
 
 

 
 
 
  
 
  

PARECER JURÍDICO 

ASSUNTO: Solicitação de Reequilíbrio Financeiro – Óleo Diesel – Pregão 

01/2017 

Protocolo/Processo 696/2017 

SÍNTESE DO REQUERIMENTO 

Trata o presente de solicitação de reajuste no preço do óleo diesel, formulada pela empresa 

Romano Comércio Atacadista de Derivados de Petróleo Eireli, em data de 21 de novembro de 2017. 

Requer a empresa reajuste para que o preço passe de R$ 2,53 por litro, para R$ 2,97 por litro, 

em caso de deferimento. 

Apresentou duas notas fiscais de compra do combustível óleo diesel S-500, (preço de custo) 

junto à distribuidora, dos dias 02/01/2017 e 05/09/2017, com o custo por litro de R$ 2,41338 e R$ 2,7935, 

respectivamente, o que representa uma diferença de preço em percentual 15,750%. 

Em busca no site da ANP, mais precisamente no endereço eletrônico consistente em 

http://www.anp.gov.br/preco/prc/Resumo_Mensal_Municipio.asp, verificou-se que o preço médio de 

mercado do óleo diesel, objeto do  requerimento no momento em que a Empresa busca o reequilíbrio 

financeiro é de R$ 2,809. O percentual médio de aumento auferido pela ANP, no período de janeiro a 

novembro do ano em curso foi de 16,218%. 

DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

O edital do Pregão Presencial nº 01/2017 estabelece: 

“1.7 – O preço poderá ser objeto de reequilíbrio econômico conforme dispõe a Lei 8.666/93, 

mediante requerimento da empresa vencedora e apresentação de prova documental de 

aumento do preço por parte de sua distribuidora, com a concordância do Município. 

1.8 – Como prova documental a empresa deverá apresentar duas notas de aquisição de 

combustível da distribuidora, sendo uma imediatamente anterior e outra posterior ao 

aumento devendo ainda as mesmas ser semelhantes no mesmo tipo de produto, 

quantidades e condições de pagamento ou correspondência expedida pela distribuidora;” 

Verifica-se, portanto, que para o deferimento do reequilíbrio econômico financeiro deve a 

requerente comprovar documentalmente o efetivo aumento do preço praticado pela distribuidora. 

Conforme se verifica das notas fiscais apresentadas, bem como das informações obtidas junto 

à internet, houve um efetivo aumento no preço do óleo diesel, pela Distribuidora, o que implicou que o 
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valor médio de mercado ultrapassasse inclusive o aumento postulado pela Empresa fornecedora ao 

Município do óleo diesel S-500. 

Desse modo, atendendo as determinações contidas no Pregão nº 01/2017, pode ser deferido 

reajuste do preço do óleo diesel na seguinte proporção: 

Considerando que a empresa participou do certame pelo melhor preço e sagrou-se vencedora 

pelo valor de R$ 2,53 em janeiro de 2017, e comprova por DANFE nº 000034139 de 02/01/2017 o custo 

por litro de R$ 2,41338, correspondendo uma margem de lucro entre o custo e a venda no percentual de 

4,8322%. 

Considerando que a empresa comprova por DANFE nº171681 de 13/11/2017 o custo por litro 

R$ 2,7935, uma evolução no preço de custo para custo na razão de 15,750%. 

Passamos a apresentar o cálculo de equiparação dos valores: 

2,41338(custo inicial) x 15,750%= R$ 2,7934 x 4,8322%(margem de lucro)= R$ 2,928 (preço 

final) 

CONCLUSÃO 

Em suma, foi requerido um aumento do preço do óleo diesel da importância de R$ 2,53 para 

R$ 2,97, por litro pela requerente, o que significaria um reajuste no percentual de 17,391%, conforme 

solicitado pelo fornecedor do Município. Porém segundo planilhas de sistema de levantamento de preços 

médio das distribuidoras da Agência Nacional de Petróleo-ANP, no período de 01/2017 a 23/11/2017, o 

percentual de reajuste foi de 16,218%, (planilhas em anexo). 

Diante do exposto, opina pelo deferimento parcial do reajuste postulado pela contratada, 

sugerindo como valor para pagamento do óleo diesel, o equivalente do reajuste em percentual de custo 

para custo conforme se comprova em DANFEs, considerando a margem de lucro da fornecedora 

atualizando para R$ 2,928 por litro de combustível Óleo Diesel S-500. 

Muitos Capões, 24 de novembro de 2017. 
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Eduardo Gargioni 
Assessor Técnico Graduado 
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