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PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob o número 81.706.251/0001- 98, estabelecida à Rua João Amaral de Almeida, 100 - CIC - CEP -
81.170-520, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, vem por intermédio de seus representantes, com fulcro no
artigo 5º LV, da Constituição Federal de 1988, Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes apresentar: PEDIDO DE
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO Para o medicamento DEXAGREEN - 1MG/G - 10G (SIMILAR), marca
GREENPHARMA, com base nos fatos e fundamentos adiante expostos. I. SINTESE FÁTICA A Promefarma
participou do processo licitatório em epígrafe, restando vencedora de vários lotes formalizados através da ata de
registro de preços ou contrato administrativo visando o fornecimento de medicamentos para atender as necessidades
da Administração Pública. Ocorre que, o agravamento da pandemia do COVID-19 afetou a economia mundial,
dificultando a aquisição de matéria-prima, atrasando processos de importação, suspendendo acordos comerciais,
entre outros motivos que culminam na dificuldade de industrialização dos medicamentos e consequente modificação
das obrigações estabelecidas, principalmente às atinentes ao prazo e valor. A permanência e mutabilidade do vírus
provocaram diversas medidas restritivas para as Unidades da Federação, afetando consideravelmente a
industrialização e comercialização dos medicamentos, de forma que estoques reguladores restassem reduzidos,
causando por vezes ruptura em toda a cadeia de distribuição. Diante dos fatos acima o processo de produção do
medicamento DEXAGREEN - 1MG/G - 10G (SIMILAR) foi gravemente afetada, levando a indústria GREENPHARMA
a reequilibrar o valor de comercialização do medicamento, tornando assim a proposta de preços registrada em ata ou
contrato manifestamente inexequível. Portanto, visando continuar com o regular fornecimento, a Requerente vem
solicitar REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO nos termos da fundamentação abaixo. II. FUNDAMENTOS a)
DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR Inicialmente, cumpre esclarecer que a Promefarma atua no segmento de
distribuição de medicamento e não como indústria fabricante, desse modo fica sujeita às oscilações do mercado,
tanto de estoque quanto de preço. Isso impede a licitante de manter em estoque um número volumoso do
medicamento, especialmente devido ao prazo de validade dos medicamentos. Com relação ao prazo de validade o
Ministério da Saúde, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos e Departamento de
Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos, ao elaborar o Manual de Assistência Farmacêutica na Atenção
Básica1 visando instruir os profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS), explica: “(...) O Edital deve
dispor sobre o prazo de validade do medicamento, quando da entrega. Sugerimos que os medicamentos sejam
entregues com prazo equivalente a, no mínimo, 75% de sua validade, contados da data de fabricação. Por exemplo:
se o medicamento possui validade de 24 meses contados da data de fabricação, quando da entrega deverá possuir,
no mínimo, 18 meses.” Corroborando com o entendimento acima os editais de licitação também estabelecem prazos
mínimos de validade. Assim, para atender as exigências e evitar prejuízos incalculáveis e eventual responsabilização
pela perda em decorrência do vencimento, é necessário que as distribuidoras mantenham estrito contato com as
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indústrias visando harmonizar a cadeia de produção, transporte, distribuição, logística e entrega final. No caso em
tela, a permanência, o agravamento e a mutabilidade do vírus do COVID-19 afetaram o processo de industrialização
do medicamento DEXAGREEN - 1MG/G - 10G (SIMILAR), levando a indústria GREENPHARMA ao
desabastecimento temporário do medicamento e, quando retornou à produção, ao consequente reequilíbrio do valor
de mercado do medicamento. Considerando as circunstâncias acima, observa-se a ocorrência de fato excepcional e
imprevisível, estranho à vontade das partes contratantes, enquadrados no direito como caso fortuito e força maior;
situações de fato que impossibilitam ou dificultam o cumprimento das obrigações contratuais. Corroborando com essa
afirmativa, Marçal Justen Filho2 afirma que: “Consideram-se fatos não apenas os eventos da 1 Brasil. Ministério da
Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e
Insumos Estratégicos. Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções técnicas para sua organização /
Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência
Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2006 2Justen Filho, Marçal.
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos: Lei 8.666/93. 18 Edição. São Paulo, Editora Thomson
Reuters. natureza, mas também as ocorrências e processos sociais, desde que seja impossível individualizar uma
conduta imputável a um agente determinado. Assim, pode-se exemplificar com o encerramento das atividades dos
fornecedores de certo produto. ” As circunstâncias provocadas pela pandemia do COVID-19, bem como as medidas
impostas pelo Estado para controlar a disseminação do vírus e colapso do sistema de saúde, configuram caso típico
de caso fortuito ou força maior, conforme preleciona José dos Santos Carvalho Filho3: “Caso fortuito e força maior
são situações de fato que redundam na impossibilidade de serem cumpridas as obrigações contratuais. O primeiro
decorre de eventos da natureza, como catástrofes, ciclones, tempestades anormais, e o segundo é resultado de um
fato causado, de alguma forma, pela vontade humana, como é o clássico exemplo da greve.”.(grifo nosso) Desta
forma, respeitosamente, a Requerente pleiteia o deferimento do pedido de REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO considerando a superveniência de fato imprevisível e excepcional que ocasionou o desequilíbrio da ata
de registro de preços ou contrato administrativo. b) DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO Constatada a
existência de fatos supervenientes, imprevisíveis ou, se previsíveis, de consequências incalculáveis, cabem às partes
contratantes solicitar o reequilíbrio econômico-financeiro, a fim de ajustar a equivalência contratual. A garantia da
manutenção do equilíbrio financeiro nos contratos formalizados com a Administração possui previsão no art. 37, inc.
XXI, da Constituição Federal: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) 3 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de
Direito Administrativo 27ª Edição. São Paulo, Editora Atlas. 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.” Abstrai-se do referido
dispositivo que, o equilíbrio da equação econômico- financeiro é considerado elemento essencial do contrato
administrativo por ser mecanismo apto a manter as condições efetivas da proposta, constitucionalmente garantido ao
particular contratado. Os eventos extraordinários decorrentes da pandemia do Coronavírus são caracterizados como
caso fortuito ou força maior, já as medidas governamentais a fim de evitar a disseminação do vírus, caracteriza-se
como fato do príncipe. Um e outro quando provocarem desequilíbrio da relação contratual, garante às partes a
observância do art. 65, inc. II, alínea “d”, da Lei Federal 8.666/93, in verbis: 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. Ainda, o
Decreto Federal n° 7.892/2013 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços dispõe: Art. 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. (...) Art. 19. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados; As medidas de reajuste ou revisão dos contratos administrativos são
fundamentais para a apresentação da proposta, execução dos serviços ou fornecimento de bens e eficácia das
contratações públicas, pois não é admissível e seguro a uma das partes suportar onerosidades, decorrente de fato
excepcional, que torna o objeto inexequível do ponto de vista econômico. Nesse sentido, o equilíbrio econômico-
financeiro precisa ser mantido enquanto durar o acordo, evitando-se a quebra da relação contratual e prejuízos. Para
tal fim, tem- se como pacífico no direito público a consagração da Teoria da Imprevisão, quando a inexecução sem
culpa da obrigação pressupor a existência de uma causa justificadora, decorrente exclusivamente de fatos
imprevisíveis, extraordinários e extracontratuais, conforme ensina Miguel Maria Serpa Lopes4: "A imprevisão
consiste, assim, no desequilíbrio das prestações sucessivas ou diferidas, em consequência de acontecimentos
ulteriores à formação do contrato, independentemente da vontade das partes, de tal forma extraordinários e anormais
que impossível se tornava prevê- los razoável e antecedentemente. São acontecimentos supervenientes que alteram
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profundamente a economia do contrato, por tal forma perturbando o seu equilíbrio, como inicialmente estava fixado,
que se torna certo que as partes jamais contratariam se pudessem ter podido antes antever esses fatos. Se, em tais
circunstâncias, o contrato fosse mantido, redundaria num enriquecimento anormal, em benefício do credor,
determinando um empobrecimento da mesma natureza, em relação ao devedor. Consequentemente, a imprevisão
tende a alterar ou excluir a força obrigatória dos contratos." 4 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Curso de Direito Civil.
6d. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2001. ² Jessé Torres Pereira Júnior. Comentários à lei das licitações e
contratações da administração pública. 1995, p 415. A cláusula implícita nos contratos administrativos e plenamente
vinculada à Teoria da Imprevisão, rebus sic stantibus, visa justamente evitar os nefastos efeitos oriundos do
desequilíbrio da equação econômico-financeira pactuada entre particular e Administração Pública. Nesse sentido,
para manter a equivalência contratual é necessário aplicar o reequilíbrio econômico-financeiro para o medicamento
DEXAGREEN - 1MG/G - 10G (SIMILAR), vez que o valor registrado em ata ou contrato é de R$ 0,8489 já o valor
necessário para continuar com o regular fornecimento sem prejuízos é de R$ 0,9702. Visando comprovar todas as
informações quanto aos valores, a Promefarma de forma colaborativa e responsável encaminha anexo as notas ficais
demonstrando o preço praticado no mercado pela indústria fornecedora do medicamento. Diante dos fatos e
fundamentação acima, a Requerente pede o deferimento do REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO para o
medicamento DEXAGREEN - 1MG/G - 10G (SIMILAR) da indústria/marca GREENPHARMA. III. DO PEDIDO Diante
dos fatos e fundamentos ora aduzidos, requer que: a) Seja conhecido o presente pedido e julgado procedente; b)
Seja deferido o pedido de REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO para o medicamento DEXAGREEN - 1MG/G
- 10G (SIMILAR) da indústria/marca GREENPHARMA, do valor unitário de R$ 0,8489 para o valor unitário de R$
0,9702; c) Seja suspendida qualquer emissão de ordem de fornecimento até a decisão dos pedidos acima. d) Que o
presente pedido seja motivadamente respondido de acordo com o princípio da motivação, previsto na Lei Federal
9.784/99, apresentando os fatos e fundamentos jurídicos (art. 50, caput 9784/99); e) A produção de todos os meios
de prova em direito admitidos, e em especial a documental, a fim de provar todos os fatos aqui alegados.

Anexos:

FRANCISCO_BELTRAO_Pedido_de_Reequilibrio_Economico_financeiro_Dexagreen.pdf

NF_21600_de_08_07_21.pdf

Novo_Valor_23646_de_31_03_22.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Promefarma 24/05/2022 15:26:23 1Doc PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COM LTDA CNPJ 81.7...

Promefarma 06/06/2022 09:04:12 1Doc PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COM LTDA CNPJ 81.7...

Promefarma 06/06/2022 09:06:45 1Doc PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COM LTDA CNPJ 81.7...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: C2AB-8581-347E-CD0F 
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Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. - CNPJ: 81.706.251/0001-98 - Inscrição Estadual: 101.76046-40 
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO/PR 
 
 
 
 
 
 

Pregão nº 181/2021 
ARP nº 794/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 81.706.251/0001- 

98, estabelecida à Rua João Amaral de Almeida, 100 - CIC - CEP - 81.170-520, na cidade 

de Curitiba, estado do Paraná, vem por intermédio de seus representantes, com fulcro no 

artigo 5º LV, da Constituição Federal de 1988, Lei 8.666/93 e demais legislações 

pertinentes apresentar: 

 
 

PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
 
 

Para o medicamento  DEXAGREEN - 1MG/G - 10G (SIMILAR), marca 

GREENPHARMA, com base nos fatos e fundamentos adiante expostos. 
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Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. - CNPJ: 81.706.251/0001-98 - Inscrição Estadual: 101.76046-40 
Rua: João Amaral de Almeida, 100 - CIC - CEP - 81.170-520 – Curitiba PR. 
Telefone: (41) 3052-7900/ (41) 3165-7900 
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I. SINTESE FÁTICA 
 
 

A Promefarma participou do processo licitatório em epígrafe, restando vencedora 

de vários lotes formalizados através da ata de registro de preços ou contrato 

administrativo visando o fornecimento de medicamentos para atender as necessidades da 

Administração Pública. 

Ocorre que, o agravamento da pandemia do COVID-19 afetou a economia 

mundial, dificultando a aquisição de matéria-prima, atrasando processos de importação, 

suspendendo acordos comerciais, entre outros motivos que culminam na dificuldade de 

industrialização dos medicamentos e consequente modificação das obrigações 

estabelecidas, principalmente às atinentes ao prazo e valor. 

A permanência e mutabilidade do vírus provocaram diversas medidas restritivas 

para as Unidades da Federação, afetando consideravelmente a industrialização e 

comercialização dos medicamentos, de forma que estoques reguladores restassem 

reduzidos, causando por vezes ruptura em toda a cadeia de distribuição. 

Diante dos fatos acima o processo de produção do medicamento DEXAGREEN 

- 1MG/G - 10G (SIMILAR) foi gravemente afetada, levando a indústria 

GREENPHARMA a reequilibrar o valor de comercialização do medicamento, tornando 

assim a proposta de preços registrada em ata ou contrato manifestamente inexequível. 

Portanto, visando continuar com o regular fornecimento, a Requerente vem 

solicitar REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO nos termos da 

fundamentação abaixo. 

 
II. FUNDAMENTOS 

a) DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR 
 
 

Inicialmente, cumpre esclarecer que a Promefarma atua no segmento de 

distribuição de medicamento e não como indústria fabricante, desse modo fica sujeita às 

oscilações do mercado, tanto de estoque quanto de preço. Isso impede a licitante de 

manter em estoque um número volumoso do medicamento, especialmente devido ao 

prazo de validade dos medicamentos. 
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Com relação ao prazo de validade o Ministério da Saúde, através da Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos e Departamento de Assistência Farmacêutica 

e Insumos Estratégicos, ao elaborar o Manual de Assistência Farmacêutica na Atenção 

Básica1 visando instruir os profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS), 

explica: 

 
“(...) O Edital deve dispor sobre o prazo de validade do medicamento, 
quando da entrega. Sugerimos que os medicamentos sejam entregues 
com prazo equivalente a, no mínimo, 75% de sua validade, contados da 
data de fabricação. Por exemplo: se o medicamento possui validade de 
24 meses contados da data de fabricação, quando da entrega deverá 
possuir, no mínimo, 18 meses.” 

 

Corroborando com o entendimento acima os editais de licitação também 

estabelecem prazos mínimos de validade. Assim, para atender as exigências e evitar 

prejuízos incalculáveis e eventual responsabilização pela perda em decorrência do 

vencimento, é necessário que as distribuidoras mantenham estrito contato com as 

indústrias visando harmonizar a cadeia de produção, transporte, distribuição, logística e 

entrega final. 

No caso em tela, a permanência, o agravamento e a mutabilidade do vírus do 

COVID-19 afetaram o processo de industrialização do medicamento DEXAGREEN - 

1MG/G - 10G (SIMILAR), levando a indústria GREENPHARMA ao 

desabastecimento temporário do medicamento e, quando retornou à produção, ao 

consequente reequilíbrio do valor de mercado do medicamento. 

Considerando as circunstâncias acima, observa-se a ocorrência de fato 

excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes contratantes, enquadrados no 

direito como caso fortuito e força maior; situações de fato que impossibilitam ou 

dificultam o cumprimento das obrigações contratuais. Corroborando com essa afirmativa, 

Marçal Justen Filho2 afirma que: “Consideram-se fatos não apenas os eventos da 

 
1 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de 
Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções 

técnicas para sua organização / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – 2. ed. – Brasília : 
Ministério da Saúde, 2006 
2Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos: Lei 8.666/93. 18 
Edição. São Paulo, Editora Thomson Reuters. 
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natureza, mas também as ocorrências e processos sociais, desde que seja impossível 

individualizar uma conduta imputável a um agente determinado. Assim, pode-se 

exemplificar com o encerramento das atividades dos fornecedores de certo produto. ” 

As circunstâncias provocadas pela pandemia do COVID-19, bem como as 

medidas impostas pelo Estado para controlar a disseminação do vírus e colapso do sistema 

de saúde, configuram caso típico de caso fortuito ou força maior, conforme preleciona 

José dos Santos Carvalho Filho3: 

 
“Caso fortuito e força maior são situações de fato que redundam na 

impossibilidade de serem cumpridas as obrigações contratuais. O 

primeiro decorre de eventos da natureza, como catástrofes, ciclones, 

tempestades anormais, e o segundo é resultado de um fato causado, de 

alguma forma, pela vontade humana, como é o clássico exemplo da 

greve.”.(grifo nosso) 

 

Desta forma, respeitosamente, a Requerente pleiteia o deferimento do pedido de 

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO considerando a superveniência de 

fato imprevisível e excepcional que ocasionou o desequilíbrio da ata de registro de preços 

ou contrato administrativo. 

 
b) DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 
 

Constatada a existência de fatos supervenientes, imprevisíveis ou, se previsíveis, 

de consequências incalculáveis, cabem às partes contratantes solicitar o reequilíbrio 

econômico-financeiro, a fim de ajustar a equivalência contratual. 

A garantia da manutenção do equilíbrio financeiro nos contratos formalizados 

com a Administração possui previsão no art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal: 

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
(...) 

 
 

3 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo 27ª Edição. São Paulo, Editora 
Atlas. 
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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.” 

 

Abstrai-se do referido dispositivo que, o equilíbrio da equação econômico- 

financeiro é considerado elemento essencial do contrato administrativo por ser 

mecanismo apto a manter as condições efetivas da proposta, constitucionalmente 

garantido ao particular contratado. 

Os eventos extraordinários decorrentes da pandemia do Coronavírus são 

caracterizados como caso fortuito ou força maior, já as medidas governamentais a fim de 

evitar a disseminação do vírus, caracteriza-se como fato do príncipe. Um e outro quando 

provocarem desequilíbrio da relação contratual, garante às partes a observância do art. 

65, inc. II, alínea “d”, da Lei Federal 8.666/93, in verbis: 

 
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. 

 

Ainda, o Decreto Federal n° 7.892/2013 que regulamenta o Sistema de Registro 

de Preços dispõe: 

 
Art. 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 
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disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 
(...) 
Art. 19. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá: 
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade 
se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 

 
As medidas de reajuste ou revisão dos contratos administrativos são fundamentais 

para a apresentação da proposta, execução dos serviços ou fornecimento de bens e 

eficácia das contratações públicas, pois não é admissível e seguro a uma das partes 

suportar onerosidades, decorrente de fato excepcional, que torna o objeto inexequível do 

ponto de vista econômico. 

Nesse sentido, o equilíbrio econômico-financeiro precisa ser mantido enquanto 

durar o acordo, evitando-se a quebra da relação contratual e prejuízos. Para tal fim, tem- 

se como pacífico no direito público a consagração da Teoria da Imprevisão, quando a 

inexecução sem culpa da obrigação pressupor a existência de uma causa justificadora, 

decorrente exclusivamente de fatos imprevisíveis, extraordinários e extracontratuais, 

conforme ensina Miguel Maria Serpa Lopes4: 

 
"A imprevisão consiste, assim, no desequilíbrio das prestações 
sucessivas ou diferidas, em consequência de acontecimentos ulteriores 
à formação do contrato, independentemente da vontade das partes, de 
tal forma extraordinários e anormais que impossível se tornava prevê- 
los razoável e antecedentemente. São acontecimentos supervenientes 
que alteram profundamente a economia do contrato, por tal forma 
perturbando o seu equilíbrio, como inicialmente estava fixado, que se 
torna certo que as partes jamais contratariam se pudessem ter podido 
antes antever esses fatos. Se, em tais circunstâncias, o contrato fosse 
mantido, redundaria num enriquecimento anormal, em benefício do 
credor, determinando um empobrecimento da mesma natureza, em 
relação ao devedor. Consequentemente, a imprevisão tende a alterar ou 
excluir a força obrigatória dos contratos." 

 
 
 
 
 
 

4 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Curso de Direito Civil. 6d. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2001. 

² Jessé Torres Pereira Júnior. Comentários à lei das licitações e contratações da administração pública. 

1995, p 415. 
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A cláusula implícita nos contratos administrativos e plenamente vinculada à 

Teoria da Imprevisão, rebus sic stantibus, visa justamente evitar os nefastos efeitos 

oriundos do desequilíbrio da equação econômico-financeira pactuada entre particular e 

Administração Pública. 

Nesse sentido, para manter a equivalência contratual é necessário aplicar o 

reequilíbrio econômico-financeiro para o medicamento DEXAGREEN - 1MG/G - 10G 

(SIMILAR), vez que o valor registrado em ata ou contrato é de R$ 0,8489 já o valor 

necessário para continuar com o regular fornecimento sem prejuízos é de R$ 0,9702. 

Visando comprovar todas as informações quanto aos valores, a Promefarma de 

forma colaborativa e responsável encaminha anexo as notas ficais demonstrando o preço 

praticado no mercado pela indústria fornecedora do medicamento. 

Diante dos fatos e fundamentação acima, a Requerente pede o deferimento do 

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO para o medicamento 

DEXAGREEN - 1MG/G - 10G (SIMILAR) da indústria/marca GREENPHARMA. 

 
III. DO PEDIDO 

 
Diante dos fatos e fundamentos ora aduzidos, requer que: 

 
 

a) Seja conhecido o presente pedido e julgado procedente; 

b) Seja deferido o pedido de REEQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO para o medicamento 

DEXAGREEN - 1MG/G - 10G (SIMILAR) da indústria/marca 

GREENPHARMA, do valor unitário de R$ 0,8489 para o valor 

unitário de R$ 0,9702; 

c) Seja suspendida qualquer emissão de ordem de 

fornecimento até a decisão dos pedidos acima. 

d) Que o presente pedido seja motivadamente respondido de 

acordo com o princípio da motivação, previsto na Lei Federal 

9.784/99, apresentando os fatos e fundamentos jurídicos (art. 50, 

caput 9784/99); 
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e) A produção de todos os meios de prova em direito 

admitidos, e em especial a documental, a fim de provar todos os 

fatos aqui alegados. 

 
Termos em que pede deferimento. 

Curitiba/PR, 18 de maio de 2022. 
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RECEBEMOS DE GREENPHARMA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO:
08/07/2021 VALOR TOTAL: R$ 106.106,00 DESTINATÁRIO: PROMEFARMA REPRESENTACOES COM LTDA - R JOAO AMARAL DE ALMEIDA, 100
CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA-PR

NF-e
Nº. 000.021.600

Série 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GREENPHARMA
VIELA VP R3, SN - MOD.32/35

DAIA - 75132-015
ANAPOLIS - GO Fone/Fax: 6233106400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº. 000.021.600
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

5221 0733 4081 0500 0133 5500 1000 0216 0011 1899 1190
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

VD.PROD.C/ICM
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152214205667797  -  08/07/2021 14:14:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL

102161275
INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

33.408.105/0001-33
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

PROMEFARMA REPRESENTACOES COM LTDA
CNPJ / CPF

81.706.251/0001-98
DATA DA EMISSÃO

08/07/2021
ENDEREÇO

R JOAO AMARAL DE ALMEIDA, 100
BAIRRO / DISTRITO

CIDADE INDUSTRIAL
CEP

81170-520
DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/07/2021
MUNICÍPIO

CURITIBA
UF

PR
FONE / FAX

4130527912
INSCRIÇÃO ESTADUAL

1017604640
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:07:00
FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 05/08/2021
Valor R$ 35.368,67

Num. 002
Venc. 12/08/2021
Valor R$ 35.368,67

Num. 003
Venc. 19/08/2021
Valor R$ 35.368,66

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS

106.106,00
VALOR DO ICMS

12.732,72
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

0, 00
V. TOTAL PRODUTOS

106.106,00
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

0, 00
V. TOTAL DA NOTA

106.106,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S/A

FRETE

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

95.591.723/0135-20
ENDEREÇO

R. FELIPE CAMARAO S/N
MUNICÍPIO

GOIANIA
UF

GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL

104340789
QUANTIDADE

230
ESPÉCIE

CAIXA
MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO

2.067,000
PESO LÍQUIDO

1.990,383
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

1005 DEXAGREEN 0,1% CR 50 BIS X 10G Lote: 013021
Val: 06/06/2024
Lote: 013021 Quant: 169.000 Fab: 14/06/2021 Val:
06/06/2024

30043999 000 6101 CX 169,0000 38,5000 6.506,50 0,00 6.506,50 780,78 12,00

1005 DEXAGREEN 0,1% CR 50 BIS X 10G Lote: 013121
Val: 06/06/2024
Lote: 013121 Quant: 195.000 Fab: 14/06/2021 Val:
06/06/2024

30043999 000 6101 CX 195,0000 38,5000 7.507,50 0,00 7.507,50 900,90 12,00

1005 DEXAGREEN 0,1% CR 50 BIS X 10G Lote: 013221
Val: 06/06/2024
Lote: 013221 Quant: 190.000 Fab: 14/06/2021 Val:
06/06/2024

30043999 000 6101 CX 190,0000 38,5000 7.315,00 0,00 7.315,00 877,80 12,00

1005 DEXAGREEN 0,1% CR 50 BIS X 10G Lote: 013321
Val: 07/06/2024
Lote: 013321 Quant: 190.000 Fab: 15/06/2021 Val:
07/06/2024

30043999 000 6101 CX 190,0000 38,5000 7.315,00 0,00 7.315,00 877,80 12,00

1005 DEXAGREEN 0,1% CR 50 BIS X 10G Lote: 013421
Val: 07/06/2024
Lote: 013421 Quant: 191.000 Fab: 15/06/2021 Val:
07/06/2024

30043999 000 6101 CX 191,0000 38,5000 7.353,50 0,00 7.353,50 882,42 12,00

1005 DEXAGREEN 0,1% CR 50 BIS X 10G Lote: 013521
Val: 07/06/2024
Lote: 013521 Quant: 190.000 Fab: 16/06/2021 Val:
07/06/2024

30043999 000 6101 CX 190,0000 38,5000 7.315,00 0,00 7.315,00 877,80 12,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda: 010434 OC 181540 R JOAO AMARAL DE ALMEIDA , 100 Email do Destinatário:
compras1@promefarma.com.br
Inf. fisco: Conforme Lei Estadual PR 17.127/12 segue o Valor Pis / Cofins: Valor Pis R$ 0 Valor Cofins R$ 0 Conforme Lei Estadual
PR 17.127/12 segue o Valor Pis / Cofins: Valor Pis R$ 0 Valor Cofins R$ 0 Conforme Lei Estadual PR 17.127/12 segue o Valor Pis /
Cofins: Valor Pis R$ 0 Valor Cofins R$ 0 Conforme Lei Estadual PR 17.127/12 segue o Valor Pis / Cofins: Valor Pis R$ 0 Valor
Cofins R$ 0 Conforme Lei Estadual PR 17.127/12 segue o Valor Pis / Cofins: Valor Pis R$ 0 Valor Cofins R$ 0 Conforme Lei
Estadual PR 17.127/12 segue o Valor Pis / Cofins: Valor Pis R$ 0 Valor Cofins R$ 0 Conforme Lei Estadual PR 17.127/12 segue o
Valor Pis / Cofins: Valor Pis R$ 0 Valor Cofins R$ 0 Conforme Lei Estadual PR 17.127/12 segue o Valor Pis / Cofins: Valor Pis R$ 0
Valor Cofins R$ 0 Conforme Lei Estadual PR 17.127/12 segue o Valor Pis / Cofins: Valor Pis R$ 0 Valor Cofins R$ 0 Conforme Lei
Estadual PR 17.127/12 segue o Valor Pis / Cofins: Valor Pis R$ 0 Valor Cofins R$ 0 Conforme Lei Estadual PR 17.127/12 segue o
Valor Pis / Cofins: Valor Pis R$ 0 Valor Cofins R$ 0 Conforme Lei Estadual PR 17.127/12 segue o Valor Pis / Cofins: Valor Pis R$ 0
Valor Cofins R$ 0 Conforme Lei Estadual PR 17.127/12 segue o Valor Pis / Cofins: Valor Pis R$ 0 Valor Cofins R$ 0 Conforme Lei
Estadual PR 17.127/12 segue o Valor Pis / Cofins: Valor Pis R$ 0 Valor Cofins R$ 0 Conforme Lei Estadual PR 17.127/12 segue o
Valor Pis / Cofins: Valor Pis R$ 0 Valor Cofins R$ 0

RESERVADO AO FISCO
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IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GREENPHARMA
VIELA VP R3, SN - MOD.32/35

DAIA - 75132-015
ANAPOLIS - GO Fone/Fax: 6233106400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº. 000.021.600
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

5221 0733 4081 0500 0133 5500 1000 0216 0011 1899 1190
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

VD.PROD.C/ICM
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152214205667797  -  08/07/2021 14:14:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL

102161275
INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

33.408.105/0001-33
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

1005 DEXAGREEN 0,1% CR 50 BIS X 10G Lote: 013621
Val: 07/06/2024
Lote: 013621 Quant: 190.000 Fab: 16/06/2021 Val:
07/06/2024

30043999 000 6101 CX 190,0000 38,5000 7.315,00 0,00 7.315,00 877,80 12,00

1005 DEXAGREEN 0,1% CR 50 BIS X 10G Lote: 013721
Val: 07/06/2024
Lote: 013721 Quant: 190.000 Fab: 16/06/2021 Val:
07/06/2024

30043999 000 6101 CX 190,0000 38,5000 7.315,00 0,00 7.315,00 877,80 12,00

1005 DEXAGREEN 0,1% CR 50 BIS X 10G Lote: 013821
Val: 07/06/2024
Lote: 013821 Quant: 190.000 Fab: 16/06/2021 Val:
07/06/2024

30043999 000 6101 CX 190,0000 38,5000 7.315,00 0,00 7.315,00 877,80 12,00

1005 DEXAGREEN 0,1% CR 50 BIS X 10G Lote: 014121
Val: 07/06/2024
Lote: 014121 Quant: 192.000 Fab: 01/07/2021 Val:
07/06/2024

30043999 000 6101 CX 192,0000 38,5000 7.392,00 0,00 7.392,00 887,04 12,00

1005 DEXAGREEN 0,1% CR 50 BIS X 10G Lote: 014221
Val: 07/06/2024
Lote: 014221 Quant: 190.000 Fab: 05/07/2021 Val:
07/06/2024

30043999 000 6101 CX 190,0000 38,5000 7.315,00 0,00 7.315,00 877,80 12,00

1005 DEXAGREEN 0,1% CR 50 BIS X 10G Lote: 014321
Val: 07/06/2024
Lote: 014321 Quant: 190.000 Fab: 05/07/2021 Val:
07/06/2024

30043999 000 6101 CX 190,0000 38,5000 7.315,00 0,00 7.315,00 877,80 12,00

1005 DEXAGREEN 0,1% CR 50 BIS X 10G Lote: 014421
Val: 07/06/2024
Lote: 014421 Quant: 190.000 Fab: 05/07/2021 Val:
07/06/2024

30043999 000 6101 CX 190,0000 38,5000 7.315,00 0,00 7.315,00 877,80 12,00

1005 DEXAGREEN 0,1% CR 50 BIS X 10G Lote: 014521
Val: 07/06/2024
Lote: 014521 Quant: 196.000 Fab: 05/07/2021 Val:
07/06/2024

30043999 000 6101 CX 196,0000 38,5000 7.546,00 0,00 7.546,00 905,52 12,00

1005 DEXAGREEN 0,1% CR 50 BIS X 10G Lote: 014621
Val: 07/06/2024
Lote: 014621 Quant: 103.000 Fab: 05/07/2021 Val:
07/06/2024

30043999 000 6101 CX 103,0000 38,5000 3.965,50 0,00 3.965,50 475,86 12,00
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RECEBEMOS DE GREENPHARMA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO:
31/03/2022 VALOR TOTAL: R$ 22.176,00 DESTINATÁRIO: PROMEFARMA REPRESENTACOES COM LTDA - R JOAO AMARAL DE ALMEIDA, 100
CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA-PR

NF-e
Nº. 000.023.646

Série 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GREENPHARMA
VIELA VP R3, SN - MOD.32/35

DAIA - 75132-015
ANAPOLIS - GO Fone/Fax: 6233106400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº. 000.023.646
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5222 0333 4081 0500 0133 5500 1000 0236 4611 8328 4440
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

VD.PROD.C/ICM
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152224983817095  -  31/03/2022 11:48:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL

102161275
INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

33.408.105/0001-33
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

PROMEFARMA REPRESENTACOES COM LTDA
CNPJ / CPF

81.706.251/0001-98
DATA DA EMISSÃO

31/03/2022
ENDEREÇO

R JOAO AMARAL DE ALMEIDA, 100
BAIRRO / DISTRITO

CIDADE INDUSTRIAL
CEP

81170-520
DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/03/2022
MUNICÍPIO

CURITIBA
UF

PR
FONE / FAX

4130527912
INSCRIÇÃO ESTADUAL

1017604640
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:46:00
FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 28/04/2022
Valor R$ 7.392,00

Num. 002
Venc. 05/05/2022
Valor R$ 7.392,00

Num. 003
Venc. 12/05/2022
Valor R$ 7.392,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS

22.176,00
VALOR DO ICMS

2.661,12
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

465,70
V. TOTAL PRODUTOS

22.176,00
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

2.195,42
V. TOTAL DA NOTA

22.176,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S/A

FRETE

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

95.591.723/0135-20
ENDEREÇO

R. FELIPE CAMARAO S/N
MUNICÍPIO

GOIANIA
UF

GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL

104340789
QUANTIDADE

42
ESPÉCIE

CAIXA
MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO

378,000
PESO LÍQUIDO

363,989
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

1005 DEXAGREEN 0,1% CR 50 BIS X 10G Lote: 003222
Val: 16/03/2025
Lote: 003222 Quant: 147.000 Fab: 24/03/2022 Val:
16/03/2025

30043999 000 6101 CX 147,0000 44,0000 6.468,00 0,00 6.468,00 776,16 12,00

1005 DEXAGREEN 0,1% CR 50 BIS X 10G Lote: 003322
Val: 16/03/2025
Lote: 003322 Quant: 192.000 Fab: 25/03/2022 Val:
16/03/2025

30043999 000 6101 CX 192,0000 44,0000 8.448,00 0,00 8.448,00 1.013,76 12,00

1005 DEXAGREEN 0,1% CR 50 BIS X 10G Lote: 003422
Val: 16/03/2025
Lote: 003422 Quant: 165.000 Fab: 25/03/2022 Val:
16/03/2025

30043999 000 6101 CX 165,0000 44,0000 7.260,00 0,00 7.260,00 871,20 12,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda: 012877 R JOAO AMARAL DE ALMEIDA , 100 Email do Destinatário:
compras1@promefarma.com.br
Inf. fisco: Conforme Lei Estadual PR 17.127/12 segue o Valor Pis / Cofins: Valor Pis R$ 135.83 Valor Cofins R$ 640.33 Conforme
Lei Estadual PR 17.127/12 segue o Valor Pis / Cofins: Valor Pis R$ 177.41 Valor Cofins R$ 836.35 Conforme Lei Estadual PR
17.127/12 segue o Valor Pis / Cofins: Valor Pis R$ 152.46 Valor Cofins R$ 718.74

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 09/05/2022 as 17:19:51  Notas fiscais gerenciadas pelo Arquivei - www.Arquivei.com.br Powered by NFePHP®
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  Protocolo 1- 5.441/2022

De: Bianca N. - SMA-LC-ALT

Para: SMS-AS-AF-CAF - CAF  - A/C Joceli C.

Data: 24/05/2022 às 16:18:34

 

Boa tarde!

segue pedido de aditivo de reequilibrio de preços para análise e parecer da Secretaria.

Item 100 da Ata 32 PE nº181/2021

Att.

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo

Anexos:

ATA_32_PROMEFARMA_REPRESENTACOES_COMERCIAIS_LTDA.pdf

Certidao_fed_promefarma_maio.pdf

certidao_trab_promefarma_maio.pdf

Consulta_Regularidade_do_Empregador_promefarma_maio.pdf
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 
 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2021 

 

 

 
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  

   
 

VIGÊNCIA: 06/01/2022 A 05/01/2023 
 

 

 

DETENTOR DA ATA: 

 

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 

CNPJ nº: 81.706.251/0001-98 

TELEFONE: (41)3165-7900 

E-MAIL: licitacao1@promefarma.com.br empenhos3@promefarma.com.br 

RUA JOÃO AMARAL DE ALMEIDA, 100 - CEP: 81.170-520 - BAIRRO: 
CIDADE INDUSTRIAL 

Curitiba/PR 
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PARANÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2021 - Processo nº 794/2021 

   
Aos seis dias de janeiro de 2022, o Município de Francisco, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
77.816.510/0001-66, com sede na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, na Rua Octaviano 
Teixeira dos Santos nº 1000 - centro, doravante denominado Prefeitura, representado pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. CLEBER FONTANA , inscrito no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21, nos termos do art. 15 da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 176/2007, em face da classificação da 
proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 181/2021, por deliberação da Comissão de Licitação, 
devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Francisco Beltrão em 05/01/2022, 
resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do 
Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem. 
 
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, sediada na RUA PROFESSOR LEONIDAS 
FERREIRA DA COSTA, 847 - CEP: 80220410 - BAIRRO: PAROLIN, na cidade de Curitiba/PR, inscrita 
no CNPJ sob o nº 81.706.251/0001-98, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada 
por sua sócia administradora Sra. LUCIANA CAPELETTI, portadora do RG nº 5.905.728-6 e do CPF 
nº 018.682.999-02. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1. A presente Ata tem por objeto o 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; conforme edital e 
proposta que ficam fazendo parte integrante deste instrumento. 
  
1.2. Descrição:  
 
Lote Item Código Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

001 5 7777 ÁCIDO ASCÓRBICO, 500 MG   NATULAB COMP 40.000,00 0,11 

001 7 7826 ÁCIDO FÓLICO, 5 MG   NATULAB COMP 150.000,00 0,04 

001 18 20049 ALOPURINOL, 300 MG   SANDOZ COMP 50.000,00 0,2372 

001 19 7829 AMBROXOL, SAL CLORIDRATO, 3 
MG/ML, XAROPE INFANTIL 
FRASCO 100 ML   

NATULAB FR 6.000,00 1,62 

001 26 7655 AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 
MG   

HYPERA COMP 350.000,00 0,045 

001 30 23148 AMOXICILINA, ASSOCIADA COM 
CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 
50MG + 12,5MG/ML, SUSPENSÃO 
FRASCO 75 ML  

SANDOZ FR 12.000,00 8,61 

001 49 23183 BROMOPRIDA, 5 MG/ML, 
INJETÁVEL AMPOLA 2 ML   

UNIÃO QUIMICA AMP 15.000,00 1,04 

001 52 7915 BUDESONIDA, AEROSSOL NASAL, 
64MCG/DOSE, FRASCO COM 
VÁLVULA DOSIFICADOR FRASCO 
120 DOSES  

EMS FR 8.000,00 12,81 

001 55 14570 CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, 
SUSPENSÃO ORAL 100ML   

UNI-CARBAMAZ FR 1.000,00 8,00 

001 63 57889 CARVEDILOL 3,125MG   BIOLAB COMP 100.000,00 0,1005 

001 92 7751 CLORPROMAZINA, 100 MG   CLORPROMAZ - 
UNIÃO QUIMICA 

COMP 120.000,00 0,21 

001 99 7589 DEXAMETASONA 0,1 MG FRASCO FARMACE FR 12.000,00 1,58 
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120 ML ELEXIR   

001 100 7685 DEXAMETASONA, 0,1%, CREME 
BISNAGA 10 G   

DEXAGREEN - 
GREENPHARMA 

BIS 8.000,00 0,8489 

001 116 7693 DIPIRONA SÓDICA, 500 MG   GREENPHARMA COMP 200.000,00 0,09 

001 151 46273 EXTRATO DE PLANTAS, GUACO 
(MIKANIA GLOMERATA SPRENG.), 
EXTRATO FLUIDO  FRASCO 100 
ML  

NATULAB FR 2.000,00 1,74 

001 154 7700 FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG  UNIÃO QUIMICA COMP 100.000,00 0,12 

001 156 7788 FENOBARBITAL SÓDICO, 40 
MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS 
20 ML   

UNIÃO QUIMICA FR 1.200,00 3,50 

001 161 17768 FLUCONAZOL, 150 MG   MEDQUIMICA CAPS 30.000,00 0,32 

001 170 7706 GLIBENCLAMIDA, 5 MG   MEDQUIMICA COMP 800.000,00 0,023 

001 176 7768 HALOPERIDOL 2 MG/ML, 
SOLUÇÃO ORAL - GOTAS 20 ML   

UNIÃO QUIMICA FR 700,00 2,45 

001 179 7708 HALOPERIDOL, 5 MG/ML, 
SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1 
ML   

UNIÃO QUIMICA AMP 8.000,00 1,40 

001 189 73101 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 
ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE 
MAGNÉSIO, 60 MG +  40 MG/ML, 
SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 100 
mL  

NATULAB FR 8.000,00 2,065 

001 202 32684 LEVODOPA, ASSOCIADO À 
BENSERAZIDA, 100MG + 25 MG 
BIRRANHURADOS   

FARMOQUIMICA COMP 12.000,00 0,70 

001 204 23155 LEVODOPA, ASSOCIADO À 
BENSERAZIDA, 200MG + 50MG   

FARMOQUIMICA COMP 40.000,00 1,03 

001 211 20063 LEVOTIROXINA SÓDICA, 25 MCG   MERK COMP 250.000,00 0,075 

001 212 20064 LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MCG   MERK COMP 250.000,00 0,075 

001 213 23137 LEVOTIROXINA SÓDICA, 75 MCG   MERK COMP 250.000,00 0,12 

001 214 20065 LEVOTIROXINA SÓDICO, 100 MCG  MERK COMP 250.000,00 0,075 

001 231 7723 METOCLOPRAMIDA, 10 MG   BELFARMA COMP 60.000,00 0,07 

001 233 29233 METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 
50 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA  

HYPERA COMP 80.000,00 0,53 

001 246 7726 NIFEDIPINA, 20 MG   HYPERA COMP 200.000,00 0,12 

001 253 67360 NITROPRUSSETO DE SÓDIO, 
DOSAGEM 50 MG, TIPO 
MEDICAMENTO INJETÁVEL 
AMPOLA 2ML  

HYPOFARMA AMP 600,00 12,96 

001 258 57902 OCITOCINA, 5 UI/ML, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL, AMPOLA 1ML   

UNIÃO QUIMICA AMP 100,00 1,41 

001 265 7733 PARACETAMOL, 200 MG/ML, 
SOLUÇÃO ORAL FRASCO 15 ML   

NATULAB FR 20.000,00 0,845 

001 271 7571 PIROXICAM, 20 MG   HYPERA COMP 100.000,00 0,1474 

001 277 67363 PROGESTERONA 200 MG   FARMOQUIMICA CAPS 80.000,00 2,399 

001 278 25757 PROGESTERONA, 100 MG    FARMOQUIMICA CAPS 30.000,00 1,18 

001 281 7736 PROPATILNITRATO, 10 MG   FARMOQUIMICA COMP 90.000,00 0,40 

001 287 
(288) 

73110 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, 
COMPOSIÇÃO: SÓDIO, POTÁSSIO, 
CLORETO, CITRATO E GLICOSE, 
CONCENTRAÇÃO: 90 MEQ,L + 20 
MEQ,L + 80 MEQ,L + 30 MEQ,L + 
111 MMOL,L, FORMA 
FARMACÊUTICA: PÓ P, SOLUÇÃO 
ORAL - ENVELOPE  

NATULAB ENV 15.000,00 0,468 

001 290 
(291) 

7568 SINVASTATINA, 20 MG   SANDOZ COMP 800.000,00 0,07 

001 299 67369 SUXAMETÔNIO 100MG INJETÁVEL 
FRASCO-AMPOLA     

UNIÃO QUIMICA FR 2.000,00 14,275 
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001 300 23182 TENOXICAM, 20 MG, INJETÁVEL 
FR-AMPOLA (PÓ)   

UNIÃO QUIMICA AMP 24.000,00 6,462 

001 309 
(310) 

73112 TRAMADOL CLORIDRATO, 50 
MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 
AMPOLA 1 ML   

UNIÃO QUIMICA AMP 20.000,00 1,0857 

001 310 
(309) 

53894 TRAMADOL CLORIDRATO, 50 
MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 
AMPOLA 2 ML   

UNIÃO QUIMICA AMP 20.000,00 0,92 

001 311 7947 VARFARINA SODICA, 5 MG   FARMOQUIMICA COMP 50.000,00 0,11 

 
Valor total da Ata R$ 1.234.845,20 (um milhão, duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e 
cinco reais e vinte centavos). 

1.3. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a 
CONTRATADA, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a 
preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 
15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 
 
2.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais 
prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 
3.1. Os medicamentos deverão ser entregues (sem ônus de entrega), parceladamente, de acordo com as 
solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, na sede da Central de Abastecimento Farmacêutico – 
CAF, localizada na Rua Papa Pio XII, 696, Bairro Guanabara no município de Francisco Beltrão, ou na 
sede da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas - UPA, sita à Rodovia Olivio Zanella, nº 818, Bairro 
Luther King, no Município de Francisco Beltrão-PR. 
 
3.2. A CONTRATADA deverá atender as solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis, contados do momento do envio da nota de empenho. 
 
3.2.1.O prazo de que trata o item 3.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração. 
 
3.3. As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 12 (meses) meses, a 
partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
4.1. Os objetos deste contrato serão dados como recebidos conforme: 

 
4.1.1 Recebimento Provisório: A partir da data da entrega do objeto solicitado, o fiscal da Ata de 
Registro de Preços terá um prazo de 72 (setenta e duas) horas para conferência da Nota Fiscal, data de 
validade dos produtos, lote, quantidade, bem como verificar a conformidade do equipamento/produto com o 
solicitado na Nota de Empenho. Caso ocorram divergências entre o bem solicitado e o entregue, o fiscal 
deverá rejeitá-lo e solicitar a reposição num prazo de 72 (setenta e duas) horas contados do recebimento 
da notificação formal pela CONTRATADA. 
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4.1.2 Recebimento Definitivo: Após o prazo definido para recebimento provisório da mercadoria e 
estando todos os produtos em conformidade com a Ata de Registro de Preços, o fiscal da Ata de Registro 
de Preços responsável pelo Recebimento atestará na Nota Fiscal o recebimento definitivo encaminhando a 
mesma para os tramites legais de pagamento. 
 
4.1.3 A assinatura no conhecimento da empresa transportadora não implica/atesta o recebimento 
definitivo da mercadoria ou que a mesma esteja em conformidade com a Nota de Empenho/Ata de Registro 
de preços. 
 
4.1.4 Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o 
disposto neste Termo. Se após o recebimento provisório, constatar-se que os fornecimentos foram 
realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a CONTRATADA será notificada 
para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária. 
 
4.1.5 Independentemente da aceitação, a CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos produtos 
fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela Administração, às 
suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da 
garantia. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VALIDADE, DAS EMBALAGENS E TRANSPORTE DOS 

MATERIAIS 
 
5.1. Os materiais deverão ser entregues com validade de uso vigente de no mínimo 70% e deverão estar 
acondicionados em embalagem original, de acordo com a Legislação Sanitária vigente. 
 
5.2. Serão devolvidos todos os materiais entregues fora do prazo de validade acima citado, para 
substituição, correndo à custa da devolução às expensas da CONTRATADA, podendo ainda sofrer as 
penalidades por inadimplência contratual. 
 
5.3. As embalagens para entrega dos materiais devem conter requisitos mínimos a seguir: nome comercial, 
apresentação, data da fabricação, data de vencimento, número do lote, número de registro no Ministério da 
Saúde. 
 
5.4. O texto e demais exigências legais previstas para os produtos devem estar em conformidade com a 
legislação do Ministério da Saúde e do Código de Defesa do Consumidor. 
 
5.5. Não serão recebidos materiais que tenham sido transportados com outros materiais de natureza tóxica, 
que estejam com suas embalagens adulteradas ou, que o veículo de transporte apresente sujidades e/ou 
temperatura inadequada. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
6.1. Fornecer os produtos/materiais que contenham Registro/notificação/cadastro junto a ANVISA, 
conforme requisitos técnicos constantes na Lei Federal n.º 6.360/1976 e demais requisitos técnicos 
definidos em regulamentação específica da ANVISA. 
 
6.2. Realizar a entrega do produto solicitado em estrita conformidade com as especificações contidas no 
Edital e proposta de preços apresentada, à qual se vincula, não sendo admitidas retificações, quer seja no 
preço, prazo de entrega ou demais condições estabelecidas entre as partes. 
 
6.3. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos, respondendo civil e criminalmente por todos os 
danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, preposto, ou terceiros, na 
execução do contrato, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar ao CONTRATANTE e a terceiros. 
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6.4. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos, respondendo por danos e desaparecimentos de 
bens materiais e avarias que venham a ser causadas por seus empregados ou preposto ao 
CONTRATANTE e a terceiros, desde que fique comprovada sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo 
esta responsabilidade o acompanhamento realizado pela CONTRATANTE, de acordo com o art. 70 da Lei 
nº 8.666/93. 
 
6.5. Os produtos deverão ser acondicionados conforme norma do fabricante, devendo garantir proteção 
durante transporte e estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas na 
legislação em vigor e em conformidade com as normas vigentes. 
 
6.6. Observar rigorosamente as normas de segurança, ambiental, higiene e medicina do trabalho. 
 
6.7. Entregar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, a mesma marca dos produtos 
apresentados na proposta. 
 
6.8. Não serão aceitas trocas de marcas dos produtos após a assinatura da Ata de Registro de Preços. 
Caso ocorra algum problema no fornecimento da indústria e ou distribuidora para entregar a marca 
adjudicada, deve–se encaminhar solicitação prévia para avaliação do Fiscal e do Gestor da Ata de Registro 
de Preços. 
 
6.9. Todas as despesas com transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos 
trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto 
desta licitação, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA. 
 
6.10. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

7.1. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo. 
 
7.2. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 
 
7.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 
comissão/servidor especialmente designado.  
 
7.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 
forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 
 
7.5. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE 
SUSTENTABILIDADE 

 
8.1. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em 
alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá fazer uso 
racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício e a CONTRATADA 
deverá: 
a) Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) 
deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento. 
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b) Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do 
consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo. 
c) Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas. 
d) Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e 
Água 
e) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 
execução dos serviços. 
f) Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água. 
g) Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em 
especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos 
sólidos, observadas as normas ambientais vigentes. 
h) Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou 
estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa. 
i) Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, 
observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde 
dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00. 
j) Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados 
pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, 
lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes 
eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico. 
k) É proibido incinerar qualquer resíduo gerado. 
l) Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade. 
m) Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou 
biodegradável. 
n) Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que 
possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento; 
o) Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a 
reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 
 
8.2. A CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de 
sustentabilidade, como:  
a) Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de 
documentos; 
b) Em caso de necessidade de envio de documentos ao CONTRATANTE, usar preferencialmente a 
função “duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal. 
c) Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de 
resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, 
bem como em áreas não licenciadas. 
d) Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 
 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO  
 

9.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota 
Fiscal, acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado 
pelo Município e acompanhada ainda das CND’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento 
definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da A CONTRATADA indicada 
pela mesma. 
 
9.1.1. O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas 
decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
9.2. As notas fiscais deverão ser entregues no setor de compras localizado no paço municipal sito à Rua 
Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 – centro. 
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9.3. CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL: 
 
9.3.1. O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que participou da licitação 
emitida: a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, CNPJ sob nº 77.816.510/0001-66; 
9.3.2. Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, Centro. CEP 85.601-030 – Francisco 
Beltrão-PR. 

 
9.3.3. No corpo da Nota Fiscal deverá conter: 
9.3.3.1. A modalidade e o número da Licitação; 
9.3.3.2. O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho; 
9.3.3.3. número do item e descrição do produto: 
9.3.3.4. A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição 
constante da Ata de Registro de Preços;  
9.3.3.5. valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total. 
9.3.3.6. O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA. 
 
9.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) 
dias após a data da sua reapresentação. 
 
9.5. Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da 
CONTRATADA relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas na 
Lei Federal nº 8.666/93. 

 
9.6. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos 
Recursos vinculados a E.C. 29/00 e Bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde, da seguinte 
dotação orçamentária: 
 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei nº 4775/2020 de 22/12/2020 
 
DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

5470 08.006.10.301.1001.2046 494 3.3.90.30.09.00 Do Exercício 

6530 08.006.10.303.1001.2055 494 3.3.90.30.03.00 Do Exercício 

6100 08.006.10.302.1001.2051 494 3.3.90.30.09.00 Do Exercício 

 
9.6.1. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de 
dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza. 
 
9.7. Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados. 
 
9.8. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, 
II, “d” da Lei 8.666/93. 
 
9.9. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica 
extraordinária, tampouco fato previsível. 
 
9.10. Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da 
Prefeitura Municipal. 
 
9.11. Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os 
documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei 
8.666/93. 
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9.12. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado 
(conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
10.1. Caberá a Sra. LUCIANA CAPELETTI, portadora do R.G. nº 5.905.728-6 e inscrita no CPF/MF sob nº 
018.682.999-02, representante da CONTRATADA, a responsabilizar-se por:  
10.1.1. Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua 
realização. 
10.1.2. Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a 
correção das falhas detectadas. 
 
10.2. A fiscalização e o acompanhamento da entrega dos produtos da Ata de Registro de Preços serão 
feitos pelo Servidor Eleandro Tiecher, da Secretaria Municipal de Saúde, cujo CPF nº 015618289-04, 
e-mail Almoxarifado.Franciscobeltrao@hotmail.com, telefone (46) 3523-0562, a fim de verificar a 
conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo. 
 
10.3. A fiscalização do presente termo ficará a cargo do Secretário Municipal de Saúde, Senhor MANOEL 
BREZOLIN, inscrito no CPF/MF sob o nº 279.066.200-20 portador do RG nº 7.731.242-0. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS 
 
11.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens correspondentes. 
 
11.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços. 
 
11.2.1. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem 
aplicação de penalidades administrativas, podendo o Município de Francisco Beltrão convocar os demais 
fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou 
revogar a ata de registro de preços ou parte dela. 
 
11.3. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior ao registrado, e o fornecedor não puder cumprir 
as obrigações assumidas, este poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, a 
ser protocolado antes do pedido de fornecimento, mediante demonstração de fato superveniente que tenha 
provocado elevação relevante nos preços praticados no mercado. 
 
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. 
 
11.4. Não sendo acatado o pedido de revisão, este será indeferido pelo Município de Francisco Beltrão e o 
fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de 
Preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades 
administrativas previstas em lei e no edital. 
 
11.5. Na hipótese do cancelamento do registro do preço do fornecedor, prevista no subitem anterior, o 
Município de Francisco Beltrão poderá convocar os demais fornecedores subsequentes de acordo com a 
classificação final. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA 
 

12.1. A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação 
judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se esta: 
12.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade. 
12.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços. 
12.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93. 
12.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos. 
12.1.5. Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto Municipal nº 
176/2007. 
 
12.2. O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver: 
 
12.2.1. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do objeto contratado. 
12.2.2. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato. 
12.2.3. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura. 
12.2.4. Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito 
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em 
que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal. 
 
12.3. A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta 
Ata, caso não aceitas as razões do pedido. 
 
12.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao respectivo 
processo administrativo. 
 
12.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial da União e pela Internet, considerando-se, assim, para todos os 
efeitos, cancelado o preço registrado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
 

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, o licitante/adjudicatário que:  
a) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro 

do prazo de validade da proposta; 
b) Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
c) Apresentar documentação falsa; 
d) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
e) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
f) Não mantiver a proposta; 
g) Cometer fraude fiscal; 
h) Comportar-se de modo inidôneo. 
 
13.2. A CONTRATADA, durante a execução da Ata de Registro de Preços, poderá ser apenada com: 
a) Advertência;  
b) Multa;  
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de 
até dois anos; 
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 
cinco anos; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
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os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE 
pelos prejuízos causados. 
 
13.3. Poderão ser aplicadas as seguintes multas, conforme a gravidade das infrações: 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 
1 3% sobre o valor do empenho. 
2 5% sobre o valor do empenho. 
3 7% sobre o valor do empenho. 
4 10% sobre o valor do empenho 
5 10% sobre o valor total da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho. 

6 
30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor do 
produto. 

7 20% sobre o valor total da Ata. 
13.4. Da classificação das infrações por gravidade (GRAU): 
INFRAÇÃO 
DESCRIÇÃO DA GRAVIDADE OCORRIDA GRAU 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais, por ocorrência. 

5 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o 
fornecimento/entrega dos produtos por dia e por nota de empenho. 

3 

Atrasar a entrega injustificadamente, por empenho e por dia. 2 
Entregar produto em desacordo com as especificações do edital e proposta sem motivo 
justificado, por ocorrência. 

4 

Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto. 4 
Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por ocorrência. 2 
Entregar produto com apresentação em desconformidade com a descrita no edital, por 
ocorrência. 

2 

Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material, por ocorrência.  2 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO, por ocorrência. 3 
Der causa à inexecução total do objeto da Ata 7 
AINDA, DEIXAR DE:  
Zelar pelas instalações do Município no momento da entrega, por ocorrência. 1 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência. 1 
Manter a documentação de habilitação atualizada, por item, por ocorrência. 1 
Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO, 
por ocorrência. 

1 

Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários, por 
ocorrência. 

2 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, 
após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência. 

2 

Substituir os produtos, às suas custas, quando protegido pela respectiva garantia. 6 
 
13.5. A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor. 
 
13.6. No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou 
inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ata, fica facultado ao 
Município de Francisco Beltrão/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de cancelamento da ata. 
 
13.7. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 
Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância 
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devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial. 
 
13.8. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
13.9. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao 
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
 
13.10. As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, 
garantindo-se o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto 
na Lei nº 8.666/1993. 
 
13.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte do 
CONTRATANTE, levando em consideração todos os atos celebrados com o CONTRATANTE, bem como 
os danos causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. 
 
13.12. Se durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à 
administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização – PAR. 
 
13.13. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa. 
 
13.14. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  
 
13.15. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, 
o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
 
13.16. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO 
 
14.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, 
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e 
seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá 
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de 
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 

15.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas 
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Francisco Beltrão, com referência expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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16.1. A presente Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o 
endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo à CONTRATADA a 
impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento. 
 
16.2. A via do instrumento destinada ao Detentor da Ata de Registro de Preços, devidamente assinada pelo 
CONTRATANTE, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada 
no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item 
anterior. 

 
16.3. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais 
e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o 
inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 
 
16.4. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o 
edital do Pregão Eletrônico nº 181/2021 e a proposta da CONTRATADA conforme estabelece a Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições. 
 
16.5. A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 
181/2021. 

16.6. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo 
Excelentíssimo Senhor CLEBER FONTANA, Prefeito Municipal do Município de Francisco Beltrão, e pela 
Sr. LUCIANA CAPELETTI, qualificado preambularmente, representando a CONTRATADA e testemunhas. 

Francisco Beltrão, 6 de janeiro de 2022. 
 
 
 

CLEBER FONTANA 
         CPF Nº 020.762.969-21 

 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES  
COMERCIAIS LTDA 

PREFEITO MUNICIPAL  CONTRATADA 
LUCIANA CAPELETTI 

CONTRATANTE  Sócia administradora 

   
 
TESTEMUNHAS:  
 

ANTONIO CARLOS BONETTI  MANOEL BREZOLIN 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 81.706.251/0001-98 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:34:45 do dia 23/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/11/2022.
Código de controle da certidão: 6B24.B034.916E.58CA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ

E FILIAIS)

CNPJ: 81.706.251/0001-98

Certidão nº: 16493749/2022

Expedição: 24/05/2022, às 16:11:38

Validade: 20/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 81.706.251/0001-98,

NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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24/05/22, 16:12 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 81.706.251/0001-98
Razão Social:PROMEFARMA MEDICAM E PROD HOSPITARES LTD
Endereço: R JOAO AMARAL DE ALMEIDA 100 / CIDADE INDUSTRIAL / CURITIBA / PR

/ 81170-520

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/05/2022 a 14/06/2022 
 
Certificação Número: 2022051600242126954729

Informação obtida em 24/05/2022 16:12:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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  Protocolo 2- 5.441/2022

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

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

Data: 01/06/2022 às 14:53:51

 

A Central de Abastecimento Farmacêutico avaliou a proposta da empresa conforme a documentação enviada e
manifesta - se não favorável ao realinhamento  total  de R$ 0,9202 e sim ao valor R$ 0,9589. 

DESCRITIVO
VALOR PAGO
ANTES DO PE

VALOR PAGO
NA LICITAÇÃO

VALOR PAGO
PÓS LICITAÇÃO

VALOR
SOLICITADO

VALOR
SUGERIDO
PELA CAF

Dexametasona creme R$ 0,77 R$ 0,8489 R$ 0,88 R$ 0,9702 R$ 0,9589

_

Tatiane Borghesan Apolinario 

atendente de farmacia

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Tatiane Borghesan Apolinar... 01/06/2022 14:54:03 1Doc TATIANE BORGHESAN APOLINARIO CPF 059.XXX.XXX...

Promefarma 03/06/2022 16:16:59 1Doc PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COM LTDA CNPJ 81.7...

Promefarma 06/06/2022 09:06:06 1Doc PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COM LTDA CNPJ 81.7...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 8331-E908-701F-9A05 
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  Protocolo 3- 5.441/2022

De: Promefarma Representações Com LTDA

Para:  -  

Data: 01/06/2022 às 15:50:29

 

Boa Tarde,

Aceitamos o valor solicitado.

Atenciosamente,

De: Prefeitura de Francisco Beltrão notificacao@1doc.com.br 
Enviada em: quarta-feira, 1 de junho de 2022 14:54
Para: licitacao3@promefarma.com.br
Assunto: Re: Protocolo 5.441/2022: Novo despacho

Novo despacho no Protocolo 2- 5.441/2022 em 01/06/2022 às 14:53: 

De: SMS-AS-AF-CAF - CAF 

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

Acompanhar online »

Enviado e rastreado com 1Doc.

_

Para cancelar recebimento de comunicação de Prefeitura de Francisco Beltrão  neste e-mail, clique aqui.

Anexos:

WRD0003_jpg_image001__.zip
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  Protocolo 4- 5.441/2022

De: Bianca N. - SMA-LC-ALT

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

Data: 02/06/2022 às 10:52:35

 

Bom dia

Segue pedido de reequilibrio de preços para análise e parecer jurídico

Att.

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo
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  Protocolo 5- 5.441/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 08/06/2022 às 16:47:16

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0825_2022_Prot_5441_Reequilibrio_a_partir_do_protocolo_Promefarma_Dexametasona_deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 08/06/2022 16:47:43 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Promefarma 09/06/2022 11:45:51 1Doc PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COM LTDA CNPJ 81.7...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 58A2-32F9-0194-D67B 
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PARECER JURÍDICO N.º 0825/2022 
 
 
PROCESSO Nº :  5441/2022 
REQUERENTE :  PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 
INTERESSADA :  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
ASSUNTO :        REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
 
 
1 RETROSPECTO 

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

gistro de Preços nº. 32/2022 (Pregão Eletrônico nº. 181/2021), no qual pretende o reequilíbrio 
econômico-financeiro ao item: 

 
 Item 100: Dexametasona, da marca Greenpharma, passando de R$ 0,8489 para R$ 

0,97. 
 
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 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 14,28% no item 
100, sendo que a CAF manifestou-se pela compatibilidade do valor pleiteado pela contrata-
da, recomendando que o valor passe de R$ 0,8489 para R$ 0,9589. Assim, mostra-se adequa-
da 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. 032/2022 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. 032/2022 (Pregão Eletrônico nº. 
181/2021), formulado pela empresa PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA, a ser praticado a partir da data do protocolo, no item: 
 

 Item 100: Dexametasona, da marca Greenpharma, passando de R$ 0,8489 para R$ 
0,9589. 

 
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, 08 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 6- 5.441/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

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

Data: 09/06/2022 às 07:13:24

 

Segue despacho 451 2022 para assinatura pelo Prefeito Municipal

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_451_2022.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 09/06/2022 14:42:26 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: CA21-57DE-5833-B306 
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DESPACHO N.º 451/2022 
 

 
PROCESSO N.º :  5.441/2022 
REQUERENTE : PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 
LICITAÇÃO : ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 032/2022 – PREGÃO N.º 181/2021 
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 032/2022, referente ao registro de preços para futura e 
eventual aquisição de medicamentos 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 0825/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO PARCIALMENTE o pe-
dido de reequilíbrio do Item 100: Dexametasona, da marca Greenpharma, passando de R$ 
0,8489 para R$ 0,9589. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 09 de junho de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
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  Protocolo (Nota interna 13/06/2022 10:34) 5.441/2022

De: Bianca N. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 13/06/2022 às 10:34:46

 

Kelly Patricia Carbonera Salvati - SMS-CS

Bom dia!

Favor verificar se há empenhos pendentes (estorno) para que seja realizado o reequilibrio de preços.

Data do protocolo: 24/05/2022

Obrigada

att.

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo
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  Protocolo 7- 5.441/2022

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

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

Data: 13/06/2022 às 17:01:48

 

Boa tarde, favor estornar item em questão, no empenho 14448/2022.

_

Tatiane Borghesan Apolinario 

atendente de farmacia

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Tatiane Borghesan Apolinar... 13/06/2022 17:02:05 1Doc TATIANE BORGHESAN APOLINARIO CPF 059.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 1F4E-7FA9-F8C3-2A8E 
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  Protocolo 8- 5.441/2022

De: Kelly S. - SMS-ADM-CS

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

Data: 21/06/2022 às 10:21:13

 

_

Kelly Patricia Carbonera Salvati  

Agente administrativo

Anexos:

1320.pdf
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Município de Francisco Beltrão - PR

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO

CNPJ: 77816510000166     IE: 
Endereço: R Otav iano Teixeira dos Santos, 1000     CEP: 85601030     Cidade: Francisco Beltrão

Fone: 046-35202121     Fax: 

Número

1320 Ordinário
Tipo do empenho

20/06/2022
Emitido em Requisição Nº

14448/2022
Empenho Nº

9179

Tipo Número

Licitação

Contrato/Aditivo

Pregão 181/2021

15560 32/2022 - SIM-AM: 322022 1
Sequência Contrato Aditivo Início  da  vigência

06/01/2022 05/01/2023
Fim  da  vigência Fim  da  vig.  atualizada Início  da  execução Fim  da  exe.  atualizada

05/01/2023
Fim  da  execução

06/01/2022

Fornecedor

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CPF/CNPJ

Endereço

RUA JOÃO AMARAL DE ALMEIDA, 100
Bairro

Cidade/UF

Curitiba/PR
CEP

81170-520
Matrícula

111608-8

81.706.251/0001-98

FAX

41 30527922
Fone

41 33329188

Credor

Saldo anterior

R$ 901.206,63

Valor

R$ 424,45

Saldo atual

08

08.006

10.303.1001.2055

3.3.90.32.99.01

00000

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Assistência Farmacêutica

MATERIAL DESTINADO A SAÚDE

Recursos Ordinários (Livres)6540 R$ 901.631,08

Classificação da despesa

Outras informações

Motivo
Outros

REALINHAMENTO DE VALOR

Histórico

Nome Marca ValorUM Quantidade Valor totalCódigo

7685 DEXAMETASONA, 0,1%, CREME BISNAGA 10 G DEXAGREEN - BIS 500,0000 0,8489 424,45

Equiplano
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  Protocolo 9- 5.441/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

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

Data: 06/10/2022 às 16:36:18

 

BOA TARDE

EM ANEXO 2º TERMO DE ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº
181/2021, PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_2_REEQUILIBRIO_ATA_32_2022_PROMEFARMA.pdf

PUBLICACAO_2_CONT_32_2022__2022_06_21_.pdf
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 1 
 

 
2º TERMO DE ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2021 
 

Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa 
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 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, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF nº 
020.762.969-21. 

 
CONTRATADA: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, sediada na RUA 

PROFESSOR LEONIDAS FERREIRA DA COSTA, 847 - CEP: 80220410 - BAIRRO: PAROLIN, na cidade de 
Curitiba/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 81.706.251/0001-98. 

 
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. 

 

JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Jurídico opinou pelo 
deferimento de reequilíbrio de valores do ITEM 100 (Cód. 7685) da ata, a ser praticado a partir da data do 
protocolo de 24 de maio de 2022, conforme o contido no Processo Administrativo nº 5441/2022.                                                  

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

Lote Item Código Descrição Unid 
Preço Unitário 
Contratado R$ 

Preço Unitário 
Atualizado R$ 

001 100 7685 DEXAMETASONA, 0,1%, CREME BISNAGA 10 G   BIS 0,8489 0,9589 

VALOR TOTAL ACRESCIDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS R$ 440,00 

 
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, 21 de junho de 2022. 
 
 

CLEBER FONTANA 
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES  

COMERCIAIS LTDA 
CPF nº 020.762.969-21 CONTRATADA 
PREFEITO MUNICIPAL LUCIANA CAPELETTI 

CONTRATANTE Sócia administradora 
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1.3.2.1.01.01.01.00 Remuneração De Depósitos Bancários - Principal 1.00.497 0,09 

1.3.2.1.01.01.01.00 Remuneração De Depósitos Bancários - Principal 1.00.495 2,56 

1.3.6.1.01.11.00.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal 1.00.000 91.000,00 

1.7.1.6.50.01.09.00 SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio 1.00.843 200.000,00 

1.9.9.9.12.21.00.00 Ônus de Sucumbência - Principal 1.00.000 5.766,54 

TOTAL     296.769,19 

  
Art. 3º Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições ao contrário. 
  
Prefeitura Municipal de Contenda, 24 de maio de 2022. 
  
ANTONIO ADAMIR DIGNER  
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Guilherme Bruno Wonsovicz 

Código Identificador:5E4E461D 
 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 
 
SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E 
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 
  
O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público: 
1) REGISTRO DE PREÇOS para locação de tendas, cadeiras de PVC e mesas de PVC, para utilização nas Unidades de Saúde no atendimento aos 
pacientes com sintomas de dengue, decorrente do Pregão eletrônico nº 97/2022 com vigência de 21 de junho de 2022 a 20 de junho de 2023 
conforme segue: 
ATA SRP Nº 550/2022 
EMPRESA DETENTORA: LEDER E MAFRA LTDA ME 
CNPJ Nº 10.355.221/000-36 
  
Lote Item Código Descrição UN Quant. Valor unitário R$ 

001 1 81289 

Locação de tendas tipo Pirâmide Especificação: tipo pirâmide medindo 05x05 metros², com pés direito de 3 metros de 
comprimento com alongador p/ até 4,5 metros, com altura central de até 4,5 m, em ferro metalão zincado, cobertura em lona 
vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para escoamento de água, incluindo as despesas diretas e indiretas com a 
montagem, instalação e desinstalação.????A empresa também deverá fornecer assistência durante a utilização das tendas.????O 
material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos), limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria 
que possa afetar a funcionalidade da mesma.????Quantidade de tendas estimada: 6 (seis).??A solicitação será de acordo com a 
necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.??Período de locação da unidade: 30 dias.?? 

MES 12,00 2.790,00 

001 2 81290 
Locação de cadeiras de PVC Especificação: sem braço, incluindo despesas com transporte, montagem e 
recolhimento.????Quantidade de cadeiras estimada: 150 (cento e cinquenta).??A solicitação será de acordo com a necessidade da 
Secretaria Municipal de Saúde.??Período de locação da unidade: 30 dias.?? 

MES 12,00 398,75 

001 3 81291 

Locação de tendas auto portante Especificação: tipo auto portante, medindo 10x8 metros2 com estrutura em treliça Q 30 de 
alumínio, cobertura de lona branca anti chama com travamento com pontas de eixo e cintas, incluindo as despesas diretas e 
indiretas com a montagem, instalação e desinstalação.????A empresa também deverá fornecer assistência durante a utilização das 
tendas.????O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos), limpo e sem furos ou rasgos, ou 
qualquer avaria que possa afetar a funcionalidade da mesma.????Quantidade de tendas estimada: 2 (duas).??A solicitação será de 
acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.??Período de locação da unidade: 30 dias.?? 

MES 12,00 2.999,00 

001 4 81292 
Locação de Mesa plástica Especificação: quadrada na cor branca, empalhável, pratica e muito segura. Dimensões: 70cmx 70cmx 
70cm (C-L-A).????Quantidade de mesas estimadas 20 (vinte). ??A solicitação será de acordo com a necessidade da Secretaria 
Municipal de Saúde.??Período de locação da unidade: 30 dias.?? 

MES 12,00 325,00 

  
Francisco Beltrão, 21 de junho de 2022. 
  
DANIELA RAITZ ANTONIO CARLOS BONETTI 
Sistema de Registro de Preços - SRP Secretário Municipal de Administração 

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:D6175A8E 
 

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 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. 
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 32/2022 – 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 
100 (Cód. 7685) da ata, a ser praticado a partir da data do protocolo de 24 de maio de 2022, conforme o contido no Processo Administrativo nº 
5441/2022. 
Fica atualizado o valor do item abaixo especificado:  
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Lote Item Código Descrição Unid 
Preço Unitário 
Contratado R$ 

Preço Unitário 
Atualizado R$ 

001 100 7685 DEXAMETASONA, 0,1%, CREME BISNAGA 10 G BIS 0,8489 0,9589 

VALOR TOTAL ACRESCIDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS R$ 440,00 

  
Francisco Beltrão, 21 de junho de 2022. 

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:FD19376B 
 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO 

 
GABINETE DO PREFEITO 

LEI Nº1822/2022 
 

Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a Anexar na Lei Municipal 621/2000, Tabela de Vencimentos, e da outras 
providências: 

  
A Câmara Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná aprovou por unanimidade de votos, o Projeto de Lei nº059/2022, e Eu, Joel 
Ricardo Martins Ferreira, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 
  
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Anexar Tabela de Vencimentos atualizada em conformidade com o Artigo 40 inciso II na Lei 
621/2000. 
  
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
  
Gabinete do Executivo Municipal de General Carneiro, em 21 de junho de 2022. 
  
JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA 
Prefeito Municipal 
  
ANEXO II 
  
TABELA DE VENCIMENTOS 
  
PROFESSOR – CARGA HORARIA 20 horas 
  
CLASSE A B C 

REFERÊNCIA 1 R$1.922,81 R$ 2.394,13 R$ 2.633,55 

REFERÊNCIA 2 R$1.922,81 R$ 2.465,95 R$ 2.712,55 

REFERÊNCIA 3 R$1.922,81 R$ 2.539,94 R$ 2.793,93 

REFERÊNCIA 4 R$1.922,81 R$ 2.616,13 R$ 2.877,74 

REFERÊNCIA 5 R$1.922,81 R$ 2.694,92 R$ 2.964,08 

REFERÊNCIA 6 R$1.922,81 R$ 2.775,46 R$ 3.053,00 

REFERÊNCIA 7 R$1.922,81 R$ 2.858,72 R$ 3.144,60 

REFERÊNCIA 8 R$1.962,99 R$ 2.944,48 R$ 3.238,93 

REFERÊNCIA 9 R$2.021,87 R$ 3.032,81 R$ 3.336,10 

REFERÊNCIA 10 R$2.082,53 R$ 3.123,80 R$ 3.436,18 

REFERÊNCIA 11 R$2.145,00 R$ 3.217,51 R$ 3.539,26 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 02/2022 
Edital de Abertura n.º 01/2022 
  
O Prefeito do Município de General Carneiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, 
nos termos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, 
em conjunto com a Comissão Organizadora de Processos Seletivos, nomeada através do Portaria nº. 289/2022, TORNA PÚBLICA a realização de 
Processo Seletivo Simplificado, destinado à contratação temporária de pessoal em regime CLT, para provimento de vagas do seu quadro de pessoal. 
  
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
1.1 O Processo Seletivo a que se refere o presente Edital será executado pelo IPPEC, endereço eletrônico 
www.ippec.org.br e correio eletrônico ippec@ippec.org.br. 
1.2 O Processo Seletivo destina-se ao provimento de ocupação temporária de vagas e cargos apresentados na Tabela 
2.1.1 deste Edital e tem prazo de validade de 1 (um) ano a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a 
critério do Poder Executivo Municipal. 
1.3 A convocação para as vagas informadas na Tabela 2.1.1 deste Edital será feita de acordo com a necessidade e a conveniência do Poder Executivo 
Municipal, dentro do prazo de validade do Processo Seletivo. 
1.4 As atribuições dos cargos estão relacionadas no Anexo II deste Edital. 
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