
10? 2

076 quando da realização do certame, fixado na ata foi de R$1,90 (um real e noventa

centavos) e para o lote 077 R$I,90 (um real e noventa centavos). Ata estrá com vigência

de 12 meses.

O contrato foi assinado pelo Requerente, e desde o início de sua vigência

a empresa tem cumprido fielmente com a entrega dos produtos.

E desde o transcurso temporal entre o oferecimento da proposta de preços, e até

a data atual o segmento de gêneros alimentícios tem sofrido constantes reajustes, devido

a oconência de fatorrs imprevisíveis incalculáveis que inviabilizam a manutenção dos

preços inicialmente fixados em ata.

O preço orçado e registrado na ata de registros de preços não mais se

compactua com valor de mercado, uma vez que, conforme se comprova na

sequência o valor cotado na época da licitação sofreu uma alteração dústica e

não mais supre os custos do contrato. Representando verdadeiro prejuízo para

empresa que não possui condições de suportar este ônus,

II- D

por razão

que os estão sujeitos a variação de preços

por fatores extÊrnos tratando-se de caso totalmente imprevisível. primeiramente

precisamos destac&r que o pregão que originou a ata de registro de preço n" 9/2021.
Situações excepcionais e imprevisíveis causassem o aumento incomum do preço do
produto.

Neste ano de 2021 e até o presente momento, estamos sendo acometidos pela
pandemia da covid-19, que prejudicou a produção e distribuição de praticamente todos os
produtos do mercado; inclusive gêneros alimentícios.

Tiveram que ser adotadas em todas as empresas, principalmente indústrias,
critérios de higiene e segurança para os colaboradores e para a distribuição dos itens, que
por si só, já acarreta o encarecimento do produto.

O setor de gêneros alimentícios teve sua demanda aumentada, e

consequentemente os preços foram elevados. Dentre os fatores que ocasionaram

PREÇOS
,r,r- ,7

.{ necessidade de

g!tá
t/ V ,r'\t)
revisão dos preços ofertados por esta Requerente

alheia a sua vontade.
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em aumento no preço do rnacarrão, podemos considerar: inflação, oferta e

demanda, aumento do dólar e aumento das exportações.

O macarrâo, por exemplo, teve uma variação de 2Yo a 5%o ao longo deste ano,

dependendo do tipo (com ou sem ovos), da marca e do local de compra, conforme análise

prévia feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos socioeconômicos

(Dieese), aojornal O Liberal. O pacote de 500 gramas de macarrão com ovos varia de R$

3,32 aR$ 4,42, enquanto o sem ovos custa entre Rg 2,62 e R$ 3,12.

Tal fato pode ser averiguado pelas notas fiscais e documentos em anexo que a

empresa Requerente tem junto à este pedido; que comprova o aumento acima indicado

entre os valores. Não é possível negar o impacto que a pandemia da covid-l9, inflação,

aumento cambial e a lei da oferta e da demanda. fatores totalmente imprevisíveis, estão

ocasionando na inviabilidade da manutenção da ata.

É ainda de se considerar que, quando do certame, a empresa Requerente ofertou

seu melhor preço, trabalhando no limite da sua margem, para oferecer um valor ataixo da

referência do órgão.

Portanto, não se trata de ten tiva de trans[erir o risco da ativi dade para o órgão,

mas slm correta

Assim co um fator

imprevis licitante ao

ofertar proposta durante o certame.

o contratual diante dessas ocorTenc las, exlste

valor do produto desta

mos meses, por conta da pandemia mundial
da covid-I9, inflação e da alta do dórar. A empresa Requerente, é séria e comprometida
em atender este órgão, busca primeiramente obter a revisão de preços a fim de cumprir
suas obrigações. Manter uma relação contratual desproporcional fere todos os principios
inerentes a boa relação contratual, o que deve ser sanado. A dilerença de preços não pode
ser ignorada.

Por esta razão, não resta alternativa à Requerente que não seja preitear a revisão
dos preços da ata de registro de preço no 9/2021. Tais fatores não podem ser ignorados
pelo órgão. Devendo ser tratado com seriedade, porquanto coloca em risco a subsistência
da própria empresa, bem como a exequibilidade da entrega dos produtos solicitados. A
Requerente tem plena consciência da importância dos produtos para este órgão, bem como
deseja manter a relação contratual, todavia, negar a revisão dos preços da ata seria impor
a execução absolutamente inexequível sem possibilidade de cumprimento.



10?4

Emdecorrênciadapandemia,estamosdiantedeumcenárioalarmantecolocando

aempr€sasobreriscodefalênciaetrabalhadoresdemitidos'Comopoderiaesteórgão

diante de situação tão grave, ignorar o pedido de revisão, agravando ainda mais as perdas

da Requerente. Mantendo uma relação desleal e desproporcional entre o valor pago e o

valor real do produto.

Essa empresa trata-se de uma microempresa e o prejuízo oriundo da manutenção

dos preços registrados na ata pode significar prejuízos irreparáveis. É temerário manter a

continuidade da relação com este órgão sem que a equação econômica-financeira

prevaleça, dando espaço a preços irrisórios e insuficientes a manter as despesas inínimas

da empresa contratada.

Portanto, é necessário que seja readequado o valor registrado na ata de registro de

\- preço n' 9/2021relativo aos produtos macarrão parafuso (lote 076) de Rsl 90 (um real e

noventa centavos).Para R$2,65

macarrão espaguete (lote 077) de R$ 1,90 (um real e noventa centavos) pjla R§lado it

reais e vinte e nove centavos), como forma de garantir uma contraprestação justa e

adequada.

III- D]REITO AO FINANCEIRO

A ideia de Equilíbrio significa que em um contrato administrativo os encargos

do contrato devem equivaler ao que é pago pela administração. Por isso se fala na

existência de uma equação econômico-financeira. Trata-se de um direito com expressa

previsão e proteção constitucional, insculpido no arÍigo 37, inciso 2l da Constituição

Federal:

Art.'37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedeceú aos

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:

t...1
XX[ - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,

I)
I)I

,

§

!-t
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d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuição da administração para a jusra
remuneração da obra, serviço ou fomecimento, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem
fatos imprevisiveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, aind4em caso de força
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontratual.

Outrossim, é necessário que seja realizada leitura do Decreto 7.892/2013 que

regulamenta o ArÍ.17 ,

ser revistos em decorrência de eventual

órgão AS

contidas na
alínea "d" do inciso I.l de I993.

Assim, encontramos clâro que existem duas hipóteses para revisão dos preços da ata;

para reduzir em virtude da reduçâo do valor no mercado, ou para aumentar, em razão de

fato que eleve os custos para a empresa. É exatamente nesta segunda hipótese que a

empresa se sustenta para realizar seu pedido que, obviamente, é |egalmente amparado e

consubstanciado em provas, que seguem anexas.

Extrai-se do entendimento do TCU acerca do tema:

que no

"Para que possa ser promovido reequilíbrio econômico financeiro, de um
contrato é necessário a ocorrência de fatos imprevisiveis, ou previsíveis porém
de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivoi da execrç'ão do
ajustado, ou, ainda de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que
configure álea econômica extraordiniiria e extracontratual. fôU Àcoraao
16712015 - Segunda Câmara.

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitiní as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

As condições efetivas da propostâ devem ser entendidas como a manutenção do

status de contrato factível que permite a contratada adimplir seus custos de fomecedores,

custos administrativos, transporte, impostos e lucros.

E para regulamentar referida tutela constitucional, a Lei de licitações

8.666/93 determinou que: Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com
as devidas justificativas, nos seguintes casos:

t.1
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Conforme se observa, resta demonstrada a ocorrência de fato imprevisível, que

seja, a ocorrência da pandemia mundial da covid-l9, o aumento do preço do dólar

totalmente fora dos padrões, ocasionando aumento do preço dos produtos.

Portanto diante da evidência de desequilíbrio econômico financeiro, entre

despesas e receita, outra não pode ser a conduta da contratante senão a de revisar os valores

pactuados na ata de registro de preç o n'912021 a fim de que a Requerente tenha condições

de dar continuidade ao fornecimento dos produtos com base nos princípios do equilíbrio,

boa fé e segurança jurídica. Eis a lição do TCU:

"Equilíbrio econômico financeiro, assegurado pela Constituição Federal,
consiste na manutenção das condiçôes de pagamento ostabclecidas ínicialmente
no contrato, de maneira que se mantenha estáyel a relação entre as obrigações
do contratado e ajusta retribuiçeo da administração pelo fomecimento de bem
execução de obra ou prestaçâo de serviço."
(TCU, Licitações e Contrâtos, Orienlações e Jurisprudência do TCU, 4" ediçâo
revista, e ampliada p. 8l l.)

't.433.4 e necess de readequação do valor.

do contrato entre pública.
de

imprevista e imprevisível
alteração do am presente do tempo em que formulou a proposta
de preços [...] Concluiu, por fim pela apl icação da teoria da imprevisão, tendo
em vista que a variação cambial significativa Inesperada onerou excessivamente
o contratado e ocasionou o rompimento da equação econômicofinanceira,
lratando-se de álea extraordinária e extracontratual. Justificando a indenização
solicitada pelo recorrente.

Vale destacar ainda que ô que a empresa Requerente pretende apenas cobrir os
custos e despesas para que possa Fomecer os serviços para o órgão sem ter prejuízos. Nessa
toada, é pedido para que seja procedido o reequilíbrio econômico-financeiro dos preços a
fim de que seja deferido o valor de R$2,65 (dois reais e sessenta e cinco centavos) parâ o
macarrão parafuso, e de R$2,29 (dois reais e vinte e nove centavos) para o macarrão
espaguete firmados em ata.

,l

(REsp
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IV. DO PEDIDO

Por todo exposto, requer que seja procedida a revisão dos valores contidos na ata

de registro de preço n'91202'l passando os valores de R$1,90 para R$2,65 (lote 076) e de

R$1,90 para R$2,29 (lote 077) de forma a cobrir parcialmente as diferenças de valores

suportadas pela Requerente, em vias de evitar a inexequibilidade da mesma, em atenção

ao princípio constitucional de equilíbrio econômico-financeiro, ou altemativamente, o

cancelamento dos itens na ata de registro de preços.

Termos em que-

Pede deferimento

ALysoNsrDNÊr f.llâff,,,,á,1?lTjo%if".
TEODORO ÁNÍuNEs e8246r29r 2

ANTUNES:0982461 29I 2 Dados: 202r.07.r6 16l5q50- -'----.- --'- 03.00 ALYSON SIDNEI TEODORO ANTUNES
_ COMERCIO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA - EIRELI

Atyson Sidnei Teodoro Antunes sócio proprietário CpF:
098.246.t29-t2
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0 macarrão, por exemplo, que poderia substituir o affoz, como sugeriu o
presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João
Sanzovo Neto, teve uma variação de 2oro a 57o ao longo deste ano,
dependendo do tipo (com ou sem ovos), da marca e do local de compra,
conforme análise prévia feita pelo Departamento lntersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), ao jornal O Liberal. O
pacote de 500 gramas de macarrão com ovos varia de RS 3,32 a RS 4,42,
enquanto o sem ovos custa entre RS 2,62 e RS 3,12.
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Ilustríssimo Sr. Gestor do contrato
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara

Nova Santa Bárbarâ, 28 de setembro de 2021.

Referente:

Assunto: reequl líbrio econômico-fi nanceiro

Aem _COMERCIO DE
ALIMENTOS E - EIRELI pessoa jurídica de direito
privado inscrita no CNPJ sob o n" 37.5 16.954/0001-61 com sede na cidade de Jataizinho,
Rua Piquiri,35l sala A neste ato representada por seu representante legal Alyson Sidnei
Teodoro Antun es, inscrito no CPF n ' 098.2 46.129-12 vsm mui respeitosamente ante de
vossa senhoria, apresentar pedido de reequilíbrio econômico financeiro ou cancelamento
da ata de registro de preço dos valores contidos na ata de registro de preço n.9/2021 o
que se faz nos seguintes termos

Trata-se da ata de registro número 9/2021 oriunda de pregão eletrônic o n" 9/202r
no qual a empresa Requerente teve participação. Ao fim do processo licitatório, a
Requerente se sagrou vencedora de vários itens, dentre eles os lotes @,
tem por objeto macanão ave Maria, macarrão parafuso e macarrão espaguete. valor

1

I b

I- BRE\G RELATO DA CONTRATAÇÃO
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proposto para o fornecimento dos lotes 073, 076 e 077 quando da realizaçáo do certame,

fixado na ata foi de R$1,90 (um real e noventa centavos). Ata está com ügência de 12

meses.

O contrato foi assinado pelo Requerente, e desde o início de sua vigência

a empÍesa tem cumprido fielmente com a entrega dos produtos.

E desde o transcurso temporal entre o ofeÍecimento da proposta de preços, e até a

data atual o segmento de gêneros alimentícios tem sotido constantes reajustes, devido a

ocorrência de fatores imprevisíveis incalculáveis que inüabilizam a manutenção dos

preços inicialmente fixados em ata.

O preço orçado e registrado na ata de registros de preços não mais se

compactua com valor de mercado, uma vez que, conforme se comprova na

sequência o valor cotado na época da licitação sofreu uma alteração drástica e

não mais supre os custos do contrato. Representando verdadeiro prejuizo para

empresa que não possui condições de suportar este ônus.

II- DES NIICO-FTNANCEIRO - REVISÃO DE PREÇOS

A necessidade de revisão dos preços ofertados por esta Requerente durante

a licitação e conÍirmados em ata de registro de preços se dá por razão alheia a sua

vontade.

Ocorre que os insumos objeto da contratação estão zujeitos a variação de preços

por fatores externos tratando-se de caso totalmente impreüsivel, Primeiramente

precisamos destacar que o pregão que originou a ata de registro de preço no 9/2021.

Situações excepcionais e imprevisíveis causassem o aumento incomum do preço do

pÍoduto.

Neste ano de 2021 e até o presente momento, estamos sendo acometidos pela

pandemia da covid-I9, que prejudicou a produção e distribuição de praticamente todos os

produtos do mercado; inclusive gêneros alimentícios.

Tiveram que ser adotadas em todas as empÍesas, principalmente indústrias,

critérios de higiene e segurança para os colaboradores e para a distribuição dos itens, que

por si só, já acaneta o encarecimento do produto.

t, b7/a L-
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O setor de gêneros alimentícios teve sua demanda aumentada, e

consequentemente os preços foram elevados. Dentre os fatores que ocasionaran.r

em aumento no preço do macarrão, podemos considerar: inflação, oferta e

demanda, aumento do dólar e aumento das exportações.

O aumento no pÍeço do trigo no mercado intemacional vai fazer o macarrão

do brasileiro ficar mais caro a partiÍ da próxima semana. A previsão é que o preço do

produto suba em torno de 5%o nas prateleiras dos supermercados do país, segundo

especialistas de mercado ouvidos pelo R7.

O motivo é a seca que atingiu as regiões produtoras de trigo na Europa nas

últimas semanas e que impulsionou a demanda mundial pelo produto.

Com menos trigo no n.rercado, o preço dispara e o Brasil, que é um dos países

que mais compra trigo estrangeiro no mundo, paga a conta.

Segundo o sindicato da indústria do trigo no Rio de Janeiro e Espírito Santo, a

tonelada do trigo argentino, principal parceiro comercial do Brasil, passou de R$ 414

(US$ 230) para R$ 594 (US$ 330) 5 de julho para cá.

elro eea

matéria s Leal,

pres

trigol qu

moinho,

tngo.

iÕ,!r

a aumentâr os preços. O estoque [de

Com a farinha de trigo mais cara, o custo para quem produz o macarrão

também aumenta - já que 70oÁ da massa é produzida pela matéria-prima.

Tal fato pode ser averiguado pelas notas fiscais e documentos em anexo que a

empresa Requerente tem junto à este pedido; que comprova o aumento acima indicado

entre os valores. Não é possível negar o impacto que a pandemia da covid-l9, inflação,

aumento cambial e a lei da oferta e da demanda, fatoÍes totalmente imprevisíveis, estão

ocasionando na inúabilidade da manutenção da ata.

É ainda de se considerar que, quando do certame, a empresa Requerente ofertou
seu melhor preço, trabalhando no limite da sua margem, para oferecer um valor abaixo da

referência do órgão.

do
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Portanto, não se trata de tentativa de transferir o risco da atiüdade para o órgão,

mas sim manter o equilibrio do preço registrado, mediante contraprestação justa e correta.

Assim como a elevação brusca do dólar e as consequências da pandemia sâo um fator
impreüsível, as suas consequências também se tomam imprevisíveis pelo licitante ao

ofertar proposta durante o certame.

Nessa toada, para manter o equilíbrio contratual diante dessas ocorrênciâs, existe

o Instituto da revisão de preços. Como dito anteriormente, o valor do produto desta

Requerente subiu consideravelmente nos últimos meses, por conta da pandemia mundial

da covid-I9, inflação e da alta do dólar. A empresa Requerente, é séria e comprometida

em atender este órgão, busca primeiramente obter a revisão de preços a {im de cumprir

suas obrigações. ManteÍ uma relação contratual desproporcional fere todos os princípios

inerentes a boa relação contratual, o que deve ser sanado. A diferença de preços não pode

ser igrorada.

Por esta razÃo, nào resta alternativâ à Requerente que não seja pleitear a revisão

dos preços da ata de registro de preço rf 912021.Tais fatores não podem ser ignorados pelo

órgão. Devendo ser tratado com se , porquanto coloca em risco a istênci a da

propna em A
Requeren bem como

deseja sena rmpor
a execução absolutamente inexequível sem possibilidade de cumprimento.

Em decorrência da panàeinia; ó;iamor'aia;té àê um cenário alarmante colocando

a empresa sobre risco de falência e trabalhadores demitidos. como poderia este órgão

diante de situação tão grave, ignorar o pedido de revisão, agravando ainda mais as perdas

da Requerente. Mantendo uma relação desleal e desproporcional entre o valor pago e o
valor real do produto.

Essa empresa trata-se de uma microempresa e o prejuízo oriundo da manutenção

dos preços registrados na ata pode significar prejuízos irreparáveis. E temerário manter a

continuidade da relação com este órgão sem que a equação econômica-financeira
prevaleça, dando espaço a preÇos irrisórios e insuficientes a manrer as despesas mínimas
da empresa contratada.

Portanto, é necessário que seja readequado o valor registrado na ata de registro de
preço n'912021 relativo aos produtos macarrão ave Maria, macarrào parafuso e macarrào
espaguete (lotes 073,076 e 077) de R$1,90 (um real e noventa centavos) p trêsRS3,15
reals e qurnze centavos), como forma de garantir uma contraprestação justa e adequada.

a

da
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III- DIRTITO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO.FINANCEIRO

A ideia de Equilíbrio significa que em um contrato administrativo os encargos do

conffato devem equivaler ao que é pago pela administração. Por isso se fala na existência

de uma equação econômico-financeira. Trata-se de um direito com expressa previsão e

proteção constitucional, insculpido no artigo 37, inciso 2l da Constituição Federal:

AÍ. 37. A administração pública diretâ e indiretâ de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de
e, também, ao

lidade, impessoalidade, moraüdade, publicidade e eficiência

,AS
complas e
condições
condiçôes
tecnica e econômica indispensáveis

As condições efetivas

status de côntrato

custos administrativos,

à garantia do cumprimento

da proposta devem sei utençãô do

, serv4os,
igualdade de

, mantidas as
l, o qua I somente permitirá as exigências de qualificação

das obrigações.

éntendidas como â man

I que permite a contratâdâ adim custo s de fomecedores
I

E para regulamentar referida tutela constitucional, a tri de licitações

8-666193 determinou que: Art. 65. os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:

tl
d) para restabelecer a relação que as paÍes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa
remuneração da obra, serviço ou fomecimento, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrévirem
fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de couseqüências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda,em caso de força
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontratual.

Outrossim, é necessário que seja realizada leitura do Decreto 7 .99212013 que

regulamenta o sistema de registro de preços. Assim, apontamos que no AÍt. 17,

encontramos a seguinte disposição:

L.-

OS

't

da



10 88

Art. 17. Os preços registrados podeÍão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos pÍeços prâticados no nrercado ou de fato oue eleve o custo dos
servicos ou bens registrÀdos, cabendo ao ôrgão gerenciador pmmover as
negociações junto aos fomecedores, observadas as disposições contidas na
alínea "d" do inciso II do caput do art.65 da Lei n'8.666, de I993.

Extrai-se do entendimento do TCU acerca do tema:

'?ara que possa ser pÍomovido reequilibrio econômico financeiro, de um
contrato é necessiírio a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis porem
de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado, ou, de força nuior, caso fortuito ou frlo que

rdãoAco

oconência de fato imprevisível, que

seja, a ocorrência da pandemia:mxDdial da coüd-19, o aumento do preço do dólar

totalmente fora dos padrões, oóâlionanâo aumento do ireço dos produtos.

PoÍanto diante da eüdência de desequilíbrio econômico hnanceiro, entre

despesas e receita, outra não pode ser a conduta da contratânte senão a de revisar os valores

pactuados na ata de registro de preço no 9/2021 a firn de que a Requerente tenha condições

de dar continuidade ao fomecimento dos produtos com base nos princípios do equilíbrio,

boa fé e segurança jurídica. Eis a liçâo do TCU:

"Equilíbrio econômico financeiro, assegurado pela Constituição Federal,
consiste na manutenção das condições de pàgamento estabelecidas inicialmente
no contrato, de maneira que se rnantenha estável a relação entre as obrigaçóes
do conüalado e ajusta retribuição da administração pelo fornecimento di bem
execução de obra ou prestação de serviço.,,
(TCU, Licitações e Contratos, Orientaçôes e Jurisprudência do TCU,4r edição
revista, atuâlizada e ampliada p. 8l l.)

Assim, encontramos claro que existem duas hipóteses para revisão dos preços da ata;

para reduziÍ em virnrde da redução do valor no meÍcado, ou para aumentar, em raáo de

fato que eleve os custos para a empresa. É exatamente nesta segunda hipótese que a

empresa se sustenta para realizar seu pedido que, obviamente, é legalmente amparado e

consubstanciado em pÍovas, que seguem anexas.

7/
I I
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Em caso análogo, de variação de preços do contÍato, o STJ (REsp

I .433.434) já decidiu pela üabilidade e necessidade de readequação do valor.

"LoBo âpos a celebração do contrâto entre a empresa e administração pública,
ocorreu a adoção de nova politica cambial que elevou de forma Inesperada a

cotação do dólar ameÍicano, restando caracterizada "a imprevista e imprevisível
alteração do ambiente financeho pÍesente do tempo em que formulou a proposta
de preços [...] Concluiu, por hm pela aplicação da teoria da imprevisão, tendo
em vista que a variação cambial significativa Inesperada onerou excessivamente
o contratado e ocasionou o rompimento da equação econômico-Íinanceira,
tÍatando-se de álea extraordinária e extracontratual. Justificando a indenização
solicitada pelo reconente.

Vale destacar ainda que o que a empÍesa Requerente pretende apenas cobrir os

custos e despesas para que possa fornecer os serviços para o órgão sem ter prejuízos. Nessa

toada, é pedido para que seja procedido o reequilíbrio econômico-financeiro dos preços a

fim de que seja deferido o valor de R$3,15 (três reais e quinze centavos) para o macarrão

ave Maria, parafuso e espaguete firmados em ata.

e§,IV- DO

dc registro de preço n' 912021 passando os valores de

c 077) de forma a cobrir parcia'lmente as diferenças de

Por todo exposto, requeÍ que seja procedida a revisão dos val contidos na âta

(lote 073, 076

valores su
'pela 

Requerente,

Termos em que

Pede deferimento

.l

PEDIDO
f

em vias de eütar a inexequibilidade da mesma, em atenção ao princípio constitucional de

equilíbrio econômico-financeiro, ou altemativamente, o câncelamento dos itens na ata de

registro de preços.

,
)
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PREFEITURA MUNICIPAL r 095

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCh INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2810912021

Solicito que seja providenciada pesquisa de preços para
que seja verificada a possibilidade de revisão dos valores registrados para ó Lote 73
- Macarrão Ave Maria Com ovos, pcte 500 gr, Lote 76 - Macarrão parafuso
Com ovos, Pcte 500 gr e Lote 77 - Macarrâo tipo espaguête seca, com ovos,
pcte 5009r, referente a Ata de Registro de preços n" 9tzo21, conforme solicitação
da Beneficiária da Ata, anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

De: Setor de Licitações

Para: Setor de Cotações

Assunto: Pesquisa de preços

Recebido por:

Nome

Lud Sa tos
rd tcrtações

Elaine Cristi
Seto

Assinatura

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-

; n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, g _ 86.250_000
mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

Data: I I



PREFEITURA MUNICIPAL t0$6

NOVA SANTA BARBARA

ENDEREÇO:
DA

CNPJ: 06 . ?OG . ?loo I - o2
TELEFONE:

EMAIL:

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

GNPJ: 95.561 .080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8í 00

Email: comoras@nsb. or.oov. br

"coTAÇÃo DE PREÇO"

Carimbo com CNPJ - r 5..06.009/000I -O2
i\ntonio Francisco RuY & Cia Uda

Rua:Josê Mede' ; de l''1onaes,144

Cenlm CEP:86'250'000

Assinatura - t'lova Sanh Barbara pr

,1 
'AOtuaq I"uh

\,

Data - 2810912021

1 1 Macarrão Ave Maria com ovos, pacote 500 gramas
Q.q < r<

Rua Walfredo Bittencourt de Morâes ne 2ZZ, Cenúo, t 43. 3266.E
Nova Santa Bárbara, paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br

100, - 86.250-000
- www.nsb.or.qov .br

RAZÃO SOCIAL:

(ua\ qr. -\ \ 6.)

Item Quantidade Nome do produto Va lor



10 9?PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

ENOEREÇO:

CNPJ:

I -30r

ITDA,
TELEFONE:

EMAIL:
AV. INTERVENTOR MANUET RIEAS

NovA SANTA BÁRBARA - pR J
A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

Email: comoras(ô .or.oov. br

"COTAçÃO DE PREÇO"

Carimbo com CNPJ -

Assinatura - .43410001-3
F. MENDoNçA & CtA [TDA.

'iit'f,I'ür,#:rip'
Data - 2810912021

Rua Walfredo Bittencourt de Mo
Nova Santa Bárbara, paraná - E

ü

I

raes ne 222, Centro, I 43. 3266.8
- E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br

100, I - 86.250-000
- www.nsb.or.qov.br

1 Macarrão Ave Maria com ovos, pacote 500 gramas 3,9ts

RAZAO SOCIAL:

/,

Item Quantidade Nome do produto Valor

1.


