
MUNICIPIO DE IGUAPE

.- ESTANCIA BALNEARIA "

Reguerente: INOVÁMED COMÉRCIO DE MEDICA^^ENTOS LTDA
Ref. Pregõo Presencíol n" OI|ÀOZO
Solicitoçõo de reolínhomento de pÍ"eços - Reeguilibrio econômico

f ínonceiro

PARECER

Troto-se o presente Wrecer sobre o pedido reojuste do empreso

rNovÁ^^ED co,r^ÉRcro DE ,t^EDrcAl^ENTos LTDA., dos itens no 035 -

cetoconozol shompoo, no 039 - ciprofibroto l0O mg e no 045 - cloreto de

potóssio 6% - 15O ml (xorope).

., ,, (, aso opresentou como justificotivo o reajuste de preços dos

produtos pelos f ornecedo res, o que torna os volores ofertodos no certome

improÍicável.

Reguer ossim, o reeguilíbrio econômico finonceiro, possondo o item

035 - cetoconozol shompoo no volor de R$ 4,OO poro o volor de R$ 4,23, o

ítem no 039 - ciprofibroto 100 mg no volor de R$ 0,23 poro o volor de R$

0,2706 e guonto oo item n" 045 - cloreto de potrfusio 6% - l5O ml (xorope),

o volor solicitodo é mesmo do licitado, gtnl sejo R$ 2,ó3.

Acomponho o procedimento os cotoções do ifem, onde danonstro gue

o volor solicitodo de poro o ítem 035 e 039, estó de ocordo com o mádiq

f ",rri.ad. nr nercodo:

VÁLOR LIdiTÁDO

R$ 4,00

Desto formo, opós o cotoção de preços, verificou-se gue o empreso

INOVAMED COAAÉRCIO DE MEDICÁ,IAENTOS LTDÁ. EStO PTOtiCONdO O

volor oboixo do mercodo e portonto solicito o Reolinhomento de preço.

Avenida Adhemar de Barros, n." l.o7o, Porto do Ribeira - lguape - sP
- Fone/Fax (13) 3848-68IO - CEP l'192O-OOO.

VÁLOR 5OLI6ITÁDO ,tÂEDIA

R$ 4.23 P$ 4,42

039 - cipíofrbrolo 100 í!9 R$ O.23 R$ 0,270ó R$ 0,51

O45 - cloreto de potíssio -

6% - l5O (xoropê)

R$ 2,ó3 R$ 2.63 R$ 3.ó6

035 - êeto.ono:ol shompoo
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O volor solicitodo pelo controtodo está dentro do mádia de mercado,

umo vez que opós pesguiso de mercodo, bem como os coÍoções ocostados oos

outos, foi comprovodo o eÍetivo deseguilíbrio econômico-finonceiro do

controto.

Preservq o lei, os direitos do porticulor gue montém (,)'r! , ,' j iú ''.

esses ojustes administrotivos, poro gue nõo reste stocqdo o equilíbrio

econômico-f inonceiro do ovenço.

A fim de nõo ficor corocterizodo enriguecimento ilícito, elege o

legislodor o montenço do eguilíbrio dos posições jurídicos e econômicos dos

portes.

Neste posso, uma dos formos de olteroção do controto é por ocordo

dos portes, cujo previsâo estó contido no do ort. 65, Í1, "d", do Lei n.

8.666/93, in verbis:

"Árt. 65 -Os contratos regidos por esto Lei poderão ser
alterados, com as deviJc: i..stificc:ívas, r',c : - : '.-:' :

II - por acordo dos part '-:

(...)

d) - pra restabelecer a reloçõo que os portes poctuorom
iniciolmente entte os encorgos do contratado e a retribuiçdo
da Administroção pora a Justa remuneração Ca cbra, serviço
ou fornecimento, objetivando o manutenção do equilíbrio
econômico-f itunceiro inicial do contrato, na hipótese de
sobrevirem fotos imprevisíveís, ou previsíveis porém de
consegüênc ias i ncal c u I áv e r s, r etar d ado r es o u i mped it i vo s d o

execuçdo do ajustodo, ou ainda, em caso de força moior, coso

fortuito ou fato do príncipe, configurondo ólea econômico

extmordiruírio e extracontrattnl."

Oro, o f im de dirimir eventuol deseguilíbrio econômico-finonceiro nos

controtos odministrotivos, o Lei institui o possibilidode de revisõo dos

volores.

Quis o legislodor constítuinte goton, t .,,i cor,i;'t,iui.., .

montidos os condiçôes eíetivos do proposto duronte todo o t engo de

aa

+
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vigêncio do controto, porguonto o eguilíbrio econômico-financeiro constitui

direito intongível doguele gue é controtodo pelo Poder Público.

A próprio lei já definiu cs hipóteses poro c ocorrêncio do reeguilíbrio

ou rePoctuoçôo ou revisõo.

Sõo elos: fotos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseguêncios

incolculóveis, ou oindo, em coso de força maior (greve, etc), caso forluito

(ef eito do noturezo imprevisível) ou foto do príncipe (medido govermmentol

que allere o volor proposto iniciolmente; ex.: oumênto de olíguoto do

imposto).

il ::::i',Co tois fotos, o Controtodo odguire o direito de pleiteor o

reeguilrbrrc do eguoção econômico-finonceiro, poro o coso em telo ocorreu o

foto imprevisível, com o oumento do preço pelo Íortlecedor.

No hipótese de reeguilíbrio, o direito à repoctuoção pode ocorrer o

guolguer tempo, desde gue comprovodos às circunstâncios ensejodoros

previstos no Lei.

Á Divisão de Compros opresentou plonilho demonsfrando gue o

oumenfo é condizente oo mercodo.

Face ao expsto, opós o ofeste do Deportomento de Contobilidode do

Município, se hó dotoçõo orçomentorio, opíno pelo deferimento poro o

reolínhor o volor dos itens 35 e 39 do pregão presenciol no OI/2O2O, com
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