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PARECER JURÍDICO s/n° - 2018 
 

Requerente Posto Esperança Comércio de Combustíveis Ltda. 

Assunto 
8º Termo Aditivo - Reequilíbrio econômico financeiro do valor 
contratual 

Licitação Pregão Presencial nº 9/2017-2712001 – CPL/PMSBP 

Contrato Contratos 0301001/2018, 0301002/2018, 0301003/2018, 0301004/2018. 

Apoio Jurídico Sebastião Maia 

Data 04 de setembro de 2018. 

 

 
 
 
Veio a esta assessoria para exame e parecer, processo referente a solicitação 

datada de 03/09/2018, da empresa Posto Esperança Comércio de Combustíveis Ltda, 
CNPJ 14.247.745/0001-64, sediada na Rodovia Augusto Meira Filho, s/n, Km 17, bairro 
Centro, Santa Bárbara do Pará, que solicita reequilíbrio econômico financeiro referente 
aos seus contratos nº 0301001/2018-PMSBP, 0301002/2018-FME, 0301003/2018-FMS, 
0301004/2018-FMAS, decorrentes do Pregão Presencial nº 9/2017-2712001 – CPL/PMSBP. 

Para a recomposição de valores juntou cópia da Nota Fiscais nº 393391 datada 
de 03/09/2018, de Ipiranga Produtos de Petróleo S.A que subsidia o seu pedido, 
constante dos autos, pleiteando o restabelecimento da relação inicialmente pactuada, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial de contrato, dado a 
superveniência de eventos imprevistos de ordem econômica que repercutem o 
equilíbrio, no seguinte item: Gasolina comum (litro) de R$4,600 para R$4,700. 

O art. 65, da Lei 8.666/93, estabelece que os contratos regidos por esta Lei 
poderão ser alterados, com as devidas justificativas nos casos que menciona, a 
requerente logrou êxito em seu expediente, vez que seus argumentos constituem as 
devidas justificativas. 

O Pregão Presencial objetivou a aquisição de combustíveis (Óleo Diesel e Gasolina 
Comum), onde a requerente saiu-se vencedora.  

 

Cuida-se aqui apenas da recomposição em face dos constantes aumentos decorrentes da 
oscilação do mercado, demonstrados pelos documentos conferidos pela empresa 
requerente. 

 

Comparando-se o preço contratado em relação à proposta, temos o seguinte quadro de 
percentual de repactuação: 

 

Produto Unidade Preço Preço 
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antigo novo 

Gasolina comum Litro 4,600 4,700 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO - alteração 

 

Por definição temos que: contrato administrativo é o ajuste que a Administração Pública, 
agindo nessa qualidade, firma com particular ou outra entidade administrativa para a 
consecução de objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas pela própria 
Administração. 

 

É reconhecido pelos doutrinadores do Direito a desigualdade existente entre o Poder 
Público (contratante) e o particular (contratado). 

 

Conquanto tenha a Administração, nas suas contratações, uma posição diferente dos 
contratantes de direito privado, sua ação não pode deixar de ter completo respeito à 
legalidade e a todos os demais princípios do instituto de licitação (publicidade, isonomia, 
moralidade etc.). Ainda que a Administração fique em posição de supremacia perante o 
contratado, seus atos deverão estar sempre de acordo com o interesse público e 
respeitando as normas próprias de contratação que lhe são conferidas. 

 

O parecer trata de alteração contratual, porque assim propõe a empresa contratada, cuja 
base legal está prevista no art. 65, II, “d” c/c o § 1º, da Lei nº 8.666/93, que dispõe acerca 
das possibilidades de alterações no contrato firmado com a Administração Pública, em 
decorrência de realização de certame licitatório, demonstrando que referidas alterações 
somente se dão em casos excepcionais e, somente, quando apresentadas as devidas 
justificativas, senão, vejamos: 

 

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. (Redação dada à alínea "d" pela Lei nº 

8.883, de 08.06.1994) 
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§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular 

de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) 

para os seus acréscimos. 

 

 

Entende-se pela expressão “devidas justificativas”, contida no caput do artigo em estudo, 
a apresentação de hipóteses legais para a formalização das alterações, bem como a 
comprovação documental da necessidade destas. 

 

 

Santa Bárbara do Pará - PA, 04 de setembro de 2018. 

 

 

 

 

 

SEBASTIÃO DE SOUZA MAIA 

Assessor Jurídico - PAMSBP 
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