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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00009/2020 - Técnico Administrativa 

 

PROCESSO:             08403/19  

MUNICÍPIO:              GOIÂNIA 

ÓRGÃO:                                   PODER EXECUTIVO 

ASSUNTO:            CONSULTA 

CONSULENTE:       ÍRIS REZENDE MACHADO (PREFEITO MUNICIPAL DE GOIÂNIA) 

CPF:                                      002.475.701-25 

REPRESENTANTE DO MPC: PROCURADOR DE CONTAS RÉGIS GONÇALVES LEITE 

RELATOR:           CONSELHEIRO SUBSTITUTO FLÁVIO MONTEIRO DE A. LUNA 

 

CONSULTA. REVISÃO AUTOMÁTICA DE VALORES. ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS. REFERENCIAL DE PREÇOS 
CONTIDOS EM TABELA DA AGÊNCIA NACIONAL DO 
PETRÓLEO. IMPOSSIBILIDADE. PERIODICIADADE MÍNIMA 
INFERIOR A UM ANO. IMPOSSIBILIDADE.   
1. CONHECER da presente Consulta uma vez preenchidos os 
pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 31 da 
LOTCM/GO c/c art. 199 do RITCM/GO; 
2. RESPONDER ao consulente, relativamente ao mérito, que: 
2.1. A revisão de preços não pode ser concedida de forma 
automática pela simples variação dos preços divulgados pelas 
tabelas da ANP, pois é necessário que haja 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, de modo que não é 
possível fixar periodicidade exata para tal alteração. 
Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado 
no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador 
convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos 
valores praticados pelo mercado. Caso não aceite, o ente 
municipal deverá tentar negociação com os demais participantes 
da licitação que deu origem à ata de registro de preços, observada 
a ordem de classificação. 
Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços 
registrados, excepcionalmente, para os produtos asfálticos 
derivados do petróleo, admite-se a sua revisão, desde que 
estejam presentes todos os pressupostos a seguir:  
(i) Ocorrência de eventos imprevisíveis, ou previsíveis, 
porém de consequências incalculáveis, posteriores à assinatura da 
ata de registro de preços; 
(ii) Elevação dos encargos ao particular; 
(iii) Vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a 
elevação dos encargos da empresa; 
(iv)  Inexistência de participante da licitação, a qual deu 
origem à ata de registro de preços, que assuma o preço 
originalmente registrado.   
Destaca-se que é necessário o acompanhamento pelo órgão 
gerenciador dos preços unitários da ata de registro de preços, 
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devendo obrigatoriamente realizar renegociações dos preços 
registrados quando esses se tornarem superiores aos praticados 
pelo mercado. 
2.2. O instrumento adequado para formalizar a alteração dos 
preços unitários registros em Ata de Registro de Preços é o 
aditamento, devendo ser seguido o rito processual para a sua 
celebração, estabelecido na legislação em vigor. 
Ressalta-se que o entendimento a ser consolidado baseia-se em 
legislação e jurisprudência atuais, podendo ser revisto em caso de 
alteração substancial em seus fundamentos. 

 

Versam os presentes autos acerca de CONSULTA formulada pelo 

Prefeito Municipal de Goiânia, Sr. Íris Rezende Machado, por meio da qual apresentou 

os seguintes questionamentos: 

a) Quanto à possibilidade de adequar os valores registrados nas atas 

de Registro de Preços a cada 03 (três) meses durante sua vigência, 

mediante provocação do licitante, utilizando-se como referencial os 

preços contidos na tabela ANP para os produtos derivados, do petróleo, 

veiculados trimestralmente. 

b) Havendo possibilidade, questiona-se quanto ao instrumento 

adequação para promover essa alteração e o modo pela qual deverá ser 

realizada.  

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos; 

Considerando a Proposta de Decisão n. 0017/2020 – GABFMAL 

proferida pelo Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada Luna; 

Considerando tudo mais que consta nos autos; 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão Plenária, em acolher as razões expostas pelo 

Relator para: 

CONHECER da presente Consulta uma vez preenchidos os pressupostos 

legais de admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCM/GO c/c art. 199 do 

RITCM/GO; 

2. RESPONDER ao consulente, relativamente ao mérito, que: 
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QUESTÃO 1 - É possível adequar os valores registrados nas Atas de 

Registro de Preços a cada 03 (três) meses durante a sua vigência, mediante 

provocação do licitante, utilizando-se como referencial os preços contidos na tabela 

ANP para os produtos derivados do petróleo, veiculados trimestralmente?  

Resposta:  

A revisão de preços não pode ser concedida de forma automática pela 

simples variação dos preços divulgados pelas tabelas da ANP, pois é necessário que 

haja 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, de modo que não é possível fixar periodicidade exata para tal 

alteração. 

Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no 

mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o fornecedor para 

negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. Caso não aceite, 

o ente municipal deverá tentar negociação com os demais participantes da licitação 

que deu origem à ata de registro de preços, observada a ordem de classificação. 

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados, 

excepcionalmente, para os produtos asfálticos derivados do petróleo, admite-se a 

sua revisão, desde que estejam presentes todos os pressupostos a seguir:  

i. Ocorrência de eventos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, posteriores à assinatura da ata de registro de preços; 

ii. Elevação dos encargos ao particular; 

iii. Vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a elevação dos 

encargos da empresa; 

iv. Inexistência de participante da licitação, a qual deu origem à ata de 

registro de preços, que assuma o preço originalmente registrado.   

Destaca-se que é necessário o acompanhamento pelo órgão gerenciador 

dos preços unitários da ata de registro de preços, devendo obrigatoriamente realizar 

renegociações dos preços registrados quando esses se tornarem superiores aos 

praticados pelo mercado. 
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QUESTÃO 2 - Havendo possibilidade, qual é o instrumento adequado 

para promover essa alteração e qual o modo pelo qual ela deverá ser realizada? 

Resposta: O instrumento adequado para formalizar a alteração dos 

preços unitários registros em Ata de Registro de Preços é o aditamento, devendo ser 

seguido o rito processual para a sua celebração, estabelecido na legislação em vigor. 

Ressalta-se que o entendimento a ser consolidado baseia-se em 

legislação e jurisprudência atuais, podendo ser revisto em caso de alteração 

substancial em seus fundamentos.  

 

À Superintendência de Secretaria para os fins. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 8 

de Julho de 2020. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Flavio Monteiro de Andrada Luna. 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de 

Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de 

Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub. Irany de Carvalho 

Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo 

Jambo e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo 

Athayde. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna:  

Cons.Daniel Augusto Goulart,  Cons.Francisco José Ramos,  Cons.Joaquim Alves de 

Castro Neto,  Cons.Nilo Sérgio de Resende Neto,  Cons.Sérgio Antônio Cardoso de 

Queiroz,  Cons.Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada 

Luna. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 0017/2020 – GABFMAL 

 

PROCESSO:             08403/19  

MUNICÍPIO:              GOIÂNIA 

ÓRGÃO:                                   PODER EXECUTIVO 

ASSUNTO:             CONSULTA 

CONSULENTE:        ÍRIS REZENDE MACHADO (PREFEITO MUNICIPAL DE GOIÂNIA) 

CPF:                                          002.475.701-25 

REPRESENTANTE DO MPC: PROCURADOR DE CONTAS RÉGIS GONÇALVES LEITE 

RELATOR:             CONSELHEIRO SUBSTITUTO FLÁVIO MONTEIRO DE A. LUNA 

 
 

1 – RELATÓRIO 

 

Versam os presentes autos acerca de CONSULTA formulada pelo 

Prefeito Municipal de Goiânia, Sr. Íris Rezende Machado, por meio da qual apresentou 

os seguintes questionamentos: 

c) Quanto à possibilidade de adequar os valores registrados nas 

atas de Registro de Preços a cada 03 (três) meses durante sua 

vigência, mediante provocação do licitante, utilizando-se como 

referencial os preços contidos na tabela ANP para os produtos 

derivados, do petróleo, veiculados trimestralmente. 

d) Havendo possibilidade, questiona-se quanto ao instrumento 

adequação para promover essa alteração e o modo pela qual deverá 

ser realizada.  

Inicialmente, por meio do Despacho n. 195/2019 – GABFMAL (fl. 04-05), 

foram encaminhados os autos à Divisão de Documentação e Biblioteca, em atenção ao 

disposto no art. 134, XV, do Regimento Interno, para que fosse informada a existência 

de resoluções deste Tribunal acerca de matéria semelhante. 

Nos termos do Despacho nº 079/2019 (fl. 25), a mencionada Divisão 

informou que não foram localizadas resoluções deste Tribunal relacionadas aos 

questionamentos contidos nos autos. 
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Em virtude de ter constatado que não há manifestação deste Tribunal de 

Contas acerca da matéria questionada, a relatoria, mediante o Despacho n. 197/2019 

(fls. 07-08), encaminhou os autos à Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de 

Engenharia para análise técnica do feito, nos termos regimentalmente definidos. 

A Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia 

manifestou-se por meio do Parecer nº 0004/2019 (fls. 09-15 V.). 

Por meio do Despacho nº 0217/2019-GABFMAL (fls. 18-20), os autos 

foram encaminhados à Secretaria de Licitações e Contratos, com o fim de 

complementar a instrução técnica.  

Em seguida, a Secretaria de Licitações e Contratos emitiu o Parecer nº 

0008/19-SLC (fls. 21-26). 

Por fim, mediante o Parecer nº 6680/2019 (fls. 27-30), o Ministério Público 

de Contas apresentou sua manifestação.  

Por derradeiro, tornaram os autos a esta Relatoria.  

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO 

2.1 – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

Encaminhados os autos à Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços 

de Engenharia, esta exarou o Parecer nº 004/2019-SFOSEng, por meio do qual 

concluiu que a revisão de preços não pode se dar de forma automática em razão 

da simples variação de preços divulgados pelas tabelas da ANP, demandando, 

em verdade, de ocorrência de áleas econômicas extraordinárias e 

extracontratuais que justifiquem a impossibilidade de fixação da periodicidade 

exata para a revisão e alteração das atas de registro de preços.  

 Nesses termos, manifestou-se a Especializada:  

1.1. Do mérito 

Em atenção ao mérito, verifica-se que o consulente formulou 02 (dois) quesitos 

para pronunciamento desta Corte de Contas, os quais foram convertidos em 

questionamentos por esta Secretaria, conforme se verifica no decorrer desta 

análise. 
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a) É possível adequar os valores registrados nas Atas de Registro de 

Preços a cada 03 (três) meses durante a sua vigência, mediante 

provocação do licitante, utilizando-se como referencial os preços contidos 

na tabela ANP para os produtos derivados do petróleo, veiculados 

trimestralmente? 

O Prefeito informou que o Município vem enfrentando dificuldades em obter êxito 

nas compras de produtos, cujos contratos perduram no tempo, em especial, 

daqueles cujos preços são obtidos por meio de tabelas referenciais, publicadas 

mensalmente ou trimestralmente, que é o caso dos produtos derivados do 

petróleo, que possuem em sua composição itens distribuídos pela Petrobrás. 

Conforme informado, os preços de tais itens se encontram referenciados nas 

tabelas produzidas pela ANP (Agência Nacional do Petróleo), com circulação 

trimestral, embora os preços sejam reajustados mensalmente pela Petrobrás. 

Esta Secretaria destaca que para produtos asfálticos, a ANP divulga preços 

mensalmente, por estado e por região geográfica, como pode ser verificado em 

consulta1 ao produto emulsão asfáltica RL-1C (Anexo 1). No entanto, existe uma 

defasagem temporal na divulgação desses valores, como se verifica na pesquisa 

realizada nesta data (08/08/2019), na qual consta como último dado o referente 

ao mês de junho/2019. 

Ainda no sitio eletrônico da ANP2 verifica-se a metodologia utilizada para a 

divulgação de tais preços: 

Com o objetivo de proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e 
oferta dos produtos, e por determinação do Tribunal de Contas da União, a ANP 
acompanha os preços de distribuição de produtos asfálticos, conforme Resoluções 
ANP nº 27/2008, 28/2008, 35/2009, 31/2015 e 35/2016, por meio de dados 
encaminhados à Agência pelos agentes econômicos atuantes no setor. 

No cálculo dos preços médios mensais divulgados no sítio eletrônico da ANP, 
somente são considerados os preços à vista dos produtos asfálticos, de acordo com 
suas regiões de origem, ponderados pelos respectivos volumes comercializados, 
com todos os impostos incluídos, exceto ICMS (em função das diferenças tributárias 
existentes entre as unidades da federação), PIS/Pasep e Cofins e sem inclusões de 
fretes entre origem e destino do produto. 

A ANP divulga mensalmente os preços médios ponderados dos produtos asfálticos 
de duas formas: i) por região geográfica de origem do produto, independente da 
quantidade de distribuidoras comercializando naquela região; ii) por unidade da 
federação de origem do produto quando houver informação de, no mínimo, 
três distribuidoras atuando naquele estado. Entretanto, a inexistência de preços no 
sítio eletrônico da ANP para uma determinada unidade da federação não 
necessariamente indica a não comercialização do produto naquele estado, uma vez 
que as empresas podem adquirir produtos asfálticos a partir de outros estados. 

(...) 

A divulgação dos preços de produtos asfálticos é mais um passo da ANP no sentido 
de garantir à sociedade o conhecimento dos preços praticados por agentes 
econômicos, reduzindo a assimetria de informações e contribuindo para a 
transparência das práticas comerciais e para o bom funcionamento do mercado. 

 

                                                 
1 http://www.anp.gov.br/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao 
2 http://www.anp.gov.br/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao 

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2008/setembro/ranp%2027%20-%202008.xml?f=templates&fn=document-frameset.htm&q=&uq=&x=&up=1&force=2573
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2008/setembro/ranp%2028%20-%202008.xml?f=templates&fn=document-frameset.htm&q=&uq=&x=&up=1&force=3419
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2009/novembro/ranp%2035%20-%202009.xml?f=templates&fn=document-frameset.htm&q=&uq=&x=&up=1&force=9922
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2015/julho/ranp%2031%20-%202015.xml?f=templates&fn=document-frameset.htm
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2016/agosto/ranp%2035%20-%202016.xml?f=templates&fn=document-frameset.htm&q=&uq=&x=&up=1&force=9538
http://www.anp.gov.br/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao
http://www.anp.gov.br/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao
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Pode-se compreender que a ANP divulga mensalmente os preços médios 

ponderados, de acordo com as informações de comercialização 

repassadas pelas empresas distribuidoras, ou seja, reflete as oscilações do 

mercado e, por si só, não apresenta um motivo gerador de desequilíbrio 

econômico-financeiro nos ajustes administrativos. 

Assim, a revisão de preços não pode ser concedida de forma automática 

pela simples variação dos preços divulgados pelas tabelas da ANP, pois é 

necessário que haja 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.      

Nesse sentido, acerca do reequilíbrio econômico-financeiro, decidiu o Tribunal de 

Contas da União no Acórdão nº 1.563/2004-Plenário: 

O reequilíbrio econômico-financeiro pode se dar a qualquer tempo; 
consequentemente não há que se falar em periodicidade mínima para o seu 
reconhecimento e respectiva concessão. Com efeito, se decorre de eventos 
supervenientes imprevisíveis na ocorrência e (ou) nos efeitos, não faria sentido 
determinar tempo certo para a sua concessão. Na mesma linha de raciocínio, não 
pede previsão em edital ou contrato, visto que encontra respaldo na lei e na própria 
Constituição Federal, sendo devida desde que presentes os pressupostos. 

 

Já quanto à possibilidade de adequação dos valores registrados nas atas 

de registros de preços, preliminarmente, cumpre explicitar o conceito do 

Sistema de Registro de Preços: 

Sistema de registro de preços é termo que designa o conjunto de 
procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de 
serviços e à aquisição de bens para contratações futuras da Administração 
Pública. Trata-se de um sistema cuja validade dura até 12 meses, sendo 
realizado em licitação única, nas modalidades concorrência, do tipo menor 
preço, ou pregão, em que a Administração Pública registra em ata preços e 
prazos de bens e serviços dos respectivos fornecedores, divulga o resultado 
no órgão oficial e se utiliza deles para futura contratação.3 

 

O art. 15 da Lei n. 8.666/93 dispõe que as compras a serem realizadas pela 

Administração Pública, sempre que possível, serão processadas pelo sistema de 

registro de preços. O § 3º do aludido dispositivo legal estabelece, ainda, que o 

sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as 

peculiaridades regionais, o qual deverá dispor sobre a atualização dos preços 

registrados.  

No âmbito federal, o sistema de registro de preços é regulamentado pelo 

Decreto nº 7.892/2013, o qual tratou da revisão dos preços registrados em 

ata nos dispositivos abaixo transcritos: 

                                                 
3 PIETRO, Maria Sylvia. Tratado de Direito Administrativo. Capítulo 16 – Sistema de Registro de Preços.  
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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 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. 18. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os 
fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 
pelo mercado. 

§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem 
aplicação de penalidade. 

§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

Art. 19. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados 
e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
poderá: 

I - 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; e 

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador 
deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as 
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

No âmbito do Município de Goiânia, foi editada a Lei nº 9.525/20144 dispondo 

sobre o Sistema de Registro de Preços nas compras, obras e serviços 

contratados pelos órgãos da Administração Pública Direta, Indireta, Autárquica e 

Fundacional e das Sociedades de Economia Mista daquele município. A lei 

municipal em comento reproduz integralmente os dispositivos do Decreto nº 

7.892/2013 no que concerne à revisão dos preços registrados em ata. 

Depreende-se dos dispositivos legais constantes no decreto federal e 

reproduzidos pela lei municipal em questão que a revisão dos preços 

registrados em favor da administração é possível, no entanto, não há 

autorização expressa para a elevação dos preços unitários registrados, 

quando houver alteração nos preços de mercado. Acerca do tema, Marçal 

Justen Filho5 teceu as seguintes considerações: 

Somente se admite a revisão dos preços a favor da Administração, tal como 
previsto no art. 19 do Regulamento. Não se prevê a revisão de preços para 
produzir benefícios a favor do particular, mesmo reconhecendo que os preços 
de mercado são superiores aos previstos na proposta do licitante. 

Se tiver ocorrido modificação da situação fática ou jurídica que acarrete a 
maior oneração do particular, a solução consiste na revogação do registro. 
Portanto, será extinto o registro e o particular será liberado, sem qualquer 
punição. 

 

                                                 
4 Dispõe sobre o Sistema de Registro de Preços nas compras, obras e serviços contratados pelos órgãos da Administração 

Pública Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional e das Sociedades de Economia Mista do Município de Goiânia.  
5 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, p. 285. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
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De igual modo, a Advocacia Geral da União, no Parecer nº 

14/2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, manifestou-se pela impossibilidade 

da revisão direta da Ata de Registro de Preços para reajustamento e 

revisão de preços em favor do particular, embora tenha reconhecido a 

possibilidade de adequação dos preços nos contratos oriundos de 

licitações processadas por Sistema de Registro de Preços no caso 

abrangido pelo art. 65, inciso II, d, da Lei nº 8.666/93, em razão da 

incidência de áleas extraordinárias e extracontratuais. Senão vejamos: 

Primeiramente, o Decreto nº 7.892/2013 não previu o reajuste dos preços contidos 
na ata de registro de preços. Previu, em verdade, a possibilidade de revisão dos 
preços em razão da incidência de áleas extraordinárias e extracontratuais indicadas 
no art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93: 

(...) 

Ainda assim, o procedimento para essa revisão deverá obedecer aos ditames dos 
arts. 18 e 19, que estabeleceram, apenas, a possibilidade de revisão com o objetivo 
de assegurar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado se houver 
a concordância do fornecedor (art. 18, caput, e 19) 

Isso porque o art. 19 não autorizou a revisão para viabilizar acréscimos de valor. 
Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados, o 
procedimento previsto pelo art. 19 é convocar os demais fornecedores para contratar 
com preços inferiores aos do mercado (art. 19, 11), se o fornecedor original não 
puder cumprir o compromisso e houver comunicado essa impossibilidade em data 
anterior ao pedido de fornecimento (art. 19, 1). 

Nesse caso, comprovada a veracidade dos motivos alegados, o fornecedor original 
será liberado do compromisso assumido e a Administração Pública estará 
autorizada a contratar os demais fornecedores, desde que obedecida a ordem de 
classificação. Se nenhum dos fornecedores concordar com a manutenção dos 
preços em patamares inferiores aos praticados no mercado, a Administração Pública 
deverá revogar a ata de registro de preços (art. 19, parágrafo único), ou melhor, 
deverá revogar o registro do preço do fornecedor. 

(...) 

Desse modo, deve restar claro que, embora a ata de registro de preços não possa 
ser diretamente reajustada, não há óbice jurídico à previsão de critério de 
reajustamento em contrato celebrado com amparo em licitação processada sob 
Sistema de Registro de Preços, desde que sejam respeitados os pressupostos 
legais para tanto estabelecidos pela legislação de regência (Lei n. 8.666/1993, Lei n. 
10.192/2001 e Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 02/2008). 

 

Assim, conforme exposto no posicionamento acima, a regra é a 

impossibilidade da revisão de preços constantes das Atas de Registro de 

Preços em benefício do particular, pois não há autorização legal. Entretanto, 

essa limitação não pode ensejar a tese de que em nenhuma circunstância 

caberia a possiblidade de realinhamento.  

Nesse sentido é o exposto pelo autor Marçal Justen Filho6, o qual afirma 

que tal regra admite exceção diante da existência de mercados regulados, 

em que os preços sofrem variações de maneira uniforme e homogênea, 

sendo o exemplo mais emblemático o dos combustíveis. 

                                                 
6 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, p. 285. 
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De acordo com o referido jurista, em tais hipóteses, a elevação dos preços 

no mercado deve impactar as condições do Sistema de Registro de Preços, 

pois seria um despropósito determinar a extinção do registro de preços e 

promover uma nova licitação, que produziria precisamente os mesmos 

resultados que seriam atingidos mediante a revisão dos preços 

registrados, ou seja, de qualquer forma restaria inviável a obtenção de 

preços mais reduzidos.  

Essa Secretaria entende que o caso dos produtos asfálticos derivados do 

petróleo é similar ao dos combustíveis, em razão de estarem todos sob a 

regulação da ANP e o fornecimento ser praticamente exclusivo da 

PETROBRAS, admitindo, portanto, de modo excepcional, a revisão da Ata 

de Registro de Preços em favor do particular, promovendo a garantia do 

equilíbrio econômico financeiro da contratação (art. 37, XXI, da 

Constituição Federal). 

Entretanto, em respeito aos princípios da eficiência e da economicidade, 

antes de acatar o pedido de realinhamento da empresa signatária da Ata de 

Registro de Preços, deve a administração pública municipal adotar a 

medida prevista no art. 19, inciso II do Decreto nº 7.892/2013, consistente 

em convocar os demais fornecedores participantes da licitação a fim de 

que manifestem interesse em fornecer os produtos pelos preços 

anteriormente registrados. 

Em não havendo êxito nas negociações, a Administração Pública Municipal 

poderá acatar o pedido de revisão dos preços registrados, desde que 

devidamente fundamentado no art. 65, inciso II, “d”, da Lei n. 8.666/93, 

abaixo transcrito: 

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. 

   

Portanto, restando configurada álea econômica extraordinária e 

extracontratual, não há óbice à concessão de reequilíbrio econômico-

financeiro de produtos asfálticos derivados do petróleo nas atas de 
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registro de preços visando a elevação de preços unitários de itens 

isolados, desde que estejam presentes todos os pressupostos a seguir:  

a) Ocorrência de eventos7 imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, posteriores à assinatura da ata de registro de 

preços; 

b) Elevação dos encargos ao particular; 

c) Vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a elevação dos 

encargos da empresa; 

d) Inexistência de participante da licitação, a qual deu origem à ata de 

registro de preços, que assuma o preço originalmente registrado.   

Em atenção ao questionamento do consulente acerca da possibilidade de a 

alteração contratual ocorrer de forma trimestral, ressalta-se que não é 

possível fixar periodicidade exata para que o pleito seja concedido. Isso 

porque a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro só se justifica 

quando configurada a hipótese acima arrolada, cuja natureza 

superveniente, impossibilita que o gestor saiba o momento certo em que 

irá ocorrer. 

Para corroborar tal entendimento, veja-se o enunciado do TCU: 

Para ser caracterizado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato há que 
estar presente a comprovação, inequívoca, de que houve alteração nos custos 
dos insumos do contrato, em montante de tal ordem que inviabilize a execução 
do contrato, em decorrência de 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. (Acórdão nº 
3495/2012 – Plenário). 

 

Por fim, tendo em vista que cabe ao órgão gerenciador a prática de todos 

os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços e 

ainda a condução de eventuais renegociações dos preços registrados, esta 

Secretaria explicita que, mesmo estando cabalmente demonstrados os 

pressupostos que ensejaram a revisão da Ata, em caso de alteração na 

qual os preços registrados tornem-se superiores aos praticados pelo 

mercado, é obrigatório o procedimento regulado pelo art. 18 do Decreto nº 

7.892/13 visando a devida adequação.  

 

b) Havendo possibilidade, qual é o instrumento adequado para promover 

essa alteração e qual o modo pelo qual ela deverá ser realizada? 

Com fundamento em todo o exposto no questionamento anterior, considerando a 

aplicação subsidiária das Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02 ao Sistema de Registro 

                                                 
7 Acórdão n.º 25/2010-Plenário, TC-026.754/2009-8, rel. Min. Benjamin Zymler, 20.01.2010 
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de Preços regulamentado, em nível federal, pelo Decreto nº 7.892/13 e tendo em 

vista que não foi previsto o instrumento adequado para alteração de ata de 

registro de preços, tem-se que, por analogia, é pertinente a aplicação do 

parágrafo 6º, do art. 65, da Lei de Licitações abaixo transcrito:  

§ 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos 
do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o 
equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

 

Logo, depreende-se que, preenchidos os pressupostos que autorizam o 

reequilíbrio econômico-financeiro de produtos asfálticos derivados do 

petróleo nas atas de registro de preços, o instrumento adequado para 

formalização do realinhamento de preços é o aditamento (termo aditivo à 

ARP), com o pertinente rito processual para a sua celebração, estabelecido 

na legislação em vigor. 

2. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, esta SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RECOMENDA ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, por seu Tribunal Pleno que: 

a) Conheça da Consulta, ante ao preenchimento dos requisitos de 

admissibilidade previstos nos arts. 31 e 32 da Lei nº 15.958/07 e arts. 199 e 200 

do Regimento Interno do TCMGO; 

b) Quanto aos produtos asfálticos derivados do petróleo, responda ao 

Consulente:  

QUESTÃO 1 - É possível adequar os valores registrados nas Atas de Registro 

de Preços a cada 03 (três) meses durante a sua vigência, mediante provocação 

do licitante, utilizando-se como referencial os preços contidos na tabela ANP 

para os produtos derivados do petróleo, veiculados trimestralmente?  

Resposta:  

A revisão de preços não pode ser concedida de forma automática pela simples 

variação dos preços divulgados pelas tabelas da ANP, pois é necessário que 

haja 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, de modo que não é possível fixar periodicidade 

exata para tal alteração. 

Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o fornecedor para 

negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. Caso não 

aceite, o ente municipal deverá tentar negociação com os demais participantes 
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da licitação que deu origem à ata de registro de preços, observada a ordem de 

classificação. 

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados, 

excepcionalmente, para os produtos asfálticos derivados do petróleo, 

admite-se a sua revisão, desde que estejam presentes todos os 

pressupostos a seguir:  

i. Ocorrência de eventos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, posteriores à assinatura da ata de registro 

de preços; 

ii. Elevação dos encargos ao particular; 

iii. Vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a elevação dos 

encargos da empresa; 

iv. Inexistência de participante da licitação, a qual deu origem à ata de 

registro de preços, que assuma o preço originalmente registrado.   

Destaca-se que é necessário o acompanhamento pelo órgão 

gerenciador dos preços unitários da ata de registro de preços, devendo 

obrigatoriamente realizar renegociações dos preços registrados quando 

esses se tornarem superiores aos praticados pelo mercado. 

QUESTÃO 2 - Havendo possibilidade, qual é o instrumento adequado para 

promover essa alteração e qual o modo pelo qual ela deverá ser realizada? 

Resposta: O instrumento adequado para formalizar a alteração dos preços 

unitários registros em Ata de Registro de Preços é o aditamento, devendo ser 

seguido o rito processual para a sua celebração, estabelecido na legislação em 

vigor. 

Ressalta-se que o entendimento a ser consolidado baseia-se em legislação e 

jurisprudência atuais, podendo ser revisto em caso de alteração substancial em 

seus fundamentos.  

Por fim, cumpre salientar que esta Secretaria de Fiscalização de Obras e 

Serviços de Engenharia tem competência regimental para manifestar apenas 

quanto a obras e serviços de engenharia e aquisição de produtos para tais fins, 

razão pela a análise se restringiu exclusivamente às Atas de Registro de Preços 

cujo objeto se refira ao fornecimento de produtos asfálticos (betuminosos), 

destinados à pavimentação asfáltica.  

Encaminhem-se os autos ao Gabinete do Conselheiro-Substituto Flávio 

Monteiro de Andrada Luna, com sugestão de remessa dos autos à Secretaria 

de Licitações e Contratos, para manifestação em relação aos produtos também 

regulados pela ANP e que são de competência daquela especializada (ex. 
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gasolina, gás) e, após, ao Ministério Público junto ao Tribunal, conforme dispõe a 

Resolução Administrativa n.º 021/08. 

 

Em seguida, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 

Contas.  

 

2.2 – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

 

2.1. Da admissibilidade 

 Embora o juízo de admissibilidade das Consultas seja de competência 

do Conselheiro Relator (art. 83, IX do RITCM/GO), antes de adentrar em seu 

mérito faz-se necessário analisá-la em confronto com os requisitos que constam 

nos artigos 199 e 200 do RITCM/GO. 

 Os dispositivos legais que embasam a Consulta despontam matéria de 

competência deste Tribunal de Contas (art. 199, caput do RI do TCMGO e art. 

31, caput, da Lei nº 15.958/2007).  

A legitimidade da autoridade consulente, Prefeito do Município de Goiânia, 

encontra-se amparada no art. 199, I, do RITCMGO. 

 O objeto da consulta foi indicado de forma precisa, mencionando que o Poder 

Executivo questiona sobre a possibilidade de adequar os preços registrados em 

Atas de Registro de Preços a cada 03 (três) meses, durante a sua vigência, 

mediante provocação do licitante, utilizando-se como referencial os preços 

contidos na tabela ANP para os produtos derivados do petróleo, veiculados 

trimestralmente. 

Ademais, quanto ao requisito previsto no art. 200 do RI do TCM e no art. 32 da 

Lei Estadual nº 15.958/2007 (Lei Orgânica), vislumbra-se que a Consulta escrita 

não se refere a caso concreto. 

A propósito, impende salientar que a Consulta deve versar sobre dúvida 

suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à 

matéria de competência do TCMGO, analisados em tese pelo Tribunal e não de 

maneira concreta. 

Na sequência, apurou-se que a presente consulta não se encontra instruída 

com parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade 

consulente, estando em desconformidade com o requisito exigido pelo art. 

199, §1º do RI do TCMGO e art. 31, §1º da Lei nº 15.958/2007, padecendo de 

vício que impede de conhecimento. 
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Em que pese a ausência de tal requisito esta Unidade Técnica realizará análise 

do mérito, cabendo ao Conselheiro Relator concluir se conhecerá da mesma e 

adentrará na presente análise, de modo que segue manifestação:  

 

2.2. Do mérito 

Primeiramente, antes de adentrar efetivamente no mérito convém analisar os 

principais aspectos que abordam o Sistema de Registro de Preços, o qual é um 

sistema de compras no setor público, que consiste em um conjunto de 

procedimentos para registro formal de preços de produtos, ou de prestação de 

serviços, para contratações futuras. 

O valor a ser cobrado pelo bem ou serviço é assinalado na Ata de Registro de 

Preços (ARP), que simplifica o processo do Sistema de Registro de Preços e 

representa o compromisso estabelecido entre os órgãos, os fornecedores e as 

condições da aquisição. Os interessados em fornecer para o setor público 

concordam em disponibilizar as quantidades previamente acertadas e manter o 

preço inalterado por um período pré-estabelecido – geralmente, um ano. 

No entanto, o Sistema de Registro de Preços apresenta uma peculiaridade: o 

órgão público não é obrigado a efetuar a aquisição, funcionando como um 

grande cadastro de produtos e fornecedores, selecionados mediante licitação. A 

bem da verdade, o documento vincula apenas o particular que participou do 

procedimento e registrou o seu preço, concedendo ao Poder Público a 

faculdade de escolher o melhor momento para efetivar o contrato, caso 

entenda conveniente. 

Compreende-se que o objetivo do registro de preços é facilitar as contratações 

futuras, evitando que, a cada vez, seja realizado novo procedimento de 

licitação. Assim, o fato de existir o registro de preços não obriga a 

Administração Pública a utilizá-lo em todas as contratações, pois se preferir 

poderá utilizar outros meios previstos na lei de Licitações, hipótese em que 

será assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de 

condições com outros possíveis interessados, conforme art. 15, § 4º, da lei 

8.666/93. 

É o que destaca o autor Maçal Justen Filho8: 

Na ata estão estabelecidas as condições obtidas na licitação e ali se formaliza a 
obrigação do particular de promover as contratações futuras nos termos obtidos no 
certame. Por outro lado, a Administração também é vinculada pelas condições 
obtidas na licitação e formalmente previstas na ata. Isso não significa que a 
administração seja obrigada a contratar. O que estabelece é que o contrato 
fundado num sistema de registro de preços deverá ser compatível com as 
condições resultantes do certame e contempladas na ata.  

                                                 
8 Filho, Marçal Justen. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 17° Ed. rev. atual. e ampl. – São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pág. 316. 
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No âmbito federal, o sistema de registro de preços é regulamentado pelo Decreto 

nº 7.892/2013, o qual dispõe, no art. 2°, II, neste exato sentido. Veja-se: 

Art. 2º. […] 

II - ata de registro de preços - 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; 

 

Esclarecidos tais aspectos que permeiam o tema abordado na presente consulta, 

passa-se à análise direta do questionamento efetuado pelo consulente.  

a) É possível adequar os valores registrados nas Atas de Registro de 

Preços a cada 03 (três) meses durante a sua vigência, mediante 

provocação do licitante, utilizando-se como referencial os preços contidos 

na tabela ANP para os produtos derivados do petróleo, veiculados 

trimestralmente? 

Primeiramente, o prefeito informou que o município vem enfrentando dificuldades 

em obter êxito nas compras de produtos, cujos contratos perduram no tempo, em 

especial, daqueles cujos preços são obtidos por meio de tabelas referenciais, 

publicadas mensalmente ou trimestralmente, que é o caso dos produtos 

derivados do petróleo, que possuem em sua composição itens distribuídos pela 

Petrobrás. Conforme informado, os preços de tais itens se encontram 

referenciados nas tabelas produzidas pela ANP (Agência Nacional do Petróleo), 

com circulação trimestral, embora os preços sejam reajustados mensalmente 

pela Petrobrás. 

Diante disto, é necessário ressaltar que o Decreto Federal nº 7.892/2013, tratou 

da revisão dos preços registrados em ata nos seguintes dispositivos: 

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 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. 18. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 

mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

Art. 19. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

I - 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; e 

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

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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Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder 

à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa.    (grifado) 

 

Sobre tal dispositivo e a realização de registro de preços para compra de 

combustíveis, o doutrinador Marçal Justen Filho9 expõe: 

Embora a redação do art. 17 aluda à revisão dos preços registrados nos termos do 
art. 65 da Lei 8.666/93, não existe previsão de reajuste para elevação dos mesmos. 
Segundo o art. 19, a constatação da elevação dos preços de mercado autoriza que o 
particular se recuse a pactuar o contrato. Poderá conduzir, inclusive, à extinção do 
registro. Essa questão deve ser interpretada em termos, no entanto.  Suponha-se o 
caso de registro de preços de combustíveis. Havendo a elevação de preços de 
mercado, não haveria sentido e quem promover a extinção do registro e a realização 
de nova licitação, eis que será inviável obter preços mais reduzidos. Assim se 
passará porque não haverá alternativa para qualquer outro operador fornecer preço 
inferior àquele contemplado no registro. 

 

Ainda, no âmbito do município de Goiânia, foi editada a Lei nº 9.525/201410 

dispondo sobre o Sistema de Registro de Preços nas compras, obras e serviços 

contratados pelos órgãos da Administração Pública Direta, Indireta, Autárquica e 

Fundacional e das Sociedades de Economia Mista daquele município. A lei 

municipal em comento reproduz integralmente os dispositivos do Decreto 

Federal nº 7.892/2013 no que concerne à revisão dos preços registrados em ata. 

Destes dispositivos percebe-se, conforme devidamente esclarecido no Parecer 

n° 0004/19 da SFOSEng (fls. 9/16), que a revisão de preços registrados em favor 

da administração é possível, no entanto, não há autorização expressa para a 

elevação dos preços unitários registrados quando houver alteração nos preços 

de mercado. Ou seja, não pode ser concedida de forma automática pela simples 

variação dos preços divulgados pelas tabelas da ANP, pois é necessário que 

haja 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.  

Assim, conforme exposto no posicionamento acima, esta Secretaria de 

Licitações e Contratos também se posiciona pela impossibilidade da revisão de 

preços constantes das Atas de Registro de Preços em benefício do particular, 

pois não há autorização legal. Entretanto, essa limitação não enseja a tese de 

que em nenhuma circunstância caberia à possibilidade de realinhamento.  

Nesse sentido é o exposto pelo autor Marçal Justen Filho11, o qual afirma que tal 

regra admite exceção diante da existência de mercados regulados, em que os 

preços sofrem variações de maneira uniforme e homogênea, sendo o exemplo 

                                                 
9 Filho, Marçal Justen. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 17° Ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2016. Pág. 343 
10 Dispõe sobre o Sistema de Registro de Preços nas compras, obras e serviços contratados pelos órgãos da Administração 
Pública Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional e das Sociedades de Economia Mista do Município de Goiânia.  
11 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, p. 285 e pag. 349. 
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mais emblemático o dos combustíveis. Em tais hipóteses, a elevação dos preços 

no mercado deve impactar as condições do Sistema de Registro de Preços, pois 

seria um despropósito determinar a extinção do registro de preços e promover 

uma nova licitação, que produziria precisamente os mesmos resultados que 

seriam atingidos mediante a revisão dos preços registrados, ou seja, de qualquer 

forma restaria inviável a obtenção de preços mais reduzidos.  

Assim, não haverá óbice à concessão de reequilíbrio econômico-financeiro de 

produtos derivados do petróleo nas atas de registro de preços visando a 

elevação de preços unitários de itens isolados, desde que configurada álea 

econômica extraordinária e extracontratual, ou seja, ocorrência de eventos12 

imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, posteriores 

à assinatura da ata de registro de preços. 

Para corroborar tal entendimento, veja-se o enunciado do TCU: 

Para ser caracterizado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato há que estar 
presente a comprovação, inequívoca, de que houve alteração nos custos dos 
insumos do contrato, em montante de tal ordem que inviabilize a execução do 
contrato, em decorrência de 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. (Acórdão nº 3495/2012 – Plenário). 

Contudo, frisa-se que, nos casos em que restem demonstrados os pressupostos 

que ensejam a revisão da Ata, na qual os preços registrados tornem-se 

superiores aos praticados pelo mercado, é obrigatória a devida adequação a ser 

promovida pela Administração Pública.  

Também, conforme já dito pela SFOSEng, deve a administração pública 

municipal, antes de acatar o realinhamento da empresa signatária da Ata de 

registro de preços, adotar a medida prevista no art. 20, inciso II, da Lei Municipal 

n° 9.525/14, que dispõe sobre o Sistema de Registro de Preços no Município de 

Goiânia. Ou seja, primeiramente deve-se convocar os demais fornecedores 

participantes da licitação a fim de que manifestem interesse em fornecer os 

produtos pelos preços anteriormente registrados, contudo, não havendo êxito 

nas negociações, a Administração Pública Municipal poderá acatar o pedido de 

revisão dos preços registrados, desde que devidamente fundamentado no art. 

65, inciso II, “d”, da Lei n. 8.666/93. 

Dessa forma, em atenção ao questionamento do consulente acerca da alteração 

contratual, por meio de provocação trimestral do licitante, utilizando-se os 

referenciais contidos na tabela da ANP para os produtos derivados do petróleo 

ressalta-se a impossibilidade. Esta também é a doutrina de Marçal Justen 

Filho13: 

                                                 
12 Acórdão n.º 25/2010-Plenário, TC-026.754/2009-8, rel. Min. Benjamin Zymler, 20.01.2010. 
13 Filho, Marçal Justen. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 17° Ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2016.  Pag. 349.  
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Somente se admite a revisão de preços a favor da Administração, tal com previsto 
no art. 19 do Regulamento. Não se prevê a revisão de preços para produzir 
benefícios a favor do particular, mesmo reconhecendo que os preços de mercado 
são superiores aos previstos na proposta do licitante.  

 

Conclui-se, assim, que não é possível fixar periodicidade exata para que o pleito 

seja concedido. Isso porque a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro só 

se justifica quando configurada as hipóteses já citadas, cuja natureza 

superveniente, impossibilita que o gestor saiba o momento certo em que irá 

ocorrer.  

b) Havendo possibilidade, qual é o instrumento adequado para promover 

essa alteração e qual o modo pelo qual ela deverá ser realizada? 

 
A Administração pode modificar seus contratos nos casos permitidos em lei. Tais 

modificações devem ser formalizadas por meio de instrumento usualmente 

denominado termo de aditamento, também conhecido como termo aditivo. O 

termo de aditamento é o instrumento apropriado e indispensável, conforme prevê 

o art. 60 da Lei federal das Licitações e Contratos da Administração Pública, 

para adicionar no texto do contrato vigente as alterações e/ou o novo prazo. 

Assim sendo, mesmo que consubstanciados em instrumentos distintos, o 

contrato e seu termo de prorrogação e/ou alteração passam a ser, juridicamente, 

um só documento. 

Deve ser celebrado o correspondente termo para cada alteração dessa natureza, 

de modo que observe as exigências próprias das normas que são aplicáveis. No 

caso em questão há que se enquadrar na norma do presente Tribunal, Instrução 

Normativa nº 010/15 TCMGO, arts. 4º, § 4º, inciso I, alíneas a, b, c, procedendo-

se da forma determinada: 

Art. 4° Além da documentação obrigatória tratada no artigo anterior, deverão ser 
apresentadas ainda, na formalização dos processos de licitações e contratos, as 
peças complementares que atendam às peculiaridades de cada situação a seguir:  

(...) 

§ 4º Nos casos de termo aditivo a contratos ou convênios nas situações abaixo, 
além do exigido no Parágrafo anterior, devem ser enviados:  

I - termo aditivo de realinhamento de preço em contrato de fornecimento:  

a) notas fiscais anteriores e posteriores, do mesmo distribuidor dos produtos para a 
empresa contratada, demonstrando a alteração de custo;  

b) informação e demonstrativo das quantidades restantes a fornecer, vez que o 
realinhamento se aplica apenas nos saldos dos produtos a fornecer;  

c) cálculo demonstrativo do realinhamento efetuado;  

 
Dessa forma, conclui-se que, o aditamento consiste em um instrumento legal 

para realizar as alterações, correções de dados ou esclarecimentos presentes no 

contrato, sendo o instrumento adequado para formalização do realinhamento de 
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preços com o pertinente rito processual para a sua celebração, estabelecido na 

legislação em vigor.  

 

3. CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, esta SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

RECOMENDA ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

GOIÁS, por seu Tribunal Pleno que: 

 

a) Não conheça da Consulta, ante o não preenchimento dos requisitos de 

admissibilidade previstos nos arts. 31 e 32 da Lei Estadual nº 15.958/07 e arts. 

199 e 200 do Regimento Interno do TCMGO, haja vista a ausência do requisito 

determinado no § 1° do art. 199 do RI do TCMGO; 

b) Em não sendo esse o entendimento do i, Conselheiro Relator, acerca 

dos questionamentos formulados, responda ao Consulente:  

 

QUESTÃO 1 - É possível adequar os valores registrados nas Atas de Registro 

de Preços a cada 03 (três) meses durante a sua vigência, mediante provocação 

do licitante, utilizando-se como referencial os preços contidos na tabela ANP 

para os produtos derivados do petróleo, veiculados trimestralmente?  

Resposta:  

Não é possível fixar periodicidade exata para que o pleito seja concedido, não 

podendo ser concedido de forma automática pela simples variação dos preços 

divulgados pelas tabelas da ANP. Isso porque a concessão do reequilíbrio 

econômico-financeiro só se justifica quando configurada as hipóteses de 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, de modo que não é possível fixar periodicidade 

exata para tal alteração. 

Diante disto, configurando-se situação em que os preços inicialmente 

contratados, tornem-se, no transcurso da execução contratual, demasiadamente 

superiores aos praticados no mercado, em virtude de fatores externos, 

caracterizando-se situação de onerosidade excessiva para a Administração 

Pública, impõe-se a necessidade de revisão do contrato, visando a manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro. 

QUESTÃO 2 - Havendo possibilidade, qual é o instrumento adequado para 

promover essa alteração e qual o modo pelo qual ela deverá ser realizada? 
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Resposta: Preenchidos os pressupostos que autorizam o reequilíbrio 

econômico-financeiro de produtos derivados do petróleo nas atas de registro de 

preços, o instrumento adequado para formalização do realinhamento de preços é 

o aditamento (termo aditivo à ARP), com o pertinente rito processual para a sua 

celebração, estabelecido na legislação em vigor. 

Ressalta-se que o entendimento a ser consolidado baseia-se em legislação e 

jurisprudência atuais, podendo ser revisto em caso de alteração substancial em 

seus fundamentos.  

Encaminham-se os autos ao Ministério Público junto ao Tribunal, conforme 

dispõe a Resolução Administrativa n.º 021/08. 

 

2.3 – DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 6680/2019 (fls. 

27-30), opinou pelo não conhecimento da denúncia, em razão da inobservância de um 

dos requisitos de admissibilidade (ausência de parecer da assessoria jurídica do 

consulente), quanto ao mérito, sugeriu respostas que conciliem as manifestações 

emitidas pela Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia e pela 

Secretaria de Licitações e Contratos.  

A conclusão supramencionada foi fundamentada pelo Ministério Público 

de Contas nos seguintes termos:  

De início, constata-se a ausência de um dos requisitos de admissibilidade das 

consultas: a existência de parecer da assessoria do consulente. Trata-se de falha 

também observada pela SLC, que a reputou impeditiva ao conhecimento da consulta. 

Diante disso, eventual resposta não apenas se distanciaria da disciplina da LOTCM, 

como também implicaria atuação do controlador em substituição ao controlado, o que 

não se coaduna com os princípios da legalidade, da impessoalidade e da isonomia. 

Nesse contexto, a consulta não deve ser conhecida. E, caso conhecida, a resposta 

não pode se revestir de eficácia geral, nem ter reconhecido o efeito normativo, que 

não podem prescindir da observância estrita do procedimento especial da LOTCM. 

No mérito, corrobora-se a conclusão das especializadas no sentido de que o Sistema 

de Registro de Preços (SRP) admite o instituto da revisão de preços, por álea 

econômica extraordinária extracontratual, com amparo no art. 65, II, da Lei nº 

8.666/93 e no direito ao equilíbrio econômico-financeiro nos contratos administrativos 

(art. 37, XXI, CF), não sendo possível revisão periódica com base em tabelas de 

preço da ANP.  
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A possibilidade de revisão consta do art. 19 do Decreto nº 7.892/2013, no âmbito 

federal, cujas disposições foram reproduzidas no art. 18 da Lei Municipal nº 

9.525/2014 de Goiânia14. O consulente, contudo, alude a instrumento diverso. Seu 

questionamento se refere a um reajuste, trimestral e automático, de atas de registros 

de preços de derivados de petróleo vinculado à variação de preços nas tabelas da 

ANP, o que se revela impraticável por falta de previsão legal, nos termos já 

destacados na instrução. 

Ademais, a pretensão de reajuste de preços trimestralmente vai de encontro à 

vedação ao reajuste em prazo inferior a 1 ano contado da data da proposta ou do 

orçamento na licitação (art. 40, XI, da Lei nº 8.666/93; art. 3º, § 1º, da Lei nº 

10.192/01).  

Ora, a fixação de prazo de vigência da ata configura presunção do legislador de 

manutenção das condições de mercado15. A manutenção do preço nesse interim é 

uma das razões de ser do SRP16, sendo o principal compromisso assumido pelo 

fornecedor potencial, por isso alterações de preços somente se justificam em caráter 

excepcional, por revisão, presentes razões que desaconselhem a revogação da ata17. 

Frisa-se, também, que para alteração de preços no SRP não bastam quaisquer 

variações de preços18, álea ordinária, como destaca a doutrina, nem variações 

                                                 
14 Art. 18. 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 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 Federal nº 
8.666/1993. 

15 “A limitação de um prazo de vigência pela lei é oportuna por dois motivos: presunção da mudança de fatores de mercado 
após um prazo razoável (1 ano foi o escolhido pelo legislador) e dar oportunidade a novos fornecedores de ganharem as 
novas licitações e assim possibilitar maior concorrência e vantajosidade para a Administração e possibilidade de variar os 
particulares beneficiários diretos da contratação pública.” (MEDEIROS, Fábio Mauro de. Registro de preços e sua natureza 
jurídica. Fórum de Contratação e Gestão Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 14, n. 163, jul. 2015. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=236547>. Acesso em: 28/11/19.) 

16 “Bem, mas se o fornecedor obtém verdadeiro congelamento de preços pelo período da vigência do registro de preços, a 
atividade é de risco excessivo para ele e não para o Poder Público. Por que o fornecedor entraria numa competição como 
esta? É importante sabermos o regramento restante do Decreto nº 7.892/2013: (...) 
A resposta ao fornecedor é dada pelo decreto que regulamenta a pesquisa de preços. O valor pesquisado ou registrado é 
obrigatório para o potencial fornecedor, no entanto, se houver fato novo que impossibilite a manutenção do preço, ele pode 
ser liberado da obrigação de fornecer, como estabelece o art. 19, I, do Decreto (decorrência do art. 65, II, “d” e §5º da Lei nº 
8.666/93).40 E o que incentiva o particular a participar de um registro de preços se não tem a garantia da contratação e tem o dever 
de prestar bons serviços ou fornecer bons produtos diante da concorrência que o leva para preços altamente competitivos? A 
possibilidade de vender mais do que o valor inicialmente estimado nos limites dados no regramento próprio,41 respeitado o valor 
unitário obtido na licitação, havendo assim a fidelização do Poder Público no período de vigência da ata. Com este mecanismo, 
além de tornar efetiva a pesquisa de preços, estendendo os benefícios da boa licitação a outros órgãos públicos não participantes 
da licitação, o particular tem a possibilidade de obter mais vendas a partir da fidelização da Administração Pública. A um só 
tempo, há o cumprimento do objetivo do art. 15, III, da Lei nº 8.666/93, havendo, pelo uso do mecanismo do registro de preços, as 
vantagens do setor privado e a observância das formalidades e igualdade de oportunidades tipicamente republicanas pelo uso da 
licitação para alcançar a proposta vantajosa para a Administração.” (Ibid., p. 23-24) 

17 “Embora a redação do art. 17 aluda à revisão dos preços registrados nos termos do art. 65 da Lei 8.666/93, não existe previsão 
de reajuste para elevação dos mesmos. Segundo o art. 19, a constatação da elevação dos preços de mercado autoriza que o 
particular se recuse a pactuar o contrato. Poderá conduzir, inclusive, à extinção do registro. Essa questão deve ser interpretada em 
termos, no entanto.  Suponha-se o caso de registro de preços de combustíveis. Havendo a elevação de preços de mercado, não 
haveria sentido e quem promover a extinção do registro e a realização de nova licitação, eis que será inviável obter preços mais 
reduzidos. Assim se passará porque não haverá alternativa para qualquer outro operador fornecer preço inferior àquele 
contemplado no registro.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 17° Ed. rev. atual. e 
ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pág. 343) 

18 “Ora, a revisão é um instrumento para atualização de preços quando da ocorrência de fatos supervenientes não conhecidos ou 
conhecidos, mas de consequências incalculáveis. Não se trata de variação de preços por fato certo — como a inflação, em que se 
utiliza do reajuste para manter o equilíbrio econômico-financeiro. Por isso, deve o fornecedor ser diligente e atento a esses fatos 
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cambiais dentro de certa margem de previsibilidade, como já assentou o TCU19. 

Para Marçal Justen Filho20, não haveria possibilidade de revisão dos preços para 

elevá-los, pois o art. 19 do Decreto nº 7.892/13 permitiria apenas a negociação para 

fornecimento segundo o preço originalmente registrado ou a revogação da ata. 

Excepcionalmente, o autor admite a revisão para acrescer o valor nos casos de 

produtos em mercados regulados, nos quais os preços variam pouco, pressupondo 

que nessas hipóteses a revogação da ata e a realização de nova licitação, com todos 

os desgastes e o tempo necessário, levaria à obtenção do mesmo resultado que a 

mera revisão da ata. 

Outros autores admitem a revisão para acrescer o valor, isso com amparo na 

referência ao art. 64, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, como Joel de Menezes Niebuhr21, 

Sidney Bittencourt22 e Iúlian Miranda23, levando-se em conta, também, a solução 

negociada de revisão dos preços como forma de evitar novas licitações. 

Todavia, a revisão é negocial e residual no SRP, levando-se em conta a mera 

expectativa de contratação pela ata de registro de preços. Antes dela, por expressa 

previsão normativa (art. 19 do Decreto nº 7.892/2013 na União e art. 18 da Lei 

Municipal nº 9.525/2014 de Goiânia24), torna-se necessário liberar o fornecedor do 

                                                                                                                                                             
anormais que atingem o custo de seu produto ou serviço.” (FORTINI, Cristiana (Coord.). Registro de Preços: análise da Lei nº 
8.666/93, do Decreto Federal nº 7.892/13 e de outros atos normativos. Belo Horizonte: Fórum, 2014. P. 137). 

19 “19 9.5.1. doravante, ao analisar solicitação de reajuste de preço contratado motivada por variação cambial de moeda 
estrangeira, atente para o entendimento no sentido de não ser aplicável a teoria da imprevisão e a possibilidade de recomposição 
do equilíbrio contratual em razão de variações cambiais ocorridas devido a oscilações naturais dos fatores de mercado (Acórdão nº 
3.282/2011-TCU-Plenário);” (TCU. ACÓRDÃO 1568/2015 – PLENÁRIO. Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO. 24/06/2015) 

20 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos,18. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2019. P. 345 e 349. 
21 “Propõe-se, em especial alinho à Constituição Federal, que o prescrito no artigo 19 do Decreto Federal nº 7.892/13 seja 
interpretado como uma espécie de solução alternativa à revisão para majorar os preços registrados. Explica-se: constatado o 
desequilíbrio, tendo havido a majoração dos custos, o preço registrado na ata pode ser majorado, a fim de manter o equilíbrio 
econômico financeiro, tudo com fundamento no inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal, no inciso II do §3º do artigo 15 da 
Lei nº 8.666/93 e no artigo 17 do próprio Decreto Federal nº 7.892/13. Caso não se acorde sobre o montante a ser majorado, 
porém constatado o desequilíbrio, daí a Administração está autorizada a liberar o fornecedor. Ocorre que a alteração para 
promover o equilíbrio econômico-financeiro deve ser consensual, como preceitua a alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei nº 
8.666/93. Portanto, pressupõe que a Administração e os fornecedores acordem sobre quanto o preço registrado na ata deva ser 
majorado. A liberação do fornecedor seria justificada pela ausência do consenso em relação ao valor a ser majorado, o que é 
pressuposto para a alteração que se pretenda fazer para tal desiderato, insista-se, como preceitua a alínea “d” do inciso II do artigo 
65 da Lei nº 8.666/93.” (GUIMARÃES, Edgar; NIEBUHR, Joel de Menezes. Registro de preços: aspectos práticos e jurídicos. 2. ed. 
atualizada de acordo com o Decreto nº 7.892/2013. Belo Horizonte: Fórum, 2013. Pág. 108) 

22 “Por sua vez, quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o Órgão Gerenciador, após a negociação no sentido de reequilibrar o preço, consoante as nossas ponderações na 
análise do artigo anterior, poderá liberar o fornecedor, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação 
da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e convocará os demais fornecedores para 
igual oportunidade de negociação. Se as negociações não lograrem êxito, o Órgão Gerenciador revogará a ARP, adotando as 
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa, ou seja, providenciará nova licitação ou, em situações específicas, 
afastará o certame (por dispensa ou inexigibilidade).” (BITTENCOURT, Sidney. Licitação de registro de preços: comentários ao 
Decreto nº 7.892, de 23de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014. 4. ed. rev. atual. E ampl. Belo 
Horizonte: Fórum, 2015. P. 140). 

23 “E foi isso que o legislador determinou no artigo 19. Quando os preços registrados ficarem abaixo dos preços praticados pelo 
mercado, os preços serão atualizados por meio da revisão, se os fornecedores aceitarem. Do contrário, estarão liberados, fazendo-
se necessária a adoção das medidas cabíveis, seja instaurando-se nova licitação, seja contratando diretamente, por dispensa ou 
inexigibilidade.” (FORTINI, Cristiana (Coord.). Registro de Preços: análise da Lei nº 8.666/93, do Decreto Federal nº 7.892/13 e de 
outros atos normativos. Belo Horizonte: Fórum, 2014. P. 137) 

24 Art. 20. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, 
o órgão gerenciador poderá: 
I - 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 após apresentação dos comprovantes; e 
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compromisso assumido, se o pleito de revisão surgir anteriormente ao pedido de 

fornecimento, e convocar os demais fornecedores a fim de que se manifestem pelo 

fornecimento no preço originalmente registrado. Daí então, como medida para evitar 

os entraves decorrentes da revogação da ata e da realização de nova licitação, é que 

se aventa a revisão dos preços.  

Ante o exposto, manifesta-se este Ministério Público de Contas por não conhecer da 

consulta, pela inobservância de requisito essencial de admissibilidade, e, no mérito, 

caso seja superada a exigência específica da LOTCM para consultas, por oferecer 

resposta, com ressalva expressa de ausência de efeito normativo, conciliando-se as 

sugestões de resposta de ambas as unidades técnicas, nos seguintes termos: 

Questão 1. Não há previsão legal para reajuste periódico de preços da ata de registro 

de preços. Admite-se, contudo, a sua revisão, que não pode ser concedida de forma 

automática e periódica pela simples variação dos preços divulgados nas tabelas da 

ANP, mas apenas diante de 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. 

Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o fornecedor para negociar a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. Caso não aceite, o ente 

municipal deverá tentar negociação com os demais participantes da licitação que deu 

origem à ata de registro de preços, observada a ordem de classificação. 

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados, 

excepcionalmente, para os produtos derivados de petróleo presentes nas tabelas 

referenciais da ANP, admite-se a sua revisão, desde que estejam presentes todos os 

pressupostos a seguir:  

i. ocorrência de eventos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis, posteriores à assinatura da ata de registro de preços; 

ii. elevação dos encargos ao particular; 

iii. vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a elevação dos encargos do 

fornecedor potencial; 

iv. inexistência de participante da licitação, a qual deu origem à ata de registro de 

preços, que assuma o preço originalmente registrado.   

Destaca-se que é necessário o acompanhamento pelo órgão gerenciador dos preços 

unitários da ata de registro de preços, devendo obrigatoriamente realizar 

                                                                                                                                                             
II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
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renegociações dos preços registrados quando esses se tornarem superiores aos 

praticados pelo mercado. 

Questão 02. O instrumento adequado para formalizar a alteração dos preços 

unitários registros em Ata de Registro de Preços é o aditamento, devendo ser seguido 

o rito processual para a sua celebração, estabelecido na legislação em vigor. 

 

2.3 – Das Preliminares 

2.3.1 – Da Competência do Tribunal e do Relator  

A matéria em exame é da competência deste Tribunal, conforme os 

artigos 1º, XXV, 31 e 32 da Lei nº 15.958/2007, regulamentada pelo art. 199 do 

Regimento Interno deste Tribunal.  

Segundo o art. 1º, XXV, da Lei nº 15.958/2007 - LOTCMGO: 

Art. 1º Ao Tribunal de Contas dos Municípios, órgão de controle externo, 
compete, nos termos da Constituição Estadual e na forma estabelecida nesta 
Lei: [...] 

XXV - decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade 
competente, a respeito de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais 
e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, na forma 
estabelecida no Regimento Interno; 

 

A Competência para deliberar sobre os processos de consulta é do 

Tribunal Pleno, conforme disposto no art. 9º, I, “e”, do RI TCMGO. 

Considerando o teor do art. 4ª e Anexo I da Decisão Normativa nº. 

0018/2018, do art. 85, §1º, da Lei Estadual nº. 15.958/2007 e do art. 83 do RI TCMGO, 

este Relator tem competência para relatar as consultas realizadas pelo Município de 

Goiânia em 2019. 

 

2.3.1 – Da Admissibilidade da Consulta  

Preliminarmente, verifica-se que o consulente atende aos seguintes 

requisitos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal: 

possui legitimidade ativa prevista no inciso IV do art. 199 do Regimento Interno 

(Prefeito Municipal de Goiânia); contém a indicação precisa do seu objeto; o objeto 

consultado esta compreendido no rol de competências deste Tribunal de Contas 

(possibilidade de promover negociações com fornecedores durante vigência de ata de 

registro de preços); além de não tratar-se de caso concreto. 
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A Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, por meio 

do Parecer nº 0004/2019-SFOSEng, manifestou-se pelo conhecimento da presente 

Consulta, entendendo estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade 

necessários. 

Por seu turno, a Secretaria de Licitações e Contratos e o Ministério Público 

de Contas divergiram do entendimento desta Relatoria, manifestando-se pelo não 

conhecimento da presente consulta, por não ter sido instruída com parecer do 

órgão de assessoria técnica ou jurídica do consulente.  

Com a devida vênia esta Relatoria entende não assistir razão à 

Especializada e à Procuradoria de Contas nesse ponto. O mencionado parecer 

jurídico apresenta-se como um requisito formal de admissibilidade da consulta, 

cuja inobservância não deve levar à extinção do processo sem resolução de seu 

mérito, sob pena de lesar o princípio da primazia do mérito, disposto no Novo 

Código de Processo Civil em seus artigos 6º, 282, §2º e 48825.  

Tendo em vista que a finalidade do NCPC é a construção de um 

sistema cooperativo, em que as partes e o juiz se auxiliam em prol de uma tutela 

jurisdicional efetiva e tempestiva, o adequado, no presente caso, seria que se 

tivesse aberto vista do processo ao consulente para que sanasse o vício formal 

presente em sua demanda, decorrente da ausência do parecer jurídico. Nesse 

sentido, a nova sistemática processual determina que o julgador deve atuar de 

forma a informar, esclarecer, prevenir e auxiliar as partes na condução do 

processo para a integral análise do mérito26. 

Assim, esta Relatoria ressalta que em casos como este, nos quais não 

estejam presentes algum requisito formal de admissibilidade, deve-se 

oportunizar aos jurisdicionados prazo para suprimir o vício existente, de modo a 

possibilitar a análise do mérito.  

                                                 
25 Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 

decisão de mérito justa e efetiva. 

Art. 282. § 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não 
a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. 

Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem 
aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485. 

26 Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa. 
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Contudo, considerando o avanço do processo sem tal diligência não é 

justo que nesse momento a consulta não seja conhecida por ausência de cautela 

que estaria a cargo do próprio Tribunal.  

Ademais, a presente consulta já foi instruída com dois pareceres 

técnicos, emitidos pela Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de 

Engenharia e pela Secretaria de Licitações e Contratos, que trazem 

considerações relevantes para a orientação dos jurisdicionados quanto ao tema 

consultado. Omitir-se de apresentar resposta aos questionamentos, nesse caso, 

é dar prevalência à forma em detrimento do mérito. 

Diante do exposto, esta Relatoria manifesta-se pelo conhecimento da 

consulta, passando à análise meritória do feito. 

 
 

2.4 – Do Mérito 

Por meio da presente Consulta, o Prefeito Municipal de Goiânia suscitou o 

questionamento acerca da possibilidade de adequar os preços registrados em Atas de 

Registro de Preços a cada 03 (três) meses, durante sua vigência, mediante provocação 

do licitante, utilizando-se como referencial os preços contidos na tabela da ANP 

(Agência Nacional do Petróleo) para os produtos derivados do petróleo, veiculados 

trimestralmente.  

A Constituição Federal em seu art. 37, XXI, ao tratar sobre as licitações 

públicas e os contratos administrativos, assegura a manutenção das condições efetivas 

da proposta que deu origem ao contrato, com o objetivo de garantir seu equilíbrio 

econômico financeiro. Dessa previsão, surge para a Administração Pública contratante 

o dever de restabelecer com a empresa contratada a relação de equivalência entre 

custos e preços. 

 O reequilíbrio econômico-financeiro preserva o valor contratado das 

variações anormais da economia, provocadas por fatos extracontratuais, 

supervenientes à apresentação da proposta e, em geral, imprevisíveis ou, se 

previsíveis, de consequências incalculáveis, decorrentes da ocorrência de caso fortuito, 

de força maior ou fato do príncipe, superveniente à apresentação da proposta e capaz 

de retardar ou impedir a regular execução do ajustado. 
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O fundamento de validade para a revisão do preço registrado encontra-se 

previsto no art. 65, inc. II, alínea “d”, e § 5º da Lei nº 8.666/1993. 

Desse modo, em se tratando de variações ordinárias, cujos riscos são 

previsíveis, não há que se falar em revisão do contrato. O contrato deve conter em seu 

bojo cláusulas que prevejam reajustes prefixados, que abarquem as ocorrências que 

ordinariamente se espera. 

No caso em análise, o Consulente informou que vem enfrentando 

dificuldades em obter êxito nas compras de produtos derivados de petróleo cujos 

contratos perduram no tempo, em especial daqueles em que os preços são obtidos por 

meio de tabelas referenciais publicadas mensalmente ou trimestralmente, que possuam 

em sua composição itens distribuídos pela Petrobrás. Isso porque a Agência Nacional 

do Petróleo (ANP) confecciona tabelas referenciais de preços para tais itens 

trimestralmente, embora os preços sejam reajustados mensalmente pela Petrobrás.  

Conforme destaca a Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de 

Engenharia (SFOSEng), compreende-se que a ANP divulga mensalmente os preços 

médios ponderado, de acordo com as informações de comercialização repassadas 

pelas empresas distribuidoras, ou seja, reflete as oscilações do mercado e, por si só, 

não apresenta motivo gerador de desequilíbrio econômico-financeiro.  

Nesse sentido, a SFOSEng afirma que a revisão de preços não pode 

ser concedida de forma automática em razão da simples variação dos preços 

divulgados pelas tabelas da ANP, sendo necessário que haja fatores 

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 ou extracontratual.  

O Decreto nº 7.892/2013 regulamentou a possibilidade de revisão dos 

preços no sistema de registro de preços no âmbito federal. No âmbito do Município de 

Goiânia foi editada a lei nº 9.525/2014, que reproduz integralmente os dispositivos do 

Decreto federal.  

Tanto a SFOSEng quanto a Secretaria de Licitações, por meio do 

Parecer nº 0008/19-SLC, ressaltam que os mencionados dispositivos legais 

constantes no decreto federal e reproduzidos pela aludida lei municipal 
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possibilitam a revisão dos preços registrados em favor da administração, 

entretanto, não há autorização expressa para a elevação dos preços unitários 

registrados, quando houver alteração nos preços de mercado.  

Destaca-se que Marçal Justen Filho27, assim como a Advocacia Geral 

da União no bojo do Parecer nº 14/2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, possuem o 

entendimento de que somente se admite a revisão de preços a favor da 

Administração, não sendo, pois, possível a revisão de preços para produzir 

benefícios a favor do particular, ainda que se reconheça que os preços de 

mercado são superiores aos previstos na proposta do licitante.  

Justen Filho leciona, ademais, que se houver ocorrido modificação da 

situação fática ou jurídica que acarrete a maior oneração do particular, a solução 

consistiria na revogação do registro, assim, o particular seria liberado, sem qualquer 

punição. No entanto, em se tratando de mercados regulados, em que os preços sofrem 

variações de maneira uniforme e homogênea, como é o caso de produtos derivados do 

petróleo, seria possível se admitir a exceção. 

Nesse diapasão, a Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de 

Engenharia afirmou que entende que o caso dos produtos asfálticos derivados do 

petróleo é similar ao dos combustíveis, tendo em vista também serem regulados pela 

ANP e o fornecimento ser realizado quase exclusivamente pela Petrobrás, admitindo, 

portanto, de modo excepcional, a revisão da Ata de Registro de Preços em favor 

do particular, promovendo a garantia do equilíbrio econômico-financeiro da 

contratação.  

Desse modo, esta Relatoria concorda com o posicionamento das 

Unidades Técnicas Especializadas, corroborado pelo Ministério Público de 

Contas, no sentido de que a regra é a impossibilidade da revisão de preços 

constantes das Atas de Registro de Preços em benefício do particular, pois não 

há autorização legal para tanto. Contudo, alerta que tal revisão será possível 

desde que configurados cumulativamente os seguintes pressupostos:  

a) Ocorrência de eventos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, posteriores à assinatura da ata de 

registro de preços; 

                                                 
27 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, p. 285. 17. ed. rev., atual. e 

ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.  
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b) Elevação dos encargos ao particular; 

c) Vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a elevação 

dos encargos da empresa; 

d) Inexistência de participante da licitação, a qual deu origem à ata 

de registro de preços, que assuma o preço originalmente 

registrado.  

Quanto ao questionamento do Consulente acerca da possibilidade 

de a alteração contratual ocorrer trimestralmente, esta Relatoria ratifica o 

posicionamento da SFOSEng e da Secretaria de Licitações, no sentido de que 

não é possível fixar periodicidade exata para que a alteração seja realizada. Isso 

porque a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro, por meio de revisão, 

demanda causa superveniente, futura e de consequências incertas, 

impossibilitando ao gestor prever a sua ocorrência.  

Ademais, conforme destacou o Ministério Público de Contas, a 

pretensão de reajuste de preços trimestramente vai de encontro à vedação legal 

de realização de reajuste em prazo inferior a 1 (um) ano contado da data da 

proposta ou do orçamento na licitação (art. 40, XI, da Lei nº 8.666/93; art. 3º, §1º, 

da Lei nº 10.192/01). 

Relativamente ao segundo questionamento do Consulente, acerca da de 

qual seria o instrumento adequado para promover essa alteração e qual o modo pelo 

qual ela deveria ser realizada, insta destacar que a Administração Pública tem a 

prerrogativa de modificar seus contratos, quando permitido por lei. Tais modificações 

devem ser formalizadas mediante termo de aditamento, também denominado 

termo aditivo, conforme prevê o art. 60 da Lei 8.666/93.  

Por fim, compulsando-se os autos, verifica-se que as manifestações 

da Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (Parecer nº 

0004/19-SFOSEng), da Secretaria de Licitações e Contratos (Parecer nº 0008/19-

SLC) e do Ministério Público de Contas (Parecer nº 6680/2019), convergem 

relativamente ao mérito e baseiam-se nos mesmos fundamentos legais.  

Tendo em vista os argumentos levantados pelas Unidades Técnicas, esta 

Relatoria adere a seu posicionamento, acompanhando as conclusões explanadas nos 

Pareces nº 0004/19-SFOSEng, nº 0008/19-SLC e nº 6680/2019, nos termos do art. 2º, 
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§3º, do Decreto nº 9.830/2019, que regulamenta a Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro28.  

 

3 – DISPOSITIVO 

Diante do exposto, amparado na fundamentação supra, nos termos do 

art. 85, § 1º da Lei nº 15.958/2007 e art. 83 do Regimento Interno, faço a seguinte 

PROPOSTA: 

1. CONHECER da presente Consulta uma vez preenchidos os 

pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCM/GO c/c art. 199 

do RITCM/GO; 

2. RESPONDER ao consulente, relativamente ao mérito, que: 

QUESTÃO 1 - É possível adequar os valores registrados nas Atas de 

Registro de Preços a cada 03 (três) meses durante a sua vigência, mediante 

provocação do licitante, utilizando-se como referencial os preços contidos na tabela 

ANP para os produtos derivados do petróleo, veiculados trimestralmente?  

Resposta:  

A revisão de preços não pode ser concedida de forma automática 

pela simples variação dos preços divulgados pelas tabelas da ANP, pois é 

necessário que haja 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, de modo que não é possível fixar 

periodicidade exata para tal alteração. 

Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no 

mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o fornecedor 

para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. Caso 

não aceite, o ente municipal deverá tentar negociação com os demais 

participantes da licitação que deu origem à ata de registro de preços, observada 

a ordem de classificação. 

                                                 
28 Art. 2º  A decisão será motivada com a contextualização dos fatos, quando cabível, e com a indicação dos fundamentos de mérito e jurídicos. [...] §3º A 
motivação poderá ser constituída por declaração de concordância com o conteúdo de notas técnicas, pareceres, informações, decisões ou propostas que 

precederam a decisão.  
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Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços 

registrados, excepcionalmente, para os produtos asfálticos derivados do 

petróleo, admite-se a sua revisão, desde que estejam presentes todos os 

pressupostos a seguir: 

 

v. Ocorrência de eventos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, posteriores à assinatura da ata de 

registro de preços; 

 

vi. Elevação dos encargos ao particular; 

 

vii. Vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a elevação dos 

encargos da empresa; 

 

viii. Inexistência de participante da licitação, a qual deu origem à ata 

de registro de preços, que assuma o preço originalmente 

registrado. 

 

Destaca-se que é necessário o acompanhamento pelo órgão 

gerenciador dos preços unitários da ata de registro de preços, devendo 

obrigatoriamente realizar renegociações dos preços registrados quando esses se 

tornarem superiores aos praticados pelo mercado. 

 

QUESTÃO 2 - Havendo possibilidade, qual é o instrumento adequado 

para promover essa alteração e qual o modo pelo qual ela deverá ser realizada? 

 

Resposta: O instrumento adequado para formalizar a alteração dos 

preços unitários registros em Ata de Registro de Preços é o aditamento, devendo ser 

seguido o rito processual para a sua celebração, estabelecido na legislação em vigor. 
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Ressalta-se que o entendimento a ser consolidado baseia-se em 

legislação e jurisprudência atuais, podendo ser revisto em caso de alteração 

substancial em seus fundamentos.  

 

É a Proposta de Decisão. 

Gabinete do Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada 

Luna, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, 16 de 

março de 2020. 

                         

Flávio Monteiro de Andrada Luna 
Conselheiro-Substituto - Relator 


