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PARECER JURÍDICO 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-FMS 

ATA Nº A2022014 

CONTRATO Nº 2022156 
 
 

Ref.: 1º TERMO DE APOSTILAMENTO (REEQUILIBRIO FINANCEIRO) 

 

Trata-se de pedido de parecer jurídico acerca do primeiro termo de apostilamento do 

contrato n.º A2022156, o qual visa o reequilíbrio financeiro do contrato realizado entre o FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE, e a empresa DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA-EPP, CNPJ nº 

11.187.037/0001-97. 

Consta dos autos o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro da empresa contratada, 

na qual justifica a impossibilidade de fornecer os itens licitados pelo valor registrado na ata de 

registro de preços n.º A2022014, bem como apresenta vastas reportagens para demonstrar o 

aumento de preços alegado e as notas fiscais da data da contratação e notas fiscais atuais. 

A contratada solicitou o reequilíbrio financeiro dos contratos alegando, em síntese, que o 

preço dos itens licitados não mais corresponde com os preços do momento atual, em virtude a 

elevação dos custos na aquisição dos produtos no mercado, pela falta de matéria-prima usada na 

produção dos medicamentos, ocorrendo a súbita alta dos preços. 

Consta nos autos pesquisa de mercado realizada pelo setor de compras do município, 

onde se comprova que os medicamentos/itens aos quais os reajustes de preços foram solicitados 

estão compatíveis com o valor de mercado, demonstrando que de fato os preços estão bem mais 

altos do que a data da contratação. 

O contrato ora analisado prevê a possibilidade de reajuste de preços por meio de 

apostilamento.  

As demais cláusulas contratuais permanecerão inalteradas. 

É o relatório. 

Inicialmente, vale ressaltar que não cabe a esta assessoria jurídica a análise do mérito 

administrativo (conveniência, oportunidade de sua realização), conduta esta que recai sobre a 

pessoa do Administrador Público, o que já foi externado com a autorização para o aditivo, 
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cabendo tão somente a análise dos aspectos jurídicos-formais do instrumento contratual que visa 

implementar. 

O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o Reequilíbrio Econômico-Financeiro 

do contrato em análise, em virtude do aumento do valor dos produtos nos fornecedores, fazendo 

com que a contratada não consiga fornecer os objetos do contrato pelo valor registrado na ata de 

registro de preços.  

Em regra, toda e qualquer alteração contratual deve dar-se mediante a celebração de termo 

aditivo, ou seja, unilateral ou consensual, todavia, não são todos os eventos que ocorrem durante 

a execução de um contrato que exigirão a lavratura do Termo Aditivo. 

 O §8º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 prevê os casos que não caracterizam alteração do 

contrato e, que por isso mesmo, dispensam a celebração de aditamento e podem ser formalizados 

por apostila, vejamos: 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 
justificativas, nos seguintes casos: 
(....) 
§8.º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços, previsto no 
próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras 
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de 
dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não 
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando a celebração de aditamento. (Grifo Nosso) 

O Apostilamento deriva-se de apostila, que nada mais é do que fazer anotação ou registro 

administrativo no próprio termo de contrato ou nos demais instrumentos hábeis que o substituem. 

Assim sendo, o apostilamento é a anotação ou registro administrativo, que pode ser realizado no 

verso do próprio termo de contrato, ou por termo independente, juntado aos autos do respectivo 

processo administrativo. 

Renato Geraldo Mendes1, ao estabelecer a distinção entre apostilamento e termo aditivo, 

aduz que: 

Apostilar é registrar, fazer anotação. É o termo utilizado para designar a anotação que 
se deve fazer nos autos do processo administrativo de que determinada condição do 
contrato foi atendida, sem ser necessário firmar termo aditivo. Quando houver 
alteração nas condições e cláusulas do contrato, é necessário firmar termo aditivo, 
justamente porque houve inovação nas bases contratuais. O aditivo traduz-se na 
inclusão de algo novo e que não constava no instrumento do contrato ou na exclusão 
de algo já previsto. Então, o termo aditivo é o documento que serve para materializar 
uma alteração contratual. O apostilamento é apenas o registro do implemento de uma 
condição que estava prevista no contrato. Assim, quando se concede o reajuste do 
preço previsto no contrato, o percentual respectivo e o novo valor do contrato devem 
ser formalizados via apostilamento, e não por termo aditivo, pois a cláusula de reajuste 

 
1 MENDES, Renato Geraldo. LeiAnotada.com. Lei nº 8.666/93, nota ao art. 65. 
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e o índice a ser utilizado já estavam mencionados no contrato. No entanto, se for 
substituído o índice de reajuste previsto em face de uma condição legal admitida, a 
alteração deve ser formalizada por termo aditivo, e não por apostilamento. Da mesma 
forma, por exemplo, se a data de pagamento for alterada do dia 10 para o dia 15, é 
necessário que a formalização seja feita por aditivo, e não por apostilamento, pois, 
nesse caso, à semelhança do anterior, houve modificação dos termos contratuais. O 
apostilamento é ato unilateral e, para ser formalizado, não necessita da concordância 
do contratado nem da comunicação a ele. O termo aditivo, por sua vez, pode ser tanto 
unilateral como bilateral. 

 

Sobre Apostilamento, o TCU tem a seguinte diretriz: 
 

Apostila é a anotação ou registro administrativo de modificações contratuais que não 
alteram a essência da avença ou que não modifiquem as bases contratuais. 
Segundo a Lei nº 8.666/1993, a apostila pode ser utilizada nos seguintes casos: • 
variação do valor contratual decorrente de reajuste previsto no contrato; • 
atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de 
pagamento; • empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do valor 
corrigido. 
Na prática, a apostila pode ser: • feita no termo de contrato ou nos demais 
instrumentos hábeis que o substituem, normalmente no verso da última página; 
• juntada por meio de outro documento ao termo de contrato ou aos demais 
instrumentos hábeis. (TCU, 2010, p. 660) 
 
As alterações decorrentes de reajustes previstos no próprio contrato devem ser 
formalizadas mediante simples apostilamento, conforme art. 65, § 8°, da Lei n° 
8.666/93, evitando a utilização de aditamentos contratuais para esse fim. (Acórdão n° 
976/2005 TCU-Plenário) 

 

Como já dito, o presente termo visa tão somente o reequilíbrio de preços do contrato n.º 

2022156, ocasião em que não há necessidade de celebração de termo aditivo, pois não há alteração 

nas bases contratuais para as partes, sendo este o instrumento adequado para a formalização de 

modificações contratuais que decorrem de cláusulas já previstas no contrato. 

O art. 65, II, “d” da Lei 8.666/93 prevê a aplicação da teoria da imprevisão -  rebus sic 

stantibus aos contratos administrativos. Pertinente a definição de Fernanda Marinela2 a respeito 

desse princípio: 

(...) consiste no reconhecimento de que eventos novos, imprevistos e 
imprevisíveis pelas partes e a elas não imputados, alteram o equilíbrio 
econômico-financeiro refletindo na economia ou na execução do contrato, 
autorizam sua revisão para ajustá-lo à situação superveniente, equilibrando 
novamente a relação contratual. Portanto a ocorrência deve ser superveniente, 
imprevista (porque as partes não imaginaram), imprevisível (porque ninguém 
no lugar delas conseguiria imaginar – algo impensável) e que onera demais o 
contrato para uma das partes, exigindo-se a recomposição. 

 
2 In Direito Administrativo. 4ª edição. Niterói - RJ: Editora Impetus, 2010, pág. 429. 
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Em todos os casos, a teoria da imprevisão consiste no reconhecimento de que eventos 

novos, imprevistos e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputados, refletindo sobre a 

economia ou na execução do contrato, autorizam sua revisão para ajustá-lo à sua situação 

superveniente. 

Por fim, fica ressalvado que o órgão competente, a seu critério, deverá definir os 

percentuais de reajuste e parâmetros de reequilíbrio que entender pertinente e adequado ao caso, 

uma vez que o presente parecer se limita aos aspectos jurídicos do requerimento. 

Ante o exposto, esta parecerista opina pela possibilidade de realização do presente 

Termo de Apostilamento, com base no prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar 

a conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito do órgão contratante, nem analisar 

aspectos de natureza eminentemente técnico administrativa e especialmente financeiro da gestão. 

É o parecer. 

Pau D’Arco, PA, 07 de setembro de 2022.  
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