
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN (Relator):

Trata-se de Recurso Administrativo (5099297) interposto pela empresa FLASH SOLUÇÕES 
EM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI para o 
reajuste de preços de 35% sobre kit de equipamentos de geração de energia fotovoltaica, objeto 
da Ata de Registro de Preços nº 16/2017, assinada em 22 e 25/09/2017, validade de 12 
meses, firmada com a Seção Judiciária de Mato Grosso.

2. Nesse sentido, a Recorrente argumentou que houve aumento desproporcional por fatores 
como influência do câmbio e cenário internacional de aumento do preço do silício utilizado na 
fabricação dos produtos, bem como a Lei nº 8.666/1993 estabelece a possibilidade de reajuste 
de preços para casos de quebra do equilíbrio contratual.

3. Na Decisão (4966458) da Diretoria do Foro, resumidamente, foi dito que o Decreto nº 
7.892/2013, art. 19, não previu o reajuste dos preços contidos na ata de registro de preços, mas 
sim o art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93.

4. Ainda, “... Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados, o 
procedimento previsto é convocar os demais fornecedores para contratar com preços inferiores 
aos do mercado, se o fornecedor original não puder cumprir o compromisso e houver 
comunicado essa impossibilidade em data anterior ao pedido de fornecimento.”.

5. Apontou também, que a proposta de preço foi apresentada em 15/08/2017 (4911375), a 
ata de registro de preços foi assinada em 22/09/2017 (4911397), mas o pedido de 
realinhamento de preços foi impetrado pela empresa em 02/10/2017 (4906302).

6. Assim sendo, informou que as alegações de que o aumento vultoso no mercado ocorrido no 
final do mês de julho, havendo acréscimo significativo de preços no silício de 15% em agosto e 
20% no mês de setembro/2017, resta prejudicado porque esse evento causal não ocorrera 
posteriormente à apresentação da proposta pela empresa e à assinatura da ata de registro de 
preços, motivo pelos quais indeferia o pedido.

7. A Recorrente apresentou Recurso (5099297) reiterando o desproporcional aumento nos 
preços por fatores econômicos imprevisíveis, posteriores à assinatura da ata de registro de 
preços, que oneraram muito a posição econômica da empresa, pois os produtos a serem 
entregues foram adquiridos, e que isso não ocorrera por culpa da proponente.

8. Por fim, solicitou a readequação de preços da proposta à nova realidade, considerando-se os 
novos valores apresentados em documentação, com fulcro no art. 58, §2º, da Lei nº 8.666/93.

9. Destarte, a Diretoria do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso recebeu o recurso 
interposto pela Recorrente e manifestou-se (5262341) julgando-o improcedente e mantendo os 
termos da Decisão (4966458), quando o despachou ao Conselho de Administração do TRF da 
1ª Região.

Página 1 de 4SEI/TRF1 - 9960213 - Relatório e Voto

06/04/2020https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_orig...



10. O Presidente desta Corte (5844661) fez a remessa à DIGES para a distribuição do feito a um 
dos membros do Conselho de Administração, vindo-me conclusos os autos.

É o relatório.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

Relator

V O T O

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. RECURSO. CONHECIMENTO. AUMENTO DE 
PREÇOS. FATORES ECONÔMICOS IMPREVISÍVEIS. 
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. 
REQUISITOS PREVISTOS LEGALMENTE. DECRETO Nº 
7.892/2013 INSTITUI SOLUÇÃO FAVORÁVEL AO 
FORNECEDOR. RECORRENTE ELABOROU PROPOSTA E 
FIRMOU ATA TRANSCORRIDA A MAJORAÇÃO DE 
PREÇOS. DESARRAZOADO O REAJUSTE. NÃO 
ATENDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Recurso Administrativo interposto para reajuste de preços 
sobre kit de equipamentos de geração de energia 
fotovoltaica, objeto de Ata de Registro de Preços.

II – Recurso tempestivo, por ter sido apresentado no prazo 
legal.

III – Os fundamentos do pedido estão relacionados à 
justificativa de aumento vultoso de preços no mercado, por 
fatores econômicos imprevisíveis, que oneraram muito a 
empresa.

IV - A Recorrente argumentou que a Lei nº 8.666/1993 
estabelece a possibilidade de reajuste de preços para casos 
de quebra do equilíbrio contratual.

V – A Lei nº 8.666/1993 prevê tal situação, mas desde que 
cumpridos os requisitos previstos legalmente, aplicável a 
registro de preços, no Decreto nº 7.892/2013.

VI – O Decreto nº 7.892/2013 institui solução favorável ao 
fornecedor quando o preço de mercado tornar-se superior 
aos preços registrados e ele não puder cumprir o 
compromisso.

VII - A Recorrente elaborou a proposta e assinou a Ata 
quando já havia ocorrido a majoração de preço dos módulos 
fotovoltaicos.

VIII - Não é razoável à Administração arcar com esse 
reajuste.

IX - Não há como atender ao pleito.

X - Recurso Administrativo a que se nega provimento. 
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O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN (Relator):

Cuida-se do Recurso Administrativo (5099297) interposto pela empresa FLASH SOLUÇÕES 
EM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI para o 

reajuste de preços de 35% sobre kit de equipamentos de geração de energia fotovoltaica, objeto 

da Ata de Registro de Preços nº 16/2017, assinada em 22/09/2017, validade de 12 meses,
firmada com a Seção Judiciária de Mato Grosso.

2. Preliminarmente, conheço do Recurso, por ser tempestivo, ou seja, ter sido apresentado no 

prazo legal, com fulcro no art. 56, caput, art. 58, incisos I e II, da Lei n. 9.784/1999.

3. Do que se depreende do pleito (4906302), seus fundamentos estão relacionados à justificativa 

de aumento vultoso de preços do silício no mercado, 15% em agosto e 20% no mês de 
setembro, por fatores econômicos imprevisíveis, que oneraram muito a posição econômica da 

empresa.

4. Nesse sentido, a Recorrente argumentou que a Lei nº 8.666/1993 prevê a possibilidade de 

reajuste de preços para casos de quebra do equilíbrio contratual.

5. Em verdade, a Lei nº 8.666/1993, art. 65, inciso II, alínea "d", estabelece essa possibilidade 

de reequilíbrio econômico-financeiro, mas desde que cumpridos certos requisitos, aplicável a 

registro de preços pela expressa previsão no art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, respectivamente, 

verbis:

“Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, 
nos seguintes casos:

(...)

II - por acordo das partes:

(...)

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 
na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de 

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual.

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.
(Grifo nosso)

6. De outro lado, consta do Decreto nº 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de 
Preços, art. 19, inciso I, a solução favorável ao fornecedor quando o preço de mercado tornar-

se superior aos preços registrados e ele não puder cumprir o compromisso, fazendo-se a 

comunicação do fato imprevisível antes do pedido de fornecimento, a que seja possível a liberação 

do compromisso assumido com a Administração, verbis:

“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;”

7. Noutro giro, impede considerar que quando a Recorrente elaborou a proposta em 15/08/2017
(4911375) e assinou a Ata em 25/09/2017 (4911397) já havia ocorrido a majoração de preço 
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dos módulos fotovoltaicos, e, como bem observou a Diretoria do Foro (4966458), “... competia 

à empresa verificar a situação econômica vigente à época, bem como o valor de mercado do 

produto naquela data, de modo a avaliar se tinha ou não condições de fornecer os produtos 

com os preços propostos no Pregão, haja vista as características dos produtos licitados”.

8. Desta feita, não é razoável à Administração arcar com esse reajuste quando a Recorrente não 

agiu com a acuidade necessária – seja ao encaminhar sua proposta, bem como ao assinar a Ata 

-.

9. Portanto, concluo que não há como atender ao pleito de reajuste da Ata de Registro de 
Preços nº 16/2017, da empresa FLASH SOLUÇÕES EM IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO, PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, motivo pelo qual adiro aos termos da 

Decisão da Diretoria do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso, com fulcro nos princípios da 

legalidade, ampla defesa e interesse público apregoados na Lei nº 9.784/1999, art. 2º, na Lei nº 

8.666/1993, art. 65, inciso II, alínea "d", e no Decreto nº 7.892/2013, art. 19, inciso I.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

Relator

Documento assinado eletronicamente por Jirair Aram Meguerian, Desembargador 
Federal, em 01/04/2020, às 12:49 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código 

verificador 9960213 e o código CRC BF6503DD.
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