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PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA Nº 026/2022 
  
Processo Licitatório: PE SRP 9/2022-002-PE 
Modalidade: PREGÃO, no formato ELETRÔNICO 
Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA TIPO 
GLP P13 (GÁS E VASILHAME) E RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP P13, PARA O 
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA. 
Assunto: PEDIDO DE RECOMPOSIÇÃO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

A Controladoria Interna, representada pela Senhora Gabriela Zibetti, ocupante 

do Cargo em Provimento de Comissão de Controlador Interno do Poder Executivo do 

Município e Jacundá/PA, conforme Portaria nº 005/2021-GP, declara, para os devidos fins, 

junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei nº 8.666/1993, que recebeu, em 20/04/2022, às 16h52min, o Processo Licitatório nº 

9/2022-002-PE, na modalidade PREGÃO, no formato ELETRÔNICO, em SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS, devidamente autuado, com 01 (um) volume, numerado e 

rubricado de fls. 001 a 3401, para futura e eventual aquisição de botijões de gás de cozinha 

GLP P13, para Município de Jacundá-PA, com pedido de urgência, para análise de PEDIDO 

DE RECOMPOSIÇÃO DE EQUILÍBRIO-FINANCEIRO DE CONTRATOS nº 20220100-

PMJ, 20220101-FME, 20220102-FMS, 20220103-FOMAM e 20220104-FMAS (1º TERMO 

ADITIVO) FORMULADO PELA EMPRESA JACUNDÁ COMÉRCIO DE GÁS LTDA. 

 

1. PRELIMINAR 

Antes de se adentrar o mérito do presente Parecer, insta salientar que a 

condução da análise técnica desta Controladoria Interna encontra respaldo na Constituição 

Federal em seu art. 742, ratificada no artigo 71 da Constituição Estadual3, no art. 279 do 

                                                           

1 Numerar a parti de fls. 340. 
2 Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle 

interno com a finalidade de: I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução 
dos programas de governo e dos orçamentos da União; II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 
administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; III - 
exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União; 
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. § 1º Os responsáveis pelo controle 
interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal 
de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. ... 
3 Art. 71. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município será exercida 

pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo 
Municipal, na forma da lei. 
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Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios (Ato Nº 23, de 16 de dezembro 

de 2020)4, e na Lei Municipal nº 2.383/2005 (art. 2º). 

Neste sentido, cabe ressalva à responsabilidade solidária do Controle Interno, 

só haverá responsabilização quando conhecendo a ilegalidade ou irregularidade não as 

informar ao Tribunal de Contas ao qual está vinculado, ferindo assim a atribuição 

constitucional de apoiar o Controle Externo. 

Destaca-se que o Controlador Interno não é ordenador de despesas, sendo 

esta atribuição restrita ao gestor. 

Assim, em razão do processo licitatório, em análise, implicar em realização de 

despesas, segue manifestação da Controladoria Interna. 

 

2. DOCUMENTOS ANEXADOS NO PROCESSO 

 

I. Documentos constantes nos autos antes do pedido em análise, fls. 

001/___; 

II. Pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro formulado pela 

empresa JACUNDÁ COMÉRCIO DE GÁS LTDA (CNPJ nº **.126.280/0001-**), 20/04/2022, 

nos contratos nº 20220100-PMJ, 20220101-FME, 20220102-FMS, 20220103-FOMAM e 

20220104-FMAS, apresenta notas fiscais de compra, emitidas em 11/02/2022 e 

11/04/2022, fls. ___/____; 

 

É o relatório. 

 

                                                           

4 Art. 279. Entende-se por Sistema de Controle Interno o conjunto de atividades de controle exercidas no 

âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo Municipais, incluindo a administração direta e indireta, de forma 
integrada, compreendendo, particularmente, o controle: I - do cumprimento dos programas, metas e 
orçamentos e a observância da legislação e normas que orientam a atividade específica da unidade 
controlada, exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia; II - da observância da legislação e normas 
gerais que regulam as atividades auxiliares, exercidas pelas diversas unidades da estrutura organizacional;  
III - do uso e guarda dos bens pertencentes ao ente municipal, exercido pelos órgãos próprios; IV - 
orçamentário e financeiro das receitas, exercido pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e 
de Contabilidade e Finanças; V - da eficiência da Administração Pública e a observância dos dispositivos 
constitucionais e legais, exercido pela própria unidade de Controle Interno. Parágrafo único. Os poderes e 
órgãos referidos no caput deste artigo deverão observar as disposições deste Regimento e as normas de 
padronização de procedimentos e rotinas estabelecidas no âmbito de cada poder ou órgão. 
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3. ANÁLISE DO MÉRITO DOS PEDIDOS 

 

Trata-se o presente parecer de análise de pedido de aditivo para 

recomposição de preço dos contratos nº 20220100-PMJ, 20220101-FME, 20220102-FMS, 

20220103-FOMAM e 20220104-FMAS, para reequilíbrio econômico-financeiro, formulado, 

em 22/03/2022, pela e empresa JACUNDÁ COMÉRCIO DE GÁS LTDA (CNPJ nº 

**.126.280/0001-**). 

Neste ponto, cumpre ressaltar que, após homologação do PE SRP 9/2022-

002-PMJ, foi lavrada Ata de Registro de Preços nº 008/2022, firmada em 05/04/2022, cujo 

extrato ainda não foi publicado. 

Tabela 1: Valores Registrados 
Empresa 

Beneficiária 
Item Descrição/Especificação Unidade Quantidade Valor 

Unitário 
Valor Total 

K S 
OLIVEIRA E 
PINEHIRO 
LTDA 

00001 Gás Liquefeito (GLP) 13KG - 
Completo com Vasilhame 

Botijão 297,00 R$324,00 R$96.228,00 

JACUNDÁ 
COMÉRCIO 
DE GÁS 
LTDA 

00002 Gás Liquefeito (GLP) 13KG – 
Recarga 

Unidade 3.370,00 R$112,00 R$377.400,00 

Valor Global R$473.668,00 

Fonte: PE SRP 9/2022-002-PMJ (ARP nº 008/2002) 

Após assinatura da ARP 008/2022, o Chefe do Poder Executivo Municipal, em 

05/04/2022, autorizou a realização da contratação 30% da quantidade de cada item, sendo 

assinados os contratos listados na tabela a seguir: 

Tabela 2: Contratos firmados por empresa 

Empresa 
Beneficiária 

Contrato Descrição/Especificação Unidade Quantidade Valor 
Unitário 

Valor Total 

K S 
OLIVEIRA E 
PINEHIRO 
LTDA 

20220096-
FME 

Gás Liquefeito (GLP) 13KG - 
Completo com Vasilhame 

Botijão 30,00 R$324,00 R$9.720,00 

20220097-
FMS 

Gás Liquefeito (GLP) 13KG - 
Completo com Vasilhame 

Botijão 14,00 R$324,00 R$4.536,00 

20220098-
FOMAM 

Gás Liquefeito (GLP) 13KG - 
Completo com Vasilhame 

Botijão 3,00 R$324,00 R$972,00 

20220099-
FMAS 

Gás Liquefeito (GLP) 13KG - 
Completo com Vasilhame 

Botijão 10,00 R$324,00 R$3.240,00 

Valor Total Contratado com a empresa R$18.468,00 

JACUNDÁ 
COMÉRCIO 
DE GÁS 
LTDA 

20220100-
PMJ 

Gás Liquefeito (GLP) 13KG – 
Recarga 

Unidade 141,00 R$112,00 R$15.792,00 

20220101-
FME 

Gás Liquefeito (GLP) 13KG – 
Recarga 

Unidade 720,00 R$112,00 R$80.640,00 

20220102-
FMS 

Gás Liquefeito (GLP) 13KG – 
Recarga 

Unidade 90,00 R$112,00 R$10.080,00 

20220103-
FOMAM 

Gás Liquefeito (GLP) 13KG – 
Recarga 

Unidade 15,00 R$112,00 R$1.680,00 

20220104-
FMAS 

Gás Liquefeito (GLP) 13KG – 
Recarga 

Unidade 45,00 R$112,00 R$5.040,00 

Valor Total Contratado com a empresa R$113.232,00 

Fonte: PE SRP 9/2022-002-PMJ 
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Verifica-se que a empresa JACUNDÁ COMÉRCIO DE GÁS LTDA (CNPJ nº 

**.126.280/0001-**), em 20/04/2022, solicitou majoração dos preços unitários: 

 
Tabela 3: Impacto Financeiro do Pedido de Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro 

Empresa 
Beneficiária 

Contrato Descrição/Especificação Unidade Quantidade Valor 
Unitário 

Valor Total 

JACUNDÁ 
COMÉRCIO 
DE GÁS 
LTDA 

20220100-
PMJ 

Gás Liquefeito (GLP) 13KG – 
Recarga 

Unidade 141,00 R$124,80 R$17.596,80 

20220101-
FME 

Gás Liquefeito (GLP) 13KG – 
Recarga 

Unidade 720,00 R$124,80 R$89.856,00 

20220102-
FMS 

Gás Liquefeito (GLP) 13KG – 
Recarga 

Unidade 90,00 R$124,80 R$11.232,00 

20220103-
FOMAM 

Gás Liquefeito (GLP) 13KG – 
Recarga 

Unidade 15,00 R$124,80 R$1.872,00 

20220104-
FMAS 

Gás Liquefeito (GLP) 13KG – 
Recarga 

Unidade 45,00 R$124,80 R$5.616,00 

Valor Total a ser retificado R$126.172,80 

Valor Total Contratado com a empresa R$113.232,00 

Impacto Financeiro R$12.940,80 

Percentual do Impacto Financeiro 11,43% 

Fonte: Pedido de recomposição de equilíbrio econômico-financeiro (PE SRP 9/2022-002-PMJ) 

 

Assevera-se que devem ser observados os requisitos legais no caso do 

TERMO ADITIVO DOS CONTRATOS, PARA RESTABELECER O EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO, há necessidade de comprovação da onerosidade 

excessiva e o aumento deve ser correspondente à variação comprovada: 

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.                (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 
1994) 
§ 5o  Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem 
como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da 
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o 
caso. 
 
 

Nesse sentido já se posicionou o TCU: 

Acórdão 1431/2017-Plenário | Relator: VITAL DO RÊGO 
A variação da taxa cambial, para mais ou para menos, não pode ser considerada 
suficiente para, isoladamente, fundamentar a necessidade de reequilíbrio 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1
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econômico-financeiro do contrato. Para que a variação do câmbio seja considerada 
um fato apto a ocasionar uma recomposição nos contratos, considerando se tratar 
de fato previsível, deve culminar consequências incalculáveis (consequências 
cuja previsão não seja possível pelo gestor médio quando da vinculação contratual) 
, fugir à normalidade, ou seja, à flutuação cambial típica do regime de câmbio 
flutuante e, sobretudo, acarretar onerosidade excessiva no contrato a ponto de 
ocasionar um rompimento na equação econômico-financeira, nos termos 
previstos no art. 65, inciso II, alínea d, da Lei 8.666/1993. 
Informativo de Licitações e Contratos nº 326 de 25/07/2017 
Boletim de Jurisprudência nº 180 de 24/07/2017 

 

Desta forma, ressalta-se que a revisão de valores, para recomposição de 

equilíbrio econômico-financeiro (art. 65, II, “d” da Lei nº 8.666/1993) não pode ser 

utilizado para uma mera adequação dos valores constantes da proposta vencedora, 

declarada exequível pela empresa contratada, aos preços médios praticados no mercado, 

por falta de amparo legal. 

Nota-se que os valores solicitados estão na margem de variação de preços 

da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, no município de 

Marabá/PA, realizada por esta Controladoria, no período de 10/04/2022 a 16/04/2022, 

quanto a GLP: 

Tabela 4: Preços Praticados/Municípios – PARÁ – de 10 a 16/04/2022 
Item Descrição/Especificação Valor 

Contratado 
 

Reajuste 
Solicitado 
para Valor 

Unitário 

Cotação 
ANP 

Preço 
Médio 

Cotação 
ANP 

Preço 
Mínimo 

Cotação  
ANP 

Preço Máximo 

00002 Gás Liquefeito (GLP) 13KG – 
Recarga 

R$112,00 
R$124,80 

R$119,98 R$98,00 R$150,00 

Fonte: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP – 21/04/20225 

Observa-se a variação de preços, conforme se observa no gráfico abaixo: 

Gráfico 1: Síntese de Preços Médios/Estado 

  

Fonte: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP – 21/04/2022 

                                                           

5 https://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Semanal_Estado.asp 
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F E V E R E I R O M A R Ç O A B R I L

SÍNTESE DE PREÇOS MÉDIOS -
ESTADO DO PARÁ/2022

GPL

http://contas.tcu.gov.br/sisdoc/ObterDocumentoSisdoc?codPapelTramitavel=57832788
http://contas.tcu.gov.br/sisdoc/ObterDocumentoSisdoc?codPapelTramitavel=57826783
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4. CONCLUSÃO  

 

Os autos do PE SRP 9/2022-002-PMJ vieram à Controladoria Interna para 

análise de pedido de recomposição de preços para reequilíbrio econômico-financeiro, 

mediante Termo Aditivo aos Contratos nº 20220100-PMJ, 20220101-FME, 20220102-FMS, 

20220103-FOMAM e 20220104-FMAS. Cumpre elucidar que a análise neste parecer se 

restringiu à verificação dos requisitos formais e os riscos quanto ao pedido de reequilíbrio 

econômico-financeiro. 

 

Destaca-se que a manifestação está baseada, exclusivamente, nos 

elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo ora analisado, não 

sendo possível adentrar na análise de conveniência e oportunidade do ato praticado. 

 

Diante do exposto, ressalta-se a necessidade de se ater às seguintes 

recomendações antes do envio dos autos para decisão da autoridade competente para 

decisão: 

4.1 Chamar o feito à ordem, om fulcro no art. 38, caput, da Lei nº 

8.666/1993; 

4.2 Solicitar parecer jurídico, com fulcro no parágrafo único do art. 38 da 

Lei nº 8.666/1993 

4.3 Encaminhar os autos à Autoridade Competente, que deverá decidir, 

de forma fundamentada, quanto ao deferimento (ou não) do pedido, ao percentual de 

aumento, e a partir de quando gerará efeitos, observando orientação do parecerista jurídico; 

4.4 Observem-se as regras de publicidade e transparência pública (site 

oficial), e inserção de dados no Mural de Licitações do TCMPA, no prazo previsto na da 

Resolução nº 022/2021/TCMPA, que revogou artigo 5º a 14 da Resolução nº 

11.535/2014/TCMPA, e integralmente a Resolução nº 11.832/2015/TCMPA e as 

Resoluções Administrativas nº 29 e 43/2017/TCMPA. 
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Desta forma observa-se que papel da Controladoria Interna contribuir para a 

gestão dos riscos da decisão da Autoridade Competente. Logo, a presente manifestação 

apresenta natureza meramente opinativa e, portanto, as orientações apresentas não se 

tornam vinculantes para o gestor público, o qual pode, de forma justificada, adotar 

posicionamento contrário ou diverso daquele emanado por esta Controladoria Interna. 

Reiteram-se e ratificam-se as assertivas constantes do Pareceres da 

Controladoria Interna nº 019/2022-CONTRIN. 

Por derradeiro, ressalta-se que a discricionariedade, conferida pela Lei nº 

8.666/1993, à Autoridade Competente para tomada de decisão tem como finalidade a 

buscar a solução mais vantajosa para a Administração Pública, respeitando-se a 

supremacia e indisponibilidade do interesse público, e demais princípios que regem a 

Administração Pública (CRFB/88, art. 37, caput) e regrais legais aplicáveis ao caso. 

Jacundá/PA, 21 de abril de 2022. 

 
 

Gabriela Zibetti 
Controlador Interno 

Portaria nº 005/2021-GP 


		2022-04-21T12:43:14-0300
	GABRIELA ZIBETTI:24990862899




