASSESSORIA JURÍDICA 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 01/2022 
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços   

Objeto: Aquisição De Gêneros Alimentícios Para Compor Os Itens Da 
Merenda Escolar Fornecida Aos Alunos Das Unidades Escolares Do Município 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2021 
Requerimento Administrativo 

Objeto: Reequilíbrio  
REQUERENTE: CLEDSON VALDIR PEDRON ME, Pessoa Jurídica de 

Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.956.695/0001-33 
PROCESSO 6748/2022 

 
 

PARECER JURÍDICO 

 

Trata-se  de  pedido de  reequilíbrio  econômico financeiro  solicitado pelo  

representante  da  pessoa jurídica  acima  mencionada. 

Parecer Técnico  encartado aos  autos. 

É  o necessário  relatório. 

Passo à  análise  de  matéria. 
FUNDAMENTO 

Inicialmente cabe ponderar que a Lei 8.666/93 prevê a possibilidade  de  revisão dos   
preços sempre  que verificada  a  quebra  do  equilíbrio econômico financeiro  contratual. 

Mencionam os dispositivos da citada legislação: 
 
Art.65 – Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as  devidas 
justificativas, nos  seguintes  casos: 
II – por acordo das partes: 
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.  
 
A  doutrina  sobre o tema  tem asseverado  que: 
 
A tutela ao equilíbrio econômico-financeiro   dos  contratos  administrativos  
destina-se a  beneficiar precipuamente  a  Administração. Se  os  particulares  
tivesse  de  arcar com as  conseqüências de  todos os  eventos  danosos  possíveis, 
teriam de  formular propostas  mais onerosas. A  Administração arcaria  com os  
custos  correspondentes  a  eventos meramente possíveis -  mesmo  quando 
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inocorressem , o  particular seria  remunerado por seus  efeitos  meramente 
potenciais. 
(...) 
Existe direito do contratado de exigir o restabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, se e quando vier a ser rompido. Se os encargos foram 
ampliados quantitativamente ou tornados mais onerosos qualitativamente, a  
situação  inicial  estará  modificada.(...) 
A Administração e o particular, após efetivado o exame  dos  fatos,  promoverão 
aditamento contratual, destinado a  restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro 
da  contratação.  Costuma-se denominar esse procedimento de ‘recomposição de 
preços’.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários  à  lei de  licitações e  contratos  
administrativos. 8ª edição. Dialética.2001. p.554 à 557) 
 
Segundo Hely Lopes Meirelles (Licitação e Contrato Administrativo, 11ª ed, 

atualizada por Eurico de Andrade Azevedo et alii, São Paulo, Malheiros, 1996, p.165): 
 
“O equilíbrio financeiro ou equilíbrio econômico do contrato administrativo, 
também denominado equação econômica ou equação financeira, é a relação que as 
partes estabelecem inicialmente, no ajuste, entre os encargos do contrato e a 
retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, do serviço ou do 
fornecimento. Em última análise, é a correlação entre objeto do contrato e sua 
remuneração, originariamente prevista e fixada pelas partes em números absolutos 
ou em escala móvel. Essa correlação deve ser conservada durante toda a execução 
do contrato, mesmo que alteradas as cláusulas regulamentares da prestação 
ajustada, a fim de que se mantenha a equação financeira ou, por outras palavras, o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato (Lei 8.666/93, art. 65, II, "d", e § 6º).”.  
 
E continua o renomado autor dizendo (Licitação e Contrato Administrativo, ob. cit, 

p. 166): 
 
“O contrato administrativo, por parte da Administração, destina-se ao atendimento 
das necessidades públicas, mas, por parte do contratado, objetiva um lucro, através 
da remuneração consubstanciada nas cláusulas econômicas e financeiras”. 
 
Como ensinam Carlos Ari Sundfeld (Licitação e Contrato Administrativo, São Paulo, 

Malheiros, 1994, p. 238) e de Celso Antônio Bandeira de Melo (Curso de Direito Administrativo, 7ª 
ed., São Paulo, Malheiros, 1995 p. 391): 

  
“...as obrigações contratuais hão de ser entendidas em correlação com o estado de 
coisas ao tempo em que se contratou. Em conseqüência, a mudança acentuada dos 
pressupostos de fato em que se embassaram implica alterações que o Direito não 
pode desconhecer. É que as vontades se ligaram em vista de certa situação, e na 
expectativa de determinados efeitos totalmente diversos, surgidos à margem do 
comportamento dos contratantes”. 
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Identificado o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro de um contrato  a sua 
recuperação é providência impositiva para a Administração Pública, por força dos termos do art. 37, 
XXI da Carta Federal, que assim se expressa: 

 
“Art. 37, XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,  
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, 
nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” (subscrito 
não é do original) 
 
Assim, uma vez constatado o rompimento das condições efetivas da proposta – 

guardada, por óbvio, uma margem de flexibilidade que há de representar aquilo que o leigo 
denomina de “risco do negócio” – incumbe ao Poder Público empreender à recuperação do 
equilíbrio econômico-financeiro. 

 
A jurisprudência pátria, em casos análogos, tem apregoado que: 
 
“Ação de cobrança. Contrato para prestação de serviços. Fornecimento de 
lubrificantes, álcool e gasolina. Reajuste de preço. Equilíbrio econômico-financeiro. 
Assinatura de termo aditivo dispensável. Custas. Tem o contratado o direito a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo 
celebrado com a ECT para fornecimento de álcool, lubrificantes gasolina e derivado 
de petróleo de veículos envolvidos na entrega de correspondências e afins. 
Dispensável a formalização de termo aditivo, ainda que conste no contrato cláusula 
que permita, considerando a existência da possibilidade de revisão consagrada no 
próprio contrato administrativo e o disposto na Lei nº 8.666/93, art. 65, § 8º. A 
despeito de a ECT gozar da isenção do pagamento das custas judiciais, não está 
isenta do ressarcimento das custas adiantadas pela parte vencedora no feito.” (TRF 
- 4a. Reg. - Ap. Cível nº 2002.70.04.006246-5  - Paraná - 4a. T. - Ac. unân. - Rel.: 
Des. Federal Edgard Antônio Lippmann Júnior - j. em 31.10.2007 - Fonte: DJU, 
26.11.2007).  
 

Sob o aspecto jurídico,  o pedido de  reequilíbrio  pode  ser acolhido, quer por  

expressa  disposição  legal,  quer pela  sua  previsão no  Edital do certame. 

Quanto ao  aspecto  técnico,  cuja avaliação não compete  a  este órgão de  

assessoramento jurídico,  o Setor   responsável apurou  e  concluiu  o  que  segue: 

 

“Nos processos licitatórios que utilizam o procedimento auxiliar do Registro de 

Preços, o Município tem utilizado como parâmetro para situações como a presente, os seguintes 

procedimentos que passo a elencar: 
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1º) Durante a vigência da Ata os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 

exceto nas hipóteses devidamente comprovadas de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 

art.  65  da  Lei  Federal  n.º  8.666/1993  e  alterações  ou  de redução dos preços praticados no 

mercado. 

2º) Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II 

do art.  65  da  Lei  n.º  8.666/1993  e alterações, a Administração, se julgar conveniente, poderá 

optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 

3º) Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas 

condições do registro, e/ou evidenciado o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os 

fornecedores registrados serão convocados pela Central de Licitações para alteração, por 

aditamento, do preço da Ata, desde que aceitem as reduções propostas pela administração, ou 

efetuada a reclassificação no caso de majoração de preços.  Caso contrário, no caso de 

diminuição, serão liberados dos compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços e a mesma 

será cancelada. 

 

Dito isto, o presente PARECER TÉCNICO objetiva a apuração de quebra da 

equação econômico-financeira para sugerir a adoção das medidas a serem adotadas pelo 

Município. 

Após análise dos documentos apresentados pela requerente, constatou-se que houve 

a comprovação da quebra do   equilíbrio econômico   financeiro, diante da majoração dos insumos  

para fabricação do  bem objeto da  licitação. 

Neste sentido, a situação em tela se amolda ao contido na alínea “d” do inciso II do 

art. 65 da Lei Nacional nº 8.666/93 que passo a transcrever: 

 

Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 

justificativas, nos seguintes casos: 

[...] 

II - por acordo das partes: 

[...] 

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 consequências incalculáveis, retardadores ou 
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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) 

 

Após pesquisa realizada por este órgão técnico e à luz dos documentos e 

informações apresentados pelo requerente, constatou-se que realmente houve aumento no preço 

praticado pelo mercado. 

A apuração efetuada por este órgão técnico já evidenciava a quebra do equilíbrio 

econômico financeiro nos moldes como postulado originariamente, contudo, os valores solicitados 

pelo requerente ultrapassam os valores aceitos pelo mesmo em outro procedimento licitatório 

posterior ao pedido (Licitação n° 87/2022), o qual teve a sessão de julgamento na data de 

27/10/2022. 

Na referida Sessão o requerente ofertou 02 (dois) de seus produtos em valor inferior 

ao valor que solicitou em sede de reequilíbrio, desta forma sendo inviável sua concessão para a 

Municipalidade. 

Tais fatos podem ser verificados juntos ao site e ao Portal da transparência do 

Município onde o requerente foi declarado vencedor dos itens: 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO LANCE 

NEGOCIADO 
2 BANANA COMUM - MÉDIO AMADURECIMENTO, DE 1ª 

QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COM 
POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM 
DESENVOLVIDA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. CACHO LIMPO E 
EM MATURAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMO. NÃO VERDE. 
COM POLPA ÍNTEGRA, CLARA E SEM VESTÍGIOS DE PRAGAS, 
DEVENDO SER PRIORITARIAMENTE ORGÂNICOS E /OU 
AGROECOLÓGICOS COM CERTIFICAÇÃO. IN NATURA. 

4,10 

22 MAÇÃ - GALA OU FUJI, DE 1ª QUALIDADE, MÉDIO 
AMADURECIMENTO, INTEIRAS E SÃS, LIVRE DE BATIDAS E 
AMASSADOS, DEVENDO SER PRIORITARIAMENTE 
ORGÂNICOS E /OU AGROECOLÓGICOS COM CERTIFICAÇÃO. 
IN NATURA 

8,50 

 

Assim sugere-se como medida de equidade e em observância aos princípios de 

economicidade e legalidade das contratações, ofertar ao requerente a concessão do reequilíbrio 

nos seguintes termos: 
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR 

REGISTRADO 
VALOR 
PLEITEADO 

VALOR 
RREQUILÍBRIO 

105 BANANA COMUM - 
MÉDIO 
AMADURECIMENTO, DE 
1ª QUALIDADE, 
TAMANHO E 
COLORAÇÃO 
UNIFORMES, COM 
POLPA FIRME E 
INTACTA, DEVENDO SER 
BEM DESENVOLVIDA, 
SEM DANOS FÍSICOS E 
MECÂNICOS ORIUNDOS 
DO MANUSEIO E 
TRANSPORTE. CACHO 
LIMPO E EM 
MATURAÇÃO 
ADEQUADA AO 
CONSUMO. NÃO VERDE. 
COM POLPA ÍNTEGRA, 
CLARA E SEM 
VESTÍGIOS DE PRAGAS, 
DEVENDO SER 
PRIORITARIAMENTE 
ORGÂNICOS E /OU 
AGROECOLÓGICOS 
COM CERTIFICAÇÃO. IN 
NATURA. 

3,40 4,60 4,10 

111 CEBOLA - DE 1ª 
QUALIDADE IN NATURA, 
SECAS, LIMPAS, 
GRAÚDAS, SADIAS, BOA 
QUALIDADE E 
APRESENTAÇÃO. SEM 
VESTÍGIOS DE PRAGAS, 
INSETOS E ROEDORES. 
CASCA E POLPA 
ÍNTEGRAS. TEXTURA, 
COR, ODOR E SABOR 
CARACTERÍSTICOS, 
DEVENDO SER 
PRIORITARIAMENTE 
ORGÂNICOS E /OU 
AGROECOLÓGICOS 
COM CERTIFICAÇÃO. IN 
NATURA 

3,60 5,40 5,40 

122 MAÇÃ - GALA OU FUJI, 
DE 1ª QUALIDADE, 
MÉDIO 

6,95 9,75 8,50 
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AMADURECIMENTO, 
INTEIRAS E SÃS, LIVRE 
DE BATIDAS E 
AMASSADOS, DEVENDO 
SER 
PRIORITARIAMENTE 
ORGÂNICOS E /OU 
AGROECOLÓGICOS 
COM CERTIFICAÇÃO. IN 
NATURA 

 

Nesta esteira o requerente apresentou nesta data complementação ao seu pedido 

reduzindo o preço postulado para os parâmetros apresentados na planilha abaixo: 

 
ITEM DESCRIÇÃO VALOR 

REGISTRADO 
VALOR 
REEQUILÍBRIO 

VALOR 
NEGOCIADO 

105 BANANA COMUM - MÉDIO 
AMADURECIMENTO, DE 1ª 
QUALIDADE, TAMANHO E 
COLORAÇÃO UNIFORMES, 
COM POLPA FIRME E 
INTACTA, DEVENDO SER 
BEM DESENVOLVIDA, SEM 
DANOS FÍSICOS E 
MECÂNICOS ORIUNDOS DO 
MANUSEIO E TRANSPORTE. 
CACHO LIMPO E EM 
MATURAÇÃO ADEQUADA 
AO CONSUMO. NÃO VERDE. 
COM POLPA ÍNTEGRA, 
CLARA E SEM VESTÍGIOS 
DE PRAGAS, DEVENDO SER 
PRIORITARIAMENTE 
ORGÂNICOS E /OU 
AGROECOLÓGICOS COM 
CERTIFICAÇÃO. IN 
NATURA. 

3,40 4,10 4,10 

111 CEBOLA - DE 1ª 
QUALIDADE IN NATURA, 
SECAS, LIMPAS, GRAÚDAS, 
SADIAS, BOA QUALIDADE E 
APRESENTAÇÃO. SEM 
VESTÍGIOS DE PRAGAS, 
INSETOS E ROEDORES. 
CASCA E POLPA ÍNTEGRAS. 
TEXTURA, COR, ODOR E 
SABOR CARACTERÍSTICOS, 
DEVENDO SER 
PRIORITARIAMENTE 

3,60 5,40 5,40 
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ORGÂNICOS E /OU 
AGROECOLÓGICOS COM 
CERTIFICAÇÃO. IN NATURA 

122 MAÇÃ - GALA OU FUJI, DE 
1ª QUALIDADE, MÉDIO 
AMADURECIMENTO, 
INTEIRAS E SÃS, LIVRE DE 
BATIDAS E AMASSADOS, 
DEVENDO SER 
PRIORITARIAMENTE 
ORGÂNICOS E /OU 
AGROECOLÓGICOS COM 
CERTIFICAÇÃO. IN NATURA 

6,95 8,50 8,50 

Registro que mesmo o preço recomposto estando acima do valor máximo cotado no 

Termo de Referência do Edital de Licitação 01/2022, ainda assim, mostra-se por conveniente e 

oportuno a manutenção da Ata de Registro de Preços. 

 

PARECER TÉCNICO 

 

Ante o exposto, é o PARECER TÉCNICO: 

a) Pelo deferimento do pedido de reequilíbrio nos valores obtidos após negociação, 

conforme planilha acima; 

b) Pela manutenção da lista de classificação;” 

 
PARECER JURÍDICO 
 

Ante o exposto, é o PARECER JURÍDICO pelo acolhimento das conclusões  e  
opiniões vertidas  no  PARECER TÉCNICO, com o acréscimo  de  que  seja  o  feito remetido ao 
Pregoeiro e  sua  Equipe  de  Apoio  para que  avaliem as manifestações e,  caso haja  divergência 
de  dados  apurados,  especialmente no que  concerne ao preço  reequilibrado da  requerente 
permanecer  abaixo da próxima classificada, remetam o processo  para nova  análise e retificação.   

À Secretária de Educação para decisão e, sendo esta pela convalidação dos motivos 
elencados neste  parecer: 

P.R.I.A.C.-se.  
Rio dos Cedros, 09 de novembro de 2022. 

 
 

Ricardo Augusto de Oliveira Xavier Araujo 
Advogado 

OAB/SC 17.721 
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 01/2022 
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços   

Objeto: Aquisição De Gêneros Alimentícios Para Compor Os Itens Da 
Merenda Escolar Fornecida Aos Alunos Das Unidades Escolares Do Município 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2021 
Requerimento Administrativo 

Objeto: Reequilíbrio  
REQUERENTE: CLEDSON VALDIR PEDRON ME, Pessoa Jurídica de 

Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.956.695/0001-33 
PROCESSO 6748/2022 

 

DECISÃO 

Trata-se  de  pedido de  reequilíbrio  econômico financeiro  solicitado pelo  

representante  da  pessoa jurídica  acima  mencionada. 

Pareceres Técnico e Jurídico encartados aos  autos. 

É  o necessário  relatório. 

Passo  à  análise  da  matéria. 
Convalido as razões entabuladas no  PARECER TÉCNICO  e  no  PARECER  

JURÍDICO  encartados aos  autos  as  quais  utilizo como  fundamento para  esta  DECISÃO e, com 
base  nas  mesmas: 

a) DEFIRO o  pedido de  reequilíbrio nos valores solicitados, conforme planilha 

que segue: 

 
ITEM DESCRIÇÃO VALOR 

REGISTRADO 
VALOR 
REEQUILÍBRIO 

105 BANANA COMUM - 
MÉDIO 
AMADURECIMENTO, DE 
1ª QUALIDADE, 
TAMANHO E 
COLORAÇÃO 
UNIFORMES, COM POLPA 
FIRME E INTACTA, 
DEVENDO SER BEM 
DESENVOLVIDA, SEM 
DANOS FÍSICOS E 
MECÂNICOS ORIUNDOS 
DO MANUSEIO E 
TRANSPORTE. CACHO 
LIMPO E EM 
MATURAÇÃO 
ADEQUADA AO 
CONSUMO. NÃO VERDE. 

3,40 4,10 
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COM POLPA ÍNTEGRA, 
CLARA E SEM VESTÍGIOS 
DE PRAGAS, DEVENDO 
SER PRIORITARIAMENTE 
ORGÂNICOS E /OU 
AGROECOLÓGICOS COM 
CERTIFICAÇÃO. IN 
NATURA. 

111 CEBOLA - DE 1ª 
QUALIDADE IN NATURA, 
SECAS, LIMPAS, 
GRAÚDAS, SADIAS, BOA 
QUALIDADE E 
APRESENTAÇÃO. SEM 
VESTÍGIOS DE PRAGAS, 
INSETOS E ROEDORES. 
CASCA E POLPA 
ÍNTEGRAS. TEXTURA, 
COR, ODOR E SABOR 
CARACTERÍSTICOS, 
DEVENDO SER 
PRIORITARIAMENTE 
ORGÂNICOS E /OU 
AGROECOLÓGICOS COM 
CERTIFICAÇÃO. IN 
NATURA 

3,60 5,40 

122 MAÇÃ - GALA OU FUJI, 
DE 1ª QUALIDADE, MÉDIO 
AMADURECIMENTO, 
INTEIRAS E SÃS, LIVRE 
DE BATIDAS E 
AMASSADOS, DEVENDO 
SER PRIORITARIAMENTE 
ORGÂNICOS E /OU 
AGROECOLÓGICOS COM 
CERTIFICAÇÃO. IN 
NATURA 

6,95 8,50 

b) MANTENHO a  lista de  classificação, determinando  todavia  ao Pregoeiro e  

sua  Equipe  de  Apoio  que  avaliem as manifestações e,  caso haja  divergência de  

dados  apurados,  especialmente no que  concerne ao preço  reequilibrado da  

requerente permanecer  abaixo da  próxima  classificada, remetam o processo  para 

nova  análise e retificação; 
 
P.R.I.A.C.-se. 

Rio dos Cedros, 09 de novembro de 2022. 
 

Joanita Odorizzi Grande 
Secretária de Educação 
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