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Preliminarmente, faz-se necessário anotar que a administração tem o dever de 

planejar adequadamente suas contratações e, com isso, definir o custo estimado da despesa e 

verificar a existência de recursos orçamentários para fazer frente às despesas decorrentes. Ou 

seja, qualquer contratação promovida pela Administração depende da previsão de recursos 

orçamentários1.  

A possibilidade de redução dos valores contratuais somente será crível se restar 
constatado o desequilíbrio da equação econômico-financeira em razão da ocorrência de fato 
imprevisível, ou se previsível, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da 
execução do ajustado, ou ainda, oriundo de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
ocorrido em momento superveniente à apresentação da proposta, que caracterize álea 
econômica extraordinária e extracontratual e de comprovada repercussão nos preços 
contratados, desde que os requisitos constantes no art. 65, II, “d”, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/932. 

Contudo, cabe ressaltar que as situações retro mencionadas têm como fundamento 
variações mercadológicas ou outros fatos imprevisíveis, ou previsíveis mas de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do que foi contratado. Portanto, 
restabelece-se a equação econômico-financeira quando restar caracterizado um evento que a 
desequilibrou, de modo que não basta a mera alegação ou a projeção de um desequilíbrio que 
possa vir a ocorrer no futuro. 

Assim, ainda que o país esteja passando por momento de séria crise econômica e que 
fomenta medidas que visam a redução dos gastos públicos, cumpre esclarecer que tal cenário 
de redução e/ou variação de arrecadação e/ou recursos orçamentários não tem, por si só, o 
condão de fundamentar a revisão dos valores dos contratos em favor da Administração.  

Desse modo, não se enquadrando a situação concreta em nenhuma das hipóteses 
descritas na Lei de Licitações, a redução dos valores contratuais somente poderá ocorrer se, 

                                                           
1  Cabe a ressalva de que no Sistema de Registro de Preços a indicação prévia de dotação orçamentária é desnecessária tendo em 
vista que o SRP consubstancia-se num procedimento especial de licitação, destinado a contratações futuras, no qual a 
Administração em virtude de não poder precisar de pronto suas demandas (quanto e/ou quando), apenas efetua o registro dos 
preços e posteriormente, a medida de sua necessidade, efetivando as contratações apenas quantas vezes achar necessário, 
respeitados os quantitativos máximos delimitados em edital e o prazo de vigência da ata de Registro de Preços, sem estar, 
entretanto, obrigada a contratar toda a quantidade licitada.  
2 Lei 8.666/93: “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. (...) § 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. § 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a 
Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.” 



 

 

mediante negociação direta com o particular, este concordar expressamente em reduzir a sua 
remuneração devida em função da execução do objeto, sob pena de restar inviabilizada a sua 
alteração. 

Consigne-se que caso haja concordância do particular em renegociar o ajuste 
pactuado, caberá à Administração, mediante termo aditivo específico, formalizar os novos 
valores a serem praticados, contendo manifestação expressa do aceite do particular em 
reduzir o seu valor, especificando adequadamente as novas bases do contrato. 

Aventa-se, também, a possibilidade de a Administração suprimir quantitativos dos 
objetos contratados, reavaliando suas necessidades, o que pode culminar na redução de 
valores. Entende-se viável a aplicação da Lei 8.666/93, que permite em seu art. 65, §§1º e 2º3, 
supressões unilaterais até 25% do valor inicial atualizado do contrato, assim como supressões 
que superem esse limite desde que sejam efetivadas de comum acordo entre as partes. 

Com referência às atas de Registro de Preços, o raciocínio é semelhante, pois 
somente se cogita da redução dos valores registrados se houver comprovadamente uma 
alteração dos preços praticados no mercado, de modo superveniente e extraordinário. No 
caso do SRP os valores devem ser negociados com o detentor do preço registrado. Se frustrada 
essa negociação, pode a Administração liberar o fornecedor do compromisso assumido e 
convocar para negociação os demais fornecedores que porventura tenham seu preço 
registrado4. 

Destaca-se, todavia, que em razão da natureza do Sistema de Registro de Preços que 

consiste em contratações futuras e eventuais, a Administração não está obrigada a contratar a 

totalidade da quantidade licitada. 

Outrossim, faz-se mister pontuar que a negociação para a redução dos valores do 

contrato ou da ata de Registro de Preços encontra seu limite nos princípios administrativos, 

em especial o da economicidade e o da indisponibilidade dos interesses fundamentais. Esse 

último relaciona-se também ao respeito dos direitos do contratado, de receber por aquilo que 

executou e na medida da proposta que foi aceita pela Administração como vantajosa. A 

negociação, portanto, não deve ser imposta como condição de continuidade do contrato, mas 

sim, tratada como um meio de chegar a um acordo que seja vantajoso para ambas as partes, 

considerando, especialmente o atual cenário econômico do país.  

Conforme demonstrado, a renegociação dos contratos em momentos de crise busca 

unicamente a redução de preço por liberalidade do particular, devendo ser mantidas 

inalteradas todas as demais condições do contrato, sob pena de burla aos princípios 

constitucionais da licitação. 

 

                                                           
3 Lei 8.666/93: “Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:  
(...) § 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas 
obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de 
reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. § 2º Nenhum 
acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: (...) II - as supressões resultantes de 
acordo celebrado entre os contratantes.” 
4 Na ausência de outros fornecedores que tiveram seu preço registrado deve a Administração cancelar o registro. 


