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Atos Administrativos

Prefeitura Municipal de Fátima
Rua José Sarney, S/N, Centro CEP: 48.415-000
CNPJ: 13.393.152/0001-43

Análise de Reequilíbrio Econômico-Financeiro Nº 001/2022
Objeto: Fornecimento de parcelado de Gás Liquefeito de Petróleo GLP do Município de Fátima/BA.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2022
Contratada: MARIANA O. DE SANTANA – CNPJ
nº
20.912.384/0001-26.
Trata-se de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro feito pela empresa
MARIANA O. DE SANTANA, vencedora no Pregão Eletrônico SRP Nº 010/2022.
A solicitação da empresa é de reequilíbrio econômico-financeiro, nos itens elencados
em tabela abaixo:
Preço
Preço Atual
Item
Descrição
Licitado
(Solicitado)
BOTIJÃO - GLP
01
R$
R$ 133,91
(Gás de Cozinha)
115,00
Análise do Pedido:
Analisando a argumentação apresentada através da Solicitação de
Reequilíbrio Econômico-financeiro, datada de 04 de fevereiro de 2022, bem como dos
dados apresentados pela peticionante, incluindo nota fiscal de aquisição do produto,
datadas de 13/07/2022, onde se constatou que houve o aumento do item.
Considerando a pesquisa realizada no Banco de Preços, no dia 01/08/2022,
onde se constatou que o preço médio dos itens está a maior que o licitado, conforme
cópias em anexo, emitimos parecer.
Parecer
Diante dos fatos apresentados, atendendo o Princípio da Razoabilidade, após
análise do pedido, esta gestão manifesta-se da seguinte forma:
x Atender ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro para os itens
solicitado.
Assim sendo, fica deferido o reequilíbrio econômico-financeiro conforme
tabela abaixo:
Preço com
Item
Descrição
reequilíbrio concedido
BOTIJÃO - GLP (Gás
01
R$ 133,91
de Cozinha)

Sendo que os valores supracitados deverão ser aplicados para a emissão de
novas Autorizações de Fornecimento. As autorizações já emitidas manterão os preços nelas
especificados.
Em tempo, solicito ao Departamento de Compras que encaminhe esta decisão à
empresa para conhecimento e dê publicidade a este ato.
Atenciosamente,
Fátima (BA), 01 de agosto de 2022.

Rafael Silva dos Santos
Secretário Municipal de Administração
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ATA DE NEGOCIAÇÃO
Análise de Reequilíbrio Econômico-Financeiro Nº 001/2022
Ata de negociação do Pregão Eletrônico SRP Nº 060/2022, Processo
Administrativo Nº 012/2022, em razão do pedido de reequilíbrio financeiro-econômico
formulado pela empresa MARIANA O. DE SANTANA. O pedido de reequilíbrio
econômico-financeiro foi encaminhado para a Secretaria Municipal de Administração
para se manifestar quanto a legalidade do pedido, onde ela se manifestou, onde informa
que "dessa forma, considerando que, os valores constantes no pedido de reequilíbrio de
preços estão abaixo da média dos valores cotados e praticados no mercado atual,
manifestamo-nos favoráveis à concessão do pedido de reequilíbrio de preço da empresa
MARIANA O. DE SANTANA. E ainda considerando que o órgão gerenciador deve
conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, uma vez que pela
documentação trazida pelo consulente, aparentemente se denota uma elevação excessiva
dos custos do produto, o que justificaria, pelo menos em tese, eventual renegociação.
Diante das considerações exaradas através da manifestação e da necessidade da
Secretaria requisitante por sua vez, e considerando as informações exaradas pelo
fornecedor, fica reajustado os valores, conforme quadro abaixo:
Item
01

Descrição
BOTIJÃO - GLP (Gás
de Cozinha)

Preço com
reequilíbrio concedido
R$ 133,91

Fátima (BA), 01 de agosto de 2022.

______________________________
Fábio José Reis de Araújo
Prefeitura Municipal de Fátima
Órgão Gerenciador

______________________________
Mariana O. de Santana
Mariana Oliveira de Santana
Fornecedor Registrado
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