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PARECER 

  

 

Referência: Pregão Presencial nº 46/2018 

Objeto: Fornecimento de ibuprofeno 600 Mg VO Cp. 

 

 Trata-se o presente feito de solicitação realizada 

pela empresa Inovamed Comercio de medicamentos Ltda., para 

realinhamento do preço do item n. 77 – Ibuprofeno 600 Mg VO Cp, cujo 

preço foi firmado na no Pregão Presencial nº 46/2018. 

 O valor firmado no pregão foi de R$ 0,14, o 

comprimido, sendo solicitado o reajuste para R$ 0,2332. 

 O fornecedor alega que após firmar o contrato para 

fornecimento do item, o preço de custo sofreu significativo aumento, e o 

laboratório repassou esse aumento para seus distribuidores/clientes, 

conforme comprova com notas fiscais anexo ao pedido, desta forma, solicita 

o realinhamento de preço do item n. 77 – Ibuprofeno, pois desta dependo do 

recebimentos de suas receitas para que possa honrar com as suas 

obrigaçãoes, não sendo possível trabalhar suportando prejuízos decorrentes 

da venda por preço manifestamente inexequível. 

 Foi acostados aos autos o memorando interno do 

Departamento de Compras solicitando parecer para análise do presente 

pedido, bem como o pedido da empresa com a cópia das notas fiscais de 

compra do produto ibuprofeno 600 mg, que demonstram o desequilíbrio 

econômico financeiro, uma vez que, o valor registrado no pregão é de R$ 
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0,14, o custo unitário atual para a empresa é de R$ 0,1971 e o valor 

solicitado para o realinhamento é de R$ 0,2332. 

 Passamos a análise do mérito. 

 

1. DO MÉRITO 

  

Preserva a lei, os direitos do particular que mantém 

com o Estado esses ajustes administrativos, para que não reste atacado o 

equilíbrio econômico-financeiro da avença. 

  A fim de não restar caracterizado enriquecimento 

ilícito, elege o legislador a mantença do equilíbrio das posições jurídicas e 

econômicas das partes. 

  Neste passo, uma das formas de alteração do 

contrato é por acordo das partes, cuja previsão está contida no do art. 65, 

II, “d”, da Lei n. 8.666/93, in verbis: 

 

“Art. 65 - Os contratos regidos por esta Lei poderão ser 
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
II – por acordo das partes: 
(...) 
d) – para restabelecer a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição 
da Administração para a justa remuneração da obra, serviço 
ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinário e extracontratual.” 

   

  Ora, a fim de dirimir eventual desequilíbrio 

econômico-financeiro nos contratos administrativos ocasionado pela inclusão 
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dos reparos elencados acima e no pedido em anexo, a Lei institui a 

possibilidade de revisão dos valores. 

  Quis o legislador constituinte garantir ao 

contratado o direito de ver mantidas as condições efetivas da proposta 

durante todo o tempo de vigência do contrato, porquanto o equilíbrio 

econômico-financeiro constitui direito intangível daquele que é contratado 

pelo Poder Público. 

  A própria lei já definiu as hipóteses para a 

ocorrência do reequilíbrio ou repactuação ou revisão.  

  São elas: fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém 

de consequências incalculáveis, ou ainda, em caso de força maior (greve, 

etc), caso fortuito (efeito da natureza imprevisível) ou fato do príncipe 

(medida governamental que altere o valor proposto inicialmente; ex.: 

aumento de alíquota do imposto).  

  Ocorrendo tais fatos, o Contratado adquire o 

direito de pleitear o reequilíbrio da equação econômico-financeira. 

  Na hipótese de reequilíbrio, o direito à 

repactuação pode ocorrer a qualquer tempo, desde que comprovadas às 

circunstâncias ensejadoras previstas na Lei. 

Importante esclarecer que, para que exista o 

direito ao restabelecimento do referido equilíbrio, faz-se necessário que 

ocorra algum fato, posterior à proposta, que venha a agravar qualquer uma 

das partes contratantes, nos exatos termos do art. 65 da Lei de Licitações 

e Contratos, e quanto a esse aspecto comprovou a requerente tal exigência 

em seu requerimento.  

Com efeito, consoante consta dos documentos 

houve o aumento, conforme podemos analisar as notas fiscais, bem como a 
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pesquisa de mercado – reequilíbrio econômico, realizado pelo Departamento 

de Compras.  

Porém cumpre nessa oportunidade ressaltar que o 

valor solicitado pela requerente esta abaixo do valor médio de mercado na 

data da solicitação, qual seja, R$ 0,2332 o valor solicitado, e R$ 0,2817 o 

valor médio de mercado, conforme demonstra a pesquisa realizada pela 

Divisão de Compras.  

Assim posto, considerando que a empresa 

requerente apresentou documentos comprobatórios, através de juntada de 

cópia de notas fiscais sobre o aumento do preço de custo do item 77 – 

ibuprofeno 600 mg, bem como considerando que o valor solicitado encontra-

se abaixo do valor médio de mercado, conforme pesquisa de mercado 

realizado pela Divisão de Compras, opino pela possibilidade jurídica do 

pedido com fulcro no art. 65, II, “d”, da Lei n. 8.666/93, após o ateste se 

há dotação orçamentaria pelo Departamento de Contabilidade do Município. 

 

Esse é o meu parecer sob censura. 

 

Iguape, 28 de dezembro de 2018. 

 

. 

 

Carlos Mateus de Menezes 

OAB/SP 172.702 


