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Senador José Porfírio/PA, 26 de Junho de 2020. 

 

Destinatário: Setor de Licitações 

Assunto: Termo de Apostilamento a Ata de Registro de Preços nº. 20200107. 

 

1 – RELATÓRIO: 

 

Este setor fora instado a se manifestar acerca do TERMO DE 

APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 20200107 com a 

empresa A. D. G. CARNEIRO EIRELI-EPP, oriundo do Pregão Presencial nº. 

9/2020-009 PMSJP – Registro de Preços, tendo como objetivo a aquisição de 

recarga de gás e vasilhame para atender as necessidades da Prefeitura 

municipal de Senador José Porfírio. 

Dessa forma, foi encaminhado a solicitação de reequilíbrio da ata pela 

empresa, bem como a minuta do Termo de Apostilamento da ata de registro de 

preços com as alterações do registro de preços, para análise e parecer jurídico.  

Isto posto, passamos a análise do expediente. 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO: 

2.1 – DO TERMO DE APOSTILAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

Preliminarmente, cumpre ressaltar que a análise envolvida limita-se aos 

aspectos legais envolvidos no procedimento em exame, naqueles previstos na 

Lei nº. 8.666/93 e demais dispositivos legais. 

A Decreto nº. 7.892/13 que regulamenta o registro de preços, esclarece em 

seu artigo 17 a possibilidade de revisão e renegociação em decorrência dos 

preços praticados no mercado, vejamos: 

Art. 17. Os preços registrados poderão ser revistos em 
decorrência de eventual redução dos preços praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
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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. 

Dessa forma, considerando o envio de notificação do setor de finanças da 

prefeitura informando a cotação feita e a resposta da empresa A. D. G. 

CARNEIRO EIRELI-EPP, informando a possibilidade de readequação dos 

preços anteriormente informado aos praticados no mercado, deve se proceder a 

alteração da Ata de Registro de Preços, conforme estabelece o artigo 65, inciso 

II, alínea “d” da Lei nº. 8.666/93, 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 
consequências 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. (Grifei) 

 

Portanto, considerando a readequação dos valores anteriormente proposto 

pela empresa A. D. G. CARNEIRO EIRELI-EPP, constantes na ata de registro 

de preços, com a redução dos preços, permitindo assim, o termo de 

apostilamento da ata de registro de preços nº.20200107, buscando resguardar 

os interesses da Administração Pública. 

 

3 – DA CONCLUSÃO: 

 

Superado os fatos relatados cominados com os dispositivos jurídicos 

apresentados, o Setor Jurídico desta municipalidade aprova, o TERMO DE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
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APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 20200107, nos 

termos do artigo 65, II, “d” da Lei nº. 8.666/93. 

Salienta-se que o presente parecer é meramente opinativo, sendo enviado 

em resposta ao requerimento de origem. 

 É o parecer. 

 

 

Paulo Vitor Negrão Reis 

ASSESSOR JURÍDICO 

OAB/PA 18417 
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