
t0? 8

O macarrão, por exemplo, que poderia substituir o aÍrcZ, como sugeriu o
presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João
Sanzovo Neto, teve uma variação de 2o/o a 5% 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. 0
pacote de 500 gramas de macarrão com ovos varia de RS 3,32 a R$ 4,42,

enquanto o sem ovos custa entre RS 2,62 e RS 3,1 2.



OANFE
Fú,;umen$ Ar.Àilúr do
Nolô fBdlElâirô.,.6

o Errnür» Tilr iÂrta I _,_.:

N' : l.fTa
SERIE r t
FOLIIA: lrt

(,,oo ;*"t*í

-z suPfilt unS(Octtatell Canção
@

lrlril 
ilil il ilr r il 

ryryrffi 
ffi il r ill ililil llluffi

COMPAÍtlHlA SUI-AMf RICÁllA Dt D§I Rl8
STOCK - LONDRINA
Àv BRASTLTA. 1855
RODOCENTRO
LONDRINA PR
CEP | 86.070.0ã)
TEL: u!lí}2205altB -4.-r-

llttÀErErf,r
- 

a. ahÕara. 

-

inartb EÉde 3ubí riürarb
S8il32gG32

OÊ MERCADORIÂS ADOU'RIOAS 121 07116í7E 4100 3293 5500 1000 0347 7511 4729 6127

. 01107/2021 11t31:03

01D'?m

t r .st 7.84r /0032-s

ALYSON SIDNEI TEOOORO ANTUNES. COMÊR.ALIM.E MAT,OE .LIMPALYSON SIDNEI TEODORO ANTUNES.COMER,ALIM.E MAÍ,DE .LIMP EIR 37 5' 6.964,/0@15l

EARAO OÊ ANTONINA, 40Í CENÍRO 01to7t2t

11:33;11

-'
-L"" 9085í 63547

- 

!frffi6- 

- 

_---rnãf.lü
NOÍA FtSCAt PÊOCIJTOÂ RUF|^L 0
VALOÀ FUi\|RURÀi : O,0O

014729642

0,00

0,@ Í 0 583,75

í0.663,760,00

NHO

ot0147ffi422 31tol121

0,00

10.563,75

r"5.72t.30 0,00686,55 0,00

0,@0,00

o PRóPRró

26ô5 CTDúSiFARDOS T_
-- 

lúãEF' -Tta:ú Eú--- 

-

| 2.tzl,roDMER§P§ 2.025.000

286r@
5917ú1
2ê51m!

,!o
0.@

I 7gO 00
3&3e5

87,35

LEÍIE UrÍt LllER rl U!TEGR^| 2q)lqLlECO '
M^C JolA 5&G SEMOL^ €SP.G 10r4p1@U
ctEo sojÁ co^l/ro 000ÀrL FEr cD 7

salslcllA ÊsTREtA 6KG HOT DOG a!f{G

or.Éi4looo eroDüro rrr

78e0!70600534

0rror 'tol01m211@
r507s011
t60i ocoo

(I)0
5 r0ô
5 r02
51m

6@ m0
1 m,c&
, m,oq)

5 oao

60,000
18).0(E
1@OO@

5m0

3.Q
t.7l
ô50

20 95

2 CBa,@
1 790,00
65906

o,00
0.00
000

E -lv;E;i;hÂ§I-

No: 31776
sÉnte ; t- 

--TiFr(r-ilffiii.
í412í01406431

ST@X . LONDRINA
ll.6í7.8'lio032§3

:.111---] O
nIc9

I

86210000

43964É279z3

@
12
12
1?

_--]



Rtccbcos dc R G § ÁJJMEI{IOS LTDA EPP o. prdoro.r!.rvhor c.!ílroi.s al. Nf. Itdlc.dr rô hdo
Cü.rt : 819 Nomc !'r.Í.d!: AI,YSON SID:{l:l 1. A:ITUNIS ltl.P.: O2ló01 Virgcm: 0r Cürmlc: Eoút

Àl^nTn{ Contrto: Rot.: mt Trbd. : I A Vií. r' VÀlor . CúbrÚ
D^rÀ ot À!(EBrM!t{lo ^ijo 

a Ássrx^r n^ rÍ) rFaFaFrn

R G § ALIMENTOS LTDA EPP
NU^ ?IQUIRI ]?T

cEliTRo r. E62r0{00
I-ÀTATZIIÍEO . PR,

FONE: Í§325ç3ótl

-frrruitir or çrreçrõ'
Vcnrla Mqcadona

flfiilrililffiflilililIilffiililililt1
DANTE

D(EUrncrú, 
^uxiliü 

dr
Noia Fi.c6l Elct tnicr

O. ENTRADA ,

r -s^iDÂ ;l i

N.'0m.M5.t43
SÉRIE t-FoLE^ l/r

4120 l0(» 551I .í900 0ll3 5500 1000 0451 ,í3l08l90aill i

Consulo dc aúcnticidadc Eo F td n.cioo.l I

dg NF-c ww1{.Dfç.fazcnrla.gov.br/portal ou
tro óitE d, Scflz AutoÍiz,rdorB

U§OITOTOCOLO

l,+ 12 l6/10D020 1215:46
NSCTICAOT§I,{DIJA!
9043q65597

DfSTIN,tTAfl O / NEMETf,TiTE
Íorrt Àiâo so< reu
ALYSON SIDNET T. ANTUNES .COM DE ALIM E MATE DE LIMP EIRELI

rJÍ.lDU^L EO §UBS', TTIBLÍ,.RIO

CENTRO

09.551.149/0001-33

oere ur.trasiio
t6ltw02037.516.954/0m l -61

flüiffb'rnro or erlrowrNe +or
ffi
JATAlzINHO PR

t6ltol2020

l2:45:00(00

...,,1[tl,[8
SÉRIE: r

86210-0u0
IJTADU L

90E516-154?

rlloRoRtctN L

2.24t,?5 s,@
c. t:to D() IM?(ÀsTo

2 75

TR^NSP(lRTAtTOR / V0LUME§

_1s7.,!!
B^Sf rA§ SLBçI

00

l,{l-otÍoÍ^l.lxr§ pRíÍrrr{xi
364

v^r (, ÍoÍrl DÀ {oÍa rís{:^L

ÂNTT rL c^Dovuctll-o
5 149/0001-13

JATA.IUNHO
r,so reurb

S/ Nr

aaÁra.
^úa.

.&lg-

2.248,',l5

2.24 750,00 00

iroli{E ,l^zÀo yrI^L
R G S ALIMENTOS LTDA EPP

RUA tRI 37t
Q[.ANÍIDá.D[

125 Volumcs

DlríIlçlí, n{, rlr»uTo , §Et}rco

P^{^Ius :uxjqÉ 2úr(Ju)c

3.PROP.NEM

Diversos

C{rlr}, CÍri.: tl t rlrE F*i AI.Y!{»I §ÍDLEl t 
^LIlJNE§ 

Mr: @lol \a4r: ol C-d.: €ú!r*: ú, Vó.Lrbi @
- IZEQ{ÍÉI u^rÍtil C!ú.: lÉ 6at l|td. : r ,r vh. .. V.lo.. C'jlr, 2!ia.rr.. D§.r rr!:0 Mr: l(Ls rFl]lrÍtlr, lúA
s.r. coNt DartEto údao/r ! 

^lÍ. 
a 

^LlxE^ 
r a Do tl«t?t - cotlTlt 

^ 
su/A rdErc^@ir4 r|() 

^Ío 
Ô^ Fa.r[ PG^, yr:

v.l, t§Í 
'L 

Í'ib.!d aC.iir: tl lxJ a.l91t T.it r.. E!orü.i< Bl 2ó9.ú I rcrxrFm. IllOlcrr! Toi.l tl§ @FIN§ M.!: Ma:

v^tm lcus suDsI
fi)

PR
ní§(ttÇÀo EsT oql(

9{/.3965597
PIsO

000

csr

DÂl1 ! Hrrn^ D^ lMtRfSSÁC} r íIO2O:O | 1 ll:t'

RE§EiV^UO 
^O 

f t§(10

I r9ur9u, I ur líor I rD



R['EBÉM.É o€ trorMíi rR^P(I{a§ gr 0ô co|§Íl\NrE§ Í» \(rT^ Bsa^! L\IDIC^DÀ 
^O 

!^U) - C^rO N 10900,

N.00lira9t2
strE í 1081

oÂÍA t E le(zurüln'Ío rcÀCÁo E À§rÁ trJrl m m(tErton

1'--

ilorilHom

td.lriÍi.rçlo do.mit itc
nt()rr\ Ho ÂRAFOI{G ÀS.V^
df,![D Ú^l a \4. !4,
vll. ![,l§Ín^l C.t aaffi

DAI\{IT,
oo(t!!l!l. ro 

^!.ot 
I^l oÁ

r{oÍ^ frsc^r ILtTrà.rc^ Illliilil illrilillllrilr illillllffi r lll lrilllllt

ARAPOI{GAS

O.EMI'AD 
r§^bÂ []

CHÂVE D[ ACD§§O DA I\ I..E
4t2l 0276 l2§2 a400 0162 5500 7001 5740 r 2r 9 7t76 tt2J

N.oola?aol2
sÉltu,7
FOLITA 0lol0tí0t r 9ór

CoDrulta dÊ arretrticidd. oo poÍtal nrsioosl dr NI<
wrv*:ÍrÊ.iràrd.-gov.br/pond ou oo sil. rla SEFAZ Aurorizada I

. rroro(oto rr 
^r 

r.,tGr(lo DC u§o

(xl(,l
. ró.l2t.ta4r0oota2

_-------------L._ , --

nÁrrqEL{ Dt orÉr (Ío

f,st^rrLr r- rx) §(JrsT.Ít!À

_1:
^ÀTL,NES 

COn. ITE AU l7 5 r6.95a/00ol4t 2amli!021
,f,toErf(9
B ?QL]TI 3' I

iJ lÍ^larHo

crtÍRo
cft

it62r0{oo Ia[2,:o2l

t7 !r 0Í)1)9E1i?1923 PR

NS('rÀO tnÍÁDü^t
mitr6l5r?

lmr
l:rrr.ao
Ir s;r.ro
L-

.al

.11-o D0lx?o6to _

i À -{ DÊ C.Urrro m rÍr§

'úio"
'O 

TIEII
0.00

rÀIOt @ EGID
0,0Ô

i";,.*;.
la trca,ncan 

"n 
sr

cllruLo b §À
ll,t6crrlo MLrir.Ir,tl.
It,_

i $tot o
I

aÀt Ec I{u, ú Eras s1r.sÍÍÍúçlo I *r-t -.*;In* üt .."ào !rú)a Tor^1, 00s troD(rÍos

oúrr^s orsrr-§r,§ 
^(tscilÚÀt

0,00

itt r-lll
0.00

r_5?r:.L_.._
\ ,or ÍorrL D{ loÍ^

l J7a.a0

,úuE!t@
!.UÂ \,(l6Qr rÍr:no DE 

.roPÉ-IE VEa.rqlrrl(). J 0 ÂR^?imic.§

Ql'.r\rúr,d, r§tnoE

:l_ ___ y e
DAmS m rmu ,I0 ,. Itrlt@
(§0. lmD Dêxaicio ur rmErsEtl|
0l ôa091ôO/Mr€oo ,oi. (not P.rÍrô lo!3OO!

vr-uQril, I
3t.looooo i 0.00

0,00

t.!t2.00
E l6ts
r I2.@

It looo.ozr roe-rr

tt-$ truro ,Í.s) r QtlDo

,ro. o _ _lrro.ooo

lJr,4a 0.00 0,(,0 llti

0,0ô 0.00i t2ri 0!a

iodEIfiÍE]{ÍÊ
rr-âc^ ú EJc[t o

)902' r 50o rr0r

1902r I

Rekú do S<iio t.ilE l n' Iril2, l I ! E93l
0lú.r09200 r|..eo Jonor-or PdÉ No!rc lor500i

E]I
Jto! r.oooo l2.roooo0 2ó2.:10 2ó2.40

rÀsz DE clrcüLo @ r§6qn

Reln- d. Saldô f.d.dr'rl;t! tt aaÍÀlJ

Y
i

!Àrot rorÀr, m§§rrlcos

T^rá*..iço-.l.r:"r,.rr.rr.rr.ià- -fàÁúr-d,
tDt olo: l a l2 l00406l l6l0
; Corl.CliDor l00t llótrFrú crso dê tÊlOLLtít d-.rr âÍiú :\lôt f irol o 6íID idd.6ú o

I Do.{nEnb Firel eiid.. irCü,". o a.rrl4oc .h rcr!§ . 431 n. q!.! .l.u do. dârir lqúnno.

lÃitido3 DcLL8ds,P.di.L hEno BgLKD$U.ti$m 2a{2,20: LIRíB.: ooootr+otfrllto
:í)ltNllil/}i. co6rr - 

^lquor. 
zdo r,À ro 9!roa 

^Ái80 
I I rfM xvm1\rls 

^tidtkró, 
flE

iaxwsroe

I t

to

m

tat2 tc{t0ól tó10 2aro2,!021 l?'ll"r0.0l:00

--i-
I

--Tr-
:,.ill



lsswx
acxrl, cr$o oc rerrNÍr

@
llllll mtlll I llil I lll I illl lll ll illll lllllll I llilll lll illl llllllll ll lll

COMPANH[À SU
sTocK -

I,AMERICANA DE DISTRI8II o
LONORINA

AV BRASILIA, ,I855

RODOCENTRO
LONORINA PR
CEP: 8ô.070{20
TEL: 4432205(86

$TTEEATI'T
- 

- E-.a.

"\ÊiciÃ§ oe nrncAooRrAs AoourRrDAs

37.51 6 95,4/0001 61soN EIDN TE DORo ANTo NU CÔMEES R ELIM T DE IMPL AL N IDNs IE DTEO ROo NTU ESN COMER IMAL E ED IMPL REI

908,L,29832I L517.841/0032-93

BARAO OE ANTONINA, 4OI CENTRO 85210m0

JATAIZINHO PR 9045163547

539,07 64,@ 0,00 0.00 0,00 826.02

439UU7Câ

0,00

I

0 00,00 826,02

DIVERSASl3a 1',l 1 000cÀx S/FARDOS

(ü(moo!6ala
784682r r 56á0
789627000053A

o2gr11@
t 0@1t@
! 50700! I

0m
@
020

5.1@
5192
5102

18.m
m(E
ú,m

ó,0@
m.0@

6,S
2.4
a,76

161.êa
! !7,ao
526,&

o.@
o,@
0,@

0!,39
137,aO
3o7,2t

12

112',1 0611 5176 4í00 3293 6600 í000 0344 2711 1710 9921

- í5/0ô/2021 13:43:04

r 5D621

1to6/21

13t43:08

0,00

5413f7
28@37
5$7ôt

---Fd-d-Er.- '-EE--

010147103922 '1510721

0,00

o PRôPRro

826,02

' - _'-IETli:6iEiú; n âiià.
or prodúor d. Nol!

1412',10127 5727

SÍOCK . LONDRIIIA
1í.517.8,11/0032{3

-a

e
@
§9

DANFE
L'o(JÍerlô Árrrl' clà
Nrtâ fÉaaiCtelmêca

o. enrxrrx Í-i__lr s,rtoa l'l
N' : Yl27-
8t0E: I
FOtfiA: lrí

I

cox sácx FGo coNG c/ooRsD xG
ta c JolA SaoG ovo§ P R^F 10a@u?
orEo soJA co Mo mr[ PEr co

11,?B
rô,ac
36 !7

N.:
sÉme



1083

Ilustrissimo Sr. Gestor do contrato
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara

Nova Santa Bárbara, 28 de setembro de 2021.

Referente: Ata

Assunto: íbrio econômico-fi nanceiro

atimentos
A -COMERCIO DE

ALIMENTOS E MATERIAIS E - EIRELI pessoa jurídica de direito
privado inscrita no CNPJ sob o n" 37.516.95410001-61 com sede na cidade de Jataizinho,
Rua Piquiri,35l sala A neste ato representada por seu representante legal Alyson Sidnei
Teodoro Antunes, inscrito no CPF n '098.246.129-12 vem mui respeitosamente ante de
vossa seúoria, 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.

I. BREVE RELATO DA CONTRATAÇAO

Trata-se da ata de registro número 9/2021 oriunda de pregão eletrônico n'9/2021

no qual a empÍesa Requerente teve participação. Ao fim do processo licitatório, a

0§

Requerente se sagrou vencedora de vários itens, dentre etes os lotes @,6ôe
tem por objeto macarrão ave Maria, macarrão parafuso e macarrão espaguete. valor

/
I

)nv
\- t

f,
aLt
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pÍoposto para o fornecimento dos lotes 073, 076 e 077 quando da realização 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 emprcsa 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

ocorrência de fatores impreüsíveis incalculáveis que inviabilizam a manutenção dos

preços inicialmente Íixados 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 dástica e

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

empresa que não possú condições de suportar este ônus.

II. DES

A necessidadede ievigão dos preÇog'ofertados por esta Requerente durante

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

vontade.

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

por fatores extemos tratando-se de caso totalmente imprevisível. Primeiramente

precisamos destacar que o pregão que originou a ata de registro de preço n' 9/2021.

Siruações excepcionais e imprevisíveis causassem o aumento incomum do preço do

produto.

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

pandemia da covid-19, que prejudicou a produçào e distribuição de praticamente todos os

produtos do mercado; inclusir.e 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.

ivítco-FTNANCEIRO - R-EVrSÃO DE PREÇOS

7l
(t t-t
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O setor de gêneros alimentícios teve sua demanda aumentada, e

consequentemente os preços foram elevados. Dentre os fatores que ocasionaram

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

demanda, aumento do dólar e aumento das exportações.

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

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

produto suba em tomo de 50á 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 mercado, 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$ s94 (US$ 330) 5 dejulho para cá.

matéria

éa

Leal,

presiden obrigados a aumentar os

trigo] que tem é para viabilizar as vendas mais para frente [...] Dep

preços. O estoque fde

ende da estrutura do

moinho, é em tomo de 20Yo a3

trigo.

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

também aumenta - jâ rye 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 compÍova o aumento acima indicado

entre os valores. Não é possível negar o impacto que a pandemia da coüd-19, inflação,

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

ocasionando na inüabilidade da manutenção da ata.

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

seu melhor prcço, trabalhando no limite da sua margem, para oferecer um valor abaixo da

referência do órgão.

mas o aumento, em média, 07o em cima da farinha de

ra -1
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Portanto, não se tratâ de tentativa de transferir o risco da atividade para o órgão,

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

Assim como a elevação brusca do dólar e as consequências da pandemia são um fator

impreüsível, as suas consequências também se tomam imprevisíveis pelo licitante ao

ofertar proposta durante o ceÍame.

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

o lnstituto 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 reüsão de preços a fim de cumprir

suas obrigações. Manter 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 ignorada.

Por esta razão, não resta altemativa 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 , porquanto coloca em risco a stência da

propna A

Requeren bem como

deseja sena rmpor

a execução absolutamente inexequível sem possibilidade de cumprimento.

Em decorrência da pandeilia; ástaiios diarite áe 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 des'leal e desproporcional entre o valor pago e o

valor real do produto.

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

dos preços registrados na ata pode sigrrificar 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 mânter as despesas mínimas

da empresa contratada.

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

preço no 9/2021 relativo aos produtos macarrão ave Maria, macarrão parafuso e macarrão

espaguete (lotes 073, 076 e 077) de R$ I ,90 (um real e noventa centavos) p trêsR$3,l s

reais e quinze centavos), como forma de garantir uma contraprestação justa e adequada



rlt- DIREITO AO REEQUILÍBRrO ECONÔMrCO-FTNANCETRO

A ideia de Equilíbrio sigrifica 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 artigo 37, inciso 21 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 obedecerá aos
principios de
e. tam$m. ao

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência

coÍrpÍas e

condições
condições

, ít§ , servços,
igualdade de
rnantidas as

r,oq somente permilirá as exigêucias de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

As condições efetivas da proposta devem sei eitendidas como a manutenção do

status de contrato factível que peÍmite a contratada âdimplir seus custos de fomecedores,

custos administrativos, transporte, impostos e lucros.

E para regulamentar referida tutela constitucional, a lri de 
'licitações

8.666193 determinou que: Aí. 65. Os contrâtos regidos por esta Lei poderão ser alterados, mm as

deüdas justificativas, nos seguintes casos:

t...1

10 87

l)

a OS

nos da

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuição da administraçâo paÍa a justa
Íemuneração da obr4 serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem
fatos inrprevisiveis, ou previsiveis porém de conseqüências incalculáveis,
Íetardadores 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.

Outrossim, é necessário que seja realizâda leitura do Decreto 7.89212013 que

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

encontramos a seguinte disposição:
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AÍ. [7. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
reduçâo dos preços praticados no mercado ou de fato que elêve o custo dos
serviços ou bens reqistrados, cabendo ao órgão gerenciador proÍnoyer as

negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na
alínea "d" do inciso II do caput do art. ó5 da Lei n" 8.6ó6, de 1993.

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

para reduziÍ em úrode da redução do valor no mercado, ou para aumentar, em raáo de

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

empresâ se sustenta parâ realizar seu pedido que, obviamente, é legalmente amparado e

consubstanciado em pÍovas, que seguem anexas,

Extrai-se do entendimento do TCU acerca do tema:

'?ara que possa ser promoüdo reequilíbrio econômico financeiro, de um
contrato é necÊssário a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou preüsíveis porém
de comequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
âjustado, ou de força rraior, caso foíuito ou âto que

Acordão

aocorrência de fato imprevisível, que

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

pactuados na ata de registro de preço no 912021 a fim de que a Requerente tenha condições

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

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

"Equilíbrio econômico financeiro, assegurado pela Constiruição Federal,
consiste na manutençâo das condições de pagamento estabelecidas inicialrnente
no contÍalo, de maneira que se mantenha estável a relação entre as obrigações
do contratado e ajusta retribuiçâo da administração pelo fomecimento de bem
execução de obra ou prestação de serviço."
(TCU, Licitações e Contratos, Orientações e Jurisprudência do TCU,4" edição
revista, atualizada e ampliada p. 8l l.)

seja, a oconência da pandemia mundial da covid-l9, o âumento do preço do dólar

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

Portanto diante da evidência de desequilíbrio econômico financeiro, cntre

,-

I



Em caso análogo, de variação de preços do contrâto, o STJ (REsp

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

"Logo após a celebração do contrato entre a eÍnpresa e administração pública,
ocorreu a adoção de nova política cambial que elevou de forma Inesperada a
cotação do dólar americano, restândo câracterizada "a imprevista e imprevisível
alteração do ambiente financeiÍo pres€nte do tenpo em que formulou a proposta
de preços [...] Concluiu, por fim pela aplicaçâo da teoú da imprevisão, tendo
em vista que a variação cambial significativa Inesperada onerou excessivamente
o contratado e ocasionou o rornpimento da equação econômico-financeira,
tralando-se de álea extraordinária e extracontratual. Justificando a indenização
solicitada pelo recorrente.

Vale destacar ainda que o que a empresa 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-Íinanceiro dos preços a

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

ave Maria, pamfuso e espaguete firmados em ata.

G
Por todo exposto, requer que seja procedida a revisão dos val tidos na ata

de registro de n" 91202r passando os valores de (lote 073, 076

e 077) de forma a co valores pela Requerente,

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

equilíbrio econômico-financeiro, ou âltemativamente, o cancelamento dos itens na ata de

registro de preços.

Termos em que.

Pede deferimento

I
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NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCN INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2810912021 .

De: Setor de Licitaçôes

Para: Setor de Cotações

Assunto: Pesquisa de preços

Solicito que seja providenciada pesqulsa de preços para
que seja verificada a possibilidade de revisão dos valores registrados para o Lote 73
- Macarrão Ave Maria Com ovos, pcte 500 gr, Lote 76 - Macarrão parafuso
Com ovos, Pcte 500 gr e Lote 77 - Macarrão tipo espaguetê seca, com ovos,
pcte 5009r, referente a Ata de Registro de Preços n" 912021, conforme solicitação
da Beneficiária da Ata, anexa.

Sendo o quê se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cristi
Seto

Luditk Sa tos
rde ções

Recebido por:

Nome Assinatura

Data tt

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, CenÍro,8 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - wuv.nsb.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL



1096PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

ENDEREÇO:

DA

CNPJ: ô6 . ?OÇ. Slcml-ô^?-
TELEFoNE: (qz\ z166 -\ \ 5ô
EMAIL:

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

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

Email: compras@nsb.pr.qov.br

"COTAÇÃO DE PREÇO"

1 Macarrão Ave Maria com ovos, pacote 500 gramas
Q$ <:<1

Carimbo com CNPJ - r 5.A06.009/0001-O2
rVttonio Frarrcisco PuY & Cia üda

Rua:'lmé Mede ; de l'íona$'144

Cento CEP:86'250'000

Assinatura - NovaSanhBarbara Pr

â.,.,rq )ell»-
0

Data - 2810912021

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Centro, 8 43.3266.8100, 8 - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - g - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.sov.br

RAZÃO SOCIAL:

Item Quantidade Nome do produto Valor
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

ENDEREÇO:

CNPJ: l a llaalrÀ/\rra^ â ^.r

-30r

LTDA.J.r. rYtEtruvltlA 6t LÍA
TELEFONE:

EMAIL:
AV. INTERVÊNTOR MANUEI. RIEAS

NovA SANTA BÁRSARA - pR

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.56'1.080/0001-60 - Fone/ Fax- (43) 3266-8'100

Email : compras@nsb.pr.qov.br

"COTAçÃO DE PREçO"

Carimbo com CNPJ -

Assinatura - ,434/0001- 3ü

F, MENDoNçA & CtA [TDA.

AV.. INTERVENTOR MÂNUEI. RI8A5
I Ne 343 _ CENÍRO. cEP.86.25G,O0o

Nova SÂNTA BÁRBARA _ pR
Data - 2810912021

I

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Centío,8 43.3266.8100, I - 36.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - g - E-mail - licitacao@nsb.or.qov.br - www.nsb.or.sov.br

1 1 Macarrão Ave Maria com ovos, pacote 500 gramas R$:,4=

RAZAO SOCIAL:
I

Item Quantidade Nome do produto Valor



PREFEI]LIRA MUNICIPAL - -1'' 1098

NOVA SANTA BARBARA
RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

CNPJ:
AV. INÍERVENÍOR MANUET RIEAS

TELEFONE:

EMAIL: L NOVA SANTA BÁRBARA. PR

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.56í.080/0001-60 - Fone/ Fax- (43) 3266-8100

Email: comoras(@ .or.oov.br

"COTAÇAO DE PREçO''

Carimbo com CNPJ -

Assinatura -

Data - t)/s 7l ,t
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Centro, I 43. 3266.8100, 8 - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - g - E-mail- licitacao@nsb.Dr.qov.br - www.nsb.or.sov.br

QSs, s9

1 Macarrão parafuso com ovos, normal, vitaminado,
composto de matéria prima de primeira qualidade, sãs e
limpas, isentas de material terroso, parasitas. Embalado

em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composiçáo
centesimal aproximada deverá ser: proteínas = 12,59;

lipídios =29; e glicídios =739

2 Macarráo tipo espaguete seca, com ovos Contendo como
ingredientes básicos: farinha de trigo especial e ovos, sem

adição de corantes. Livre de matéria terrosa, parasitos,
larvas e detritos animais e vegetais. Cor: ligeiramente

amarelada, sabor e odor característico. Tempo de
cozimento: 10 minutos. Contendo peso liquido de 5009r.

AS3, 3 5

Itêm Nome do produto Valor
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

DESPACHO REALTNHAMENTO DE PREÇOS

O Prefeilo Municipol de Novo Sonto Bórboro, no uso de suos olribuiçôes legois

e regimenlois, resolve:

A conlrotodo solicito otuolizoçôo no volor do pocole de

moconôo porofuso (500 Gr) - item 7ó de R§ 1,90 (um reol e novento centovos)

poro R§ 3,15 (três reois e quinze centovos), e do item - 77- moconôo

espoguete de R§ 1,90 (um reol e novento centovos), poro o volor de R§ 3,15

(três reois e quinze centovos) e do Lote 73 - Moconôo Ave Morio com ovos

(500 Gr) de R§ 1,90 (um reol e novento centovos), poro o volor de R$ R§ S,tS

(três reois e quinze centovos). Apresenlou justiÍicotivo oo reolinhomento, notos

fiscois de compro de fornecedores, que comprovom o preço de custo moior

que o volor regiskodo em oto.

O deportomento de compros reolizou pesquiso de

preços poro oferir os volores proticodos no mercodo, momento em que

constolou que ocorreu sim osciloçôo com oumento significotivo dos volores do

item supro mencionodo, o que tornou improticóvel o continuidode do

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, ? 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa
Brárbar+ Paraná - El - E-mail - p44sbj@!§b.p1g9y.!1. - Site - www.nsb.pr.gov.br

DEFERIR o pedido de reolinhomenlo de preço do item 7ó

- Moconõo porofuso e Lole - 77 - Moconõo tipo espoguete, referente ATA DE

REGISTRO DE PRECOS 009/2021, Pregõo eletrônico n.' 00912021 , onde o
empreso ATYSON SIDNEI IEODORO ANIUNE§ - COMÉRCiO DE AUMENIOS E

MATERIAIS DE LIMPEZA - ElREtl, inscrito no CNPJ sob n.o 37.51ó.954/0001-ó1,

protocolou requerimento de reolinhomento de preço em Ió de Julho de 2021 ,

referente o oto em epígrofe, firmodo com este município, cujo objeto é o
fornecimenlo de gêneros olimenlícios poro os Secretorios Municipois.
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARÂNÁ

fornecimento pelo conlrotodo no preço originolmenle controtodo, sem o

reolinhomenlo duronle o período de suo vigêncio.

Assim, considerondo o possível interesse e o

conveniêncio em prol do interesse público, tendo em visto que o possibilidode

de novo procedimenlo licitotório seró mois dispendioso o Administroçôo que o

monutençõo do referido Ato, deÍiro pelo possibilidode do celebroçõo do

Termo Aditivo, com o recomendoçôo de que o reoiuste sejo otribuído

conforme requerimento do detenloro do Ato.

Cumpro-se.

Novo Sonto Bórboro, 28 de S tembro de 2021 .

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Cento,1 43. 3266.8100, E] - 86.250-000 - Noya Santa

Bárbara, Paraná - E - E-mail - pm15bt@45b+r€oy.br. - Site - www.nsb.pr.gov.br

ntc



1101

Ilustríssimo Sr. Gestor do contrato
Prefeirura Municipal de Nova Santa Bárbara

Referente: Ata de Registro de Preços 9/2021 .

Assunto: Pedido de reequilíbrio Íinanceiro

ODE
pessoa jurídica de direitoALI

privado fuscrita no CNPJ cidade de

Jataizinho Rua Piquiri,3 legal
Alyson Antunes, inscrito no CPF n'098.24 mul
respei economlco
financeiro ou cancelamento ata re de preço dos valores contidos na ata de
registro de preço n" 9/2021 o que se faz nos seguintes termos

I- BREVE RELATO DACONTRATAÇAO

sob o ni
sl s{l t,

Nova Santa Bárbara, 22 de setembro de 2021.

--] / ,, rD
\.

Trata-se da ata nÍmtero 912021que resultou no termo de aditivo de preço oriunda

de pregão presencial 912021 no qual a empresa Requerente teve participação. Ao fim do

processo licitatório, a Requerente se sagrou vencedora de vários itens, dentre eles o lote

002 que tem por objeto açúcar cristal de 5 kg. O valor proposto para o fomecimento do

lote 002 quando da realizaçáo do certame, Íixado na ata foi de RS12,40 (doze reais e

quarenta centavos). Ata esta com ügência de 12 meses.
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A ata de registro de preços foi assinada pelo Requerente, e desde o

início de sua vigência a empresa tem cumprido fielmente com a entrega dos

produtos.

E desde o fi-irnscurso temporal entre o oferecimento da proposta de pÍeços, e até

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

a ocorrência de fatores impreüsíveis incalculáveis que inviabilizam a manutenção dos

preços inicialmente fixâdos em ata.

O preço orçado e registrado nâ 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. DESEQUILÍBzuO ECONÔMI FINANCEIRO -REVISÃO PREÇOS

s por esta Requerente

durante a licitação e conÍinnados em ata de registro de preços se dá por razào

alheia a sua vontade.

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

por fatores externos trâtando-se de caso totalmente imprevisível. Primeiramente

precisamos destacar que o pregão que originou a ata de registro de preços ocorreu

09112021. 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 seguÍança para os colaboradores e para a distribuição dos itens, que

por si só, já acarreta em encarecimento do produto.

f/
!. CI

)
/ I// /

7
--l A
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A produção de açúcar no Brasil preocupa os mercados diante da previsão de

queda da moagem de canade-açúcar da região Centro-Sul. No entanto, de acordo com a

S&P Global Platts, o período de embarque de maio mostra que o preço FOB (Free On

Board) de Santos fechou no 15 de abril em 16,39 centavos/lb, uma alta de 6,64%:o ta
semana e alta de 62,92%io no ano.

Enquanto alguns sugeriram que o Centro-Sul do Brasil poderia ter menos cana

do que inicialmente estimado para esmagar e, portanto, menos açúcar seria produzido,

argumentaram que mesmo menos cana, o açúcar totaloutros

aos 36

açucar,

proxlmo

preço do

vanaçoes totalmente impreüsíveis e atipicas

to pode ser avenguado pelas notas fiscais e em anexo que a

empresa Req 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 empresâ Requerente ofertou

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

referência do órgão.

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

mas sim manteÍ o equilíbrio do preço registrado, mediante contraprestação justa e correta.

Assim como a elevação brusca do dólar e as consequências da pandemia são um fator

imprevisível, as suas consequências também se tomam imprevisíveis pelo licitante ao

ofeÍar proposta durante o certame.

O setor de gêneros alimentícios teve sua demanda aumentada, e

consequentemente os preços foram elevados. Dentre os fatores que ocasionaram em

aumento no preço do açúcar, podemos considerar: inflação, ofeÍa e demanda, aumento

do dólar e aumento das exportações.

O contrato de maio de açúcar na Bolsa de Nova York subiu 11,35% entre 1o de

abril, primeiro dia ofrcial da safn202l-22 Centro-Sul, e l5 de abril.

Os
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Nessa toada, para manter o equilibrio conüatual diante dessas ocorrências, existe

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

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

da covid-l9, 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 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 diferença de preços não pode

ser ignorada.

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

dos preços da ata de registro de preços no 912021 qre resultou no termo de aditivo de

preço. Tais fatores não podem ser igrrorados 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 rclação

contratual, todaüa, negar a reüsão dos prrços da ata seria impor a execução

absolutamente inexequivel sem p lidade de cumprimento.

a empÍe

colocando

este órgão

diante de lgno ope revisão, agravando ainda mais as perdas

da Requerente. Mantendo uma'rdla!ão {esleal 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 prejuizos irrepaúveis. 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 manter as despesas mínimas

da empresa contratada.

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

de preço n'9/2021, relativo ao produto açúcar (lote 002) de R$12,40 (doze reais e quarenta

centâvos) para RS20,l6 (vinte Íeais e dezesseis centavos) como forma de garantir uma

contrapresação justa e adequada.



III- DIREITO AO REEQUILÍBRIO ECONOMICO.FINANCEIRO

A ideia de Equilíbrio sigrifica que em um contrâto 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 artigo 37, inciso 2l da Constiruição

Federal:

AÍ. 37. A administraçào pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moraüdade, publicidade e eficiência
e, tamEm, ao seguinle:

tl
)«I - os casos na le , §ervlços,

ica
las
da
de

nt IC públ
com cláusu

efetiYas

vets n cuÍnprimento dâs
obrigações.

u

o

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

status de contrato factível que pemrite a contratada adimplir seus custos de fornecedores.

custos administrativos, transporte, impostos e lucros.

E para regulamentar referida tutelâ constitucional, a Lei de licitações

8.666193 determinou que: Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as
devidas justiÍicativas, nos seguintes casos:

t...1

d) parâ restabelecer a relação que as partes pactuârâm inicialmenle entÍe os
encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa
remuneração da obra, serviço ou fomecimento, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-Íinanceiro inicial do contrato, oa hipótese de sobrevirem
fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de
força maior, caso fortuilo ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extmordináÍia e extrâcontratual.

Outrossim, é necessário que seja ÍealizÀda leitura do Decreto 7.89212013 que

regulamenta o sistema de registro de preços. Assim, apontamos que no Art.l 7,

encontràmos a seguinte disposição:

mo

110 5
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Extrai-se do entendimento do TCU acerca do tema:

"Para que possa ser promovido reequilibrio econômico Íinanceiro, de um
contrato é necessário a ocorrência de fatos rmprevlslve§, ou prevrsrve§ porem
de lculá do

que
Acordão

PoÍtânto diante da evidência de desequilíbrio econômico financeiro, entre

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

pactuados na ata de registro de preços n' 9/2021 que Íesultou no termo de aditivo de preço

a fim de que a Requerente tenha condições de dar continuidade ao fomecimento dos

produtos com base nos principios do equilíbrio, boa fé e segurança jurídica. Eis a lição do

TCU:

"Equilíbrio econômico financeiro, assegurado pela Constituição Federal,
consiste na rnanutenção das condições de pagamento estabelecidas
inicialmente no contrato, de maneira que se rnantenha estável a relação entÍe
as obrigaçôes do contratado e a justa retribuição da administração pelo
fomecimento de bem execução de obra ou prestação de serviço.rl
(TCU, Licitações e ContÍatos, Orientações e Jurisprudência do TCU,4" edição
revista, atualizada e ampliâdâ p. 8l l.)

ajustado,
corúgure
167 l0l5

r10 6

AÍ. I 7. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato oue eleve o custo dos
serviços ou bens regisrados, cabendo ao órgão gerenciador promoveÍ as

negociações junto aos fomecedores, observadas as disposiçôes contidas na
alineâ "d" do inciso ll do caput do aí. 65 da Lei n" 8.ó66, de t993.

Assim, encontramos claÍo que existem duas hipóteses para revisão dos preços da

ata; para reduzir em virtude da redução do valor no mercado, ou pâra aumentaÍ, em raáo

de fato que eleve os custos paÍa a empresa. É exatamente nesta segundâ hipótese que a

empresa §e sustenta para realizar seu pedido que, obúamente, é legalmente amparado e

consubstanciado em provas, que seguem ânexas.

ou

l./ ,r
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.
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Em caso análogo, de variação de preços do contrato, o STJ (REsp

1.433.434) já decidiu pela viabilidade e necessidade de readequação do valor.

"Logo após a celebração do contrato enre a empresa e administração pública,
omneu a adoção de nova política cambial que elevou de forma Inesperada a

cotação do dólar americano, restando caracterizida "a imprevista e

imprevisivel alteração do âmbiente financeiÍo presente do tempo em que
formulou a proposta de preços [...] Concluiu, poÍ fim pela aplicaçâo da teoú
da imprevisão, tendo em vista que a variação cambial significativa Inesperada
onerou excessivamente o contratado e ocasionou o rompimento da equação
econômico-financeira, ratando-se de álea extraordináÍia e extracontratual,
Justificando a indenização solicitada pelo recorrente.

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

custos e despesas para que possa fomecer os serviços para o órgão sem ter prejuizos.

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

preços a fim de que seja deferido de R$20,1 centavos

para o

alÍment§§

)

a

IV. DO PEDIDO

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

de registro de preços n" 9/2021, passando os valores de R$12,40 para RS

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

stro de preços.

Termos em que

Pede deferimento

J
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ALYSON SIDNEI

TEODORO

ANTUNES:0982461

Arsinàdo de íorínâ digitàt po.
SIDNEI TTODORO
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ALYSON SIDNEI TEODORO ANTUNES _ COMERCIO DE ALIMENTOS E
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Alyson Sidnei Teodoro Antunes sócio proprietiário CPF:

098.246.129-12
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A produção de açúcar no Brasil preocupa os mercados diante da

previsão de queda da moagem de canade-açúcar da região Centro-Sul. No

entanto, de acordo com a S&P Global Platts, o período de embarque de maio

mostra que o preço FOB (Free On Board) de Santos fechou no '15 de abril em 16,39

centavos/lb, uma alta de 6,64% na semana e alta de 62,92% no ano.

O contrato de maio de açúcar na Bolsa de Nova York subiu 11 ,35o/o entre 1o

de abril, primeiro dia oficial da safra 202'l-22 Centro-Sul, e 15 de abril.

Enquanto alguns sugeriram que o Centro-Sul do Brasil poderia ter menos

cana do que inicialmente estimado para esmagar e, portanto, menos açúcar seria

produzido, outros argumentaram que mêsmo com menos cana, o açúcar total

permaneceria próximo aos 36 milhôes de aumentos estimados principalmente no

mercado.
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RAZÃO SOCIAL lU/) /

ENDEREÇO: fzz
C 6of 2 --ó()
TELEFoNE 1B )-zé z O
EMAIL && t. G,.-....-

Á Prefeiúura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

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

"COTA AO DE PRE

Carimbo com

Assinatura

,1.)

Data - tp/
ffiy!\8;F'?ffi,§$ffi;

Valor UnitárioItem Descrição
I Açúcar Crisal 5 kg Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto,

cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose mínimo de 99,3Y, PtP,

admitindo umidade máxima de 0}% P/P; sem fermentação, isento de

sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais;

acondicionado em plástico atóxico.

lge,
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NOVA SANTA BARBARA
RAZÃO SOC

ENDEREÇO:

CNPJ:

TELEFONE:

EMAIL:

A

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

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

Email: compras@nsb.pr.qov.br

"coTAçÃo DE PREÇO"

Carimbo com CNPJ -

Assinatura -
ê*ro A\

Data - 2810912021

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ns 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.or.pov.br - www. nsb.or.sov.br

1 Açúcar Cristal 5 kg Açúcar obtido da cana de açúcar,
cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce;

com teoÍ sacorose mínimo de 99,3% P/P, admitindo
umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento

de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos
animais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico.

RS te,9o

í 5.306.OOArcOO1_O2
,utonio Francisco Prry & Ch Ltda
Rua: ,lOSó Mede : re Horres,i44
Cen[o CEP;Li,. ..;..0C0

NovaSanbBarbara pr

Item Quantidade Nome do produto Valor

1
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RÂZÃO SOCIAL

ENDERECO:

CNPJ

TELEFONE

EMAIL

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

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

"COTA Ào or

Carimbo com CNPJ -

Assinatura -

Data- 28 /aqtBt

Item Descrição Valor Unitário
I Açúcar Cristal 5 kg Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto,

cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose mínimo de 99,3Y" P/P,

admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de

sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais;

acondicionado em plástico atóxico.

,).qq

lRilo§nrHIoloAmÀ.
,r [oiDRrt{Â

CÍlPJ: 76.430.43E/00E:l- 18
lnsc. Est. 907.507.a91-l)
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NOVA SANTA BARBARA
RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

CNPJ:
I-30,

J.r. MENDoNçA & CtA ITDA.TELEFONE:

EMAIL: AV. INTERVENTO R MAN Et Rt8Âs

L NOVA SANTA I
Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

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

Email: compras(ônsb. or.oov. br

"coTAÇAO DE PREÇO"

1 1 Açúcar Cristal 5 kg Açúcar obtido da cana de açúcar,
cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce;

com teor sacorose mínimo de 99,3% P/P, admitindo
umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento

de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos
animais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico.

R$ 16,t?
,/,/t

Carimbo com CNPJ -

Assinatura -

ÍI+.gss.ag4loool

J.F. MENDoNçA&ClA

L-"

-3,

INTERVENTOR MANUET RIBAS
343 - CENTRO - CÉp. 86.250-000
NovA SANTA BÁRBARA - pR I

Data - 2810912021

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Cenlro, t 43.3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.qov.br

. PR

Item Quantidade Nome do produto Valor
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PARECER JURÍDICO NE 188/2021

Assunto: Realinhamento de Preço

Solicitante:. Setor de Compras.

lnicialmente cabe a esta procuradoria jurídica justificar a emissão do presente

parecer referencial, pois o elevado número de repetitivas consultas versando

sobre a concessão da repactuação contratual tem, ocasionado o acúmulo

desmedido de demandas neste setor sem que haja efetivamente dúvida jurídica

a ser sanada. Salientamos que, atualmente o setor conta com uma única

servidora, e que tem várias outras situaçôes prioritárias para atendimento.

Assim, ante a necessidade de conferir celeridade aos serviços administrativos

jurÍdicos, utilizar-se de parecer refer€ncial é medida adequada a satisfazer o

interesse público e resguardar a continuidade dos serviços essenciais.

E, ainda tratando-se aqui de ato de orientação jurÍdica a respeito da figura de

concessão de reequilíbrio econômico financeiro ou realinhamento de preço como

nos foi encaminhado, de ata de registro de preço, não cabe no momento

presente, apreciar a regularidade jurídica dos procedimentos que se encontram

no setor de compras, pois a atribuição de auditoria cabe ao órgão de controle

interno, que poderá ser demandado mediante necessidade. Da mesma forma,

não é de competência apreciar questôes de variação de preços, compatibilidade

de valores a serem reajustados, interesse e conveniência administrativa do ato

que se pretende praticar. Destarte, o presente pronunciamento restringe-se

somente a questionamento jurídico, qual seja: possibilidade de revisão ou

realinhamento de preços.
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NOVA SANTA BARBARA

ANÁLISE JURÍDICA:

Trata-se o presente expediente de dúvida acerca da possibilidade de alteração da

ata de registro de preços, visando restabelecer o equilÍbrio econômico financeiro,

expondo para tanto os posicionamentos existentes na doutrina e jurisprudência

pátria, como base norteadora dos atos a serem praticados pelo órgão

gerenciador das atas de registro de preço, a quem cabe efetivamente a análise e

concessão de eventual reequilíbrio, realinhamento ou recomposição de preços

solicitados pelos fornecedores que tiveram preços registrados:

Da interpretação contrária à revisão da SRP, para elevar o preço registrado

Ao menos em três oportunidades, a Advocacia-Geral da União manifestou

entendimento no sentido de que não cabe reajuste, repactuação ou

revisão/eq uilíbrio econômico para majorar os preços registrados. O fundamento

estaria no fato de que esses institutos estão relacionados à contratação (contrato

administrativo em sentido amplo), de maneira que o fato gerador de manutenção

do equilíbrio econômico (reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico) deve

ser reconhecido pela autoridade competente no âmbito da relação contratual

firmada, sem necessária interferência na Ata de registro de preços. Assim, as

situações de reequilíbrio econômico-fina nceiro, quando necessárias, devem ser

formalizadas no contrato. Esse entendimento não encontra oposição na

jurisprudência do Tribunal de Contas da União, tendo passado, então, a orientar

a quase totalidade dos órgãos e entidades, independentemente da esfera de

governo a que pertençam.

Da mesma forma, para a Administração Pública federal, argui-se a ausência de

amparo legal, em razão das previsões contidas no Decreto federal ne 7.892113,

especialmente seu art. 19. Teria, o Poder Executívo federal, por meio da

regulamentação, realizado sua opção de atualização de valor, em consonância

com o art. 15, §3e, inc. ll da Lei 8.666.

PREFEITURA MUNICIPAL
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§obre as disposiçôes do referido Decreto, a falta de clareza, evidentemente,

prejudicou a interpretação favorável ao reequilíbrio, levando parte da doutrina a

afirmar, razoavelmente, que o choque entre as disposições do art. 17 e do art, 19

se resolve a favor deste.

Há, portanto, sólido entendimento no sentido de não ser possível a concessão de

reequilíbrio econômico-financeiro pela via da revisão, para majorar os valores

registrados em ata de SRP, qualquer que seja a situação/ocorrência de fatos

inesperados.

Da lnteÍpÍetação favorável à revisão da SRP, para elevar o preço registrado

De outra banda, importantes autores defendem a possibilidade jurídica de

conceder reequilíbrio econômico-financeiro pela via da revisão, para majorar os

valoÍes registrados em ata de SRP, entendimento com o qual nos alinhamos.

Com eíeito, o direito à manutenção das condições efetivas da proposto está

garantido ao contratante privado no inc. XXI do art. 37 da Constituição Federal de

1988, trazendo, ô Lei ne 8.666/93, a hipótese de modificação consensual do

contrato para rever seus valores em decorrência da aplicação da teoria da

imprevisão.

Contudo, a circunscrição da disciplina legal ao reequilíbrio unicamente dos

contratos não exclui a possibilidade jurídica de aplicação do instituto à ata de

registro de preços, instrumento que também obriga o particular, durante toda a

sua vigência, a manter o preço ofertado na licitação. À luz das normas

constitucionais, não é defensável que, havendo a concretização de circunstância

previstas na Lei como autorizadora da revisão contratual em razão do impacto

produzido na prestação a ser cumprida pelo particular, sejaJhe imposto celebrar

o contrato sem a correspondente recomposição. Ou, alternativamente, abrir mão

do negócio, mediante a "liberação do compromisso", apesar de ter,

legitimamente, se sagrado vencedor da licitação e estar disposto a cumpri-lo.
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Por outro lado, para a Administração, a revisão do preço registrado pode, em

certas hipóteses, mostrar-se a melhorou mesmo a única alternatlvâ, sem que isso

comprometa as caracterÍsticas da ata enquanto documento que serve,

simultaneamente, a diversos participantes, em distintas situações. Enquanto a

liberação do fornecedor ou a extlnção do registro de preços pode ser sinônimo

de ineficiência e ineficácia diante de uma nova licitação que resulte em preços

mais elevados, o reequilíbrio da ata melhora a performance do sistema de

registro de preços, pois evita a perda do interesse por parte dos fornecedores e

elimina custos adicionais que podem surgir com a realização de um novo

certame.

Portanto, havendo possibilidade jurídica de revisão da ata, como ora se defende,

cabe à autoridade competente permitir, ou não, que sua concessão seja

avaliada in concreto, ou se.ia, conforme as configuraçôês do sistema de registro

de preços em questão.

Nessa exata linha, a nova lei de licitações, Lei ns 14.113 prevê em seu art.82:

que o editol de licitaçõo poro registro de preços deverá dispor sobre os condições

pora olteração de preços registrodos. Além de eliminar dúvidas quanto à

inexistência, o priori e em tese, de obstáculo jurÍdico à revisão da ata, confere à

Administração o poder de disciplinar o tema considerando as características do

objeto e das futuras contrataçôes decorrentes do específico registro de preços a

ser implementado.

O próprio edital da licitação poderá disciplinaro assunto, sem que seja necessário

fazê-lo, antes, por meio de regulamento. Em última análise, os entes federativos

poderão disciplinar livremente em seus regulamentos sobre o reequilíbrio

econômico-financeiro dos preços registrados, podendo, inclusive deixar a critério

do edital a definição.
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Da análise necessária à concessão da revisão para maJorar o valor registrado

em ata

É cediço que o direito ao reequilíbrlo econômico-financeiro do controto suíEe

com a ocorrência do fato gerador após a apresentação da proposta, formalizada

ou não a contratação correspondente, sendo indispensável, todavia, a

pertinência e a repercussão econômica do referido fato gerador nas condições de

sua execução.

Como bem assinala o Tribunal de Contas da União, a Teoria da lmprevisão

prestigia a segurança contratual para impedir o absurdo de uma aplicação

irrestrita do princípio da irretratabilidade das convenções, atenuando a

responsabilidade do devedor quando sobrevir circunstância imprevisível, que

altere a base econômica objetiva do contrato e gere onerosidade excessiva para

uma parte e benefício exagerado para a outra. Portanto, tal circunstância deve

estar objetivamente clara no processo.

É indispensável que uma das hipóteses previstas expressamente no art. 65, inciso

ll, alÍnea "d", da Lei 8.666/1993, decorrentes de álea econômica extraordinária e

extracontratual, seia caracterizada, Na lei no 14.13312021, o dispositivo

equivalente prevê que o reequilíbrio ocorrerá em "caso de força maior, caso

fortuÍto ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou

previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do

contrato tal como pactuado."

Para que a variação seja considerada apta a ocaslonar uma revisão do preço, ela

deverá, então:

a) constituir-se em um Íato imprevisível ou de consequências incalculáveis ao

tempo da elaboração da proposta ou assinatura da ata;

b) ocorrer de forma súbita, ocasionando um rompimento abrupto na equação

econômico-financeira, "de maneira que se mantenha estável a relação entre as
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obrigaçôes do contratado e a justa retribuição da Administração pelo

fornecimento de bem, execução de obra ou prestação de serviço".

Não é demais acrescentãr que, ainda que a situação fática ensejadora do pedido

de recomposição, a empresa deverá comprovar o aumento excessivo dos custos

e a Administração, adotar os cuidados necessários para confirmar as alegações,

caso não esteiam suficientemente lastreadas nos documentos e informações

anexados. Portanto, não basta ao detentor do preço registrado alegor o

desequilÍbrio com base em fatos genericamente ocorridos, sendo fundamental a

comprovação dos fatos e da sua repercussão prejudicial direta no cumprimento

das obrigações constantes da ata. O pedido de reequilíbrio econômico-Íinanceiro

deverá estar lastreado em documentação que comprove, de Íorma inequívoca,

que a alteração dos custos dos insumos foi de tal ordem que tornou inviável a

execução da prestação nos termos originais.

Por fim, ultimada a análise do direito à revisão, permanecerá a critério da

Admínistração concedê-la ou, diversamente, revogar a ata (caso em que não

caberá falar em aplicação de sanção à empresa), conforme critérios de

conveniência e oportunidade explicitados por meio de decisão suficientemente

motivada.

Das obrigagôes do órgão gerenciador e do beneficiário da ata

Partindo, pois, da premissa de que é juridicamente possível o reequilíbrio da ata

de registro de preços e de que é elementar à sua concessão que fique

demonstrado no processo administrativo serem, as alegações da empresa,

verossÍmeis e que o preço requerido está condizente com a nova realidade do

mercado do objeto regístrado, a rigor, há que se atuar exatamente da mesma

forma caso fosse, o reequilíbrio, aplicado a um contrato. Assim:

1. Deve, o fornecedor beneficiário da ata, em seu pedido formal, identificar o

fato ocorrido, a conexão entre o fato e a prestação a ser executada em
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decorrência da ata e, ainda, as razões pelas quais a sua ocorrência torna

impraticável o preço registrado, juntando documentos pertinentes e,

preferencialmente, apresentando memórla de cálculo, assim como demais

justificativas destinadas a esclarecer aspectos eventualmente desconhecidos

para a Administração, relacionados ao mercado e suas peculiaridades;

2. Deve, o órgão gerenciador, analisar o pedido e respondeJo de maneira

fundamentada, explicitando suas razões de decidir de forma suficiente e clara,

demonstrando o enquadramento da situação concreta na hipótese do art.65,

inc. ll, "d" da Lei 8.666/93.

É imperioso que a instrução processual seja suficiente para permitir uma

motivação consistente para a decisão, seja ela qual for, especialmente para

permitir, no caso do reconhecimento do desequilÍbrio, uma conclusão no sentido

da existência de prejuízo anormal, que acarrete um ônus excessivo ao particular

considerando a elevação dos custos totais da obrigação a ser cumprida.

Conclusão

Diante de todo o exposto, são conclusôes que podem, objetivamente, ser

extraídas para orientar o setor de compras e o órgão gerenciador da ata:

1. É juridicamente possível a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro à

Ata de Registro de Preços para aumentar o valor registrado, desde que

devidamente comprovada a ocorrência dos fatos ancorados na teoria da

imprevisão;

2. O texto da nova lei de licitações, Lei np 74.L331202t, corrobora essa afirmativa

e, pois tornou norma, possibilitando a cada ente federativo regulamentar o

tema no edital ou em regulamentos próprios;

3. Em qualquer caso, compete exclusivamente à empresa solicitante comprovar

os fatos alegados, o que não poderá ser feito de forma genérica, mas, sim,

tl22
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indicando clara e objetivamente a repercussão dos fatos na execução da

prestação futura tornando-a mais onerosa;

4. Administração sobre o pedido de reequilíbrio; diante do pedido corretamente

instruído pelo contratado, a Administração, motivadamente, deverá:

1. Reconhecer a existência do direito, se for o caso, analisar a situação

concreta e, então, promover a revisão da ata, se esta for a decisão

administrativa de conveniência e oportunidade, considerando o objeto e

suas condições de execução;

2. Reconhecer a existência do direito, se for o caso, informando ao particular,

caso não seja cabÍvel a revisão da ata por razões concrêtas ou por decisão

da autoridade competente gerenciadora da ata de registro, e que eventual

revisão será concedida somente se efetivado contrato;

3. Não reconhecer a existência do direito, se for o caso, iníormando ao

contratado seu dever de honrar com o compromisso de fornecer o objeto

pelo preço registrado, sob pena de aplicação de sanção nos termos

previstos no edital.

osamente

(
CaHe n

Procu ra doria J uríd ica

Nova Santa Bárbara, 23 de setembro de 2021.
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DESPACHO REALTNHAMENTO DE PREÇOS

O Prefeito Municipol de Novo Sontq Bórboro, no uso de suos otribuiçôes legois

e regimentois, resolve:

DEFERIR o pedido de reolinhomento de preço do item

002 - Açúcor Cristol de 5 Kg, referente ATA DE REGISTRO DE PRECOS OO9/2021 ,

Pregôo Eletrônico n.' 00912021 , onde o empreso ATYSON SIDNEY TEODORO

ANIUNES - COMÉRCIO DE ATIMENIOS E MATERIAIS DE TIMPEZA - EIRELI, iNSCritO

no CNPJ sob n.o 37.51ó.954/0001-ól , protocolou requerimento de

reolinhomento de preço no doto de de 22 de ogosto de 2021 , reÍerente o oto

em epígrofe. firmodo com esie município, cujo objeto é o Registro de preços

poro eventuol oquisiçôo de gêneros olimentícios nõo perecíveis, poro suprir os

necessidodes dos Secretorios Municipois.

A conlrotodo solicito otuolizoçõo no item 002 - pocote

de Açúcor Cristol de 5 Kg de R§ 12.40 (Doze reois e quorento cenfovos) poro

R§ 20,1ó (vinle reois e dezesseis centovos). Apresentou juslificotivo oo

reolinhomento, notos fiscois de compro de fornecedores, que comprovom o

preço de custo moior que o volor registrodo em oto.

O deportomenlo de compros reolizou pesquiso de

preços poro oferir os volores prolicodos no mercodo, momento em que

constolou que ocorreu sim osciloçôo com oumento significotivo dos volores do

item supro mencionodo, o que tornou improticóvel o conlinuidode do

fornecimento pelo conkotodo no preço originolmente controlodo, sem o

reolinhomento duronte o período de suo vigêncio.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Ceúro, t 43.3266.8100, X - 86.250-000 -Nova Santa
Bárbara, Paraná - E - E-mail - pmnsb@nsb.pr.gov.br. - Site - www.nsb.or.sov.br
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Assim, considerondo o possível interesse e o

conveniêncio em prol do interesse público, tendo em vislo que o possibilidode

de novo procedimenlo licitotório seró mois dispendioso o Administroçõo que o

monutençôo do referido Ato, deflro pelo possibilidode do celebroçõo do

Termo Adilivo, com o recomendoçõo de que o reojuste sejo otribuído no volor

de R$ 18,50 (Dezoito reois e cinquento cenlovos), conforme cotoçôes de

preÇos reolizodos pelo deportomenlo de compros..

Cumpro-se.

Novo Sonto Bórboro. 28 de SeÍembro de 2021 .

ipol

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cerlto, S 43.3266.8100, B - 86.250-000 -Nova Santa
Bárbar4 Paraná - El - E-mail - omnsb@nsb.pr.gov.br. - Site - www.nsb.pr.gov.br
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f rERMo ADtnvo À lm oe nectstRo DE pREços N." 9/202í

ReÍ. Pregão Eletrônico n' 9/2021

O uUffÍnO DE NOVA SlNm SÁnaffiA, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de

Moraes, 222 - Centro, Nova Santa Báóara - Pananá, CEP - 8ô250{00, inscrita no CNPJ sob n0 95.561.080/000í-

60, representado neste ato poÍ seu Prefeito Sr. Claudemir Valério, brasileio, casado, portador do RG n" 4.039.382{

SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n" 563.691.409-10, denominado Órgão GêrênciadoÍ, e a empresa ALYSON SIDNEI

TEODORO ANTUNES - COMERCIO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA - ElRELl, pessoa juridica de

direito privado, inscrita no CNPJ sob no. 37.516.954/0001S1, mm endereço à Rua Baráo de Antonina, 401 - CEP:

86210000 - Bairro: Centro, Jataizinho/PR, neste ato ÍepÍesentada pelo Sr, Alyson Sidnei Teodoro Antunes, inscrito

no CPF sob n0.098.246.129-'12, RG n' 12.M0.023{, denominada Beneficiária da Ata, em mnfoÍmidade com as

Leis N' 10.520/02, N' 8.666 de 21106/93 e suas alteraçoes posteriores e das demais normas legais aplicáveis,

\- RESOLVEiI de comum acordo através do presente TERMO ADffiVO, adilâr a Ata de RegistÍo de Preço n'9/2021,

referente ao Pregão Eletrônim n' 912021, cujo objeto é a aquisiçáo de gêneros alimentícios não perecíveis, para

suprir as necessidades das Secretarias Municipais, firmada em 2010412021, mediante as seguintes cláusulas e

condiSes:

CúUSULA PRIt'EIRA

0 presenle termo aditivo tem poÍ Íinalidade o realinhamenlo de preços dos Lotes 2, 73, 76 e 77,

referente a Ata de Registro de Preços n" 9D021, deconente do Pregão Eletrônim n" 912021, em atendimenlo a

solicitaÉo da Beneficiária da Ata, confoÍme segue.

CúUSULA SEGUNDA

Os valores passarão a ser os descritos no quadro abaixo

Lote

Rua WatÍredo BittencouÍt dê Moraes n" 222, Centro, E 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Código

do

produto

/serviço

Descrição Marca Unid úttimo

Valor

rêgistrado

Valor

Readequado

2 4331 Açúcar Cristal 5 kg Açúcar obüdo da cana de açúcar,

cristal; com aspecto, cor, chêiro próprios e sabor doce;

com teor sacoÍose minimo de 99,3% P/P, admitindo

umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação,

isento de sujidades, parasitas, mateÍiais terrosos e
del tos animais ou vegetais; acondicionado em
plástim atóxico.

GLOBO UN 12,40 í8,50

799 MacaÍão Ave Maria Com ovos, vitaminado, composto

de matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas,

isentas de material tenoso, parasilas. embalado em
pacotes com 500 gr. A composiçáo centesimal

aproximada deverá ser: proleínas = '12,59; lipídios

=2q; e glicídios =739

JOIA PCTE 1,90 3,15

Paraná - E - E-mail - licitacao(Ansb.pr.qov br - Site - www.nsb.or.oov.br
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76 800 Macanão paÍafuso Com ovos, normal, vitaminado,

composto de matéria pnma de primeira qualidade, sás

e limpas, isentas de malerial tenoso, parasitas.

embalado êm pacotes com 500 gr aproximadamente.

A composição centesimal apmximada deverá ser:
proleínas = 12,59; lipídios =29; e glicídios =739

JOIA PCTE 1,90 3,15

814 Macanão tipo espaguete secâ, com ovos Contendo

como ingredientes básicos: Íarinha de trigo especial e
ovos, sem adição de mrantes. Livre de matéria

tenosa, parasitos, larvas e defitos animâis e vegetais.

Cor: ligeiramente amarelada, sabor e odor
característim. Tempo de cozimento: 10 minutos.

Contendo peso liquido de 5009r.

JOIA PCTE 1,90 3,15

CúUSULATERCEIRA

Ficam raüficadas lodas as demais condi@ mntidas na ata de registro de preços original,

\- exceto aquela alterada pelo presente termo.

E por ser vontade das parles e validade do que foi ajustado, lavrou-se o presente Termo em 02

(duas) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara 29 de setembro de 2021.

Gerenciador

G n'4.039.382{ SSP/PR

A N SIDNEI Arranàdo de foÍmà digitàl

TEODORO
por Âl"YsON SlDNEl
ÍEODORO

ANTUNE5:09824 ANTUNES!e8246r2er 2

612s12 ?iÍriTl.tr"
Alyson Sidnei Teodoro Antunes

Empresa: Alyson Sidnei Teodoro Antunes - Comercio de Alimentos e Materiais de Limpezâ - Eireli

CNPJ: 37.516.9í/0001-6'1

BeneÍiciária da Ata

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, A - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - g - E-mail - licitâcao@nsb.or.oov.br - Site - www.nsb.pr.oov.br
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