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, ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO N• 02/2020 PARA APRECIAÇÃO 
PEDIDO DE REEOUIUBRIO DE PREÇOS 

Aos três dias do m ês d e agosto do ano d e dois mil e vinte e d o is, às oito horas, reuniram-se na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cajazeiras do Piauí -PI, localizada na Rua Eliseu 
Ribei ro, n Q 15, Centro, CEP 64.514-000, Cajazeiras do Piauí - PI, a Pregoeira e Agente de 
Contratação, Senhora Maria trismar Ferre ira Dias, acompanhada da Equipe de Apoio, 
Senhores Márcio José de Sousa Costa e lvanildo Pereira da Silva, para a realização dos 
trabalhos de apreciação de pedido de reequ ilíbrio de preços apresentado pela empresa M . A. 
M . COM. E 01ST. DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 33 .836.848/0001-04, vencedora do 
PREGÃO ELETRÔNICO N2 002/2020 - processo administrativo n o 027/2020, que tem por 
objeto a aquisição 01 (um} "'CAMIN HÃO LEVE, POTÊNCIA MÍNIMA 150 CV, CABINE COM BARRA 
DE PROTEÇÃO NAS PORTAS, CINTOS DE SEGURANÇA DE 03 PONTAS, BANCOS EM TECIDO, 
COM AR-CONDICIONADO, CARGA ÚTIL+CORROCERIA MÍNIMA DE 3.800KG. MOTOR 04 
CILINDROS, COMBUSTÍVEL DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA. COM CARROCERIA EM MAOEIRA 
SOBRE GRADES PARA TRANSPORE DE OVINOS E CAPRINOS, EM DOIS PAVIMENTOS ALTURA 
1,10M CADA COM 02 DIVISÓRIAS E 04 QUADRANTES CADA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS: 
COMPRIMENTO 5,S0M X LARGURA 2,25M X-ALTURA 2,20M, EM MADEIRA DE LEI COM 
PINTURA EMBORRACHADA+ 4 APARA-BARROS, COM 02 LAMEIROS". Observa-se que a va lo r 
da proposta da refe rida empresa foi de r$ 183.900,00 (cento e oitenta e três mil e novecentos 
reais), tendo a mesma pedido reequilíbrio de preços para o va lor de r$ 280.000,00 (duzentos 
e oitenta mil reais}, alegando na mensagem via e-mai l e proposta e preços: H( ... ) Venho por 
deste afirmar a INVIABILIDADE de fornecimento desse objeto a esse valor licitado no ano de 
2020. Por conta dos sucessivos aumentos nos valores dos automóveis durante o período da 
pandemia, nlio conseguiremos mais atender essa demanda. Na oportunidade, informamos 
também que o valor atual desse veiculo é em média R$ 280.000,00 (DUZENTOS E OITENTA MIL 
REAIS), o que reafirma a IMPOSSIBILIDADE de fornecimento no valor licitado ao tempo do 
processo (R$ 183.900, 00). Por fim, ao restar verificado que os valores ao tempo da licitação 
são ABSOLUTAMENTE IMPRATICÁVEIS é necessário se atentar aos preceitos da lei 8666/ 1993, 
que impõe o dever de MANUTENÇÃO DO EQU/L{BRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO quando da 
superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranh o à vontade das portes, se altere 
fundamento/mente as condições de execução do contrato. Fato este de NOTÓRIO 
CONHECIMENTO que foi a PANDEMIA DE COVID-19 que alterou de maneira substancial as 
condições atuais do mercado. Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei jicoró 

adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos r elativos:§ 12 Os 
prazos de Início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 
mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio 
econômico-financeiro, desde que ocorra algum gos seguintes motivos, devidamente autuados 
em processo: li - superveniência de foto excepUonal ou Impr evisível, estranho à vontade das 
partes, que altere fundamentalmente as condições de execuçl1o do contrato. Art. 65.0s 
contratos regidos por esta Lei poderlio ser alterados, com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos: I - unilateralmente pela Administração: d) para restabelecer a re laçao que a s 
partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuiçiJo da 
administração para a justa remuneraçao da obro, serviço ou fornecimento, obj etivando a 
manutençôo do equillbrio econ6mico-fin a nceiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem 
fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém d e conseqüências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato 

da príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. Isto posta, pedimos 
que seja feita essa revisão cantratua/H. Con sta na proposta d e preços: "Validade: 60 dias 
Pagamento: 30 dias da apresentação da Nota Fiscal atestada pelo ó rgão. Entrego : 48 
(quarento e oito) horas, após recebimento do ordem de fornecimento na sede da Prefeitura 
Municipal, no horário de 8:00hs às 12:00hs. Declaramos expressam ente que nos preços cotados 
estllo Inclusas todas as despesas e tributos, de qualquer natureza, inc identes sobre a o bjeto 
des te pregôa. Conhecemos e aceitamos todos~as regras determinados pela Adminls traçlJa, 
através deste edital; * Cumpriremos todos os prazos estabelecidos n este edital, inclusive de 
entrega, assumindo o compromisso de entregar em qualquer domicílio dentro deste município, 
sem custos adicionais, independentemente da quantidade e qualidade; * Declaramos, paro 
todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitaçlJo e que nossa 
propos ta estó em conformidade com Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regim e 
d e trlbutaçôo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3g 
da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006; * Declara ainda, que os objetos ora 
licitados sllo novos e que atendem, todos os exig{}n cios, regras e especificações t écnicas, 
Inclusive d e qualldade. Declaramos que a pro posta foi elaborado de maneiro Independente, 
inclusive que nllo foi discutido o seu teor com nenhum potencial participante d o certam e, assim 
como também nlJo tomamos conhecimento das propostas dos demais licitantes. A nalisando 
os a rgumentos da re f e r ida empresa e os documentos que acompanham a presente Ata, a 
Pregoeira, auxil iada por sua Equipe d e Apoio, decidiu, ent ão aceitar os argumentos da refe r ida 
empresa, para o reeuilíbrio de preços do referido caminhão o bjeto, e r S 183.900,00 (cento e 
oitenta e t rês mil e n ovecen tos reais) para rS 280.000,00 (duzentos e oitenta mil rea is) . Diante 
disto, declarou-se e n cerrada a Sessão, da qual para consta r , lavrou~se a presente Ata, que 
será ass inada pela Pregoeira e Equipe d e Apolo. 
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DESPACHO PA AUTORIDADE SUPERIOR 
SOBRE A DELIBERAÇÃO PA PREGOEIRA. AUXILIADA PElA EQUIPE DE APOIO SOBRE PEDIDO DE 

REEOUIÚBRIO DE PREÇOS NOS AUTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N• 02/2020 

O PREFEITO MUNIOPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUÍ- PI, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a supremacia do interesse público e a necessidade do Município de Cajazeiras do Piauí - Pl 
em adquirir o objeto do PREGÃO ELETRÔNICO N• 002/2020 - Processo Administrativo n• 027 /2020, qual 
seja 01 !um) •CAMINHÃO LEVE, POTfNCIA MfNIMA 150 CV, CABINE COM BARRA DE PROTEÇÃO NAS 
PORTAS, CINTOS DE SEGURANÇA DE 03 PONTAS, BANCOS EM TECIDO, COM AR-CONDICIONADO CARGA 
ÚTIL +cORROCERIA MfNIMA DE 3.800KG. MOTOR 04 OUNDROS, COMBUST{VEL DIESEL, ~IREÇÁO 
HIDRÁUUCA COM CARROCERIA EM MADEIRA SOBRE GRADES PARA TRANSPORE DE OVINOS E CAPRINOS, 
EM DOIS PAVIMENTOS ALTURA 1,10M CADA COM 02 DMSÓRIAS E 04 QUADRANTES CAOA, COM 
DIMENSÔES MfNIMAS: COMPRIMENTO 5,50M X LARGURA Z,ZSM X ALTURA 2,20M, EM MADEIRA DE LEI 
COM PINTURA EMBORRACHADA+ 4 APARA-BARROS, COM 02 lAMEIROs•; e 

CONSIDERANDO que sagrou-se vencedora do referido Certame a empresa M. A M. COM. E DIST, DE 
MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 33.836.848/0001-04, que apresentou justificativa plausível a embasar seu 
pedido de reequilíbrio de preços, tendo sido analisado pela Pregoeira e Equipe de Apoio, bem como houve 
Parecer Jurídico favorável, além do que o Certamente foi realizado ainda em 2020, o que indica que de fato 
o preço ofertado na proposta original não mais corresponde ao va lor de mercado, 

DECIDO: 
Deve ser homologado que ficou decidido pela Pregoeira, auxiliada pela equipe de Apoio e nos termos do 
Parecer Jurídico favorável, tendo em vista que os preços registrados na Ata de Registro de Preços poderão 
ser recompostos mediante o reequilíbrio econômico-financeiro (art. 65, li, alínea "d", da Lei 8.666/1993) e 
conforme os artigos 17 a 19 do Decreto nº 7.892/2013, interpretados à luz da garantia constitucional da 
manutenção das condições efetivas da proposta registrada na ARP. 

Com efeito, a referida empresa demonstrou nos autos, de forma fundamentada, em consonância como as 
disposições do Acórdão TCU nº 1431/2017 - Plenário. Observa-se que a valor da proposta da referida 
empresa passou de r$ 183.900,00 (cento e oitenta e três mil e novecentos reais) para rS 280.000,00 
(duzentos e oitenta mil reais), tendo comprovado que preço orçado não mais se compactua com o valor de 
mercado, uma vez que o valor cotado à época da licitação (2020) não supre mais os custos e insumos do 
contrato, significando dizer que preço originalmente proposto está defasado e consequentemente, a 
empresa não poderá suportar prejuízos financeiros. 

Diante do exposto, HOMOLOGO a deliberação da Pregoeira e Equipe de Apoio, para acolher o pedido de 
reequilíbrio econômico - financeiro da empresa M. A, M, COM. E DIST, DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 
33.836.848/0001-04, de alteração do valor da proposta de r$ r$ 183.900,00 (cento e oitenta e três mil e 
novecentos reais) para r$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), referente ao objeto acima, oficiando-se 
a CODEVASF para fins de pedido de aumento da contrapartida do Município. 
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EXTRATO DO CONTRATO NR 047 REF AO PREGÃO ELETRÔNICO N• 002/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO NR 027/2020 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAIAZEIRAS DO PIAUÍ- PI, CNPJ Ol.612.573/0001-39 

CONTRATADA: M.A. M. COM. E DISI. OE MEDICAMENTOS LTOA - CNPJ: 33.836.848/0001-04 

OBJETO: Aquisição de um caminhão para atendes as necessidades do Município de (ajazeiras do Piauí 

VALOR: r$ 280.000,00 !duzentos e oitenta mil reais) 

RECURSO FINANCEIRO: Os recursos para a realização das despesas são oriundos do Convênio n• 7.030.00/2019 ISISCONV r 

883257/2019)-CODEVASF e contrapartida do Orçamento Geral do Município/FPM/Receitas próprias. 

BASE LEGAL: lei 10.520/2022 e lei n• 8.666/1993, com suas alterações e legislação correlata. 

VIGtNOA: 12ldoze) meses, a contar da assinatura. 

DATA DA ASSINATURA: 03/08/2022. 


