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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2017 
 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O DAE - DEPARTAMENTO 
MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS E A EMPRESA “POSTO 
LONGANA LTDA ”. 
 

O DAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS, inscrito no CNPJ sob o nº 17.058.108/0001-
38, com sede à Rua Duque de Caxias, nº 192, Bairro Carneirinhos, nesta Cidade, neste ato representado pelo seu 
Diretor, CLERES ROBERTO DE SOUZA, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa POSTO 
LONGANA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.067.750/0001-80, estabelecida à Avenida Wilson Alvarenga, Nº 
04, Bairro Belmonte, na Cidade de João Monlevade - MG, representada por Genilton Cicero Machado, CPF 
456.709.606-10, neste ato denominado CONTRATADO, celebram o presente Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 
para fornecimento de Combustíveis Diversos, decorrente do Processo Licitatório nº 002/2017, modalidade 
Pregão Presencial nº 002/2017 e em conformidade com a Lei nº 10.520 de 17/07/2002, e do Decreto Municipal nº 
06/2014, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - Constitui objeto do presente primeiro termo aditivo, a manutenção do reequilíbrio econômico financeiro nos 
itens Gasolina Comum e Diesel S10, conforme art. 65, “d” da Lei 8666/93 e demonstrativo abaixo: 
 

DESCRIÇÃO 
Valor 

Unitário 
Saldo 

quantitativo 

Percentual 
de 

reequilíbrio 

Novo Valor 
Unitário 

Gasolina Comum R$3,860 3.651,202 3,601% R$ 3,999 

Diesel S10  R$ 3,150 3.807,302 4,73% R$ 3,299 

Etanol R$ 2,939 96,810 -8,925% R$ 2,699 

 
 
1.2 - É também, objeto do presente primeiro termo aditivo, o acréscimo de 25% do total contratado conforme art. 65 
§1° da Lei 8666/93, sendo: 
 

DESCRIÇÃO 
Saldo 

quantitativo 
anterior 

Aditivo (25%) Saldo total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Gasolina Comum 3.651,202 3.000 6.651,202 R$ 3,999 R$ 26.598,15 

Diesel S10  3.807,302 5.000 8.807,302 R$ 3,299 R$ 29.055,29 

Etanol  96,810 125 221,810 R$ 2,699 R$ 598,665 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 
 
2.1 – O valor total do presente termo aditivo ao contrato é R$ 56.252,10 (cinquenta e seis mil duzentos e 
cinquenta e dois reais e dez centavos). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA 
 
O Contrato nº 002/2017 foi subscrito pelas partes na data de 24 de janeiro de 2017. O resumo do contrato foi 
publicado no Diário Oficial do Município de João Monlevade na data de 03 de fevereiro de 2017. 
 
O pedido de reequilíbrio econômico financeiro data de 22 de setembro de 2017. O requerente, Posto Longana Ltda., 
pede majoração de preços da gasolina comum, de R$3,86 para R$4,15, o litro, e diesel S-10, de R$3,15 para 
R$3,42, o litro. 
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A requerente fundamentou o pedido de reequilíbrio de preços na elevação da alíquota do PIS/COFINS. Apresentou 
anexos ao requerimento: notas fiscais de aquisição dos produtos de janeiro e atuais; declaração do Gerente da 
Rede de Postos MG 1, Carlos Raimundo Batista, na qual indica os percentuais de reajuste de preços decorrentes 
da elevação da alíquota do PIS/COFINS; matéria veiculada pela revista VEJA na data de 03 de setembro de 2017 
dispondo sobre o aumento da alíquota do PIS/COFINS. 
 
O reequilíbrio de preços contratados com a administração pública é questão de direito, estabelecida no artigo 65, II, 
“d”, da Lei nº 8.666/93. O Contrato nº 002/2017 dispõe expressamente na clausula quarta sobre o reequilíbrio. A 
jurisprudência do TCE é pacifica quanto a aplicação do aludido dispositivo legal, para restabelecer reequilíbrio 
econômico financeiro dos contratos. 
 
Vejamos: 

 
[Contrato administrativo de fornecimento de combustíveis. Revisão para recomposição da equação econômico-
financeira] 
A concretização da equação econômico-financeira [...] ocorre [...] no momento em que a proposta do licitante é 
aceita pela Administração contratante [...] 
A partir de então, a própria Constituição da República passa a proteger o equilíbrio da relação contratual 
formalizada [...] 
A Lei de Licitações, [...] prevê, na alínea "d" do inciso II do seu art. 65, que o contrato administrativo pode ser 
alterado, mediante acordo, "[...] objetivando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato". 
[...] a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro [...] consiste em obrigação legal relativa à gestão do 
contrato administrativo. 
[...] passo agora ao estudo das causas que podem desequilibrar a relação estabelecida na formalização da 
avença. 
A álea ordinária remete a eventos afetos ao comportamento do contratado, pelos quais não responde a 
Administração Pública. 
[...] A falha no planejamento e na quantificação dos encargos relativos à execução do contrato não pode servir de 
argumento para se pleitear o aumento da remuneração devida pela Administração [...] 
A álea administrativa [...] decorre do comportamento da Administração Pública e pode ser subdividida em fato da 
administração e fato do príncipe. 
[...] O §5º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 disciplinas a mais clássica hipótese de fato do príncipe, que é a 
elevação da carga tributária. 
[...] a álea extraordinária remete às causas estranhas à vontade das partes que alteram a equação econômico-
financeira do contrato administrativo. [...] agruparemos esses eventos nos gêneros caso fortuito ou força maior, 
fatos supervenientes imprevistos e sujeições imprevistas. 
(...) 
O reajuste ou reajustamento é utilizado para compensar os efeitos da inflação. 
[...] A revisão, recomposição ou realinhamento de preços, em linhas gerais, é utilizada em razão de alteração 
extraordinária nos valores, desvinculada da inflação [...]. O instrumento resulta da aplicação da cláusula rebus sic 
stantibus ou teoria da imprevisão [...]. 
[...] não há exigência de prazo para a aplicação da revisão, visto que ela decorre de evento imprevisível 
ou, se previsível, de efeitos incalculáveis [...] 
A repactuação, por fim, assemelha-se ao reajuste no sentido de ser prevista para ocorrer a cada doze meses, 
mas aproxima-se da revisão de preços no que toca ao seu conteúdo, visto que se trata de negociação entre as 
partes sobre as variações efetivamente ocorridas nos encargos do contratado [...] 
[...] a alteração contratual deve ser formalizada por meio de termo aditivo devidamente justificado [...] 
O contrato administrativo de fornecimento de combustíveis pode ser revisto para a recomposição da equação 
econômico-financeira, caso se verifique a ocorrência de eventos que desequilibrem a relação inicialmente 
estabelecida entre os encargos do contratado e a remuneração devida pela Administração Pública, excetuando-
se os fatos correspondentes à álea ordinária, pelos quais responde apenas o particular contratante. 
Dados do processo Inteiro teor   
Nº processo Data da sessão Natureza    Relator 
811939 26/05/2010         CONSULTA CONS. ANTÔNIO CARLOS ANDRADA 

  
Em João Monlevade MG, o balizamento de preços médios de combustíveis é realizado com base no relatório da 
ANP Agencia Nacional de Petróleo. Foi realizada consulta, nesta data de 27 de setembro de 2017, no site da ANP 
www.anp.gov.br tendo sido apurado os seguintes preços médios por litro, para João Monlevade: 
 

Diesel S-10 – R$3,206 
Gasolina Comum – R$3,881 

 
Os preços médios apurados pela ANP, acima indicados, são inferiores aos preços pretendidos pelo contratado, mas 
estão superiores àqueles praticados no presente momento.  
 

Item Combustível 
Preço 

contratado 
Preço médio 

ANP 
Preço 

pretendido 

01 Diesel S-10 R$3,15 R$3,206  R$3,4251 

http://www.anp.gov.br/
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02 
Gasolina 
Comum 

R$3.86 R$3,867 R$4,15 

 
Verifica-se que a divergência de preços apurada, demonstrada no quadro acima, não justifica, maxima venia, o 
deferimento da pretensão da requerente, que se dá em percentuais superiores ao preço médio de mercado. Mas, 
autoriza a concessão de reequilíbrio pelos preços médios apurados pela ANP. 
 
Conforme se pode verificar nos quadros anexos, os preços médios apurados pela ANP para João Monlevade 
retratam consulta realizada nos próprios postos de João Monlevade, inclusive no Posto Longana Ltda., ora 
requerente, cujos preços de venda apurados pela ANP são inferiores aos pretendidos, vejamos: 
 

Gasolina Comum - R$3,96 
Diesel S-10 R$3,299 
 

Ocorre que os preços propostos para ANP estão divergentes dos praticados atualmente no posto, conforme fotos 
efetuadas na data de 28 de setembro de 2017, anexas aos autos do Processo. Sendo assim, utilizando o principio 
da razoabilidade e com base no parecer jurídico n° 051/2017, o DAE decide reequilibrar os preços para os 
praticados atualmente no respectivo fornecedor, sendo: 
 
 

Gasolina Comum - R$3,999 
Diesel S-10 R$3,299 
Etanol – R$ 2,699 
 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
4.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
03.01.03.17.122.1701.2114 – Manutenção das Atividades Divisão Operação – 3.3.90.30.00 – Material de 
Consumo – Ficha: 702. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
5.1 – Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas do contrato nº 002/2017. 
 
5.2 – A publicação resumida deste terceiro termo aditivo na Imprensa Oficial de João Monlevade, na forma do 
disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666/93, é condição de eficácia do ato. 
 
5.3 - Fica eleito o foro da Comarca de João Monlevade, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas do presente instrumento. 
 
 
E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo: 
  

João Monlevade, 29 de setembro de 2017. 
 

 
 
 

Cleres Roberto de Souza          POSTO LONGANA LTDA 
                            DIRETOR DO DAE                                                                     CONTRATADO 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1)______________________________      2) _________________________________ 
 
  
CPF n° _________________________        CPF n° ____________________________ 


