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PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 01/2022 – PLCC/PGE 

PROCESSO PRODOC nº 0019.0722.0950.0002/2022 

INTERESSADOS: Órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Amapá. 

ASSUNTO: PARECER REFERENCIAL PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE ATAS 

DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDAS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

 

EMENTA: PARECER REFERENCIAL. ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO. POSSIBILIDADE. 1) 

Recomposição de preços em Ata de Registro de 

Preços para fins de restabelecimento do Equilíbrio 

Econômico-Financeiro; 2) Artigos 19 a 21 do Decreto 

Estadual nº 3182/2016; 3) Elementos que devem 

constar da instrução de todos os processos 

repetitivos e idênticos de Reequilíbrio Econômico-

Financeiro de Atas de Registro de Preços gerenciadas 

pela Central de Licitações e Contratos; 5) PARECER 

REFERENCIAL. 

 

 

I - DO PARECER REFERENCIAL 

 

O parecer referencial é peça jurídica voltada a orientar a Administração em 

processos e expedientes administrativos que tratam de situação idêntica ao paradigma, 

sob o ponto de vista das orientações jurídicas ali traçadas. 

 

Trata-se de instrumento de racionalização do trabalho consultivo 

desenvolvido, no âmbito deste Estado, pela Procuradoria-Geral do Amapá, devidamente 

regulamentado pelo Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado – CONSUP, por 

meio da Resolução nº 006/2020-CONSUP/PGE. 

 

O Parecer Referencial é admissível quando houver processos e expedientes 

administrativos com os mesmos pressupostos fáticos e jurídicos, para os quais seja possível 

estabelecer orientação jurídica uniforme, cuja observância dependa de mera conferência de 

dados e/ou documentos constantes dos autos, nos termos do art. 1º da norma, que assim 

resolve: 

Art. 1º - Autorizar a elaboração de Parecer Referencial, a critério da Chefia 
da Consultoria Jurídica e/ou Procuradoria Jurídica Especializada, quando 

HOMOLOGO O PARECER POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura 
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houver processos e expedientes administrativos com os mesmos 
pressupostos fáticos e jurídicos anteriormente exarados, para os quais 
seja possível estabelecer orientação jurídica uniforme, cuja observância 
dependa de mera conferência de dados e/ou documentos constantes dos 
autos.  
§1º Considera-se Parecer Referencial a peça jurídica voltada a orientar a 
Administração em processos e expedientes administrativos que tratam de 
situação idêntica ao paradigma, sob o ponto de vista das orientações 
jurídicas ali traçadas, quando houver subsunção do conjunto fático ao 
contexto jurídico apresentado. 
(Grifos Nossos) 

 

A adoção do modelo de manifestação jurídica referencial se coaduna com o 

propósito de efetivação do princípio da eficiência, previsto no art. 37 da Constituição 

Federal, haja vista que promove a racionalização dos trabalhos nas Procuradorias Jurídicas, 

conferindo maior celeridade aos procedimentos administrativos em trâmite e gerando, 

inclusive, economia aos cofres públicos, em consonância com a essência de uma 

Administração Pública Gerencial.  

 

A medida é providencial, ainda, ao propósito da economicidade, dado que, ao 

realizar a divulgação do Parecer Referencial à Administração Pública em geral, assim como o 

faz com as minutas padronizadas e as Listas de Verificação, a PGE fornece informação 

qualificada aos gestores, reduzindo ou mesmo erradicando possíveis vícios e omissões que 

poderiam levar o procedimento à declaração de nulidade, gerando celeridade e eficiência.     

 

a) Do Paradigma 

 

A presente manifestação referencial tem como paradigma alinhar as 

orientações gerais e garantir diretrizes prévias para a instrução de processos administrativos 

relativos à revisão dos preços registrados em Atas de Registro de Preços gerenciadas pela 

Central de Licitações e Contratos, com o fito de promover o reequilíbrio econômico-

financeiro da avença, conforme preceituam os arts. 19 a 21 do Decreto Estadual nº 

3182/2016.  

 

O Sistema de Registro de Preços, previsto originalmente no art. 15, II da Lei 

8.666/93 e, posteriormente, no art. 11 da Lei 10.520/02, é regulamentado no âmbito do 

Estado do Amapá pelo Decreto Estadual nº 3182/2016, aplicando-se a toda a Administração 

Pública estadual direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, 

sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo 
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Estado. 

No âmbito de sua abrangência, o regulamento supracitado atribui a função de 

Órgão Gerenciador à Central de Licitações e Contratos - CLC, na forma de seu art. 29. Desse 

modo, a presente manifestação referencial aplica-se, tão somente, aos procedimentos 

administrativos de revisão dos preços de Atas de Registro de Preços (ARPs) gerenciadas pela 

CLC.   

 

Alerto que este Parecer não poderá ser utilizado para a promoção do 

reequilíbrio de contratos firmados pelos órgãos e entidades, hipótese em que a instrução e 

análise deverá ocorrer perante o contratante.    

 

A manifestação referencial é cabível no caso vertente por já ter sido a matéria 

submetida à análise da Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios em mais de uma 

oportunidade, firmando-se entendimento consolidado pela possibilidade de formalização do 

Termo Aditivo pretendido, desde que atendidos os requisitos, cuja verificação é dotada de 

baixa complexidade jurídica, dependendo apenas de mera conferência documental.  

 

A pertinência do recurso se evidencia, ainda, em decorrência do art. 4º, I e II 

da Resolução nº 006/2020-CONSUP/PGE, uma vez que o presente parecer abrangerá todas 

as questões jurídicas que possam envolver as matérias idênticas e recorrentes, cabendo à 

área técnica ou técnico-jurídica no órgão atestar, de forma expressa, que o caso concreto se 

amolda aos termos do pronunciamento que serviu de referência. 

 

b) Do Procedimento a ser adotado pelos órgãos e entidades 

 

Deve o Órgão Gerenciador proceder à instrução processual conforme 

orientações do referencial e observar os requisitos legais contidos na Lista de Verificação 

específica elaborada pela Procuradoria de Licitações Contratos e Convênios, disponível no 

sítio eletrônico da PGE. 

 

O uso do presente parecer referencial dispensará a elaboração de parecer 

jurídico individualizado, desde que juntada aos autos Declaração emanada do(a) 

Procurador(a)-Chefe da Central de Licitações e Contratos de que a situação examinada está 

abrangida pelo contido na manifestação referencial, consoante autorizam o art. 1º, §2º e art. 

2º da Resolução 006/2020 – CONSUP/PGE.  
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Impera, ainda, ressaltar que a presente medida referencial tem prazo de 

validade de 12 (doze) meses, a partir de sua publicação no sítio eletrônico da Procuradoria-

Geral do Estado, no link: https://pge.portal.ap.gov.br/, em consonância com o art. 11, §1º da 

Resolução citada.  

 

Entretanto, resta garantida a atualidade das orientações, posto que, de 

acordo com o art. 6º, parágrafo único do mesmo diploma, em caso de alteração da 

legislação que fundamentou o Parecer Referencial, o órgão da Administração deverá suscitar 

ao emissor eventual necessidade de substituição da orientação precedente, sem prejuízo do 

dever funcional do Procurador de Estado de se manter atualizado com a legislação e 

regulamentos editados e solicitar os ajustes pertinentes. 

 

II – DO REEQUILÍBRIO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS  

De início, cumpre assinalar que o Sistema de Registro de Preços - SRP é 

procedimento previsto no art. 15, II da Lei nº 8.666/1993 e não se constitui em modalidade 

licitatória, mas meio formal utilizado nas modalidades Pregão e Concorrência com a 

finalidade de registrar preços de determinado produto para futura e eventual aquisição.  

O propósito é o planejamento das contratações, evitando-se a realização de 

diversos certames, de modo a efetivar o princípio constitucional da eficiência administrativa. 

Não por outra razão, o legislador previu que o SRP deverá ser adotado sempre que possível, 

nos termos do art. 15, caput e II da Lei nº 8.666/1993. 

Nessa toada, é relevante constatar que o SRP é um instrumento de 

gerenciamento das necessidades administrativas. Em verdade, a Ata de Registro de Preços - 

ARP representa a formalização de proposta feita pelo proponente, garantindo à 

Administração a possibilidade de, durante sua vigência, e respeitadas as condições então 

pactuadas, exigir do fornecedor registrado a celebração de contrato sem a necessidade de 

realizar novo certame. Assim, a manifestação unilateral do interessado de celebrar contrato 

com a Administração ficará consignada na ata, permitindo ao poder público aceitar a oferta 

pelo período de vigência do documento, desde que respeitadas as condições e limites que 

dele constem.  

Conforme leciona a renomada doutrinadora Marinês Restelatto Dotti, a Ata 

de Registro de Preços:  

https://pge.portal.ap.gov.br/
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(...) decorrente do procedimento licitatório realizado para a formação do 
registro de preços, constitui-se no documento vinculativo, obrigacional, 
com característica de compromisso para futura contratação, em que se 
registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a 
serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento 
convocatório e propostas apresentadas. A ata de registro de preços 
possui natureza contratual, portanto, nos moldes da promessa de 
compra e venda, dado vincular as partes, órgão gerenciador e 
fornecedor registrado - caso haja interesse do primeiro no objeto 
registrado -, aos termos nela prescritos (DOTTI, p. 11)1. 

O conceito ora apresentado coaduna-se com o previsto no art. 2º, IV do 

Decreto Estadual nº 3182/2016, que assevera a natureza vinculante do documento 

formulado entre a Administração Pública e o beneficiário da Ata. Decerto, a formalização da 

ARP fixa uma equação entre as partes, na qual há equilíbrio entre os encargos assumidos 

pelo beneficiário e a remuneração devida pela Administração. Esclarece o jurista Marçal 

Justen Filho:  

Os encargos equivalem à remuneração, na acepção de que se assegura 
que aquela plêiade de encargos corresponderá precisamente à 
remuneração prevista. Pode-se afirmar, em outra figuração, que os 
encargos são matematicamente iguais às vantagens. Daí a utilização da 
expressão "equação econômico financeira” (2019, p. 1287)2.  

A preservação do mencionado equilíbrio econômico-financeiro entre os 
encargos assumidos e a remuneração a eles contraposta tem base constitucional, ao 
assegurar, em seu art. 37, XXI, contratações precedidas de “(...) 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 (...)”.  

A Lei 8.666/93, em seu art. 15, §3º, por sua vez, ao autorizar a realização de 
licitações mediante Sistema de Registro de Preços, exigiu que o Decreto regulamentador 
deveria atentar-se às peculiaridades regionais e, dentre outras condições, estipular 
previamente o sistema de controle e atualização dos preços registrados.  

                                                 
1
 DOTTI, Marinês Restelatto. O reequilíbrio econômico-financeiro na ordem jurídica brasileira, Zênite Fácil, 

categoria Doutrina, 10 dez. 2020. Disponível em: http://www.zenitefacil.com.br. Acesso em: 10 de novembro 

de 2021.  
2
 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 18. Ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais. 2019.   
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Nessa medida, o Decreto Estadual nº 3182/2016, buscando obedecer aos 
preceitos legais e constitucionais, assim dispôs:  

Art. 19. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 
variação daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo 
dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 
promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as 
disposições contidas na alínea "d" do inciso II, do caput do art. 65, da Lei 
nº 8.666, de 1993. (...)  
 
Art. 21. Quando o preço registrado tornar-se inferior aos preços 
praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso 
inicialmente assumido, poderá, mediante requerimento devidamente 
instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço 
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II 
ou do § 5º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, caso em que o 
órgão gerenciador poderá: 
I - negociar os preços, visando à manutenção dos preços inicialmente 
registrados;  
II - 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;  
III - convocar os demais fornecedores, para assegurar igual oportunidade 
de negociação.  
§ 1º A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em Termo 
Aditivo à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, 
observada a anuência das partes.  
§ 2º Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 
proceder à revogação do item ou do lote ou de toda a ARP, conforme o 
caso adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

 

Note-se, portanto, que a norma estadual autoriza a revisão dos preços 
registrados em ata quando atendidos os requisitos do art. 65, II, d, ou do §5º do mesmo 
dispositivo, ambos da Lei 8.666/93.  

Tem-se, assim, que o Decreto Estadual impõe à Ata de Registro de Preço 
tratamento idêntico ao que a Lei nº 8.666/1993 oferece aos contratos administrativos, nas 
situações que sobrevierem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do acordado, ou, ainda, na 
hipótese de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual. 
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Nesse sentido, é imperioso conferir interpretação sistemática da norma, 
considerando-se ademais as disposições constitucionais relacionadas ao tema, dentre os 
quais o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF). Afinal, não seria producente que a 
Administração, diante de inequívoco aumento de preços no mercado, procedesse a uma 
nova – e muitas vezes demorada - licitação, na qual obteria certamente preços superiores 
aos da ata revogada. 

Na mesma linha é a lição de Marçal Justen Filho (2019, p. 1289), segundo o 
qual a tutela do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos – na 
oportunidade aplicada à atas de registro de preços – “destina-se a beneficiar a própria 
Administração. Se os particulares tivessem de arcar com as consequências de todos os 
eventos danosos possíveis, teriam de formular propostas mais onerosas”. 

Ressalte-se que o entendimento ora firmado não encontra guarida no bojo 
da Consultoria-Geral da União, órgão da Advocacia-Geral da União que, embora não sem 
divergências, emitiu parecer vinculante3, vedando a possibilidade de revisão dos preços 
registrados em Ata para majorá-los, ainda que sob o fundamento da Teoria da Imprevisão.  

Dessa forma, a manifestação em epígrafe não se aplica aos itens de Atas 
de Registro de Preços cuja receita apta a custear a contratação seja oriunda de 
Convênios Federais, cabendo aos órgãos beneficiários do Convênio adequarem-se às 
normas e orientações jurídicas emanadas do Poder Público Federal.  

III – DOS REQUISITOS E DA CORRETA INSTRUÇÃO PROCESSUAL  

 

a) Requerimento do beneficiário interessado  

 

Para obter o reequilíbrio econômico pretendido, deve o beneficiário da ARP 

apresentar, durante seu período de vigência, requerimento perante a Central de Licitações e 

Contratos indicando o item ou Ata que pretende ver revisado, os índices percentuais de 

variação e o respectivo preço pretendido, com a devida justificativa da pretensão. O 

documento deverá estar instruído e indicar, expressamente, a ocorrência de alguma das 

hipóteses a seguir:  

                                                 
3
 PARECER n. 00001/2016/CPLC/CGU/AGU, exarado pela Comissão Permanente de Licitações e Contratos 

Administrativos no processo administrativo nº 00688.000183/2015-76, mencionado no PARECER AUDIN-MPU 

Nº 941/2020, disponível em: https://auditoria.mpu.mp.br/www/bases/arqvs_audin/PAR-941-2020-SA-DF-

MPF-ARP-REEQUILIBRIO.pdf. Acesso em 10 de novembro de 2021.  

https://auditoria.mpu.mp.br/www/bases/arqvs_audin/PAR-941-2020-SA-DF-MPF-ARP-REEQUILIBRIO.pdf
https://auditoria.mpu.mp.br/www/bases/arqvs_audin/PAR-941-2020-SA-DF-MPF-ARP-REEQUILIBRIO.pdf
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 Ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado.  

 

  Caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual.   

 

Verifica-se que não basta ao beneficiário apontar o fato, devendo comprovar 

sua superveniência em relação à apresentação da proposta, bem como o vínculo de 

causalidade existente entre o ocorrido e a efetiva impossibilidade de manutenção de seus 

preços. Em resumo, nos ensina Marinês Dotti:  

 

Cabe ao contratado demonstrar a superveniência dos eventos que 
autorizam a revisão, os efeitos gerados e a repercussão sobre a execução 
do objeto, bem como o desequilíbrio na relação encargo/remuneração. 
Compete à Administração averiguá-los integralmente e atestá-los, defeso 
que a parte inclua custos não previstos originariamente no edital e na 
proposta vencedora. 

 

A fim de comprovar suas alegações, cumpre ao beneficiário juntar aos autos 

notas fiscais, pesquisas mercadológicas, índices de cotação de moeda estrangeira, 

orçamentos de seus fornecedores e quaisquer outros documentos que entenda aptos a 

subsidiar o seu pleito.  

 

Ressalte-se que, para fins de evitar eventuais penalidades em caso de 

cancelamento dos preços registrados, deve 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.  

 

b) Da análise do pedido pela Central de Licitações e Contratos  

 

Recebido o pedido, à Central de Licitações e Contratos cumpre analisar, 

qualitativa e quantitativamente, as justificativas apresentadas, além de dar início às 

tratativas com eventuais fornecedores inclusos no cadastro de reserva a que se refere o art. 

13, §2º do Decreto Estadual 3182/2016, visando a manutenção dos preços registrados.  

 

Inviabilizada a manutenção dos preços, o pedido de revisão deverá ser 
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submetido à análise do setor contábil do Órgão Gerenciador que, atentando-se 

especialmente aos percentuais pretendidos, inclusive em decorrência de eventuais encargos 

tributários ou variações cambiais alegadas nos autos, emitirá Relatório Contábil conclusivo 

quanto à correção do valor pleiteado.  

 

Verificada a ocorrência de variação em percentual inferior ao pretendido pelo 

Requerente, a Central de Licitações e Contratos poderá informá-lo da divergência de valores, 

possibilitado o deferimento parcial do pedido. 

 

Para subsidiar a análise, poderá a Central de Licitações e Contratos, ainda, 

realizar pesquisa de preços, a fim de verificar o comportamento do mercado quanto ao item 

objeto do pedido, inclusive como forma de atestar a ocorrência da álea extraordinária e 

extracontratual alegada pelo Requerente. Para tanto, à CLC é facultado solicitar o apoio do 

órgão ou entidade demandante do item, dada a sua especificidade, na forma do art. 4º, §2º 

da IN 01/2021 – PGE.  

 

A realização de Pesquisa de Preços é apta a aferir, ainda, a real vantajosidade 

da recomposição pleiteada, haja vista que, verificando que os preços praticados no mercado 

são inferiores ao pretendido pelo Requerente, poderá o Órgão Gerenciador negociar com o 

fornecedor, oferecendo contraproposta sujeita a aceite e, em caso de recusa, revogar o 

item, lote ou toda a ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa, com fulcro no art. 21, §2º do Decreto Estadual supracitado.  

 

Encerradas as negociações e constatando-se o preenchimento dos requisitos 

ora elencados, deverá ser formalizado o Termo de Aditivo à Ata, cuja minuta será 

previamente acostada aos autos para análise do(a) responsável pela juntada do Parecer 

Referencial e da respectiva Declaração de Conformidade, após o que estará autorizada a 

recomposição pretendida.    

 

Considerando-se o caráter referencial da presente manifestação, cumpre-nos 

tecer algumas observações, que deverão ser objeto de análise do Órgão Gerenciador 

quando da apreciação do pedido. Veja-se:  

 

 Não se caracteriza rompimento do equilíbrio econômico-financeiro 

quando a proposta do particular era inexequível. A tutela à equação 

econômico-financeira não visa a que o particular formule proposta 
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exageradamente baixa e, após vitorioso, pleiteie elevação da remuneração4. 

 

 De acordo com a lição de Marçal Justen Filho, a negativa do Órgão 

Gerenciador ao pedido de revisão pleiteado poderá invocar: a) ausência de 

elevação dos encargos do particular; b) ocorrência do evento antes da 

formulação das propostas; c) ausência de vínculo de causalidade entre o 

evento ocorrido e a majoração dos encargos do contratado; d) culpa do 

contratado pela majoração dos seus encargos (o que inclui a previsibilidade da 

ocorrência do evento). Contudo, “não é suficiente alegar que o contratado 

possuiria margens de lucro suficientemente elevadas para arcar com o 

prejuízo.” 

 

Ademais, a Administração Pública Estadual deverá estar atenta à jurisprudência 

do Tribunal de Contas da União acerca da matéria, dada a vinculação às decisões da Corte de 

Contas, em matéria que envolve tema de caráter geral sobre licitação, contratos e 

convênios, conforme prevê a Súmula 222 do referido Tribunal5. Assim, colaciono abaixo 

alguns julgados relativos ao tema em epígrafe, sem que se pretenda exaurir o rol 

jurisprudencial da Corte:  

 

Acórdão 7249/2016 – Segunda Câmara  
 Notas fiscais de fornecedores da contratada são insuficientes, por si sós, 
para caracterizar qualquer uma das hipóteses legais para o reequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato (fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas 
de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 
ou, ainda, caso de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe), que deve 
estar demonstrada por meio da quantificação dos efeitos que extrapolaram 
as condições normais de execução e prejudicaram o equilíbrio global do 
contrato. 
 
Acórdão 7249/2016-Segunda Câmara 
Alegações genéricas de aumento de preços e de exclusividade no 
fornecimento de material são insuficientes para comprovar qualquer uma 
das hipóteses legais de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

                                                 
4
. JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 18. Ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 2019.   p. 1290.  
5
 As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à aplicação de normas gerais de licitação, sobre as quais 

cabe privativamente à União legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 



      

 

PROCURADORIA DE LICITAÇÕES CONTRATOS E CONVÊNIOS-PLCC 

Endereço: Av. Antonio Coelho de Carvalho, nº 396 – Bairro: Centro – Macapá/AP, CEP: 68.900-015. 
Tel.: (096) 3131-2813 / 3131-2836. 

 
 

11 

 

 
Acórdão 4125/2019-Primeira Câmara 
A variação cambial, em regime de câmbio flutuante, não pode ser 
considerada suficiente para, isoladamente, embasar a necessidade de 
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato com fulcro no art. 65, inciso 
II, alínea "d", da Lei 8.666/1993. Para que a variação do câmbio possa 
justificar o pagamento de valores à contratada a título de recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro, faz-se necessário que ela seja imprevisível 
ou de consequências incalculáveis. 
 
Acórdão 1085/2015-Plenário 
A mera variação de preços ou flutuação cambial não é suficiente para a 
realização de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo 
essencial a presença de uma das hipóteses previstas no art. 65, inciso II, 
alínea d, da Lei 8.666/1993, associada à demonstração objetiva de que 
ocorrências supervenientes tornaram a execução contratual 
excessivamente onerosa para uma das partes. 
 
Acórdão 2795/2013-Plenário 
O valor do contrato abaixo do de mercado não é causa suficiente para 
justificar seu reequilíbrio econômico-financeiro, uma vez que essa situação 
pode decorrer, por exemplo, de estratégia empresarial, de condições 
oferecidas na licitação ou de aumento de custos provocado pela variação 
normal de mercado, não se inserindo na álea econômica extraordinária e 
extracontratual exigida pelo art. 65, inciso II, alínea d, da Lei 8.666/1993. 
 
Acórdão 12460/2016-Segunda Câmara 
O reequilíbrio econômico-financeiro de contrato deve estar lastreado em 
documentação que comprove, de forma inequívoca, que a alteração dos 
custos dos insumos do contrato tenha sido de tal ordem que inviabilize sua 
execução. Além disso, deve a alteração ter sido causada pela ocorrência de 
uma das hipóteses previstas expressamente no art. 65, inciso II, alínea "d", 

da Lei 8.666/1993. 
 

Ressalte-se que, conforme já explicado alhures, embora os julgados 

mencionem o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, o mesmo raciocínio deve ser 

aplicado à recomposição de preços registrados em Ata, haja vista que o Decreto Estadual nº 

3182/2016 conferiu à revisão de preços de Atas de Registros de Preços a mesma sistemática 

de tratamento que a Lei 8.666/93 conferiu aos contratos.  

 

IV – DA JUNTADA DO PARECER REFENCIAL E DA DECLARAÇÃO DE 

CONFORMIDADE  
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Findas as negociações e encerrada a instrução processual, deverão os autos 

ser encaminhados ao Procurador(a)-Chefe da Central de Licitações e Contratos, a fim de que 

realize a juntada da presente manifestação referencial, devidamente acompanhada de 

Declaração atestando que a hipótese se enquadra nos parâmetros e pressupostos do 

Parecer Referencial, conforme exige o art. 8º da Resolução nº 006/2020 – CONSUP/PGE, in 

verbis:  

Art. 8º Para utilização do Parecer Referencial, a Administração deverá 
instruir os processos e expedientes administrativos congêneres com:  
I - Cópia integral do Parecer Referencial com despacho de aprovação da 
Chefia da Procuradoria Especializada;  
II - Declaração da autoridade competente para a prática do ato 
pretendido, atestando que o quadro se enquadra nos parâmetros e 
pressupostos do Parecer Referencial e que serão seguidas as orientações 
jurídicas nele contidas, conforme anexo I desta Resolução; (Grifos Nossos) 

 

A Declaração deverá estar de acordo com o modelo anexado à 

correspondente Lista de Verificação e, após a sua juntada aos autos, estará autorizada a 

formalização do Termo Aditivo pretendido, garantindo-lhe a mesma publicidade conferida à 

Ata de Registro de Preços inicialmente pactuada.  

 

Verifica-se, portanto, que o uso do presente parecer referencial evitará a 

elaboração de parecer jurídico individualizado, sem prejuízo ao prescrito no art. 38, 

parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 e art. 4º da Lei Orgânica da PGE-AP (Lei 

Complementar Estadual n.º 089/2015). 

 

V – CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, o presente parecer referencial deverá ser utilizado na 

instrução dos processos administrativos, para fins de orientar a revisão de preços 

registrados em Ata de Registros de Preços gerenciadas pela Central de Licitações e 

Contratos, com o fito de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da avença, desde 

que atendidos os requisitos ora elencados.  

 

Em cumprimento ao art. 7º, III, da Resolução nº 006/2020-CONSUP/PGE, a 

utilização deste opinativo será condicionada à juntada de: 

 

a) Declaração da autoridade competente para a prática do ato pretendido, 

atestando que o caso se enquadra nos parâmetros e pressupostos do 
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Parecer Referencial e que serão seguidas as orientações jurídicas nele 

contidas, conforme anexo I da Resolução nº 006/2020-CONSUP/PGE; 

 

b)  Cópia integral deste Parecer Referencial, com despacho de aprovação da 

Chefia da Procuradoria Especializada;  

 

c) Lista de Verificação específica, devidamente preenchida e assinada pelo 

responsável pelo preenchimento, conforme modelo disponível no sítio 

eletrônico da PGE. 

  

O presente instrumento passa a viger pelo prazo de 01 (um) ano, a partir de 

sua publicação no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral do Estado, no link: 

https://pge.portal.ap.gov.br/, em consonância com o art. 11, §1º da Resolução nº 006/2020-

CONSUP/PGE. 

 

Este opinativo segue assinado eletronicamente, nos termos da Lei Federal 

nº. 14.063/2020 e artigos 6º e 10 do Decreto Estadual nº. 0829/2018. 

À superior consideração. 

Encaminhem-se o presente parecer aos órgãos e entidades estaduais. 

Procuradoria-Geral do Estado do Amapá,  

Em 27 de janeiro de 2022. 

 

 
 
 
 

JEANE ALESSANDRA TELES MARTINS PAIVA 
Procuradora-Chefe da Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios  

 
 

https://pge.portal.ap.gov.br/
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