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CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO – ATA SRP 

LEI 8.666/93 
 

LEGENDAS:  
 
S: SIM       N: NÃO        FL: FOLHA       NI: NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO NO SISTEMA  
 
*** Quando a opção não for aplicável ao caso, utilizar no campo S/N a sigla N/A.  
*** Quando não for possível atender ao tópico, justificar no campo de observações ao fim do documento. 
 

1. ABERTURA  S/N  FL/ NI 

 Requerimento da Empresa contendo, no mínimo: 
  Indicação da Ata de Registro de Preço, durante sua vigência, contendo o item que deseja 

reequilibrar, marca, valor registrado e valor proposto para o reequilíbrio.  
 Indicação e justificativa da hipótese autorizadora de reequilíbrio, mediante comprovação da 

superveniência dos fatos e menção expressa ao dispositivo legal aplicável ao caso.   
 Documentos comprobatórios que justifiquem a majoração, inclusive com demonstrativo dos 

cálculos que levaram ao índice pleiteado (ex.: Nota Fiscal datada da época da licitação e Nota 
Fiscal atualizada, Índices, orçamentos de seus fornecedores e outros); 

 
*** Quando a instrução for feita por meio de orçamentos ou Notas Fiscais dos produtos/serviços, a 
análise deverá levar em consideração se os documentos são oriundos do mesmo fornecedor da 
proposta emitida em nome do beneficiário da ata. 

  

2. ANÁLISE    

 Verificar se o ITEM/LOTE será custeado com Recursos Federais, pois a AGU, em 
posicionamento vinculante, veda a possibilidade de reequilíbrio de Atas de Registro de Preços 
nesta hipótese.  

  

 Caso exista Cadastro de Reserva na ARP, deverá a Central de Licitações tentar negociar com os 
fornecedores nele inscritos para alcançar o valor registrado ou inferior ao pretendido pelo 
beneficiário que pretende o reequilíbrio. 

  

 Análise Contábil.   

 Análise do órgão demandante (Se houver pedido de troca de marca)   

3. OUTRAS OCORRÊNCIAS    

 A Análise da Central poderá ser subsidiada com Pesquisa de Preços, na forma da IN 01/2021 – 
PGE, a fim de verificar o comportamento do mercado quanto ao item objeto do pedido. Em 
sendo o caso, poderá solicitar que a pesquisa seja realizada pelo órgão demandante, conforme 
o regulamento.  

  

 A Análise da Central deverá levar em conta a jurisprudência das cortes de contas acerca da 
matéria, e justificar todas as decisões tomadas nos autos. 

  

 Caso a análise contábil verifique que o preço proposto pela empresa esteja superior ou que os 
documentos apresentados estejam insuficientes, a CLC encaminhará contraproposta para a 
empresa, para aceitação ou não da proposta ou para complementação da documentação. 

 
*** Verificando-se a improcedência do pedido de revisão dos preços e tornando-se necessário o 
cancelamento da ata/ item, a aplicação de penalidades só poderá ser dispensada se o beneficiário 
comunicar a impossibilidade de manutenção de seus preços antes da solicitação de fornecimento do 
item registrado, conforme determina o art. 21, II do Decreto Estadual nº 3182/2016.    
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4. MINUTA – TERMO ADITIVO    

 Minuta do Termo Aditivo da Ata de Registro de Preço.   

5. ANÁLISE JURÍDICA 
  

 Juntada da Lista de Verificação, devidamente preenchida, pelo servidor responsável.  

 Encerrada a análise, deverá ser juntado aos autos o Parecer Referencial nº 01/2022, mediante 
Declaração de Conformidade emanada do Procurador-Chefe da Central de Licitações e 
Contratos, que atestará o efetivo cumprimento das orientações exaradas na manifestação 
referencial. 

  

6. ATOS POSTERIORES    

 Assinatura do Termo Aditivo pela Autoridade Superior e pelo fornecedor;  

 Publicação na Imprensa Oficial 

  

 
 
 
 
 

 
___________, ___ de __________ de _____.  

 
 
 
 

______________________________________________ 
Responsável pelo preenchimento  
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MODELO 
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE JURÍDICA SEM REMESSA À PGE 

 

 

EU, (nome do declarante), (cargo do declarante), lotado no (órgão), 

conforme a Portaria de nº (...)/20.., DECLARO, na forma do art. 8º, II da Resolução nº 

006/2020 – CONSUP, que a matéria fática e jurídica ora tratada amolda-se aos 

parâmetros e pressupostos contidos no Parecer Referencial de nº (...), de autoria 

do(a/dos) Procurador(a/as) __________________________________, em vigência até 

__________.  

 

Atesto, na oportunidade, a conformidade do presente procedimento 

administrativo às orientações jurídicas exaradas no Parecer Referencial supracitado, 

bem como às demais normas do ordenamento jurídico, em observância ao princípio 

constitucional da legalidade. 

 

Declaro, ainda, estar ciente que, por ser a adoção de Parecer Referencial 

facultativa, estou assumindo minha responsabilidade quanto à regularidade desse 

procedimento, limitada à observação das orientações jurídicas presentes naquele 

instrumento.  

 

Pelo exposto, deixo de remeter os autos à análise da Procuradoria de 

Licitações, Contratos e Convênios, por autorização expressa do art. 2º da Resolução nº 

006/2020 – CONSUP, que dispensa a análise individualizada pela Procuradoria 

Especializada quando atendidos os pressupostos fáticos e jurídicos nela previstos, 

conforme o caso em epígrafe.  

 

Macapá-AP, xx de xxxxx de 2022.  

 

 

 

________________________________________ 

DECLARANTE  

CARGO - ÓRGÃO  

PORTARIA  


