
MUNICíPIO DE IGUAPE

* ESTÂNCIA BALNEÁRIA *

Reguerente: rlOMERrlIÁL PANIORAMA LTDA - ME

5r'1r' 11 n" 42/2019

.r,. ,,.. r eoiinirofite,ro \;e preços - Reeguílibrio econômico finonceiro

PÁRECER

froto-se o presente rrnecet sobre o pedido

reojuste do empreso COI ERCIÁL PÁNORÁ^ÀÁ LTDÁ - llE, do item O9,

sendo álcool liguido - álcool etílico hidrotodo 92,8, INPM. Composiçõo brísico:

álcool etílico. Embologem de pkfutico resisente, contendo 1 litro, produto

ccrn r3grsfro no ministério do soúde.

A empreso opresentou como justificotivo o reajuste

- r'odutcs pelcs fornecedores, o gue forno os volores ofertados

n. ceüome improticóvel.

Reguer assim. o reeguilíbrio econômico finonceiro.

passondo o item 09, sendo álcool líguido - álcool etílico hidrotodo 92,8, fNPÂtl.

Composiçõo brísico: álcool etílico. Embologem de pkfutico resistente, contêndo

1 litro, produto com registro no ministério do soúde, no valor de R$ 4,50, poro

o volor de R$ 5,06.

Álego o empreso gue o custo onterior ero de R$ 3í7
mois diferenço olíguoto interestodual I:CMS 6% (R$ 0,21) = R$ 3,68, e o Preço

de vendo registrodo íoi de R$ 4,50. Desto formo, reguer gue sejo rePosto o

r:,,:i rr- - '' , . ,:r ,r' : o custo of uol do produto, de R$ 3.89 mois diferenço olíguoto

-:; (R$ 0,23; = ll$ 4,12, solicitom gue o preço do produto sejo

reojustodo poro R$ 5,06.
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Acomponho o pro( j:-:'r.i'1t: :9 cctcr.: -- l: if c-.

onde demonstro gue o volor solicitodo de e$ :) ' 3, .r "r ::'l

médía de mercodo, hojo visto gue esto é de RX 7,08

Desto formo opós a r:ctoçõo de preços 
"'o'r 

it.ou-se

gue a empreso COMERCIAL PANORAMA LTDÁ -ME, esto Proticondo o volor

oboixo do mercodo e solicito o Reolinhomento pora o volor de R$ 5,06

fsto posto, o volor" soiicitodo pelo controtodo está

dentro do media de mercodo.

Ápós pesguiso de mercqdo e os cotoções acostodos

oos outos, foi comprovodo o efetivo deseguilíbrio econômico-f inonceiro do

controto.

Preservao lei, os .;',r . i ., tL, , r, I i

com o Estodo esses ojustes odministrotivos. Lü-ü itir: rL.

eguilíbrio econômico-finonceiro do avenço.

A f im de não f icor corocteriz<rdo eni',rli-.r..: ii.,:, i
ilícilo, elege o legislodor o montenço do eguilíbrio dos posições jurídicos e

econômicos dos portes.

Neste passo, umo dos formos de olteroçõo do

controto é por ocordo dos portes, cujo previsâo está contido no do ort. ó5,

II, "d', do Lei n. 8.666/93, in verbis'.

'^rt. 65 - Os cont?otas regidos por esta Lei poderão ser
alterados, com os o,.. 1. . : -,',,.
II - por acordo do: :'.
(...)
d) - pra restobelecer o relação que as L,Lt i.:; ,ü.',i,ü/'úrn
inicialmente entre os en(arqos do controtodL, e e rztribuiçào
da Administração pcra o JU.ta .emuneroção /in ltlt o servt.o
ou fornecimento, obler-ivondo o manutençiio do equlibno
ecorômico-f imnceirc inicial do contrato, na hipótese de
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de
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co nseqüênc ias i ncalculávei s, retardodores ou impd itivos da
execução do ajustodo, ou ainda, em caso de força maior, cao
fortuito ou fato do príncipe, configurondo áleo econômica
extroo rd i nór io e ertracontmtwl."

Oro, o fim de dirimir eventuol deseguilíbrio

econômico-finonceiro nos controtos administrotivos ocosionodo pelo ínclusôo

dos reporos elencodos ocimo e no pedido em onexo, o Lei institui o

i,.'..i . .ade de revisôo dos volores.

Quis o legislodor constituinte gorontir oo

l,reito rle ve-r moniidos as condiçôes eÍetivas do proposto

,.-.. ., ler,iro .i. ,iqêricio do controto, porguonto o eguilíbrio

econômico-finonceiro constitui direito intongível doguele gue é controtodo

pelo Poder Público.

Á próprio lei jó definiu os hipóteses poro o

ocorrêncio do reeguilíbrio ou repoctuoçôo ou revisõo.

5ão elos: fotos imprevisíveis, ou previsíveis, porém

de conseguâncios incolculóveis, ou oinda, em coso de Íorço moior (greve, etc),

coso forfuito (eÍeito da noturezo imprevisível) ou foto do príncipe (medido

qover"l*xertol que oltere o vclor proposto iniciolmente; ex.: oumento de

oiíquotn c. ,rrposto).

,- n , 1É:íto do álcool líquido 92,8%, é Íoto notório

rio Br oj,, ,revrdo o ciissemrno,:õo do coronovírus (covid-l9), devido o suo

copocidode de evitor a tronsmissõo e o contágio de doenços como o Covid-lg

em lugores públicos.

Ocorrendo taís fotos, o Contratodo odguire o

direito de pleiteor o reeguilít,rio do eguoção econômico-finonceiro.
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No hipótese de rezqtlitrio, o direito '1 7lYvtt4çio

pode ocorrer o quolguer tempo, desde oLra . r ' ,''í)''í' iírq ).'

ensejodoros previstos no Lei.

Á Divisôo de Compros opreseriiou [,ir:rriii',,:r

demonstrondo gue o oumento é condízenle oo mercodo.

Face ao exposto, opós o oteste do Deportomento

de Contobilidode do Município, se há dotoçõo orçomentario, opino pelo

deferimento poro o reajuste do volor de R$ 5,06 poro o item 09, com fulcro

no ort. 65, II, "d", do Lei n. 8.666/93.
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