
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

Memorando nº 005/2018/DENL/SML       PVH, 21 de setembro 2018

DE: DEPARTAMENTO DE EDITAIS E NORMAS LICITATÓRIAS 
PARA: LIDIANE SALES GAMA MORAIS – PREGOEIRA

ASSUNTO: Resposta ao Memorando nº 064/PREGOEIROS/SML/2018 

Senhora Pregoeira, 

Em resposta ao Memorando nº 064/PREGOEIROS/SML/2018, recebido
por este Departamento dia 19 de setembro de 2018, acerca do
pedido  de  esclarecimento apresentado  pela  Empresa  EMAM  –
EMULSÕES  E  TRANSPORTES  LTDA,  pessoa  jurídica  de  direito
privado,  inscrita  no  CNPJ:  04.420.916/0001-51,  referente
Pregão  Eletrônico  nº  107/2018/SML/PVH  do  Processo
Administrativo nº 02.0214/2018, tendo por objeto: O registro
de preços para Eventual Aquisição de Produtos Asfálticos (CAP
50/70,  CM-30  e  RR-2C),  para  atender  as  necessidades  da
Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto
Velho, passamos às seguintes considerações: 

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Em síntese foi questionado pela licitante supracitada, que ao
compulsar mais detidamente o EDITAL nas cláusulas que dispõe
(sic) sobre políticas de revisão contratual, não se verificou
(sic)  os  procedimentos  que  serão  adotados  para  possíveis
reequilíbrios contratuais. Deve-se considerar a importância
da previsão desses procedimentos administrativos, tendo em
vista a nova política de reajuste de preços da PETROBRAS que
está sendo adotada.

DA RESPOSTA

1. Primeiramente,  cabe  salientar  à  empresa  licitante  que
todos os pedidos de Reequilíbrio de Preços estão contidos na
Minuta da Ata de Registro de Preços, conforme Anexo VII do
Edital,  mais  especificamente  nos  subitens  5.3  ao  5.8,
vejamos:

5.3. Na hipótese prevista nos itens 5.2 e 5.2.1,
será  excepcionalmente  admitida  a  revisão  de
preços,  quando tratar-se de produtos cujo preço
médio de mercado for obtido em tabelas oficiais
publicamente  reconhecidas  ou  de  preços
regulamentados  pelo  poder  público,  depois  de
cumprido o disposto no inciso II do item 5.2.1.

5.3.1. A revisão de preços prevista no item 5.3,
poderá  ser  efetivada  mediante  requerimento  do
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detentor  da  ARP,  que  deverá  fazê-lo  antes  do
pedido  de  fornecimento  e,  deverá  instruir  o
pedido com a documentação probatória de majoração
do  preço  do  mercado  e  a  oneração  de  custos,
devendo ser obedecido os seguintes procedimentos:

I. Cabe ao fornecedor protocolar junto ao órgão
gerenciador,  Requerimento  solicitando  a  revisão
de Preços devidamente justificado e instruído com
documentos capazes de evidenciar o surgimento de
uma  onerosidade  excessiva  em  relação  às
obrigações inicialmente assumidas, produzida pelo
aumento no custo do bem ou serviço no mercado
atual, valendo-se de, por exemplo, notas fiscais
antigas  e  recentes,  lista  de  preços  de
fabricantes,  comprovantes  de  transporte  de
mercadorias, dentre outros pertinentes, a juízo
do órgão gerenciador, ou ainda, tabelas Oficias
ou  atos  de  emanados  do  Poder  Público  que
comprovem a onerosidade. 

II. Após a entrega de documentos por parte do
fornecedor,  conforme  disposto  no  inciso  I,  o
órgão  gerenciador  através  da  Divisão  de
Reequilíbrio e Análise de Preços, realizará ampla
pesquisa de marcado junto, a no mínimo 3 (três)
fornecedores do ramo da atividade, moldes do que
dispõe  o  inciso  I  do  Art.  6º  deste  Decreto
Municipal  nº  15.402/2018,  bem  como  com  a
conferência  das  documentações,  com  vistas  a
verificação  da  ocorrência  da  majoração  alegada
pelo detentor da ARP. 

5.4. O  Requerimento  de  Revisão  de  preços  será
apreciado  pela  Divisão  de  Controle  de
Reequilíbrio  e  Análise  de  Preços,  e
posteriormente  submetido  à  Superintendente
Municipal  de  Gestão  de  Gastos  Públicos  –  SGP,
para eventual homologação. 

5.5. É vedado ao Detentor do Registro interromper
o fornecimento dos produtos enquanto aguarda o
trâmite  dos  pedidos  de  Revisão  de  Preços,  sob
pena de aplicação das sanções estabelecidas no
ato  convocatório,  na  Ata  de  Registro  e  na
legislação pertinente.

5.6. Confirmada  a  veracidade  das  alegações  do
fornecedor  e  deferido,  por  decisão  do  Órgão
Gerenciador,  a  Revisão  de  Preços  requerida,
deverá  ser  providenciada  a  publicação  da
alteração da Ata de Registro de Preços no Diário
Oficial dos Municípios de Rondônia (AROM), para
fins de validade do novo preço registrado.

5.7.  No  caso  de  indeferimento  do  Pedido  de
Revisão,  poderá  o  Órgão  Gerenciador  liberar  o
Detentor  da  Ata  do  compromisso  assumido,  sem
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aplicação  de  penalidade,  mediante  decisão
fundamentada.

5.8.  Se  liberado  o  primeiro  Detentor  da  Ata,
poderá Órgão Gerenciador providenciar a convocação
dos detentores remanescentes, respeitada a ordem
classificatória do cadastro de reserva ou ordem de
classificação original subsidiariamente, para fins
de negociação dos preços registrados.

Sendo possível, conforme informado, o reequilíbrio de preços
conforme admitido na Minuta da Ata de Registro de Preços –
Anexo VII do Edital.

2. Quanto ao pedido para a inclusão de tal dispositivo na
Minuta do Contrato (ANEXO VIII do Edital), vale ressaltar que
conforme previsão legal, os contratos poderão ser revisados
quando devidamente solicitado pela contratada, vejamos o Art.
65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93, in verbis:

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.
(grifamos).

Nesse  sentido,  oportunamente  a  Minuta  do  Contrato  na  sua
Cláusula Décima Sexta – Casos Omissos (in verbis), prevê a
possibilidade  de  revisão  contratual  (reequilíbrio
financeiro), nos termos previstos na Lei 8.666/93, vejamos:

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CASOS OMISSOS

16.1. O presente contrato  será executado sob a
égide  da  Lei  nº  8.666/93 e  alterações,
posteriores.  Caso  hajam  dúvidas  decorrentes  de
fato não contemplado no presente contrato, estas
serão dirimidas segundo os princípios jurídicos,
aplicáveis  à  situação  fática  existente,
preservando-se  os  direitos  da  CONTRATADA,  sem
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prejuízo da prevalência do interesse público.
(grifamos).

Nesse sentido, informamos que não há necessidade de alteração
do Edital ou na Minuta de Contrato, considerando que estão
previstos todos os requisitos legais contemplados pela Lei
8.666/93, conforme previsto no instrumento convocatório.

Ex positis, feitas as considerações, encaminhamos a resposta
acerca do pedido de esclarecimento para a Senhora Pregoeira
responsável pela condução do certame, para que essa adote as
providências que se fizerem necessárias. 

É o parecer,
S.M.J.

Atenciosamente, 

ELIZABETE DA SILVA BELEZA UCHÔA     NYDIA DOS SANTOS BAPTISTA
EQUIPE DE APOIO DENL/SML            DIRETORA DENL/SML
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