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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA

PALACIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO

PARECER IURÍDrCO Ns 363/2019
DE LAVRA: ASSESSORIA JURÍDICA
PROCESSO ADMINISTR.ATIVO N9 IO9 / 2OI9
PREGÃO ELERÔNICO N'OO9/2019 - PMSIP

1.. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação para análise e manifestação referente a celebração

de um termo aditivo de reequilíbrio econômico financeiro com a finalidade de

reduzir o preço unitário de alguns itens aos contratos administrativos nas. 069;

070; 071.; cujo o objeto é a aquisição de gêneros alimentícios para atender as

demandas das secretarias municipais e fundos municipais pertencentes a

administração pública de Santa lzabel do Pará, celebrados em 25.06.2019, com a

empresa CASA FORTE ATACADISTA EIRELI-ME,

A SEMAD despachou a esta Assessoria f urídica, para manifestação quanto a

possibilidade do aditivo de redução de valor unitário, conforme solicitação da

empresa em planilha anexa, na qual passamos a opinar.

É o relatório.

2. ANÁLISE JURÍDICA

O exame do caso Ín concreto, apresenta-se com o requerimento de pedido

reequilíbrio por parte da empresa, com a finalidade de reduzir o preço unitário

alguns itens [planilha anexaj.

Com base no pedido, a redução do preço dos produtos incidiria no valor

global do saldo dos contratos conforme segue:

CONTRAT0 Nq 069/ZOL9, redução em l0,L9a/o

CONTRATO Ns 070/2,OL9, redução ernl!o/o

CONTRATO Ns 071/2019, redução em7,5o/o
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Neste termos,

econô mi co -finan ceiro,

37,XXl, da CF/BB.

No que tange a

esta prevista no artigo

não se pode negar que a manutenção do reequilíbrio

tem seu nascedouro constitucional, de acordo com o artigo

alteração dos contratos administrativos, à aplicabilidade

65, II, "d". Vejamos:

Art. 65. 0s contratos regidos por csta Lei poderão ser alterados, com as

devidas justificativas, nos seguintes casos: II - por acordo das partes:

"d"para restabelecer a relação qLte es partes pactu nÊ-aÍe-g-aUl

os encargos do contratado e a retribuiÇão da crdministraÇão para q iusta
remuneração da obra. serviço_p_u fornecimento, obj ruLençs!)
do equilíbrio econômico-Íinanceiro inicial do contrato, nq hipótese de

sobrevirem fatos imprevisíveis. -ou previsíveis porém de consequências

íncqlculáveis, retordadores ou impeditivos da execução do aiustado, pu^

ainda, em caso de Íorçu meior. caso fortuito ou fato do príncipe,

confiqurando álea econômica extrqordinária e extracontratual, lgrifo

""t*

Pela análise simples do comando legal verificamos que a legislação pertnite

possibilidades de alteração do Contrato Adrninistrativo. Essas alterações podem

se dar, unilateralmente pela Adrninistração, ou por meio de acordo celebrado entre

os contratantes, sempre na busca do atendimento do interesse público da melhor

vantagem para a Administração.

Para o perfeito delineamento da matéria, o Egrégio'Iribunal de Contas da

União fixou as balizas necessárias para que se proceda à recomposição d«;

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, com base no artigo 65, II, "d", da Lei

ne 8.666/93. Vejamos:

"Equilíbrio econômico-fiuanceiro, assegurado pela Constituição Federal,

consiste na manutenção das condições de pagamento estabelecidas

iuicialn.rente no contrato, de maneira que se mautellha estável a relação

entre as obligações do cot.riratado e a justa retribuição da Administração

pelo fornecimento de iretrt, execução de obra ou prestação de serviço. Nas

hipóteses expressamente previstas em lei, é possível a Administração,

mediante acorclo cotlt o contratado, restabelecer o equilíbrio ou

reequilÍbrio econôrnico-financeiro do contrato. "

Neste vetor, frente às circunstancias observadas no pedido da empresa em

reequilíbrio inicialmente previsto quando da celebração do contrato
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administrativo, deve a Administração Pública aceitar e restabelecer as

iniciais do ajuste, conservando o bônus da redução contratual no saldo

inicialmente previstos.

3. CONCLUSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
PALACIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO

Sendo assim, esta Assessoria furídica opina pela legalidade do pedido de

reequilíbrio econômico financeiro, restando na redução do valor dos saldos dos

contratos pactuados primitivamente, devendo seguir o feito, procedendo-se as

publicações pertinentes aos termos aditivos.

É este o parecer. S.M,l.

Santa lzabel do Pará, 30 de Setembro de 2019.
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