
Protocolo 9.163/2022

De: COMERCIAL MARK

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

Data: 08/09/2022 às 09:23:49

Setores (CC):

SMA-LC-ALT

Setores envolvidos:

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

Licitação - Reequilíbrio Econômico e Financeiro

Entrada*: 

Site

 

Bom dia

Segue solicitação de reequilibrio financeiro para vossa análise, favor enviar o parecer  o mais breve possível, para o
bom andamento do processo.

Anexos:

espironolactona_35_mg_BELTRAO_181_2021.pdf

NF_ANTIGA.pdf

NF_NOVA.pdf
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RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 231, CENTRO 
ASSIS CHATEAUBRIAND/PR – CEP: 85.935-000                     

CNPJ: 09.315.996/0001-07 – INSC. EST. 90.428.315-03  –  FONE: (44)3528-5085 
 

EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PR 

 

 

 

Ref. Pregão Eletrônico – 181/2021 

 

 

A empresa COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 
09.315.996/0001-07 e com Inscrição Estadual nº 90.428.315-03, sediada na Rua 
Presidente Costa e Silva, 231, Centro, CEP: 85.935-000, na cidade de Assis 
Chateaubriand, estado do Paraná, através do seu representante legal o Sr. Adão da Silva 
Leite, portador do CPF nº 492.895.009-72 e inscrito no RG nº 4.079.935-4 SSP/PR. 
Vem por requerer o 
 

REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 

A empresa Recorrente sagrou-se vencedora do certame em epígrafe 

para fornecimento dos produtos:  

 

137 – ESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDO 

 Valor licitado R$ 0,125 

 

O referido pedido justifica-se pela elevação do preço do produto pelo 
fabricante e importador, o que vem a impossibilitar o fornecimento do mesmo pelo 
preço cotado no momento da apresentação da proposta. Conforme pode ser 
comprovado:  

 

Portanto, não se trata de variação simples ou previsível de valor de 
mercado, mas de elevação extraordinária de preço. 
 
 

Este fato impede a continuidade do que foi pactuado nos preços 
originariamente propostos. Afinal, tratam-se de reflexos imprevisíveis na época da 
elaboração das propostas. 
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É completamente temerário manter a continuidade do contrato, sem que a 
equação econômico-financeira prevaleça, dando espaço a preços irrisórios e 
insuficientes a manter as despesas mínimas da empresa contratada. Estamos diante de 
um necessário REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. 

 

Mediante anexo de nota fiscal anterior, orçamento, pedido de compra 

ou nota fiscal atual e tabela de comparação de preços, na qual pode ser observada a 

elevação do preço.  

 

Item 
NF Anterior 

(R$)  

 Vlr 
Licitado 

(R$)  

NF/Pedido 
atual 
/(R$)  

Solicitação de 
reajuste para 

(R$) 

REAJUSTE 
(%) 

137 0,1133 0,1250 0,172 0,215 25% 
 

 
 
 

DO DIREITO 
 

 
Dentro dos contratos administrativos existe a figura do equilíbrio 

econômico-financeiro, ou seja, quando os insumos ou custos em geral são  

majorados, confere ao contratado o direito de majoração da contraprestação  

devida pela Administração Pública.  

O pleito encontra amparo legal na norma constante no art. 65, II, "d", 

da Lei nº 8.666/93, que dispõe:  

 

 

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, 
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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. (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994) 

 

Isto se justifica, pois dentre os princípios que regem o sistema 

brasileiro de licitações, destaca-se o princípio da manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato, pelo qual deve ser mantida a relação entre os encargos do 

particular e a remuneração prestada pelo Poder Público em contrapartida. 

Afirma Marçal Justen Filho que o reajuste visa à recomposição do 

valor real da moeda, ou seja, compensa-se a inflação com a elevação nominal da 

prestação devida. Segundo o jurista: Não há benefício para o particular na medida em 

que o reajustamento do preço tem natureza jurídica similar à da correção  

monetária1. 

Ainda neste sentido, Adilson Dallari afirma que há apenas correção 

do valor proposto, ou seja, simples alteração nominal (...) da proposta do licitante 

vencedor, sem aumento ou redução real do valor do contrato. Assim, não existe efetiva 

alteração de coisa alguma, mas sim simples manutenção de valor2 

 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona com propriedade:  

Àlea econômica, que dá lugar à aplicação da teoria 
da imprevisão, é todo acontecimento externo ao 
contrato, estranho à vontade das partes, imprevisível 
e inevitável, que causa um desequilíbrio muito 
grande, tornando a execução do contrato 
excessivamente onerosa para o contratado. 
Ocorrendo essa álea econômica, aplica-se a teoria da 
imprevisão que, da mesma forma que a teoria do 
fato do príncipe, foi construída pelo Conselho de 
Estado francês, órgão de cúpula da jurisdição 
administrativa na França; essa teoria nada mais é do 

                                                           
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. 8. ed. São Paulo,  Dialética, 2000. p. 407.  
 
2 DALLARI, Adilson Abreu. Aspectos jurídicos da licitação. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. p.96. 
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que aplicação da antiga cláusula rebus sic stantibus.  
Embora não se saiba exatamente em que momento 
surgiu esta cláusula, sabe-se que os romanos já 
aceitavam a vulnerabilidade do princípio da  
obrigatoriedade do contrato (pacta sunt servanda). 
Antes de ser uma regra jurídica, ela foi uma regra  
moral adotada pelo cristianismo; exigia-se  
equivalência das prestações sempre que se estivesse 
em presença de um ato à título oneroso. Daí a frase, 
que é atribuída a Bartolo (1314-1354):  
'contractus qui habent tractum successivum et 
dependentiam de futuro, rebus sic stantibus 
intelliguntur’..  
Como se vê, a expressão rebus sic stantibus é parte 
dessa frase e designa a cláusula que é considerada 
implícita em todos os contratos de prestações 
sucessivas, significando que a convenção não 
permanece em vigor se as coisas não permanecerem 
(rebus sic stantibus) como eram no momento da 
celebração.  
Não seria justo obrigar a parte prejudicada a cumprir 
o seu encargo, sabendo-se que ela não teria firmado 
o contrato se tivesse previsto as alterações que o 
tornaram muito oneroso.3 
 
Oportuno destacar a jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:  
 

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO 
ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE 
FORNECIMENTO DE ÁCIDO SULFÚRICO. 
ALTERAÇÃO. DO EQUILÌBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO DO CONTRATO. TEORIA DA  
IMPREVISÃO. A nova cultura acerca do contrato 
administrativo adota a proteção do equilíbrio 
econômico-financeiro do negócio jurídico de direito  
público. É possível a revisão das cláusulas 
econômico-financeiras do contrato administrativo 
para a manutenção do equilíbrio contratual, nos 
termos do artigo 58, I e § 20, da Lei nº 8.666/93, 
bem como de acordo com o disposto no  
artigo 65, II, "d", do mesmo diploma legal porque 
durante sua vigência podem  
ocorrer alterações econômicas que ensejam a 
inviabilidade da execução do  
contrato nos termos originalmente pactuados, 
aplicando-se, assim, a teoria da  
imprevisão, mas quando presentes certos requisitos. 
Compulsando os autos, bem como a notícia de novo 
contrato firmado em janeiro de 2008 entre as  

                                                           
3 in Direito Administrativo, 20ª edição, São Paulo: Atlas, 2007, p. 262/263. 
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partes (fls. 639/644) que estabelece preços 
largamente superiores aos do contrato aqui discutido 
(R$ 1.310,00 naquele e R$ 605,00 neste), ou seja, 
atualizados à situação econômica do momento,  
 
penso que restou  
devidamente comprovada a alteração da base 
econômica contratual presente quando houve a 
celebração original do contrato. No momento da 
contratação, à evidência, tal aumento era 
absolutamente imprevisível, posto que dependia da 
economia nacional. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. A sentença, bem analisando as 
condições do §3° do artigo 20 do CPC, bem como a 
sucumbência parcial mínima, fixou adequadamente 
a verba honorária em 10%  
sobre o valor da condenação, não havendo reparos 
no ponto. POR MAIORIA,  
VENCIDO O DES. DIFINI, APELO 
DESPROVIDO.4 

 

Vê-se que, conforme notas fiscais anexadas, o aumento no preço dos 

produtos tornou a prestação contratual consideravelmente onerosa para a Requerente. 

Em contrapartida, a legislação vigente determina que, nestes casos, o 
equilíbrio econômico-financeiro deve ser restabelecido pela Administração Pública, 
haja vista que não se trata de descumprir o contrato ou onerar os cofres públicos, mas 
sim de RESTABELECER A JUSTIÇA. 

 

DO REQUERIMENTO 

Diante do exposto, requer-se seja recebida e acolhida a presente 

solicitação de reajuste de preço para o item abaixo, restar fixado no seguinte valor, a 

fim de manter o equilíbrio econômico e financeiro inicial do contrato. 

 

 

137 – ESPIRONOLACTONA 25MG  - COMPRIMIDO – Valor R$ 0,215 

 

 

                                                           
4 Apelação Cível Nº 70031798259, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge 
Maraschin dos Santos, Julgado em 27/10/2010. 

1Doc:          6/26



 
 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 231, CENTRO 
ASSIS CHATEAUBRIAND/PR – CEP: 85.935-000                     

CNPJ: 09.315.996/0001-07 – INSC. EST. 90.428.315-03  –  FONE: (44)3528-5085 
 

Caso não seja este o entendimento, comprovado que o licitante terá 
sérios prejuízos financeiros para o fornecimento desse produto, outro caminho não há 

senão a DESCLASSIFICAÇÃO do referido item, situação está desde já aceita 
pela requerente. 

 

Nestes Termos, 

Peço atendimento. 

Assis Chateaubriand, 01 de setembro de 2022. 

 

                                              ____________________________ 
         ADÃO DA SILVA LEITE 

  CPF: 492.895.009-72   
  RG: nº 4.079.935-4 SSP/PR 

   ADMINISTRADOR 
 

ADAO DA SILVA 

LEITE:49289500

972

Assinado de forma digital 

por ADAO DA SILVA 

LEITE:49289500972 

Dados: 2022.09.02 09:49:16 

-03'00'
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  Protocolo 1- 9.163/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

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

Data: 15/09/2022 às 17:29:38

 

BOA TARDE

ADITIVO EM ANEXO PARA O PARECER E ANALISE JURIDICO.

OBRIGADA.

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Protocolo 2- 9.163/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: SMS-ADM-CC - Contratos e Convênios 

Data: 19/09/2022 às 09:48:49

 

A empresa pretende o reequilíbrio econômico-financeiro em face da Ata de Registro de Preços nº
013/2022 (Pregão nº. 181/2021) em relação ao item 137, no percentual de 25%, justificando que
houve elevação no custo dos insumos conforme Notas Fiscais anexadas.

Entretanto, no intuito de melhor subsidiar a elaboração de parecer jurídico sobre o pedido, mostra-se
prudente que a Secretaria interessada (Saúde) realize pesquisa/cotação de preços do item da Ata para
conferir se o aumento proposto é o praticado atualmente no mercado, bem como seja conferida a
especificação das NF apresentadas efetuando-se a comparação para que seja demonstrado o
montante da eventual elevação do custo do produto registrado.

Ressalta-se que a manifestação da Secretaria deverá vir acompanhada do valor ou percentual a ser
eventualmente acrescido ao valor contratado em cada item.

Após, retornem a esta Procuradoria para os devidos fins.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral
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  Protocolo (Nota interna 06/10/2022 11:54) 9.163/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 06/10/2022 às 11:54:16

 

BOM DIA

ADITIVO DE REEQUILIBRIO PARA UM NOVO PARECER.

OBRIGADA

Eleandro Tiecher - SMS-AS-AF-CAF

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Protocolo 3- 9.163/2022

De: Tatiane A. - SMS-AS-AF-CAF

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

Data: 19/10/2022 às 14:47:31

 

A Central de Abastecimento Farmacêutico avaliou a proposta da empresa conforme a documentação enviada e
manifesta - se não favorável ao realinhamento  total  de R$0,215 e sim ao valor R$ 0,19 

DESCRITIVO
VALOR PAGO
ANTES DO PE

VALOR PAGO
NA LICITAÇÃO

VALOR PAGO
PÓS LICITAÇÃO

VALOR
SOLICITADO

VALOR
SUGERIDO
PELA CAF

ESPIRONOLACTONA 25MG R$ 0,1133 R$ 0,1250 R$ 0,172 R$ 0,215 R$ 0,19

_

Tatiane Borghesan Apolinario 

atendente de farmacia

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Tatiane Borghesan Apolinar... 19/10/2022 14:47:54 1Doc TATIANE BORGHESAN APOLINARIO CPF 059.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: E702-E7F2-60AE-CBA9 
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  Protocolo 4- 9.163/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

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

Data: 19/10/2022 às 14:52:28

 

BOA TARDE

SEGUE ADITIVO COM PARECER DA EMPRESA PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Protocolo 5- 9.163/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 20/10/2022 às 16:40:38

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1432_2022_Prot_9163_Reequilibrio_Comercial_Mark_espironolactona_deferimento_parcial.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 20/10/2022 16:41:04 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 6762-DA96-04E2-C8B4 
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PARECER JURÍDICO N.º 1432/2022 
 
 
PROCESSO Nº :  9163/2022 
REQUERENTE :  COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME 
INTERESSADA :  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
ASSUNTO :  REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
 
 

 
Trata-se de pedido formulado pela empresa acima nominada em face da Ata de Re-

gistro de Preços nº 013/2022 (Pregão nº. 181/2021), no qual pretende o reequilíbrio econômi-
co-financeiro do item: 

 
 137 - Espironolactona, da marca EMS, passando de R$ 0,125 para R$ 0,215. 

 
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. 
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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 de medicamentos. 

 

                                                 
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 51,8% no item 137, 
sendo que a CAF manifestou-se pela parcial compatibilidade do valor pleiteado pela contra-
tada, recomendando que o valor passe de R$ 0,125 para R$ 0,19. 

 
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. 013/2022 deverá incidir a partir da data do protocolo objetivando-se o atendimen-
to das regras de contabilidade pública, que estabelecem o empenho prévio ao fornecimento 
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 013/2022 (Pregão nº. 181/2021), formu-
lado pela empresa COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME, a ser praticado a par-
tir da data do protocolo, no item: 

 
 137 - Espironolactona, da marca EMS, passando de R$ 0,125 para R$ 0,19. 

 
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, 20 de outubro 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 6- 9.163/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Maria L.

Data: 24/10/2022 às 07:02:28

 

reequilíbrio medicamento

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_772_2022_mark.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 24/10/2022 14:20:46 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: EA94-8BCB-9338-0CC4 

1Doc:          20/26



 
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 1 de 1 
CNPJ: 77.816.510/0001-66 - Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n.º 1.000 - CEP 85.601-030 - Fone: (46) 3520-2121 

E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
 

 
 

DESPACHO N.º 772/2022 
 

 
PROCESSO N.º :  9.163/2022 
REQUERENTE : COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME 
LICITAÇÃO : ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 013/2022 – PREGÃO N.º 181/2021 
OBJETO : REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO 

GRATUITA 
ASSUNTO :  REEQUILÍBRIO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo de reequilí-
brio à Ata de Registro de Preços n.º 013/2022, referente ao registro de preços de medica-
mentos para dispensação gratuita.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Contratada, fotocópia da 

Ata, notas fiscais, planilhas, certidões da contratada e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 1.432/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO PARCIALMENTE o pe-
dido de reequilíbrio do 137 - Espironolactona, da marca EMS, passando de R$ 0,125 para 
R$ 0,19. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 21 de outubro de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
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  Protocolo 7- 9.163/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: SMS-ADM-CS - Compras Saúde  - A/C Kelly S.

Data: 24/10/2022 às 15:35:52

 

BOA TARDE

FAVOR VERIFICAR SE TEM EMPENHO NESTE PROCESSO DE REEQULIBRIO.

SE TIVER FAVOR ESTORNAR.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Protocolo 8- 9.163/2022

De: Kelly S. - SMS-ADM-CS

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

Data: 24/10/2022 às 15:44:19

 

Boa tarde

informo que não temos empenhos para esse item com data posterior ao protocolo

_

Kelly Patricia Carbonera Salvati  

Agente administrativo
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  Protocolo 9- 9.163/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

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

Data: 27/10/2022 às 10:04:52

 

BOM DIA

EM ANEXO 1º TERMO DE ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº
181/2021, PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_1_REEQUILIBRIO_ATA_013_2022_COMERCIAL_MAK_ATACADISTA_LTDA_ME.pdf

PUBLICACAO_1_CONT_013_2022_87919_20221026180137.pdf
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1º TERMO DE ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2021 
 

Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa 
COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME, 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, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF nº 
020.762.969-21. 

 
CONTRATADA: COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME, sediada na RUA 7 DE SETEMBRO, 701- 

CEP: 85935000 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de Assis Chateaubriand/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 
09.315.996/0001-07. 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de medicamentos para dispensação 

gratuita, psicotrópicos, e injetáveis para as farmácias municipais e distribuição nas unidades municipais de saúde 
e UPA do Município de Francisco Beltrão, conforme necessidade da Administração Municipal. 

 

JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa o Departamento Jurídico opinou pelo 
deferimento PARCIAL de reequilíbrio de valor do ITEM 137 (Cód. 20058) da ata, a ser praticado a partir da data 
do protocolo de 08 de setembro de 2022, conforme o contido no Processo Administrativo nº 9.163/2022.                                    

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

Lote Item Código Descrição Marca Unidade Valor  
Contratado R$ 

Valor atualizado 
R$ 

001 137 20058 ESPIRONOLACTONA, 25 MG   EMS COMP 0,125 0,19 

Valor total R$ 3.250,00 

 
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, 25 de outubro de 2022. 
 
 

CLEBER FONTANA COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME 
 

CPF nº 020.762.969-21 CONTRATADA 

PREFEITO MUNICIPAL 
ADAO DA SILVA LEITE 

CPF 492.895.009-72 
CONTRATANTE  
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MOHARA BEGE BOTTINO 
CPF: 382.533.378-76 

  
Valor total dos gastos com o Processo de inexigibilidade de licitação nº 95/2022: R$ 31.134,12 (trinta e um mil, cento e trinta e quatro reais e doze 
centavos). 
Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito nos contratos. 
Homologo a presente licitação. 
  
Francisco Beltrão/PR, 26 de outubro de 2022. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:44C6E76B 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PUBLICAÇAO 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 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA – ME. 
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 013/2022 – Pregão Eletrônico nº 181/2021. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de medicamentos para dispensação gratuita, psicotrópicos, e injetáveis para as 
farmácias municipais e distribuição nas unidades municipais de saúde e UPA do Município de Francisco Beltrão, 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 PARCIAL de reequilíbrio de valores 
do ITEM 137 (Cód. 20058) da ata, a ser praticado a partir da data do protocolo de 08 de setembro de 2022, conforme o contido no Processo 
Administrativo nº 9.163/2022. 
Fica atualizado o valor do item abaixo especificado: 
  
Lote Item Código Descrição Marca Unidade Valor Contratado R$ Valor atualizado R$ 

001 137 20058 ESPIRONOLACTONA, 25 MG EMS COMP 0,125 0,19 

Valor total R$ 3.250,00 

  
Francisco Beltrão, 25 de outubro de 2022. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:AE0AE6D5 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PUBLICAÇAO 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 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 005/2022 – Pregão Eletrônico nº 181/2021. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de medicamentos para dispensação gratuita, psicotrópicos, e injetáveis para as 
farmácias municipais e distribuição nas unidades municipais de saúde e UPA do Município de Francisco Beltrão, 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 
215 (Cód. 29234) da ata, a ser praticado a partir da data do protocolo de 04 de outubro de 2022, conforme o contido no Processo Administrativo nº 
10.138/2022. 
Ficam atualizados os valores dos itens abaixo especificados: 
  

Lote Item Código Descrição Marca Unidade 
Valor 
Contratado R$ 

Valor 
Atualizado R$ 

001 215 29234 LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, GELÉIA BISNAGA 30 G - SEM APLICADORES PHARLAB BIS 1,90 2,50 

Valor Total R$ 600,00 

  
Francisco Beltrão, 25 de outubro de 2022. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:BC3440E5 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PUBLICAÇAO ADITIVO 
 
vA 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 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 022/2022 – Pregão Eletrônico nº 181/2021. 
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