
MUNICíPIO DE TGUAPE

.. ESTÂNCIA BALNEÁRIA *

Reguer"enferRONIE PTERSON RÁ^^PONI-ME
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Solícitoção de reolinhomento de preços _ Reeguilíbnio econômico financeiro
PÁRECER

Trata-se o p?esufie xr:ecer sobre o pedido reqiuste
da empreso RoNrE pErERsoN RÁ^itpoNr -rúE., dos itens no 02g - corne Bovim
em riros (coxão more ou p..?te dionteíro), e n" o3z - corne Moída de 1o guoridode
(tipo potinho).

Á empreso opresentou como justificofivo o reajuste de

"' uJutos peros Íornecedores, o gue tornc os volores ofertodos no
cerlaF.e rnprctrcóvel.

Reguer ossim, o reeguilíbrio econômíco financeiro,
possondo o item nÔ o28 - corne Bovíno em Tiros (coxõo more ou porte dionteíro) no

volor de R$ R$ 14,50 poro R$ 22,75, e o item no 032 - carne Moído de ro guolídode

(tipo potinho) no valor de Rg 14,85 para o valor de Rg 19,50.

Ácomponha o procedimenfo os cotoções dos itens, onde

demonstro gue os volores solicitodos poro os itens 028 e 03?, estõo de ocordo com

o médio proficodo no mercado:

- Corne Bovrm en

VÁLOR LICITÁDO

p$ 504

lidode (tr rnho)

MEDTÁVÁLOR SOLICTTADO

p.$ 28.57p.i 22,75

R$ 19,50 R$ 30,52
_r-

R$ 14,85

Desto forma, opós o cotoção de pr4os, verificou-se gue

o empreso RONIE PETERSON RA^{PONf -ME esta proticondo o volor oboixo do

mercodo e, portonto solicita o Reolinhomento de pre4o.

O valor solicitodo pelo contratado estó obaixo do média

de mercodo, umo vez que, opós pesquiso de mercodo, bem como, as cotoçôes
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ocostodos oos outos, foi comprovado o efetivo desequilíbrio econômico-f inanceiro

do confrato.

Preservo o lei' os direitos do porticulor que montám

com o Estodo esses oiustes odministrotivos ' poro que não reste otocodo o

equi líbrio econômico-f inonceiro do ovenço'

A Íim de nõo f"-; '-r'cLli; z--

ilícito,ele.geolegislodoromontençodoeguilíbriodosposrçccsJ-''lcc3se

econômicos dos Partes.

Neste posso, umo dos formos de olferoção do controto

é por ocordo dos portes, cujo previsõo está contido no do ort 65' II' "d"' do Lei n'

8.666/93, in verbis:

'^rt. ó5 -Os contratos regidos por esta Lei poderão ser

okemdos, com as devidos iustificotivos, nos seguintes casos:

TÍ - por acordo das Prtes:
(...)

d) - Fra restabelecer a reloçdo que as Wtes pactuardm

iniciolÍÊfite entre os encargos do controtodo e o retribuição

da Administraçdo ytra a justo remuneroção do obrc servíco

ou forrccimento, ob;etivando a .mon!t"n'"' ^ '- "rrh''ô

sobrevirem fatos imprevisíveis, ou prev'"',.''s o.'.,t', ;le
conseqiiêncios incalcukiveis, retardodores ou impeditivos da

*ecução do ojustada, ou ainda, em caso de força maior, coso

fortuito ou fato cio príncipe, configurando óleo econômíco

extraordinírio e ertracontratual.'

Oro, o fim de dirimir eventuol desequilíbrio econômico-

financeiro nos controtos odministrotivos, o Lei institui o possibilidode de revisõo

dos valores.

Quis o legíslodor constrtuinfe gorontir oo controtodo o

direito de ver montidos as condições efetivos do proposto duronte todo o tempo de

vigêncio do controto, porquonto o equílíbrío econômico-finonceiro constitui direito

intongível doguele gue é controtodo pelo Poder Fúbirco
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do reeguiríbrio ou repoctuoçloTffi:l'definiu 
os hipóteses Poro o ocorràcio

5ão elas: fotos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de

consequàcios incolcukíveís, ou oindo, em coso de forço moior (greve. elc), coso

fortuito (efeíto do noturezo imprevisível) ou foto do príncipe (medida

governomentol que oltere o volor proposto iniciolmentê; ex.: oumento de olíguoto do

imposto).

Ocorrendo tois fotos, o Controtodo odguire o direito

de pleitear o reequilíbrio do eguoçôo econômico-f imnceiro, poro o coso em telo

ocorreu o foto imprevisível, com o oumento de preço pelos fornecedores.

No hipófese de reeguilíbrio, o direíto ô repactuoçõo

pode ocr.rrrer o guolguer tempo, desde gue comprovodas às circunstâncios

ensejodoros previstos no Lei.

Á Divisão de Compros opresentou plonilho

demonstrondo gue o oumento é condizente oo volor praticodo no mercodo.

Face ao erysto, opós o oteste do Deportomento de

Contabilidode do il\unicípio sobre a existêncio de dotoção orçonentórío, opino pelo

deÍerimenlo, poro reolinhor do volor dos itens no 028 - Carne Bovim em Tiros

(Coxão mole ou porte dionfeíro) poro R$ 22 ,75, e do ifem n" 032 - Corne Moído de

1o guolidode (tipo potinho) poro o volo 19,50, com fulcro no ort. 65, il,'d'.
do Lei n. 8.666/93

recee, sob censuro.

oAslsP I
de lllerte.zes
72.702
de Negócios Jurídicos.Dirctor do
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