
Protocolo 10.180/2022

De: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

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

Data: 04/10/2022 às 16:23:50

Setores (CC):

SMA-LC-ALT

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMA, SMA-COMP-E, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA, SMA- ADM/E

Licitação - Reequilíbrio Econômico e Financeiro

Entrada*: 

Site

 

Boa tarde Douglas! Venho por meio deste protocolo, pedir um reequilibrio de preço. Qualquer dúvida estou a
disposição! Meios para contato:  Telefone: (46) 3226-1241, e-mail: siprolimp@gmail.com

Atenciosamente,

 Marioní Franciosi Simionato.

Anexos:

FRANCISCO_BELTRAO_ATA_692_2022.rar
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  Protocolo (Nota interna 05/10/2022 14:23) 10.180/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 05/10/2022 às 14:23:55

 

BOA TARDE

SEGUE ADITIVO DE REEQUILIBRIO PARA ANALISE.

OBRIGADA.

Aline Bonissoni Fernandes - SMA- ADM/E

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Protocolo (Nota interna 05/10/2022 14:25) 10.180/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 05/10/2022 às 14:25:50

 

BOA TARDE

SEGUE ADITIVO DE REEQUILIBRIO PARA ANALISE

OBRIGADA

Rudinéia Tavares de Lima - SMA-COMP-E

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Protocolo (Nota interna 06/10/2022 16:40) 10.180/2022

De: Rudinéia L. - SMA-COMP-E

Para:  -  

Data: 06/10/2022 às 16:40:49

 

Aguardando deferimento do Executivo e Departamento Jurídico para verificação/estorno de empenho

_

Rudinéia Tavares de Lima

Auxiliar Administrativo
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  Protocolo 1- 10.180/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

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

Data: 06/10/2022 às 16:43:17

 

BOA TARDE

EM ANEXO ADITIVO PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADA.

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

1Doc:  Protocolo 10.180/2022  |  Anexo: Parecer_n_1457_2022_Prot_10180_Reequilibrio_Simionato_sabonete_liquido_deferimento.pdf (6/7)        5/27



  Protocolo 2- 10.180/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: SMA - Secretaria Municipal de Administração  - A/C Aline F.

Data: 19/10/2022 às 14:18:12

 

A empresa pretende o reequilíbrio econômico-financeiro do item 186 (Sabonete líquido) no percentual
de 56,17%, bem como a troca de marca, justificando que a empresa parou de produzir o produto e
está comprando junto a outro fornecedor, conforme Notas Fiscais anexadas.

Entretanto, mostra-se prudente que a Secretaria interessada (Administração) realize pesquisa/cotação

de preços do item da Ata para conferir se o aumento proposto é o praticado atualmente, bem como seja
conferida a especificação das NF apresentadas efetuando-se a comparação para que seja
demonstrado o montante da eventual elevação do custo do item.

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

Após, retornem a esta Procuradoria para os devidos fins.

Att

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral
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  Protocolo 3- 10.180/2022

De: Aline F. - SMA

Para: Representante: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Data: 20/10/2022 às 09:21:39

 

Prezados (as)

Venho através deste, solicitar à empresa Siprolimp, qual marca substituirá o produto atual, referente o item 186,
aguardamos posicionamento da empresa.

Att.

_

Aline Bonissoni 

Agente Administrativo - Secretaria Mun. de Administração

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Aline Bonissoni Fernandes 20/10/2022 09:21:48 1Doc ALINE BONISSONI FERNANDES CPF 081.XXX.XXX-06

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 8ED1-3F9E-A0D7-C1C5 
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  Protocolo 4- 10.180/2022

De: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Para:  -  

Data: 20/10/2022 às 09:30:40

 

Bom dia prezados (as)!

A substituição  seria referente a marca  Flor de Mariá o qual é um produto que se aproxima com as características
físico químicas do produto licitado.

Att, 

Marioní Franciosi Simionato.
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  Protocolo 5- 10.180/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

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

Data: 20/10/2022 às 10:41:26

 

BOM DIA

SEGUE PARECER DA EMPRESA PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Protocolo 6- 10.180/2022

De: Aline F. - SMA- ADM/E

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

Data: 20/10/2022 às 11:02:52

 

Diante do exposto, informo que foi realizado pesquisa de preços referente ao produto "sabonete líquido, refil, em
embalagem de 5 litros", no mercado local, sendo:

USIBRIL / FELIPE CASA DA LIMPEZA / ELIRA MULTI AÇÃO / MICHELE

R$ 28,00
(MARCA ILUQUÍMICA)

R$ 25,00 (GLAMOUR) R$ 29,90 (MARCA DEOLINE)

Portando, a Secretaria de Administração opina pelo deferimento do pedido de reequilíbrio econômico financeiro para
o valor de R$ 19,74 (un)e troca de marca citada no despacho 4 pelo fornecedor, considerando apresentação de
notas fiscais comprovando o preço e pelo fato da marca haver características similares do produto licitado
inicialmente.

Sendo assim, encaminha-se para análise e parecer da Procuradoria Geral do Município.

Att.

_

Aline Bonissoni 

Agente Administrativo - Secretaria Mun. de Administração

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Marcos Ronaldo Koerich 20/10/2022 11:36:53 1Doc MARCOS RONALDO KOERICH CPF 056.XXX.XXX-23

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: C426-C0EF-BA16-EF32 
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  Protocolo 7- 10.180/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 26/10/2022 às 16:42:05

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1457_2022_Prot_10180_Reequilibrio_Simionato_sabonete_liquido_deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 26/10/2022 16:42:34 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: EE8E-E821-FC8B-D32E 
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PARECER JURÍDICO N.º 1457/2022 

 
 
PROCESSO Nº :  10180/2022 
REQUERENTE :  SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 
INTERESSADA :  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ASSUNTO :  REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
 
 
 
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de pedido formulado pela empresa SIPROLIMP - SIMIONATO PRODU-

TOS DE LIMPEZA LTDA, em face da Ata de Registro de Preços nº 692/2022 (Pregão Eletrô-
nico nº. 71/2022), no qual pretende a troca de marca própria, passando à marca “Flor de Ma-
riá”, bem como o reequilíbrio econômico-financeiro no item: 

 
 Item 186: Sabonete líquido, da marca Flor de Mariá, passando de R$ 12,64 para R$ 19,74. 

 
Alega que o houve a necessidade de interrupção da produção do produto por parte 

da empresa e, diante disto, necessitou comprar de outro fornecedor, o que gerou um aumen-
to nos custos. Anexou Notas Fiscais para comprovar o aumento. 

 
Através do Despacho n.º 06 do Processo, a Secretaria de Administração manifestou-

se favoravelmente em relação aos pedidos, bem como realizou a pesquisa de preços para 
conferir o aumento de preços alegado pela contratada com o preço praticado no mercado. 

 
É o relatório. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO 
 
2.1. DA ALTERAÇÃO QUALITATIVA  
 

A alteração de contrato representa uma das prerrogativas atribuídas à Administração, 
nos termos do art. 58, inc. I, da Lei nº 8.666/93. Tal prerrogativa se justifica pelo poder/dever 
atribuído a esta de melhor tutelar o interesse público, cabendo-lhe, pois, em face de determinadas 
circunstâncias, realizar as necessárias adequações da avença, orientando-se pelos princípios da 
economicidade, da eficiência, da inalterabilidade do objeto, da igualdade, da moralidade e da 
motivação.  Eis o que estabelece o referido dispositivo:  

 
Art. 58 O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à 
Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:  
I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitados os direitos do contratado; 
 
Comumente, a doutrina distingue as alterações nos contratos administrativos em 

1Doc:          12/27



 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 2 de 7 

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

 
 

quantitativas e qualitativas. A alínea "a" do artigo 65, I, da Lei de Licitações trata das 
modificações qualitativas, ao passo que a alínea "b" se refere a modificações quantitativas:  

 
Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, 
nos seguintes casos: 
I - unilateralmente pela Administração: 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos 
seus objetivos; 
 
 As alterações qualitativas são voltadas para o aprimoramento técnico e operacional do 

objeto inicialmente licitado. Já as modificações quantitativas nada mais são do que alterações na 
dimensão (quantidade) do objeto.  

 
Seja qual for o tipo de alteração contratual (qualitativa ou quantitativa) não se poderá 

desnaturar o objeto inicialmente licitado. Dessa forma, conciliam-se a necessidade de alterações 
na avença com a manutenção da essência do objeto da licitação, em respeito aos princípios da 
vinculação ao edital, isonomia, impessoalidade, dentre outros.  

 
A Decisão nº 215/2009 (Plenário) do TCU serve para ilustrar o entendimento da Corte de 

Contas sobre a impossibilidade de se desnaturar o objeto inicial da avença, ao prever que a 
alteração contratual só é possível se "não ocasionar a transfiguração do objeto originalmente contratado 
em outro de natureza e propósito diverso".  

 
Neste julgado, o Ministro revisor Adylson Motta asseverou que "a modificação decorrente 

não pode ser de vulto tal que venha a transfigurar o objeto original em outro, frustrando os princípios da 
obrigatoriedade de licitação e isonomia". 

 
Em resumo, as alterações nas especificações dos serviços não podem desvirtuar o objeto 

do contrato original. 
 
De qualquer forma, a análise jurídica sobre a possibilidade de alterações dos contratos 

administrativos deve ser promovida a partir da necessária convivência de dois grupos de 
elementos constitucionais: os princípios de isonomia e impessoalidade em matéria de 
contratações públicas, de um lado, e os princípios de eficiência e economicidade, de outro. 

 
Nesse contexto, a Lei nº. 8.666/93 traz os critérios objetivos que visam estabelecer o 

equilíbrio entre esses grupos de normas constitucionais, podendo-se afirmar que a mutabilidade 
é característica intrínseca dos contratos administrativos, limitada aos critérios objetivos previstos 
na mesma lei.  

 
A alteração do objeto contratual não é vedada, portanto. Apenas o administrador, em 

sua discricionariedade, deve seguir os balizamentos dados pela lei e pelos princípios 
administrativos. 

 
Sobretudo, a alteração deve ser moderada, de forma que tal modificação não transmude 

o objeto contratual, mantendo-se, assim, a correspondência entre o objeto da avença e o objeto do 
certame licitatório, a fim de que se evite afronta indireta ao princípio da primazia da licitação 
pública sobre contratações diretas (art. 37, XXI, da CF/88). 
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De acordo com o entendimento do TCU, em sua Decisão nº. 215/1999 – Plenário, extrai-

se que: 
 
“Quase sempre, as alterações qualitativas são necessárias e imprescindíveis à realização do objeto 
e, conseqüentemente, à realização do interesse público primário, pois que este se confunde com 
aquele. As alterações qualitativas podem derivar tanto de modificações de projeto ou de especifica-
ção do objeto quanto da necessidade de acréscimo ou supressão de obras, serviços ou materiais, de-
correntes de situações de fato vislumbradas após a contratação. Conquanto não se modifique o ob-
jeto contratual, em natureza ou dimensão, é de ressaltar que a implementação de alterações quali-
tativas requerem, em regra, mudanças no valor original do contrato.” (Grifei) 
 
No presente caso, a empresa pretende a alteração da marca do item “Sabonete Líquido”, 

decorrente do Pregão Eletrônico nº. 71/2022, tendo em vista a paralisação na produção própria e a 
necessidade de fornecimento dos produtos. 

 
Portanto, constata-se que se trata de modificação qualitativa, decorrente de situações de 

fato verificadas após a contratação (pleno atendimento do fornecimento com modificação mode-
rada do objeto) e que não importa em gastos além dos previstos no contrato inicial, fato que, por 
si só, já demonstra a conveniência para a municipalidade. 

 
Sendo assim, não havendo descaracterização do objeto contratado, mas meros 

aperfeiçoamentos e adequações para atender os interesses e necessidades do Município e do 
prestador do serviço, não há óbice a que se promova a alteração pretendida. 

 
Ademais, verifica-se que foram observados todos os pressupostos preconizados pela lei 

e pelo próprio TCU para a excepcional modificação contratual, pois dessa maneira evita-se a ex-
cessiva onerosidade nas obrigações do contratado, sendo que o novo pacto representa a manifes-
tação de sua vontade.  
 
2.2 DO REEQUILÍBRIO 
 

Para que seja possível o deslinde da questão, impende esclarecer a diferença entre 
reajuste e recomposição de preços. Para tal desiderato, procurar-se-á verificar na doutrina 
pátria o que se tem dito sobre os conceitos, de modo que se possa elucidá-los. 

 
Com o reajuste o que se busca é alterar o valor a ser pago em função de variações de 

valores que determinaram a composição do preço. Mais uma vez reporta-se à doutrina de 
Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO: 

 
Como a equação estabelecida entre as partes é uma relação de equivalência entre prestações recíprocas, 
fica entendido que ao custo de uma prestação (x) – que se compõe dos encargos econômicos por ela im-
plicados e a margem de lucro remuneratório ali embutida – correspondem os pagamentos (y) que a 
acobertam. Esta relação de igualdade ideal, convencionada, deve ser mantida. Assim, se os custos dos 
insumos necessários à prestação (x) sofrem elevações constantes – como é rotineiro entre nós –, os pa-
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gamentos (y) têm de incrementar-se na mesma proporção, sem o quê a igualdade denominada “equa-
ção econômico-financeira” deixa de existir; decompõe-se.1 
 
No entanto, adverte Marçal JUSTEN FILHO, que “(...) somente se admite reajuste 

após decorridos doze meses, com efeitos para o futuro.” Até é possível reajuste antes de um 
ano da contratação, desde que decorrido um ano da formulação da proposta (ou da data a 
que se referir o orçamento apresentado com a proposta).2 

 
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 tornem ine-
xeqüível o ajuste inicial. A primeira hipótese surge quando o interesse público exige a altera-
ção do projeto ou dos processos técnicos de sua execução, com aumento dos encargos ajus-
tados; a segunda, quando sobrevêm atos do Governo ou fatos materiais imprevistos e im-
previsíveis pelas partes que dificultam ou agravam, de modo excepcional, o prosseguimento 
e a conclusão do objeto do contrato, por obstáculos intransponíveis em condições normais de 
trabalho ou por encarecimento extraordinário das obras e serviços a cargo do particular con-
tratado, que impõem uma recomposição dos preços ajustados, além do reajuste prefixado.3 (gri-
fos 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-
financeiro não pode ser efetuada ou eficazmente efetuada pelos reajustes, pois trata-se de 
considerar situações novas insuscetíveis de serem por estes corretamente solucionáveis.”4 

 
Em síntese: a) reajuste se refere ao implemento do valor pago acrescido pela 

variação dos preços dos insumos; e b) a recomposição dos preços, um tanto mais ampla, 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/885; e 65, inciso I, letra d, da Lei n.º 8.666/93, com redação dada 
pela Lei n.° 8.883/946). 

                                                 
1 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Op. cit., p. 597. 
2 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 12 ed. São Paulo: 

Dialética, 2008. p. 655. 
3 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 33 ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 244. 
4 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, p. 598. 
5 “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.” 

6 “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 
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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 contratual. 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.7      

 
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”.8 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-
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 recomposição 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 equivalência inicial, ou seja, de sua normalida-
de substancial.9 
 
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 

                                                                                                                                                         
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.” 

7 JUSTEN FILHO, Marçal. Op. cit., p. 655. 
8 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 245. 
9 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Op. cit., p. 615. 
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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. (...)10 (g.n.) 
 
No presente caso, alega a Requerente que o reajuste do custo dos produtos ocorreu 

após a contratação com o Município, sendo que a Ata de Registro de Preços nº. 441/2022 foi 
firmada em maio de 2022, o que evidencia um fator extraordinário que lhe causou oneração 
excessiva. 

 
Para provar suas alegações fáticas, anexou aos autos Notas Fiscais do referido au-

mento, bem como informou que houve a necessidade de paralisação na produção própria, 
levando a necessidade de realizar a troca de marca do produto, onerando, ainda mais, a em-
presa. Portanto, demonstrou que o custo dos produtos em questão teve elevação de até 
56,17% após a contratação com a Municipalidade. 

 
Ademais, a Secretaria Municipal de Assistência Social manifestou-se pela viabilida-

de do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, tendo em vista que foram juntados todos 
os documentos necessários para a comprovação do aumento, além da pesquisa de preços 
feita com outros fornecedores no mercado regional que resultou em valores superiores ao 
pleiteado pela contratada. 
 

Como se pode verificar, houve quebra da equação econômico financeira, de tal sorte 
que procede o pleito da Requerente de aumento no produto a que se obrigou a fornecer, 
reconhecendo-se devido o reajuste no preço dos produtos no percentual verificado acima. 

 
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 do reequilíbrio econô-
mico-financeiro, bem como a troca de marca da Ata de Registro de Preços nº 692/2022 (Pre-

                                                 
10 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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gão Eletrônico nº. 71/2022), formulado pela empresa SIPROLIMP - SIMIONATO PRODU-
TOS DE LIMPEZA LTDA, a ser praticado a partir da data do protocolo, ao item: 

 
 Item 186: Sabonete líquido, da marca Flor de Mariá, passando de R$ 12,64 para R$ 19,74. 

 
Nos termos do § 2º do art. 57 da Lei n.º 8.666/1993,11 necessário encaminhamento pa-

ra a Autoridade Competente (Prefeito Municipal), para que previamente autorize o adita-
mento. 

 
Em caso de concordância do Prefeito Municipal, dê-se ciência ao Controle Interno, 

por força do art. 83, § 2º, da Lei Orgânica Municipal.12  
 
É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 

 
Francisco Beltrão/PR, 26 de outubro de 2022.  

 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
       DECRETOS 040/2015 - 013/2017 
                       OAB/PR 41.04 

                                                 
11 “Art. 57. (...) § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.” 
12 “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 8- 10.180/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

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

Data: 28/10/2022 às 06:38:58

 

reequilíbrio sabonete líquido

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_787_2022_sipro.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 28/10/2022 08:44:59 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: DAB7-CCA6-D42A-ECE9 
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DESPACHO N.º 787/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  10.180/2022 
REQUERENTE : SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 
LICITAÇÃO : ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 692/2022 – PREGÃO N.º 071/2022 
OBJETO : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAL DE 
HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DA 
MUNICIPALIDADE 

ASSUNTO :  REEQUILÍBRIO 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo de reequilí-
brio à Ata de Registro de Preços n.º 692/2022, referente ao registro de preços para aquisi-
ção de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, material de higiene, limpeza e 
utensílios para manutenção da municipalidade.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Contratada, fotocópia da 

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

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 1.457/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de reequilíbrio 
do Item 186: Sabonete líquido, da marca Flor de Mariá, passando de R$ 12,64 para R$ 
19,74. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 27 de outubro de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
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  Protocolo (Nota interna 28/10/2022 11:28) 10.180/2022

De: Priscila L. - SMA-COMP-E

Para:  -  

Data: 28/10/2022 às 11:28:40

 

Feito os estornos

_

Priscila de Luca

Agente admnistrativo
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  Protocolo 9- 10.180/2022

De: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Para:  -  

Data: 01/11/2022 às 13:28:07

 

Boa tarde prezados (as)!

Este documento do despacho 8-10.180/2022 já é o aditivo para a assinatura? Se sim, já assino e reenvio para vocês!
Pois já veio um empenho constando a troca do valor, ficarei aguiardando um retorno de vocês!

att
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  Protocolo 10- 10.180/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: Representante: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Data: 01/11/2022 às 13:37:01

 

BOA TARDE

ESTA EM PROCESSO DE ADITIVO, AINDA NÃO PRECISA DE SUA ASSINATURA, ASSIM QUE PRECISAR TE
COMUNICAMOS.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  
agente administrativo
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  Protocolo 11- 10.180/2022

De: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Para:  -  

Data: 01/11/2022 às 13:42:15

 

Boa tarde! Ok , muito obrigada Maria Catarina!

Att,
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  Protocolo 12- 10.180/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

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

Data: 04/11/2022 às 09:55:33

 

BOM DIA

EM ANEXO 1º TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 692/2022 PREGÃO Nº 071/2022, PARA FINS DE
ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_1_REEQUILIBRIO_ATA_692_2022_SIPROLIMP_PRODUTOS_DE_LIMPEZA.pdf

PUBLICACAO_1_CONT_692_2022__20221103180225.pdf
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1º TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 692/2022 
PREGÃO Nº 071/2022 

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

- SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME. 
 
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: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, sediada na ALD DOZE 

COM RUA ONZE, 14 - CEP: 85525000 - BAIRRO: INDUSTRIAL, na cidade de Mariópolis/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.340.608/0001-89. 

 
OBJETO: O REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de higiene e limpeza para 

manutenção da municipalidade, conforme necessidade da Administração Municipal. 
 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa o Departamento Jurídico opinou pelo 

deferimento do pedido de reequilíbrio do Item 186, (cento e oitenta), do lote 001 (hum), a partir da data da formulação do 
pedido, ou seja, 04 de outubro de 2022, conforme contido no Processo Administrativo nº 10.180/2022. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado para reequilíbrio, o valor do item abaixo especificado:   

Lote Item Código Descrição Marca Unidade Quantidade Valor 
Contratado 

R$ 

Valor 
Reajustado 

R$ 
001 186 80554 SABONETE LIQUIDO, REFIL, EM 

EMBALAGEM DE 5 LITROS.       
SIMPROLIMP UN 500,00 12,64 19,74 

VALOR TOTAL A SER ACRECIDO AO CONTRATO R$ 2.705,10 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato 

aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato 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, 01 de novembro de 2022. 
 
 

CLEBER FONTANA 
CPR Nº 020.762.969-21 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

SIPROLIMP- SIMIONATO PRODUTOS DE 
LIMPEZA LTDA – ME 

CONTRATADA 
NESTOR LUIZ SIMIONATO  

 
CPF 518.588.199-20 

 
  
  

 
 

1Doc:          26/27



Paraná , 04 de Novembro de 2022   •   Diário Oficial dos Municípios do Paraná   •    ANO XI | Nº 2639 
 

www.diariomunicipal.com.br/amp                                                                        510 

Publicado por: 
Paulo Sergio Pereira 

Código Identificador:7035828E 
 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO 

 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

EXTRATO PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 80/2022-PMFJ. 
 
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes/MF sob o n.° 
01.603.719/0001-80, com sede na Rua Padre Emilio Barbieri, 339, Centro, Foz do Jordão, Paraná, Cep. 85.145-000, representada pelo Prefeito 
Municipal Sr. FRANCISCO CLEI DA SILVA, portador de cédula de identidade n.º 8.199.613-0 SSP/PR e CPF/MF n.º 027.812.409-74. 
  
Objeto: "REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA AUTOMOTIVA COM FORNECIMENTO DE 
PEÇAS COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA AUDATEX, OU TABELA DO FABRICANTE E MANUTENÇÃO 
COM BASE NA TABELA TEMPARIA-SINDIREPA-PR, DOS LOTES FRACASSADOS DO PREGAO 79/2022." 
  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 249/2022. 
Detentor da Ata: M.T. CAPELIN - AUTO ELETRICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 26.064.900/0001-96, sediada à R 
PEDRO SIQUEIRA, 811 - CEP: 85195000 - BAIRRO: CENTRO, Reserva do Iguaçu/PR, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) MEIRE TATIANE 
CAPELIN, inscrito (a) no CPF sob nº 034.251.229-32, portador (a) da cédula de identidade RG nº 87977307. 
  
ITENS 

Lote Item 
Código do 
produto/ 
serviço 

Descrição do produto/serviço Unidade de 
medida Quantidade Percentual de 

desconto 
Preço 
unitário Preço total 

LOTE: 001 
- Lote 001 1 25566 

FORNECIMENTO DE PEÇAS ELÉTRICAS ONIBUS E MICRO-ONIBUS em conformidade com a marca do veículo, 
apresentando garantia mínima de 90 (noventa) dias para as peças, acessórios e componentes, se outra por prazo maior não 
existir pelo próprio fabricante; O tipo de peça e ser fornecida (genuína, original ou outras), sendo: 
PEÇA GENUÍNA – aquela peça nova e de primeiro uso, distribuída pela montadora do veículo, com garantia desta; 
PEÇA ORIGINAL – aquela peça nova e de primeiro uso, da mesma marca utilizada pela montadora, porém distribuída pelo 
próprio fabricante e garantia por este; 
OUTRAS PEÇAS – aquelas que não se enquadrem como genuína ou original; 

PÇ 185.430,72 

Peças 
Originais: 
25% 
Peças 
Paralelas: 
55% 

1,00 185.430,72 

LOTE: 001 
- Lote 001 2 25567 MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PERIÓDICA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NOS VEÍCULOS DE 

CATEGORIA PESADA, VALOR DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CALCULADO POR HORA. SERV 50.395,16 
27,5% 
valor da hora 
R$ 111,65 

1,00 50.395,16 

LOTE: 002 
- Lote 002 1 25567 MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PERIÓDICA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS SERV 38.016,24 

Peças 
Originais: 
25% 
Peças 
Paralelas: 
55% 

1,00 38.016,24 

LOTE: 002 
- Lote 002 2 25570 FORNECIMENTO DE PEÇAS ELÉTRICAS AMBULANCIAS E VANS PÇ 120.038,35 

27,5% 
valor da hora 
R$ 118,90 

1,00 120.038,35 

TOTAL 393.880,47 

  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias. 
PRAZO DE ENTREGA: 1 Dias 
VALOR TOTAL: R$ 393.880,47 (Trezentos e Noventa e Três Mil, Oitocentos e Oitenta Reais e Quarenta e Sete Centavos). 
DATA DE ASSINATURA: 03/11/2022. 
  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 250/2022. 
Detentor da Ata: MECÂNICA JORDÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 03.300.120/0001-00, sediada à R 
TRAVESSA DOS CAMARÕES, S/N - CEP: 85195000 - BAIRRO: USINA GOV. NEY BRAGA, Reserva do Iguaçu/PR, neste ato representada 
pelo (a) Sr. (a) VOLMIR CESAR BRANCALIONE, inscrito (a) no CPF sob nº 755.942.859-20, portador (a) da cédula de identidade RG nº 
529165550. 
  
ITENS 

Lote Item 
Código do 
produto/ 
serviço 

Descrição do produto/serviço Unidade de 
medida Quantidade Percentual de 

Desconto 
Preço 
uni. Preço total 

LOTE: 003 
- Lote 003 1 25567 MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PERIÓDICA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NOS VEÍCULOS DE 

CATEGORIA LEVE, VALOR DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CALCULADO POR HORA. SERV 43.122,00 
(30%) 
valor de hora 
R$ 98,00 

1,00 43.122,00 

LOTE: 003 
- Lote 003 2 25571 

FORNECIMENTO DE PEÇAS ELÉTRICAS VEICULOS LEVES em conformidade com a marca do veículo, apresentando 
garantia mínima de 90 (noventa) dias para as peças, acessórios e componentes, se outra por prazo maior não existir pelo 
próprio fabricante; O tipo de peça e ser fornecida (genuína, original ou outras), sendo: 
PEÇA GENUÍNA – aquela peça nova e de primeiro uso, distribuída pela montadora do veículo, com garantia desta; 
PEÇA ORIGINAL – aquela peça nova e de primeiro uso, da mesma marca utilizada pela montadora, porém distribuída pelo 
próprio fabricante e garantia por este; 
OUTRAS PEÇAS – aquelas que não se enquadrem como genuína ou original 

PÇ 159.806,48 

Peças 
originais: 
23% 
Peças 
Paralelas: 
53% 

1,00 159.806,48 

TOTAL 202.928,48 

  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias. 
PRAZO DE ENTREGA: 1 Dias 
VALOR TOTAL: R$ 202.928,48 (Duzentos e Dois Mil, Novecentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos). 
DATA DE ASSINATURA: 03/11/2022. 
  
FRANCISCO CLEI DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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