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REVISÃO DE PREÇOS
DOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS

Apresentação

ERIVAN PEREIRA 
LUIZ FELIPE BEZERRA

AO VIVO NOS DIAS:  
14 A 17 DE SETEMBRO

Nas contratações públicas, o preço proposto e aceito pela Administração representa o que a lei deno-
mina a justa remuneração do negócio. Estabelece-se, assim, a chamada equação econômico-financeira 
do contrato. A mencionada equação traduz presunção de equilíbrio entre a prestação a que se obrigou 
o contratado e a remuneração pactuada.

A Constituição Federal garante a manutenção das condições efetivas da proposta, ou, em outros ter-
mos, assegura a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato ou, de igual maneira, a 
equação econômico-financeira inicialmente pactuada. Na ocorrência de eventos que desequilibrem 
essa equação, a legislação prevê os instrumentos para reequilibrá-la. 

Nosso treinamento objetiva estudar especificamente o instrumento de reequilíbrio econômico-finan-
ceiro do contrato administrativo denominado REVISÃO DE PREÇOS, também chamada de recomposi-
ção ou reequilíbrio. Na primeira parte, discutiremos seus contornos jurídicos básicos, balizamentos 
normativos e jurisprudenciais. Na segunda parte, serão apresentados casos concretos apreciados pelo 
Tribunal de Contas da União, ilustrando a aplicação da lei na análise do instituto da revisão de preços 
dos contratos administrativos. 

CURSO ONLINE 

REVISÃO DE PREÇOS
DOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS
Reequilíbrio ou recomposição de preços dos con-
tratos. Fundamentos jurídicos, de acordo com a Lei 
8.666/93, a Lei 13.303/2016 e a nova Lei de Licitações 
e Contratos Administrativos - Lei 14.133/2021.  
Análise de casos apreciados pelo Tribuna de Contas 
da União
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PÚBLICO ALVO:

Profissionais e servidores públicos envolvidos no planejamento 
das contratações. Fiscais e gestores de contratos. Responsáveis 
pela análise de pedidos de repactuação de preços. Assessores e 
consultores jurídicos. Pregoeiros e membros da equipe de apoio. 
Membros de comissões de licitação. Profissionais do controle 
interno ou externo. Empresas privadas prestadoras de serviços 
terceirizados.

CARGA HORÁRIA

Com duração de 4 dias (4h/aula por dia),  
no horário de 8h30 às 12h30.

16 horas

Objetivos

Espera-se que ao final do treinamento os participantes sejam capazes de:

• Compreender os contornos jurídicos e as normas vigentes (Lei 8.666/93, Lei 13.303/2016 e Lei 
14.133/2021) pertinentes ao instituto de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos adminis-
trativos denominado revisão de preços;

• Conhecer as inovações introduzidas pela Lei nº 14.133/2021 (nova lei de licitações e contratos ad-
ministrativos) pertinentes ao reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos e disciplina dada 
pela nova lei ao instituto da revisão de preços; 

• Compreender os critérios e possibilidade de responsabilização pessoal dos gestores públicos na 
apreciação de pedidos de revisão de preços, conforme parâmetros da LINDB e o entendimento 
jurisprudencial do TCU;

• Conhecer a jurisprudência do TCU e dos Tribunais Superiores aplicáveis às matérias abordadas 
durante o curso;

• Apresentar e discutir casos concretos apreciados pelo TCU em matéria de revisão de preços. 
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Erivan Pereira de Franca
Advogado (OAB/DF 18.166). Servidor do Tribunal de Contas da União desde 1997, onde exerceu as 
funções de Diretor de Apoio à Fiscalização de Contratos do TCU em Brasília/DF e Chefe do Serviço de 
Apoio à Fiscalização de Contratos e do Serviço de Instrução de Repactuações e Sanções Contratuais, 
ambos do TCU em Brasília/DF.

É coautor do livro “Terceirização: Legislação, Doutrina e Jurisprudência” (Belo Horizonte: Fórum, 2017), 
coordenado pelo Professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes. 

É coautor do livro “Licitações e contratos administrativos: legislação aplicável” (Salvador: Jam Jurídica, 
2015).

Autor do artigo jurídico: “Evolução histórica da legislação que promoveu a desoneração da folha de 
pagamento. É possível a revisão de ofício dos contratos celebrados com empresas alcançadas pela Lei 
12.546/2011?” (In: JAM jurídica: administração pública, executivo & legislativo, administração municipal, 
v. 20, n. 3, p. 9-24, mar. 2015). 

Coautor dos artigos jurídicos disponíveis em vários repositórios na internet: “Contratações públicas em 
tempos de COVID-19: Visão contextualizada da Lei 13.979/2020 e das Medidas Provisórias correlatas, 
bem como análise dos prováveis impactos da pandemia do coronavírus nos contratos em execução”; 
“Inovações trazidas pela Medida Provisória 961/2020 nas licitações e nos contratos administrativos”. 

Instituições nas quais atuou como professor: Instituto Serzedello Corrêa, do Tribunal de Contas da 
União (Escola Superior do TCU); Instituto dos Magistrados do Distrito Federal (IMAG-DF); Escola de Ad-
ministração Fazendária (ESAF); e Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP).

É instrutor em cursos presenciais e à distância nas áreas de planejamento, gestão e fiscalização de 
contratos administrativos, em âmbito nacional.

Luiz Felipe Bezerra Almeida Simões
Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, exercendo atualmente suas atri-
buições no âmbito da Diretoria de Jurisprudência, unidade subordinada à Secretaria das Sessões; atuou 
como Chefe de Gabinete e Assessor do Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, bem as-
sim como Assessor de Ministro; exerceu a função de Secretário da Secretaria de Licitações, Contratos 
e Patrimônio, unidade administrativa responsável pela realização das licitações e pela celebração dos 
contratos/aditivos no âmbito do TCU; responsável pela criação do “Informativo de Jurisprudência do 
TCU sobre Licitações e Contratos”.

Professor do Instituto Serzedello Corrêa (Centro de Treinamento do TCU), onde além de ministrar cur-
sos na área de licitações e contratos administrativos, atua como instrutor de programas de formação 
organizados por aquele Instituto; professor do IMAG-DF – Instituto dos Magistrados do Distrito Federal; 
advogado e pós-graduado em “Controle Externo, nível Especialização” pela Fundação Getúlio Vargas; 

Especialista
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mestrando em “Direito Administrativo Contemporâneo: Estado e Mercado” pelo Instituto Brasiliense 
de Direito Público (IDP).

Coautor do livro “Terceirização: Legislação, Doutrina e Jurisprudência” (Editora Fórum, 2017), coordena-
do pelo Professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes.

Vem ministrando cursos em vários órgãos e entidades da Administração Pública, atuando ainda como 
palestrante em eventos por eles organizados.

PARTE 1 – PROF. ERIVAN PEREIRA DE FRANCA
(Contornos jurídicos do instituto da revisão de preços segundo a legislação)
1. Proteção à equação econômico-financeira do contrato
1.1. A formação da equação econômico-financeira do contrato
1.2. Proteção constitucional à equação econômico-financeira do contrato
1.3. Instrumentos legais de proteção ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato previstos na Lei 
8.666/93, na Lei 13.303/2016 e na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/2021)
2. A revisão de preços como instrumento de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos 
administrativos. Análise à luz da Lei 8.666/93 e da Lei 13.303/2016, em cotejo com a nova Lei de 
Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021)
2.1. Fatos geradores do desequilíbrio econômico-financeiro que ensejam a aplicação do instituto da 
revisão (álea extraordinária e extracontratual)
2.2.1. Teoria da imprevisão
2.2. Fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que provoquem onerosidade 
excessiva
2.2.1. Ônus da prova da ocorrência da onerosidade excessiva
2.3. Fato do príncipe – atos normativos de caráter geral
2.4. Desnecessidade de observância de lapso temporal
2.4.1. Possibilidade de concessão mesmo após reajuste ou repactuação
2.5. Revisão de preços decorrente de alteração unilateral do contrato pela Administração
2.5.1. Impossibilidade de alteração unilateral na Lei das Estatais
2.5.1. Alteração unilateral qualitativa
2.5.2. Alteração unilateral quantitativa (acréscimos e supressões)
2.6. Revisão de preços decorrente de alteração nos prazos de execução
3. Matriz de riscos da contratação
3.1. Disciplina na Lei 13.303/2016
3.2. A matriz de riscos na nova lei de licitações e contratos e sua aplicação na análise de pedidos de 
revisão de preços

Conteúdo Programático
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4. Sistema de Registro de Preços
4.1. Revisão dos preços registrados em Ata de Registro de Preços
4.1.1. Pressupostos autorizadores
4.1.2. Consequências da impossibilidade de concessão da revisão de preços
5. Análise de pedidos de revisão de preços pela Administração Pública contratante
5.1. Cautelas a cargo dos gestores que instruem e decidem quanto aos pedidos formulados pelos 
contratados
5.2. Formalização mediante termo aditivo

PARTE 2 – PROF. LUIZ FELIPE BEZERRA ALMEIDA SIMÕES
(Discussão de casos práticos, a partir da jurisprudência do TCU e dos Tribunais Superiores)
1. Revisão em atas de registro de preços e em contratos delas decorrentes
1.1. Diferenças em relação ao reajuste e à repactuação de preços
2. Jurisprudência do TCU e dos Tribunais Superiores
2.1. como esses órgãos interpretam e orientam a aplicação das disposições normativas que disciplinam 
a revisão de preços
2.2. análise de casos concretos submetidos à sua deliberação
3. Responsabilização, perante os órgãos de controle, dos agentes públicos envolvidos na revisão de 
preços
3.1. atuação esperada da autoridade competente, do gestor e do fiscal de contrato, bem como do 
assessor jurídico
3.2. caracterização de dolo ou erro grosseiro (art. 28 da Lindb)

R$ 1.690,00
(um mil, seiscentos e noventa reais)

Investimento

- A CON treinamentos oferece propostas personalizadas para capacitação de grupos e equipes. 
Entre em contato com nossas consultoras.

- A CON Treinamentos se reserva do direito de cancelar ou reagendar data/horários de realização do curso, 
comprometendo-se a informar antecipadamente os inscritos. Permanecendo isenta de qualquer sanção, 

indenização ou reparação (material e moral).
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AO VIVO NOS DIAS: 14,15,16 E 17 DE SETEMBRO
16h/aula, com duração de 4 dias (4h/aula por dia),  
no horário de 8h30 às 12h30.

Data

Coletânea digital de Licitações e Contratos, atualizada 
conforme nova lei nº 14.133/2021

Apostila digital da capacitação

Certificado digital 

Acesso de 20(vinte) dias ao curso após a capacitação  
(liberação até 7 dias após o termino da capacitação)

Requisitos de processador e RAM
• Dual Core 2 GHz de frequência ou superior (i3/i5/i7 ou equivalente da AMD)
• Memória RAM 4.0 GB
• Internet de 5MBs (de preferência por cabo) 
• Alto-falantes e microfone integrados ou conectados via USB ou Bluetooth sem fio.
• Webcam comum ou em HD integrada ou conectada via USB.
• Antes da capacitação verificar com a TI do seu órgão se existe algum bloqueio ao software ZOOM. 

Material incluso

Sugestões técnicas – REAL TIME
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A inscrição poderá ser efetuada pelo telefone (41)3068-3858, através do e-mail
contato@contreinamentos.com.br ou pelo nosso site www.contreinamentos.com.br.

O pagamento deverá ser realizado em nome de  JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON 
TREINAMENTOS, CNPJ 22.965.437/0001-00 nos seguintes bancos:

Banco nº 001 

Ag. 3041-4 C/C 128018-x
Banco nº 341 

Ag. 0615 – C/C 21671-0

Inscrição e Pagamento

Se preferir entre em contato com nossa  
central de relacionamento:

(41) 9 9514-1110Central de  
Relacionamento:
(41) 3068-3858 contato@contreinamentos.com.br

Acompanhe nossas Redes Sociais: @contreinamentos


