
Protocolo 5.575/2022

De: Alfalagaos Ltda

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos 

Data: 27/05/2022 às 14:21:38

Setores (CC):

SMA-LC-ALT

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMA-PGM, SMS-AS-AF-CAF, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA

Licitação - Reequilíbrio Econômico e Financeiro

Entrada*: 

Site

 

Prezados, Boa tarde!

 

 

Segue anexo, solicitação de reequilíbrio econômico financeiro relacionado ao

 

PREGÃO ELETRÔNICO 146/2021

 

 

PROCESSO 368/2021

 

 

Pedimos gentilmente que avaliem e nos posicionem, otimizando o acordo entre as partes.
Caso não seja o responsável, gentileza encaminhar aos cuidados do mesmo.

Gratos por sua compreensão

 

 

Aguardo retorno.
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Atenciosamente, 

 

Adriana Tiengo

 

Anexos:

NFE_ANTERIOR.pdf

NFE_ATUAL.pdf

REEQUILIBRIO_ECONOMICO_FINANCEIRO.pdf
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À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
 
PREGÃO ELETRÔNICO 146/2021 
PROCESSO 368/2021 

 
 ALFALAGOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 

05.194.502/0001-14, estabelecida na Avenida Alberto Vieira Romão, n. 1700 – Distrito 
Industrial, na cidade de Alfenas/MG, CEP 37.135.516, doravante simplesmente 
denominada Contratada, devidamente representada, vem respeitosamente à presença 
de Vossa Senhoria, formular o presente PEDIDO DE REEQUILIBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO DO ITEM 19- ALGODAO HIDROFILO 500G, pelos fatos e fundamentos a 
seguir expostos. 

 
DOS FATOS 
 
          A licitante já qualificada acima participou do processo licitatório em epigrafe no 
qual seu objetivo é o registro de preço para eventual aquisição de materiais hospitalares. 
          A empresa Alfalagos por sua vez, ao verificar que o objeto do edital se enquadrava 
em sua área de atuação, ingressou no processo, sagrando-se vencedora de alguns itens, 
os quais lhes foram adjudicados ao final. 
 
         Ocorre que os itens supracitados, sofreram variações em seu valor de custo, de tal 
modo que o preço ofertado não mais se compactua com o valor de mercado, uma vez 
que conforme se comprovará na sequência, o valor cotado à época da licitação não 
supre mais os custos dos itens, gerando um desequilíbrio contratual e causando um 
déficit significativo a licitante. 

 

DO DESEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO 

Como é de conhecimento, a todo o momento diversos produtos sofrem alteração 
de preços, pois são influenciados por questões mercadológicas e políticas vividas no país 
e no mundo. 

 
Os materiais, que são objetos do presente requerimento não fogem a regra, sendo 

um dos produtos mais afetados, tendo em vista que em sua maioria dependem de 
insumos importados de outros países para fabricação. 

 
Diante disso, os preços praticados em diversos itens na época da participação do 

certame sofrem alterações de acordo com a situação mundial, no qual podem se tornar 
extremamente onerosas para execução das obrigações por parte da Licitante. 

 

1Doc:  Protocolo 5.575/2022  |  Anexo: REEQUILIBRIO_ECONOMICO_FINANCEIRO.pdf (6/7)        5/40



  
 

 

         Como é sabido desde o final do ano de 2019, o mundo está enfrentando uma grave 
crise sanitária relacionada ao surgimento da doença COVID-19, o que vem gerando uma 
série de transtornos, principalmente na área médico hospitalar. 
 
 

  Devido à fácil disseminação e as incertezas acerca da fabricação, distribuição e 
eficácia das vacinas para prevenção da aludida doença, em uma tentativa de controle 
da dispersão do contágio, grande parte dos países, incluindo o Brasil, se vê em obrigados 
a isolar parte de população em suas residências e restringir as importações e 
exportações de diversos itens, tentando desta forma evitar que muitas pessoas 
mantenham contato uma com as outras, para que o vírus se dissemine o menos possível, 
porém desta forma as indústrias, os importadores e produtores tem dificuldades em 
manter seus negócios, pois a capacidade produtiva foi consideravelmente diminuída em 
razão das restrições atuais. 

 
          Atualmente a Índia e a China, respondem por 85% dos insumos para fabricação de 
medicamentos e materiais hospitalares no Brasil, porém com o surgimento da Pandemia 
ambos os Países foram extremamente afetados e viram suas demandas aumentarem 
exacerbadamente, o que vem acarretando um desabastecimento de insumos 
importados pelo Brasil. 
 
          Tais fatos são amplamente divulgados pela mídia nacional e internacional, como 
se pode verificar por matéria publicada em site da UOL recentemente, com o título 
“Falta matéria-prima para 68% da indústria retomar produção após a pandemia”, no 
qual cita a dificuldade enfrentada pelas industrias em adquirir matéria prima para 
fabricação de itens em geral:  
 

Em processo de retomada das atividades após o auge da crise 
econômica do coronavírus, o setor industrial brasileiro enfrenta 
agora a falta de matéria-prima e o aumento de preço dos produtos 
necessários para a produção. De acordo com dados de sondagem 
especial da CNI (Confederação Nacional da Indústria), 68% das 
empresas estão com dificuldade para comprar matérias primas no 
mercado nacional. Dentre as empresas que utilizam insumos 
importados regularmente, 56% relataram dificuldade. 
(https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/10/23/ind
ustria-coronavirus-crise-materia-prima-insumos-pesquisa-
cni.htm) 

 
         Não é novidade que com a alta demanda e baixa disponibilidade de produtos, vem 
à tona a velha premissa comercial, a lei da oferta e da demanda, influenciando nos 
preços dos produtos, resumindo se o insumo para fabricação de determinado produto 
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falta ou tem sua procura aumentada aquele que detém a produção para o fornecimento 
dos mesmos aumenta seu preço, o qual é repassado aos importadores, laboratórios e 
fabricantes que sucessivamente repassam aos distribuidores que é o caso da licitante 
que não produz os itens que comercializa, sendo somente distribuidora destes, porem 
sofre com o grande impacto causado pelos aumentos nos custos dos itens que distribui, 
uma vez que possui contratos com seus clientes por preço determinado. 
 
         Como pode ser verificado pela planilha demonstrativa os custos dos produtos aqui 
elencados que ordeiramente já sofrem alterações em seus valores, foram duramente 
impactados com o as incertezas acerca da doença em questão, sofrendo com aumento 
repentino e superior ao que poderia ser previsto por qualquer distribuidor quando do 
envio das propostas no certame. 
 
         Assim, conforme os fatos narrados, visando à manutenção da obrigação pactuada 
entre as partes, a fim de garantir as condições iniciais do contrato, resguardar a saúde 
financeira da Licitante e o maior interesse público, com o intuito de não causar eventual 
desabastecimento nos Órgãos Públicos neste momento tão delicado, se faz necessário 
o deferimento do reequilíbrio econômico financeiro dos itens supramencionados. 
 
         O Nobre Jurista Celso Antônio Bandeira de Mello nos traz o conceito do instituto 
do equilíbrio econômico-financeiro como “a relação de igualdade formada, de um lado 
pelas obrigações assumidas pelo contratante no momento do ajuste e, de outro, pela 
compensação econômica que lhe corresponderá1”  
 
         O equilíbrio econômico financeiro visa justamente equilibrar a relação exercida 
entre as partes, no qual o contratado se compromete a cumprir com os encargos do 
contrato e a Administração efetuar a justa remuneração.  
 
        A garantia do equilíbrio da equação econômico-financeira estabelece, portanto, 
que o contratante altere a remuneração do contratado sempre que sobrevier 
circunstância excepcional capaz de tornar mais onerosa a execução, como é o caso que 
vem ocorrendo devido as incertezas e imprevisibilidades causadas em todo o mercado 
devido a Pandemia do Covid-19.  

                                                           
1MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 20ª ed., São Paulo: Malheiros, 

2006, p. 603 
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             A manutenção e preservação do equilíbrio contratual é garantida 
constitucionalmente através do artigo 37, inciso XXI, como também legalmente, através 
da lei 8666/93, artigo 65, inciso II, alínea “d”2 e Decreto 7892/2013 artigo 17 caput3. 
 

O próprio TCU prevê a possibilidade de revisão a qualquer tempo, vez que 
prevalece a garantia do equilíbrio econômico-financeiro mitigando o princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório face o princípio da vedação ao 
enriquecimento sem causa. Vejamos: 

 
As cláusulas de reajuste contratual podem e devem ser revistas 
a qualquer tempo, em respeito à prevalência da garantia de 
manutenção da equação econômico-financeira do contrato. 
Deve-se, assim, rejeitar a vinculação ‘cega’ ao ato convocatório, 
à vista da preponderância do princípio do equilíbrio contratual 
em conjunto com o princípio da vedação de enriquecimento sem 
causa. (TCU - Acórdão 36/2008-Plenário, Data da sessão: 
23/01/2008, relator: Raimundo Carreiro) 
 

        O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais pontua que a recomposição do 
equilíbrio econômico financeiro rompido durante a execução contratual trata-se de uma 
obrigação, não podendo ser considerada mera faculdade dos contratantes. 
 

“Ao se interpretar mencionada regra presente na Lei nº 8.666/93 
com base no dispositivo constitucional transcrito, infere-se que a 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, 
eventualmente rompido durante a execução contratual, consiste 
em obrigação legal relativa à gestão do contrato administrativo, 
não podendo ser considerada mera faculdade ao dispor dos 
contratantes. ” (Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 
Processo 811939, Relator: Cons. Antônio Carlos Andrada.)  
 

                                                           
2 Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 

seguintes casos: II - por acordo das partes: d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram 

inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da 

obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato, na 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 

fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 
3Art. 17. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão 

gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea 

“d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 
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         Dessa maneira, se faz obrigatório a realização do reequilíbrio econômico sempre 
que a equação contratual for alterada e ocorra um desequilíbrio no inicialmente 
pactuado entre as partes. 

A própria Advocacia Geral da União emitiu o PARECER nº. 261/2020/CONJUR-
MINFRA/CGU/AG, no qual reconhece e configura a doença COVID-19 por si só como 
caso de força maior ou caso fortuito para concessão de reequilíbrio econômico 
financeiro, consubstanciando em álea extraordinária aplicando-se a teoria da 
imprevisão. 

 Ainda assim, o presente caso enquadra-se aos fatos supervenientes, no qual, 
novamente, segundo a jurisprudência ora elencada, consiste em alteração 
mercadológica imprevisível, ou previsível, mas de consequências incalculáveis que 
prejudiquem a execução contratual. Vejamos: 
 

“Por fim, a álea extraordinária remete às causas estranhas à 
vontade das partes que alteram a equação econômico-financeira 
do contrato administrativo. Com base na literatura sobre o tema, 
agruparemos esses eventos nos gêneros caso fortuito ou força 
maior, fatos supervenientes imprevistos e sujeições imprevistas... 
...Os fatos supervenientes imprevistos, também chamados de 
álea econômica, são alterações mercadológicas imprevisíveis, ou 
previsíveis, mas de consequências incalculáveis, as quais 
prejudicam a execução contratual pelo particular nas condições 
originalmente avençadas. O exemplo mais comum é a inflação. 
“(Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Processo 811939, 
Relator: Cons. Antônio Carlos Andrada.) (grifo nosso) 
 

Na questão em tela a revisão no preço é necessária para manutenção das 
condições empresariais, tendo em vista que acarretará danos irreversíveis a empresa, 
pois se mantiver o valor ganho, contabilizando os impostos e custos incidentes sobre os 
produtos, ocorrerá um déficit extremamente alto para a Contratada, como também 
gerará vantagem excessiva para o Ente Público, configurando enriquecimento sem 
causa, uma vez que demonstrado o desequilíbrio contratual e o prejuízo que causaria a 
licitante, o Ente Público ainda sim usar de seu poder discricionário e obrigar a licitante a 
fornecer o item por valor inferior ao custo, estaria conscientemente causando prejuízo 
a terceiros, podendo ser objeto de investigação junto ao Tribunal de Contas. 

 
Ora nobre julgador, não havia como prever tamanha oscilação nos preços dos 

itens licitados, a contratada quando do envio da proposta utiliza o preço atual do 
mercado para formular sua proposta, bem como insere uma margem de proteção para 
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casos comuns de variação nos preços dos itens, porém no presente caso a variação foi 
demasiadamente superior ao que poderia ser previsto por qualquer empresa do ramo. 

 
De outra forma, além das questões da pandemia, como amplamente 

demonstrado, a própria alteração de preço por si só da ensejo ao reequilíbrio 
econômico, pois não há como prever todas as alteração que poderão sobrevir nos 
preços, bem como que as ocorridas no presente feito trazem consequências desastrosas 
e incalculáveis a atividade empresarial, pois afiguram-se em álea econômica 
extraordinária a ser suportada pelo Empresário, impedindo a execução do contrato. 

 
Para elucidar as questões acima tecidas, trazemos abaixo planilha elencando os 

itens que se enquadrarão nos termos do presente documento, demonstrando a 
necessidade da recomposição do preço, no qual devem ser reequilibrados conforme o 
permitido em lei, mantendo o mesmo padrão de composição quando da participação 
inicial no certame, inclusive não havendo nenhuma alteração no lucro. 

 
Restando demonstrado tanto à ocorrência do fato quanto o cabimento da 

recomposição pretendida e sua adequação ao regramento jurídico, devendo ser 
encarada como um direito da Contratada, bem como um dever da Administração 
Pública, independente de previsão contratual, entendimento este que está em 
conformidade com a melhor doutrina sobre a questão. 
 

Outros princípios que devem ser observados são o Princípio da Moralidade e da 
Probidade Administrativa, os quais nos remetem que as condutas dos licitantes e dos 
agentes públicos devem ser compatíveis com a moral, ética, bons costumes e 
honestidade. 

 
Cabe agora ao Órgão Público pautando-se nos princípios acima discorridos 

analisar os fatos que comprovam o desequilíbrio e acatar o pedido da licitante, 
reequilibrando os preços conforme a planilha demonstrativa encaminhada. 

 
Deve-se reforçar que em nenhum momento o intuito foi causar prejuízos ao Ente 

Público e sua População, e sim reequilibrar as relações inicialmente pactuadas de modo 
que não ocorra nenhuma vantagem entre as partes, uma vez que o fato ocorrido é 
alheio a vontade da licitante e pode lhe causar grandes prejuízos sem que nada tenha 
concorrido para tanto. 

 
Acatar o pleito é medida que se faz urgente e necessária. 

 
 Portanto, tendo como norte o princípio da eficiência, do equilíbrio contratual, 

e da Moralidade cabe à Administração Pública analisar com presteza o presente pedido, 
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de modo a não prejudicar a boa execução do contrato e a evitar prejuízos de ordem 
financeira à Contratada. 

 
Solicitamos encarecidamente, a suspensão da emissão de ordens de 

fornecimento que contenham os referidos itens até que seja analisado o requerimento 
e exaurida decisão pela Administração Pública acerca das solicitações, sob pena de 
comprometer o equilíbrio contratual, bem como os princípios da lealdade, boa-fé e da 
moralidade. 
 
 
DA PLANILHA DEMONSTRATIVA 
 

 
 

 
 
 
DOS PEDIDOS 
 

Diante da justificativa, fundamentos e documentos que comprovam as 
alegações, bem como amparado por legislação especifica e considerando o ótimo 
relacionamento entre as partes, requer que seja recebida e reconhecida a presente 
solicitação efetuando o reequilíbrio econômico-financeiro dos produtos 
supramencionados conforme planilha demonstrativa acima. 
 Portanto pedimos a compreensão do relatado, uma vez que o fato ocorrido foi 
provocado por motivos fortuitos à vontade desta empresa. 

Considerando a elevada estima por este órgão, desde já agradecemos e 
aguardamos o parecer. 
 

Nestes termos,  
 
Pede e Aguarda Deferimento 
 

Alfenas, 27 de maio de 2022 
_________________________________ 

 
ALFALAGOS LTDA. 

CNPJ nº 05.194.502/0001-14 

N ITEM DESCRIÇÃO
NF 

ANTERIOR
VALOR NF 
ANTERIOR

ICMS 
(12%)

CUSTO 
OPERACIONAL 

(18%)
LUCRO

VALOR 
GANHO

NF ATUAL
VALOR NF 

ATUAL
ICMS 
(12%)

CUSTO 
OPERACIONAL 

(18%)
LUCRO

VALOR 
REAJUSTADO

2,052 -1,23 12,22

NATANAEL 

PEREIRA:50269054634

Assinado de forma digital por 

NATANAEL PEREIRA:50269054634 

Dados: 2022.05.27 11:50:08 -03'00'
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  Protocolo 1- 5.575/2022

De: Bianca N. - SMA-LC-ALT

Para: SMS-AS-AF-CAF - CAF  - A/C Eleandro T.

Data: 30/05/2022 às 11:48:06

 

Bom dia!

Segue pedido de reequilibrio de preços para análise e parecer da secretaria.

Att

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo
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  Protocolo 2- 5.575/2022

De: Joceli C. - SMS-AS-AF-CAF

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos 

Data: 01/06/2022 às 16:38:12

 

A Central de Abastecimento Farmacêutico avaliou a proposta da empresa conforme a documentação enviada e
manifesta - se não favorável ao realinhamento  total  de R$ 12,22 e sim ao valor R$ 11,65. 

DESCRITIVO
VALOR PAGO
ANTES DO PE

VALOR PAGO NA
LICITAÇÃO

VALOR PAGO
PÓS LICITAÇÃO

VALOR
SOLICITADO

VALOR
SUGERIDO PELA
CAF

ALGODÃO ROLO R$ 8,40 R$ 9,87 R$ 10,18 R$ 12,22 R$ 11,65

_

Joceli Nunes de Camargo 

Atendente de Farmácia

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Joceli Nunes de Camargo 01/06/2022 16:38:24 1Doc JOCELI NUNES DE CAMARGO CPF 010.XXX.XXX-94

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: A94E-60CA-65E3-020C 
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  Protocolo 3- 5.575/2022

De: Bianca N. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 02/06/2022 às 10:47:39

 

Segue pedido de reequilibrio de preços para análise e parecer jurídico.

Att

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo
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  Protocolo 4- 5.575/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 06/06/2022 às 11:31:12

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0802_2022_Prot_5575_Reequilibrio_a_partir_do_protocolo_Alfalagos_algodao_deferimento_parcial.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 06/06/2022 11:31:42 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: D310-652E-2CB3-ED68 
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PARECER JURÍDICO N.º 0802/2022 
 
 
PROCESSO Nº :  5575/2022 
REQUERENTE :  ALFALAGOS LTDA 
INTERESSADA :  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
ASSUNTO :         REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
 
 
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de pedido formulado pela empresa ALFALAGOS LTDA, em face da Ata 

de Registro de Preços nº. 1012/2021 (Pregão Eletrônico nº. 146/2021), no qual pretende o ree-
quilíbrio econômico-financeiro ao item 01: 

 
 Item 19: Algodão hidrófilo, da marca Nathy, ao custo de R$ 9,87 para R$ 12,22. 

 
Alega que o custo do produto aumentou significativamente, por motivos de força 

maior, ou seja, pelo aumento do custo de produção para o fabricante devido à atual crise em 
saúde pública ocasionada pela Covid-19, contratempos tais que causaram revisão considerá-
vel nos preços, anexando Notas Fiscais anteriores e posteriores ao referido aumento. 
 

A CAF manifestou-se demonstrando ser parcialmente favorável ao pedido. 
 
É o relatório. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

Sobre a recomposição ou revisão do preço, destacam-se, porque oportunos, os 
ensinamentos de Hely Lopes MEIRELLES sobre o tema: 

 
A revisão do contrato, ou seja, a modificação das condições de sua execução, pode ocorrer 
por interesse da própria Administração ou pela superveniência de fatos novos que tor-
nem inexequível o ajuste inicial. A primeira hipótese surge quando o interesse público 
exige a alteração do projeto ou dos processos técnicos de sua execução, com aumento 
dos encargos ajustados; a segunda, quando sobrevêm atos do Governo ou fatos materi-
ais imprevistos e imprevisíveis pelas partes que dificultam ou agravam, de modo excep-
cional, o prosseguimento e a conclusão do objeto do contrato, por obstáculos intranspo-
níveis em condições normais de trabalho ou por encarecimento extraordinário das obras 
e serviços a cargo do particular contratado, que impõem uma recomposição dos preços 
ajustados, além do reajuste prefixado.1 (grifos do autor). 
 
Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO assevera que a recomposição ou revisão de 

preços, tem lugar naqueles casos em que a manutenção do “(...) equilíbrio econômico-

                                                 
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 33 ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 244. 
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financeiro não pode ser efetuada ou eficazmente efetuada pelos reajustes, pois trata-se de 
considerar situações novas insuscetíveis de serem por estes corretamente solucionáveis.”2 

 
Em síntese, a recomposição dos preços, em um de seus campos de abrangência, 

traduz-se na compensação dos prejuízos arcados pela ocorrência de fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis. 

 
A lei autoriza o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos (arti-

gos 37, inciso XXI, da CRFB/883; e 65, inciso I, letra d, da Lei n.º 8.666/93, com redação dada 
pela Lei n.° 8.883/944), além de haver previsão na Ata de Registro de Preços nº. 412/2019, em 
sua Cláusula Sétima, de acompanhamento periódico dos preços praticados no mercado. 

 
Através da revisão de preços, o contratado pretende repassar o aumento dos insu-

mos, por fatores alheios à sua vontade e supervenientes à contratação, para a Administração 
Pública, de maneira a reequilibrar a equação econômico-financeira. Este é o entendimento, 
dantes sinalizado, de Marçal JUSTEN FILHO: 

 
(...) em muitos casos, a previsão original do prazo necessário à execução do contrato exclui o 
cabimento do reajuste. Mas podem sobrevir eventos que exijam o prolongamento dos prazos 
contratuais. Em tal hipótese, não caberá aplicar o reajuste por ausência de previsão contratu-
al. Mas o particular manterá o direito à compensação pelas perdas derivadas da inflação. A 
solução será promover a revisão de preços, que poderá seguir exatamente os mesmos critérios 
do reajuste.5      

 
Hely Lopes MEIRELLES afirma que a recomposição de preços por fatos 

supervenientes, que antes só se fazia por via judicial, é, modernamente, admitida por 
aditamento ao contrato, “(...) desde que a Administração reconheça e indique a justa causa 
ensejadora da revisão do ajuste inicial”.6 Nesse particular, é louvável a iniciativa da 
Requerente de tentar, amigavelmente, a recomposição de preços perante a Administração.  

 
O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato nada mais é do que a aplicação da 

cláusula rebus sic stantibus (“enquanto as coisas assim estiverem”), que designa, moderna-

                                                 
2 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, p. 598. 
3 “Art. 37. (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 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 permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” 

4 “Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos: I - unilateralmente pela Administração: (...) d) para restabelecer a relação que as partes 
pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências 
incalculáveis, retardadores 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.” 

5 JUSTEN FILHO, Marçal. Op. cit., p. 655. 
6 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 245. 

1Doc:          17/40



 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 3 de 4 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
 

mente, a Teoria da Imprevisão. Em princípio, tal teoria, de origem francesa, propunha-se a 
estabelecer uma partilha de prejuízos entre Administração e a contratada. Hodiernamente, o 
entendimento é de que a cláusula serve para reajustar a normalidade dos contratos. Celso 
Antônio BANDEIRA DE MELLO comenta que a cláusula: 

 
(...) converteu-se em fórmula eficiente para garantir integralmente o equilíbrio econômico-
financeiro avençado ao tempo da constituição do vínculo, vale dizer: instrumento de recom-
posição do equilíbrio estabelecido, o que, no fundo, nada mais representa senão prestigiar o 
significado real do consensus expressado no contrato, pela restauração dos termos da equiva-
lência inicial, ou seja, de sua normalidade substancial.7 
 
Todavia, para que o pleito seja deferido, cabe à contratada demonstrar, de forma 

inequívoca, a ocorrência do fato imprevisível ou, se previsível, de consequência incalculável, 
bem assim a demonstração concreta que passou a pagar mais ao prestar o serviço ou fornecer 
o produto.  

 
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná consolidou-se no 

sentido de que a comprovação desses prejuízos deve ser cabal, com apresentação, em 
especial, das notas fiscais/recibos, além dos demonstrativos que atestem a disparidade entre 
preços de mercado à época da elaboração do cronograma físico financeiro e a data da efetiva 
contratação de mão de obra ou aquisição de insumos.  

 
A título ilustrativo, cita-se decisão proferida pela Quinta Câmara Cível, na Apelação 

Cível n.º 0483929-4, relatoria do Desembargador Luiz Mateus de Lima, j. 14/07/2009, cujos 
trechos da ementa e voto transcrevem-se:  

 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LICITAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVI-
SÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE PREJU-
ÍZOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora tenha restado demonstrado 
que houve aumento nos preços dos insumos e materiais utilizados na execução das obras, 
bem como que foram utilizados materiais em quantidade superior à prevista no certame lici-
tatório, não ficou comprovado que tais fatos abalaram o equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos. (...)8 (g.n.) 
 
No presente caso, alega a Requerente que o aumento do custo do produto ocorreu 

após a contratação com o Município e mais intensamente após a pandemia do COVID-19, o 
que evidencia um fator extraordinário que lhe causou oneração excessiva. Não se desconhece 
da atual situação de pandemia vivenciada pela saúde pública mundial, fato que vem influ-
enciando consideravelmente na comercialização desse e de outros produtos hospitalares, 
descartáveis e de higienização. 

                                                 
7 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Op. cit., p. 615. 
8 Disponível em: <http://www.tj.pr.gov.br/portal/judwin/consultas/jurisprudencia/Ju-risprudencia 

Detalhes.asp?Sequencial=8&TotalAcordaos=30&Historico=1&AcordaoJuris=831141>. Acesso em: 14 set. 2011. 
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Para provar suas alegações fáticas, anexou Notas Fiscais anteriores e posteriores ao 

referido aumento, representando elevação do custo de aproximadamente 21,19% no item 19, 
sendo que a CAF manifestou-se pela parcial compatibilidade do valor pleiteado pela contra-
tada, recomendando que o valor passe de R$ 9,87 para R$ 11,65. Assim, mostra-se adequada 
a recomposição no preço do produto acima, conforme o valor verificado pela área técnica. 

 
Ressalva-se, no entanto, que em razão da natureza essencial e de uso contínuo do 

objeto registrado, a recomposição do preço a ser praticado em relação à Ata de Registro de 
Preços nº. 1012/2021 deverá incidir a partir da data do protocolo objetivando-se o atendi-
mento das regras de contabilidade pública, que estabelecem o empenho prévio ao forneci-
mento do produto e a emissão da Nota Fiscal correspondente, além do cumprimento dos 
prazos contratados pelas partes. 

 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, com arrimo nos artigos 37, inciso XXI, da Constituição Federal e 

65, inciso I, letra d, da Lei n.º 8.666/1993, opina-se pelo DEFERIMENTO PARCIAL do reequilíbrio 
econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços nº. 1012/2021 (Pregão Eletrônico nº. 
146/2021), formulado pela empresa ALFALAGOS LTDA, a ser praticado a partir da data do 
protocolo, no item: 

 
 Item 19: Algodão hidrófilo, da marca Nathy, ao custo de R$ 9,87 para R$ 11,65. 

 
Nos termos do § 2º do art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, necessário encaminhamento para 

a Autoridade Competente (Prefeito Municipal), para que previamente autorize o aditamento. 
 
Em caso de concordância do Prefeito Municipal, dê-se ciência ao Controle Interno, 

por força do art. 83, § 2º, da Lei Orgânica Municipal.9  
 
É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 

 
Francisco Beltrão/PR, 06 de junho de 2022.  
 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
       DECRETOS 040/2015 - 013/2017 
                      OAB/PR 41.048 

                                                 
9 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da 

despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, 
bem como a perfeita execução dos contratos de que seja parte o Município.” 
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  Protocolo 5- 5.575/2022

De: Alfalagaos Ltda

Para:  -  

Data: 06/06/2022 às 15:15:58

 

Boa tarde!

Prezados,

Tendo em vista a impossibilidade em acatar o valor ofertado pelo Ente Público para o item 19-
ALGODÃO HIDROFILO 500G, venho requerer a DESISTÊNCIA/CANCELAMENTO do item da Ata de Registro de
Preço 1012/2021 envio a documentação pertinente anexada.

Desde já agradeço!

Atenciosamente, 

Adriana Tiengo - 

setor Jurídico/ contratos Alfa Lagos

Anexos:

NFE_ANTERIOR.pdf

NFE_ATUAL.pdf

PLANILHA_REAJUSTE_LIC_8821.xlsx

REQUERIMENTO_DE_CANCELAMENTO.docx
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lil1tt2021 13114i2021001

004

17.0ô2,50

i7.062.50

17.062.50 003 17 -462,50

BASE DE DO iCI\4S VALOR DO iCÍ\,,lS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

68.250,00 8.190,00 0,00 0,00 68.250,00

VALOR DO FRETE

0,00
VALOR DO SEGURO

0,00
DESCONTO

0,00
OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI

0,00
VALOR TOTAL DA NOTA

68.250,00

FRETE POR

0-Emitente

ANTT DO UF CNPJ / CPF

[4t lN UF INSCRIÇAO ESTADUAL

410 00

fUANTIDADE ]ESPECIE

hror-uve s
PESO BRUTO

4.050,000

PESO LIQUIDO

4.050.000

DEscRrÇÃo ]o FRoDUro / sERV|Ço NCI/ / SI csl CFOP U NID OTDE VL- UNITÁR]o VL. TOTAL BC,]C MS VL, ICIJS V,iPI
AL O,
iC NIS

ALIQ,

000 10.00íJ0

,fx-

't05,0000

u U( t ()
1.050.00

RL

'1.050,00

I 1048
3:& t;64 r

FD

FD 400.0000.,|; ;..,19t'oooo
67.200,00 67.200,00

(v+

INSCR ÇÁo [íUNIcIPAL

99004992
TCTAL DOS SERVIÇOS DE cÁLcuLo Do tssoN DO ]SSQN

0,00 0,00 0.00

COMPLEMENTARES

;'âlr. aproxinrado dos mposlost 0,00
RESERVADO AO FISCO

PCG Engenharla de S stenras Ltdâ',,,.r'..i, ....-

INSU.ES I AUUAL UU SUBS I

ALFENAS

aa2

0,00

&s
c*--
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RECEBEMOS DE ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/05/2022 VALOR TOTAL: R$ 56.500,00 DESTINATÁRIO: ALFALAGOS LTDA - AV
ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700 DISTRITO INDUSTRIAL ALFENAS-MG

NF-e
Nº. 000.027.477

Série 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT

AV GOVERNADOR NILO COELHO, 6
DISTRITO INDUSTRIAL - 53520-810

ABREU E LIMA - PE Fone/Fax: 8130732250

DANFE
Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº. 000.027.477
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2622 0521 1726 7300 0107 5500 1000 0274 7717 7449 0000
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220044929736  -  18/05/2022 13:53:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL

059591447
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

99004992
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

21.172.673/0001-07
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

ALFALAGOS LTDA
CNPJ / CPF

05.194.502/0001-14
DATA DA EMISSÃO

18/05/2022
ENDEREÇO

AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700
BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL
CEP

37135-516
DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ALFENAS
UF

MG
FONE / FAX

8130732250
INSCRIÇÃO ESTADUAL

161892410050
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 25/05/2022
Valor R$ 56.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS

56.500,00
VALOR DO ICMS

6.780,00
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00
VALOR DO ICMS SUBST.

0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00
V. ICMS UF REMET.

0,00
V. FCP UF DEST.

0,00
VALOR DO PIS

932,25
V. TOTAL PRODUTOS

56.500,00
VALOR DO FRETE

0,00
VALOR DO SEGURO

0,00
DESCONTO

0,00
OUTRAS DESPESAS

0,00
VALOR TOTAL IPI

0,00
V. ICMS UF DEST.

0,00
V. TOT. TRIB.

0,00
VALOR DA COFINS

4.294,00
V. TOTAL DA NOTA

56.500,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE

0-Por conta do Rem
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

290
ESPÉCIE

VOLUMES
MARCA

NATHY
NUMERAÇÃO PESO BRUTO

2.700,000
PESO LÍQUIDO

2.700,000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

VALOR
DESC

B.CÁLC
ICMS

VALOR
ICMS

VALOR
IPI

ALÍQ.
ICMS

ALÍQ.
IPI

11045 FD ALGODAO CARD HID NATHY 100G BOLA
5PACKS CADA C/10UND TOTAL 50UN/FD
vBCFCP: 0,00; pFCP: 0,0%; vFCP: 0,00;

52030000 000 6101 FD 40,0000 140,0000 5.600,00 0,00 5.600,00 672,00 12,00

11048 FD ALGODAO CARD HID NATHY 500G ROLO
20UN/FD
vBCFCP: 0,00; pFCP: 0,0%; vFCP: 0,00;

52030000 000 6101 FD 250,0000 203,6000 50.900,00 0,00 50.900,00 6.108,00 12,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00
RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/05/2022 as 14:27:03  Notas fiscais gerenciadas pelo Arquivei - www.Arquivei.com.br Powered by NFePHP®
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  Protocolo 6- 5.575/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-PGM - Procuradoria Geral do Municipio  - A/C Camila B.

Data: 06/06/2022 às 15:21:59

 

Em virtude da manifestação da Contratada, restituo o protocolo à Procuradoria para análise.

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico
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  Protocolo 7- 5.575/2022

De: Camila B. - SMA-PGM

Para: SMS-AS-AF-CAF - CAF 

Data: 07/06/2022 às 10:21:18

 

À CAF para efetuar esclarecimentos a respeito do valor sugerido para recomposição de R$ 11,65 e que não foi aceito
pela empresa, devendo manifestar-se, ainda, acerca da possibilidade de aceitação do valor inicialmente solicitado
pela empresa de R$ 12,22, tendo em vista o disposto nas seguintes cláusulas da ARP 1012/2021:

11.3.1. Procedente o pedido, o Município de Francisco Beltrão poderá efetuar a revisão do preço registrado no
valor pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou
apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado, para a garantia do equilíbrio
econômico-financeiro.

11.3.1.1. Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pelo Município de Francisco Beltrão, o
fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.

Após, retornem a esta Procuradoria para análise.

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 
          Procuradora Geral
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  Protocolo 8- 5.575/2022

De: Joceli C. - SMS-AS-AF-CAF

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos 

Data: 10/06/2022 às 10:48:20

 

Realizado buscas de preços praticados no mercado atualmente o valor  que encontramos é superior ao solicitado
pela empresa conforme anexo. Portanto optamos pelo valor proposto inicialmente de R$ 12,22.

_

Joceli Nunes de Camargo 

Atendente de Farmácia

Anexos:

ALTERMED.pdf

POSSATTO.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Joceli Nunes de Camargo 10/06/2022 10:49:02 1Doc JOCELI NUNES DE CAMARGO CPF 010.XXX.XXX-94

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 19EC-7402-F79C-7AFD 
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Fone:

Att.Sr(a):

Atendendo a sua solicitação, fornecemos a seguir nossa Proposta Comercial para sua apreciação:

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

FRANCISCO BELTRAO

(46)3523-1847

- PR

00079

Seq Código Descrição Qtde U.M. R$ Unitario R$ Total

Rua Otaviano Teixeira 77.816.510/0001-66CNPJ/CPF:

A/C Joce

Proposta Comercial Nr. 57552

Qtde
por CX

 00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda

Estrada Boa Esperança, 2320

Fundo Canoas  Cep: 89163-554

RIO DO SUL - SC

Dados do Cliente:

-

Promotor do Setor: Marcos Daniel

(49)99186-3490Fone:

   1 10201           1               19,10000                19,10RL        1ALGODAO HIDROFILO 500 GR (ROLO) - MELHORMED-MINASREY

Valor Total da Proposta Comercial (R$):                19,10

1) O(s) produto(s) acima relacionado(s) pode(rão) sofrer variação em seu(s) saldo(s) de estoque;

3) Conforme RDC Anvisa, NÃO FRACIONAMOS EMBALAGENS, em caso de confirmação atentar-se a quantidade mínima da embalagem;

Condições Gerais da Proposta:

6) Frete:

7) Prazo Entrega:

8) Validade Proposta:

Nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário.

5) Condição de Pagamento:

Incluso (Valor mínimo para faturamento R$ 500,00);

A Confirmar (necessário confirmar disponibilidade de estoque);

30DD

Marcos

2) Esta proposta NÃO GARANTE ENTREGA IMEDIATA, é necessário confirmar disponibilidade de estoque no fechamento da compra;

Rio do Sul (SC), 09/06/20229) Local e Data da Proposta:

Proposta Gerada Por:

4) O(s) produto(s) será(ão) entregue(s) de acordo com o descrito em nossa Proposta Comercial;

1 (UM DIA) - Poderão ocorrer alterações de preços sem aviso prévio

Página: 0001

FONE: +55 (47) 3520 9000
Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas

Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil

CNPJ:  00.802.002/0001-02

IE: 25.314.899-5

licitacoes@altermed.com.br / altermed@altermed.com.br
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POSSATTO POSSATTO LTDA – EPP
DENTAL SOL SUL

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06          Inscr. Estadual: 90696291-88
Rua UNIÃO DA VITÓRIA, Nº 37 MINIGUAÇU – Fone (46) 3057-1881 

CEP: 85.605-586 –  Francisco Beltrão – Pr

Item Quantidade Unidade Produto Marca Valor Unit. Valor Total

1 1 Unidade Rolo de algodçao 500g NATALI R$ 14,90 R$ 14,90

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS

POSSATTO & POSSATTO LTDA-EPP
DENTAL SOL SUL

ROGERIO POSSATTO - Sócio Gerente
R.G.: 1.855.326, SSP/SC

CPF: 605.159.539-20 

Francisco Beltrão, 19 de junho de 2022

ORÇAMENTO

SOLICITANTE: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

R$ 14,90TOTAL:      

Rua: União da Vitória, n.º 37  - Miniguaçu  -  CEP: 85605-586
Francisco Beltrão/ PR     -     Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06   e-mail :  dentalsolsulfb@gmail.com

Assinado digitalmente por ROGERIO 
POSSATTO:60515953920
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI 
Multipla v5, OU=31420669000166, 
OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, 
CN=ROGERIO POSSATTO:60515953920
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Francisco Beltrão - PR
Data: 2022-06-09 14:56:29
Foxit Reader Versão: 10.0.0

ROGERIO 
POSSATTO:
60515953920
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  Protocolo 9- 5.575/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 15/06/2022 às 10:25:14

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0802_2022_Prot_5575_Reequilibrio_a_partir_do_protocolo_Alfalagos_algodao_deferimento_parcial.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 15/06/2022 10:25:41 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: EAC6-3F69-E4F6-922D 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 1 de 4 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
 

PARECER JURÍDICO N.º 0802/2022 
 
 
PROCESSO Nº :  5575/2022 
REQUERENTE :  ALFALAGOS LTDA 
INTERESSADA :  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
ASSUNTO :         REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
 
 
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de pedido formulado pela empresa ALFALAGOS LTDA, em face da Ata 

de Registro de Preços nº. 1012/2021 (Pregão Eletrônico nº. 146/2021), no qual pretende o ree-
quilíbrio econômico-financeiro ao item 01: 

 
 Item 19: Algodão hidrófilo, da marca Nathy, ao custo de R$ 9,87 para R$ 12,22. 

 
Alega que o custo do produto aumentou significativamente, por motivos de força 

maior, ou seja, pelo aumento do custo de produção para o fabricante devido à atual crise em 
saúde pública ocasionada pela Covid-19, contratempos tais que causaram revisão considerá-
vel nos preços, anexando Notas Fiscais anteriores e posteriores ao referido aumento. 
 

A CAF manifestou-se demonstrando ser parcialmente favorável ao pedido. 
 
É o relatório. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

Sobre a recomposição ou revisão do preço, destacam-se, porque oportunos, os 
ensinamentos de Hely Lopes MEIRELLES sobre o tema: 

 
A revisão do contrato, ou seja, a modificação das condições de sua execução, pode ocorrer 
por interesse da própria Administração ou pela superveniência de fatos novos que tor-
nem inexequível o ajuste inicial. A primeira hipótese surge quando o interesse público 
exige a alteração do projeto ou dos processos técnicos de sua execução, com aumento 
dos encargos ajustados; a segunda, quando sobrevêm atos do Governo ou fatos materi-
ais imprevistos e imprevisíveis pelas partes que dificultam ou agravam, de modo excep-
cional, o prosseguimento e a conclusão do objeto do contrato, por obstáculos intranspo-
níveis em condições normais de trabalho ou por encarecimento extraordinário das obras 
e serviços a cargo do particular contratado, que impõem uma recomposição dos preços 
ajustados, além do reajuste prefixado.1 (grifos do autor). 
 
Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO assevera que a recomposição ou revisão de 

preços, tem lugar naqueles casos em que a manutenção do “(...) equilíbrio econômico-

                                                 
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 33 ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 244. 

1Doc:          29/40
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financeiro não pode ser efetuada ou eficazmente efetuada pelos reajustes, pois trata-se de 
considerar situações novas insuscetíveis de serem por estes corretamente solucionáveis.”2 

 
Em síntese, a recomposição dos preços, em um de seus campos de abrangência, 

traduz-se na compensação dos prejuízos arcados pela ocorrência de fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis. 

 
A lei autoriza o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos (arti-

gos 37, inciso XXI, da CRFB/883; e 65, inciso I, letra d, da Lei n.º 8.666/93, com redação dada 
pela Lei n.° 8.883/944), além de haver previsão na Ata de Registro de Preços nº. 412/2019, em 
sua Cláusula Sétima, de acompanhamento periódico dos preços praticados no mercado. 

 
Através da revisão de preços, o contratado pretende repassar o aumento dos insu-

mos, por fatores alheios à sua vontade e supervenientes à contratação, para a Administração 
Pública, de maneira a reequilibrar a equação econômico-financeira. Este é o entendimento, 
dantes sinalizado, de Marçal JUSTEN FILHO: 

 
(...) em muitos casos, a previsão original do prazo necessário à execução do contrato exclui o 
cabimento do reajuste. Mas podem sobrevir eventos que exijam o prolongamento dos prazos 
contratuais. Em tal hipótese, não caberá aplicar o reajuste por ausência de previsão contratu-
al. Mas o particular manterá o direito à compensação pelas perdas derivadas da inflação. A 
solução será promover a revisão de preços, que poderá seguir exatamente os mesmos critérios 
do reajuste.5      

 
Hely Lopes MEIRELLES afirma que a recomposição de preços por fatos 

supervenientes, que antes só se fazia por via judicial, é, modernamente, admitida por 
aditamento ao contrato, “(...) desde que a Administração reconheça e indique a justa causa 
ensejadora da revisão do ajuste inicial”.6 Nesse particular, é louvável a iniciativa da 
Requerente de tentar, amigavelmente, a recomposição de preços perante a Administração.  

 
O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato nada mais é do que a aplicação da 

cláusula rebus sic stantibus (“enquanto as coisas assim estiverem”), que designa, moderna-

                                                 
2 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, p. 598. 
3 “Art. 37. (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 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 permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” 

4 “Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos: I - unilateralmente pela Administração: (...) d) para restabelecer a relação que as partes 
pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências 
incalculáveis, retardadores 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.” 

5 JUSTEN FILHO, Marçal. Op. cit., p. 655. 
6 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 245. 
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mente, a Teoria da Imprevisão. Em princípio, tal teoria, de origem francesa, propunha-se a 
estabelecer uma partilha de prejuízos entre Administração e a contratada. Hodiernamente, o 
entendimento é de que a cláusula serve para reajustar a normalidade dos contratos. Celso 
Antônio BANDEIRA DE MELLO comenta que a cláusula: 

 
(...) converteu-se em fórmula eficiente para garantir integralmente o equilíbrio econômico-
financeiro avençado ao tempo da constituição do vínculo, vale dizer: instrumento de recom-
posição do equilíbrio estabelecido, o que, no fundo, nada mais representa senão prestigiar o 
significado real do consensus expressado no contrato, pela restauração dos termos da equiva-
lência inicial, ou seja, de sua normalidade substancial.7 
 
Todavia, para que o pleito seja deferido, cabe à contratada demonstrar, de forma 

inequívoca, a ocorrência do fato imprevisível ou, se previsível, de consequência incalculável, 
bem assim a demonstração concreta que passou a pagar mais ao prestar o serviço ou fornecer 
o produto.  

 
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná consolidou-se no 

sentido de que a comprovação desses prejuízos deve ser cabal, com apresentação, em 
especial, das notas fiscais/recibos, além dos demonstrativos que atestem a disparidade entre 
preços de mercado à época da elaboração do cronograma físico financeiro e a data da efetiva 
contratação de mão de obra ou aquisição de insumos.  

 
A título ilustrativo, cita-se decisão proferida pela Quinta Câmara Cível, na Apelação 

Cível n.º 0483929-4, relatoria do Desembargador Luiz Mateus de Lima, j. 14/07/2009, cujos 
trechos da ementa e voto transcrevem-se:  

 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LICITAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVI-
SÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE PREJU-
ÍZOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora tenha restado demonstrado 
que houve aumento nos preços dos insumos e materiais utilizados na execução das obras, 
bem como que foram utilizados materiais em quantidade superior à prevista no certame lici-
tatório, não ficou comprovado que tais fatos abalaram o equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos. (...)8 (g.n.) 
 
No presente caso, alega a Requerente que o aumento do custo do produto ocorreu 

após a contratação com o Município e mais intensamente após a pandemia do COVID-19, o 
que evidencia um fator extraordinário que lhe causou oneração excessiva. Não se desconhece 
da atual situação de pandemia vivenciada pela saúde pública mundial, fato que vem influ-
enciando consideravelmente na comercialização desse e de outros produtos hospitalares, 
descartáveis e de higienização. 

                                                 
7 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Op. cit., p. 615. 
8 Disponível em: <http://www.tj.pr.gov.br/portal/judwin/consultas/jurisprudencia/Ju-risprudencia 

Detalhes.asp?Sequencial=8&TotalAcordaos=30&Historico=1&AcordaoJuris=831141>. Acesso em: 14 set. 2011. 
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Para provar suas alegações fáticas, anexou Notas Fiscais anteriores e posteriores ao 

referido aumento, representando elevação do custo de aproximadamente 21,19% no item 19, 
sendo que a CAF manifestou-se pela parcial compatibilidade do valor pleiteado pela contra-
tada, recomendando que o valor passe de R$ 9,87 para R$ 11,65. Assim, mostra-se adequada 
a recomposição no preço do produto acima, conforme o valor verificado pela área técnica. 

 
Ressalva-se, no entanto, que em razão da natureza essencial e de uso contínuo do 

objeto registrado, a recomposição do preço a ser praticado em relação à Ata de Registro de 
Preços nº. 1012/2021 deverá incidir a partir da data do protocolo objetivando-se o atendi-
mento das regras de contabilidade pública, que estabelecem o empenho prévio ao forneci-
mento do produto e a emissão da Nota Fiscal correspondente, além do cumprimento dos 
prazos contratados pelas partes. 

 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, com arrimo nos artigos 37, inciso XXI, da Constituição Federal e 

65, inciso I, letra d, da Lei n.º 8.666/1993, opina-se pelo DEFERIMENTO PARCIAL do reequilíbrio 
econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços nº. 1012/2021 (Pregão Eletrônico nº. 
146/2021), formulado pela empresa ALFALAGOS LTDA, a ser praticado a partir da data do 
protocolo, no item: 

 
 Item 19: Algodão hidrófilo, da marca Nathy, ao custo de R$ 9,87 para R$ 11,65. 

 
Nos termos do § 2º do art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, necessário encaminhamento para 

a Autoridade Competente (Prefeito Municipal), para que previamente autorize o aditamento. 
 
Em caso de concordância do Prefeito Municipal, dê-se ciência ao Controle Interno, 

por força do art. 83, § 2º, da Lei Orgânica Municipal.9  
 
É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 

 
Francisco Beltrão/PR, 15 de junho de 2022.  
 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
       DECRETOS 040/2015 - 013/2017 
                      OAB/PR 41.048 

                                                 
9 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da 

despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, 
bem como a perfeita execução dos contratos de que seja parte o Município.” 
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  Protocolo 10- 5.575/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-PGM - Procuradoria Geral do Municipio  - A/C Camila B.

Data: 20/06/2022 às 08:49:50

 

devolvo a pedido da Procuradoria

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico
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  Protocolo 11- 5.575/2022

De: Camila B. - SMA-PGM

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 21/06/2022 às 17:22:57

 

Segue parecer jurídico em substituição ao anexado anteriormente (Despacho 9) para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0872_2022_Reequilibrio_Alfalagos_algodao_complementacao.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 21/06/2022 17:23:22 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 53C4-EB1A-8007-F43A 
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PARECER JURÍDICO N.º 0872/2022 – COMPLEMENTAÇÃO  

 

 

PROCESSO Nº :  5575/2022 
REQUERENTE :  ALFALAGOS LTDA 
INTERESSADA :  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
ASSUNTO :         REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
 

 

 

Esta Procuradoria Jurídica Municipal complementa o Parecer Jurídico nº. 0802/2022, es-

pecificamente quanto ao reequilíbrio econômico-financeiro em relação à Ata de Registro de Pre-

ços nº. 1012/2021 (Pregão Eletrônico nº. 146/2021), firmada com a empresa acima nominada. 

 

Inicialmente, a Requerente apresentou pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do 

produto “algodão” no percentual de 21,9%, passando de R$ 9,87 para R$ 12,22. Contudo, em ra-

zão de pesquisa de mercado realizada pela CAF que resultou na média de R$ 11,65, esta Procura-

doria opinou pelo deferimento parcial do pedido em 15/06/2022, o que foi acatado pelo Prefeito 

na sequência. 

 

Irresignada, na data de 06/06/2022, a empresa reforçou a necessidade de ser acatado o 

valor pleiteado considerando os crescentes aumentos no custo dos produtos e materiais médico-

hospitalares, requerendo, portanto, a revisão do deferimento parcial do pedido ou o cancelamen-

to da ARP. 

  

Dessa forma, assiste razão à empresa requerente sobre a necessidade de reequilíbrio 

econômico no patamar solicitado, visto que houve nova manifestação da CAF reconhecendo a 

elevação do preço do produto acima do valor pleiteado. Ademais, a não aceitação da contrapro-

posta do Município dá ensejo à liberação do compromisso em fornecer o item, nos termos do item 

11.3.1.1 da ARP, a fim de evitar prejuízos reais à contratada. 

 

Diante do exposto e da documentação e motivação apresentadas, esta Procuradoria re-

considera o parecer anterior, opinando pelo DEFERIMENTO TOTAL do reequilíbrio econômico-

financeiro da Ata de Registro de Preços nº. 1012/2021 (Pregão Eletrônico nº. 146/2021), a ser 

praticado a partir do protocolo no item: 

 

- Item 19: Algodão hidrófilo, da marca Nathy, ao custo de R$ 9,87 para R$ 12,22. 

 

Sendo essas as razões complementares que esta Procuradoria entende importantes para 

o caso, é o parecer, submetido à elevada apreciação de V. Senhoria. 

 

Francisco Beltrão/PR, 21 de junho de 2022. 
 

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
      DECRETOS 040/2015 - 013/2017 
            OAB/PR 41.048 
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  Protocolo 12- 5.575/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Bianca N.

Data: 22/06/2022 às 14:36:23

 

Segue despacho 462 2022 para assinatura pelo Prefeito Municipal

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_462_2022_alfa.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 22/06/2022 15:45:14 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 0EAF-64ED-B842-D515 
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DESPACHO N.º 462/2022 
 

 
PROCESSO N.º :  5.575/2022 
REQUERENTE : ALFALAGOS LTDA 
LICITAÇÃO : ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 1012/2021 – PREGÃO N.º 146/2021 
INTERESSADO : SECRETARIA DE SAÚDE 
ASSUNTO :  REEQUILÍBRIO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo de reequilí-
brio à Ata de Registro de Preços n.º 1.012/2021, referente ao registro de preços para futura 
e eventual aquisição de equipamentos, material e instrumental médico hospitalar.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Contratada, fotocópia da 

Ata, notas fiscais, planilhas, certidões da contratada e parecer jurídico. 
 
Após houve complementação de informações e do parecer jurídico para defe-

rimento total do pedido. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0872/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de reequilíbrio 
do Item 19: Algodão hidrófilo, da marca Nathy, ao custo de R$ 9,87 para R$ 12,22. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 22 de junho de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
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  Protocolo 13- 5.575/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos 

Data: 05/10/2022 às 15:24:50

 

BOA TARDE

EM ANEXO 2º TERMO DE ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1012/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº
146/2021, PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_2_REEQUILIBRIO_ATA_1012_ALFALAGOS.pdf

PUBLICACAO_2_CONT_1012_2021__87833_2022.pdf
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2º TERMO DE ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1012/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2021 

 
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa 

ALFALAGOS LTDA, na forma abaixo: 
 

CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito Público 
Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 77.816.510/0001-
66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em exercício senhor ANTONIO PEDRON, portador do CPF 
nº 196.905.689-49. 

 
CONTRATADA: ALFALAGOS LTDA., sediada na AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700 - CEP: 

37135516 - BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, na cidade de Alfenas/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.194.502/0001-14. 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, material e 

instrumental médico hospitalar para suprimento das unidades de saúde, farmácias municipais, centro de saúde 
cidade norte e unidade de pronto atendimento 24 horas – UPA, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, 
conforme necessidade da Administração Municipal. 

 

JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Jurídico opinou pelo 
deferimento de reequilíbrio de valores do ITEM 19 (Cód.74182) da ata, conforme o contido no Processo 
Administrativo nº 5575/2022. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica atualizado o valor do item abaixo especificado: 

Lote Item Código Descrição Marca 
Preço Unitário 
Contratado R$ 

Preço Unitário 
Atualizado R$ 

001 19 74182 algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de 
impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não 
estéril, tipo embalagem: embalagem individual. unidade: embalagem 500,00 g. obs: 
algodão hidrófilo em camadas sobrepostas e uniformes em forma de rolo (manta), provido 
de papel apropriado em toda sua extensão, aspecto homogêneo e macio, boa 
absorvência, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, inodoro, fibras 
cuidadosamente branqueadas através de tratamento com substâncias alcalinas, lavadas 
e cardadas mecanicamente, segundo abnt nbr 14635. embalado em saco plástico 
individual. rolo de 500g.  

NATHY 

9,87 12,22 

VALOR TOTAL ACRESCIDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS R$ 21.432,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas da Ata de 

Registro de preços, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do original, a fim de que juntos 
produzam um só efeito. 

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta 
seus efeitos legais e jurídicos. 

 
Francisco Beltrão, 24 de junho 2022. 

 
 
 
 
 
 

CLEBER FONTANA 
CPF nº 020.762.969-21 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

ALFALAGOS LTDA. 

CONTRATADA 
NATANAEL PEREIRA 

Sócio administrador 
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Lote Item Código Descrição UN Quant. Valor unitário R$ 

001 1 81331 
CAMA ELÁSTICA COM TAMANHOS, PODENDO VARIAR DE 2,70M, 3,70M A 4,30, SENDO 
DEFINIDAS PELA SECRETARIA QUE UTILIZARÁ O SERVIÇO, CONFORME A NECESSIDADE DO 
EVENTO.??(LOCAÇÃO DE UM DIA)????12 DIARIAS SMAS??12 DIARIAS DEP. CULTURA?? 

D 24,00 103,30 

001 2 81332 PISCINA DE BOLINHAS MEDINDO 1.10M X1.10M. (LOCAÇÃO DE UM DIA)????12 DIARIAS 
SMAS??12 DIARIAS DEP. CULTURA?? D 24,00 116,60 

001 4 81334 
TOBOGÃ INFLÁVEL MEDINDO APROXIDAMENTE 3,0M DE ALTURA – 3,0M DE LARGURA E 5M 
DE COMPRIMENTO.??(LOCAÇÃO DE UM DIA)????12 DIARIAS SMAS??12 DIARIAS DEP. 
CULTURA?? 

D 27,00 362,50 

  
Francisco Beltrão, 24 de junho de 2022. 
  
SAMANTHA PECOITS  
Sistema de Registro de Preços - SRP 
  
ANTONIO CARLOS BONETTI  
Secretário Municipal de Administração 

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:BF49B1E6 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e 
legislação complementar, torna público extrato de Termo de Aditivo: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa ALFALAGOS LTDA 
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 1012/2021 – Pregão Eletrônico nº 146/2021. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, material e instrumental médico hospitalar para suprimento 
das unidades de saúde, farmácias municipais, centro de saúde cidade norte e unidade de pronto atendimento 24 horas – UPA, durante a vigência da 
Ata de Registro de Preços, conforme necessidade da Administração Municipal. 
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de reequilíbrio de valores do ITEM 
19 (Cód.74182) da ata, conforme o contido no Processo Administrativo nº 5575/2022. 
  
Fica atualizado o valor do item abaixo especificado: 
  
Lote Item Código Descrição Marca Preço Unitário 

Contratado R$ 
Preço Unitário 
Atualizado R$ 

001 19 74182 

algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em 
papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual. unidade: embalagem 500,00 g. obs: algodão hidrófilo em 
camadas sobrepostas e uniformes em forma de rolo (manta), provido de papel apropriado em toda sua extensão, aspecto homogêneo e macio, 
boa absorvência, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, inodoro, fibras cuidadosamente branqueadas através de tratamento com 
substâncias alcalinas, lavadas e cardadas mecanicamente, segundo abnt nbr 14635. embalado em saco plástico individual. rolo de 500g. 

NATHY 9,87 12,22 

VALOR TOTAL ACRESCIDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS R$ 21.432,00 

  
Francisco Beltrão, 24 de junho de 2022. 

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:E4ED9B5B 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e 
legislação complementar, torna público extrato de termo aditivo ao Contrato: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa CHEILA PARECIDA BERTO & CIA LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 624/2021 – Inexigibilidade de Licitação nº 56/2021. 
OBJETO: Integrar o Prestador no Sistema Único de Saúde e contratar serviço de assistência ambulatorial para atendimento de procedimentos 
fisioterapêuticos referidos no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órtese, Prótese e Materiais Especiais do SUS 
– SIGTAP em vigência, de acordo com seus atributos. 
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação 
de prazo do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 17340/2022. 
Fica prorrogado o período de vigência do contrato por mais 12 (DOZE) meses, ou seja, até o dia 24 de julho de 2023, conforme abaixo especificado: 
  
Item Código Descrição Unidade Quantidade Valor mensal R$ Valor total R$ 
1 77718 Serviços de fisioterapia dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08. MES 12 27.023,67 324.284,04 

  
Francisco Beltrão, 24 de junho de 2022. 

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:99EBA793 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
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