
Diário Oficial de Contas
Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 7  Nº 1350
Divulgação sexta-feira, 27 de abril de 2018 

– Página 82
Publicação quarta-feira, 2 de maio de 2018

 
6.4.2.  Convocar  os  demais  FORNECEDORES  REGISTRADOS  para 

assegurar igual oportunidade de negociação.
 
6.5. Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR 

deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa.

 
6.6.  O  registro  do  FORNECEDOR  REGISTRADO  será  cancelado 

quando:
 
6.6.1. Descumprir as condições da presente Ata de Registro de Preços;
 
6.6.2.  Não retirar  a  nota de empenho ou instrumento equivalente no 

prazo estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;
 
6.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 

tornar superior àqueles praticados no mercado;
 
6.6.4. Sofrer a sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput, do art. 87, 

da Lei Federal n.º 8.666/1993, ou no art. 7.º, da Lei Federal n.º 10.520/2002.
 
6.7.  O  cancelamento  de  registros  nas  hipóteses  previstas  nos  itens 

6.6.1.,  6.6.2.  e  6.6.4.  da  presente  Ata,  será  formalizado  por  despacho  do  Prefeito  Municipal, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

 
6.8.  O  cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato 

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados, nos autos de procedimento administrativo:

 
6.8.1. Por razão de interesse público; ou,
 
6.8.2. A pedido do FORNECEDOR REGISTRADO.
 
CLÁUSULA SÉTIMA
DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
 
7.1.  Integram a  presente  Ata  de  Registro  de  Preços,  como  se  nela 

estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial n.º 
023/2018, realizada pelo Poder Executivo do Município de Juína, Estado de Mato Grosso.

CLÁUSULA OITAVA
DAS OMISSÕES E DÚVIDAS DAS CLÁUSULAS E DISPOSIÇÕES
 
8.1.  Nos  casos  de  omissões  e  dúvidas,  prevalecem  às  disposições 

Editalícias do Pregão Presencial n.º 023/2018 sobre as da presente Ata de Registro de Preços,  
salvo se de forma diversa for, expressamente, disposto no Edital, e as legais sobre ambas, em 
especial, as constantes da Lei Federal n.º 8.666/1993 e da Lei Federal n.º 10.520/2002, e suas 
alterações posteriores, sendo que as normas e cláusulas do Edital de Licitação e da presente da  
Ata de Registro  de Preços,  coexistem,  completando-se e conformando-se,  uma a outra,  como 
norma a ser seguida por ambas as partes e serão sempre interpretadas em favor do interesse 
público do ÓRGÃO GERENCIADOR.

 
CLÁUSULA NONA
DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DA ATA DE REGISTRO
 
9.1. A publicação do extrato resumido da presente Ata de Registro de 

Preços no Diário Oficial de Contas, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT 
será providenciada até o 5.º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, sendo condição 
indispensável para sua eficácia, a teor do art. 61, Parágrafo Único, da Lei Federal n.º 8.666/93, 
correndo as despesas às custas do ÓRGÃO GERENCIADOR.

 
CLÁUSULA DÉCIMA
DO FORO
 
10.1. As partes estabelecem o Foro da Comarca de Juína, Estado de 

Mato Grosso, para dirimir quaisquer questões emergentes ou remanescentes da presente Ata de 
Registro  de  Preços,  que  não  for  possível  ser  solucionado  extrajudicial  ou  amigavelmente,  
renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudanças de 
domicílio de qualquer das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
11.1.  As  condições  gerais  do  fornecimento  dos  serviços,  materiais, 

produtos  e/ou  equipamentos,  tais  como os  prazos  para  entrega  e  recebimento  do  objeto,  as 
obrigações do Poder Executivo Municipal e do FORNECEDOR REGISTRADO, sanções, rescisão 
e  demais  condições  do  ajuste,  encontram-se  definidos  no  Edital  do  Pregão  Presencial  n.º  
023/2018, em especial, no seu ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, e na Minuta do Contrato 
Administrativo.

 
11.2. Os quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços poderão 

ser objeto de acréscimos ou de supressões, nos limites fixados no art. 65, § 1.º, da Lei Federal n.º  
8.666/93.

 
11.3.  As  partes  DECLARAM  que  esta  Ata  de  Registro  de  Preços 

corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do concerto entre elas celebrado, sendo 
que, por estarem de pleno e comum acordo, foi mandado elaborar e digitar o presente Instrumento 
em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito, juntamente com 02 (duas)  
testemunhas  instrumentárias,  revestindo  o  presente  Contrato  Administrativo com eficácia  título 
executivo extrajudicial nos termos da lei civil e de processo civil, bem como da legislação vigente.

 
Juína-MT, 29 de MARÇO de 2018
 
 MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT
CNPJ/MF N.º 15.359.201/0001-57

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

 HIPERDENTAL  COMERCIO  E  REPRESENTAÇÃO  DE  PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALAR LTDA-EPP 

CNPJ/MF N.º13.994.852/0001-93
 Kerli Luzia Ludwichak
 Representante Legal
  
TESTEMUNHAS:
 
 Leda Maria de Souza Villaça 
 CPF. 040.508.968-69 
 Marcelo Antonio Alves Garcia 
CPF. 157.877.628-78
 

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2018 – SRP
EXCLUSIVO PARA ME/EPP CONFORME LEI 126/2006 E 147/2014

O Pregoeiro nomeado pela Portaria  Municipal  n.º  3443/2018,  TORNA 
PÚBLICO,  para  conhecimento,  dos  interessados,  que  fará  licitação  na  modalidade  Pregão 
Presencial,  do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”,  FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  PARA  ATENDIMENTO  DE 
SERVIÇOS POSTAIS NO DISTRITO DE FILADELFIA (TERMO DE CONVENIO AGENCIA DOS 
CORREIOS) MUNICIPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão pública para 
o  dia  14  DE MAIO  DE  2018  ÀS  08:00  HORAS,  na  sala  do  Departamento  de  Licitação  da 
Administração do Município de Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. O Edital  
poderá ser  adquirido no endereço acima,  das 07:30 às  11:30 e das 13:30 as  17:30 horas  de 
segunda  a  sexta-feira  ou  pelo  site  www.juina.mt.gov.br,  em  portal  transparência,  agenda  de 
licitações. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br. Juína-
MT, 26 de Abril de 2018. MARCIO ANTONIO DA SILVA,  Pregoeiro Designado, Poder Executivo, 
JUÍNA-MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA

ATO

DEFERIMENTO AO PEDIDO DE REAJUSTE 

Ao
Comércio de Combustível Krupinski Ltda.
Sr. Elias Krefta
 Em resposta ao Pedido de Reajuste Econômico Financeiro de Preços 

sem nº, referente ao item nº 02 (Óleo Diesel S-10)  da Ata de Registro de Preços Nº 002/2018, 
Pregão Presencial SRP nº 001/2017, solicitado em 10 de abril de 2018, segue parecer.

I) MANIFESTAÇÃO
 Trata-se  de  processo  encaminhado  à  essa  Prefeitura,  para  análise 

quanto  a  possibilidade  legal  de  revisão  no  preço  dos  referidos  itens,  ora  acordado  entre  a  
Prefeitura Municipal de Juruena e a Empresa Comércio de Combustível Krupinski Ltda.

 Valor atual: R$ 3,59
 Valor solicitado: R$ 3,69 (aumento de 2,7855%, R$ 0,10/Litro)
Constam dos autos: a) Pedido de Realinhamento de Preços; b) Notas 

Fiscais de Compra.
II) ANÁLISE
1) DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
 Inicialmente, cumpre ressaltar que o direito a manutenção do equilíbrio 

econômico financeiro nos contratos administrativos, possui berço constitucional e legal, portanto,  
independe de previsão em cláusula contratual, tampouco em ato convocatório.

 Com efeito, no artigo 37, inciso XXI, da Constituição federal, estabelece 
que, nas contratações realizadas pela Administração Pública, as mesmas condições previstas nas  
propostas,  incluídas  as  econômico-financeiras,  devem  ser  mantidas  durante  toda  a  execução 
contratual, verbis:

 Art.  37.  A administração  pública  direta  e  indireta  de  qualquer  dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de  
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...)

 XXI  -  ressalvados  os  casos  especificados  na  legislação,  as  obras, 
serviços,  compras e alienações serão contratados mediante processo de  licitação pública  que 
assegure  igualdade  de  condições  a  todos  os  concorrentes,  com  cláusulas  que  estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações.

 Portanto, o reajuste de preços visa restabelecer a relação que as partes 
pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da Administração, para a justa 
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial da Ata de Registro de Preços.

 Por  equação  econômico-financeira,  entende-se  a  relação  existente 
entre o conjunto dos encargos impostos ao particular e a sua correspondente remuneração.

 De  acordo  com a  lição  de  Manoel  de  Oliveira  Franco  Sobrinho,  "o 
equilíbrio econômico-financeiro, que decorre das equações financeiras, é sobretudo um problema 
de execução contratual e de comprometimento com as prestações ajustadas".

 De acordo com Marçal Justen Filho:
 "O reajuste de preços é uma solução desenvolvida a partir da prática 

contratual pátria. Convivendo em regime de permanente inflação, verificou-se a impossibilidade e a  
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