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Ao
Fundo Municipal de Educação do Mruricípio de Itaituba-PA

Ref: Contrato no20200036
Edital do Pregão Presencial no080/2019-PP

J.J.SDESOUSA-ME,pessoajuridicadedireitoprivado'lnlcrienoCNPJsobono
24.5l7.l2gloool-95, com ."á. nn eí."iou Lauro Figueira de Mendonça no18, Bairro Bela vista, neste

Municipio de Itaituba, Estado do Pará, representada neip ato por seu-propritl""^".Lt;.IosE JAIME SILVA

DE SOUSA, brasileiro, erpr*a"", i"rirdor da carteira de Identidade RG n"4819348 SSP/PA e cPF n"

826.616.932-20, residente . ioÀi.ifíuào na Avenida Maranhão s/no' Bairro Bela Vista' neste Município de

Írâituba, estado do Pará. com endereço eletrônico acouguedogrm@gmail com' apresental:

J A prefeitura Muricipal de Itaituba-pA realizoú nu Aãtu õ-tS de dezembro de 2019' Pregão Presencial

n"0g0/2019-pp, t"nao 
"o.o 

õt't"io. Àqotiçao de gêneros alimentícios para atender o Programa Nacional de

Uiln"n1uçao et.olar - PNAE, dó f undo Municipal de Educação de ltaituta-PA 
^ . ^ ^^ ^

A empresa ,uur...u*tJ 
'ugr;o-.. 

,.n..aoru 
-nos 

itens 010g03, 042889, 042890 e 042891 do contrato

Administrativo n'2020003ó i;;íci; ; partir de 03 de fevereiro de 2020, atraves da assinatura do mesmo'

sendo que o prazo finda na data de 31 de dezembro de 2020.

Ocone, llustre qu. o ãt1Ao Came Bovina Pura, Came Bovina Costela Dianteira e Traseira' Came

Bovina Agulha 
" 

Ca*" eouiruÉaleta do supracitado contrato, sofreu variações em seu valor' de tal modo que

o preço orçado não mais ," aorpuat* coà o valor de mercado, uma vez que conforme se comprovará na

*q"rãi.i", à valor cotado à época áa licitação não supre mais os custos e insumos do contrato'

Inicialmente temos ã informar qu" o u.tigo 40, inciso XI da Lei Federal 8 666/93 trata da

obrigatoriedade de constar do Edital, o criterio de reajuste:

"XI - critério de reajuste, que deverá ÍeÍÍalar a variação efetiva do custo de

produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data

prevista para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se

\1 referir até a data do adimplemento de cada parcela;"

O presente realiúamento do valor estabelecido em contrato em razÃo do aumento do custo de

aquisição, àevidamente comprovados por meio das notas de aquisição dos produtos.

O equilibrio eionômico-financeiro dos contratos resguarda a manutenção do objeto pactuado, de

modo a adaptar o óontrato administrativo a qualquer circunstância factual que nele possa interferir. O objetivo

da norma constitucional e afastar qualquer variação que interveúa nas condições contidas na proposta. Com

efeito, a regra é que, paralelamente ao direito de a Administração exigir a execução do contrato, ao contratado
particular seja garantido o djreito ao lucro, restringindo a potestade da Administração.

Marçal Justen Filho pontua que:

PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

A tutela constitucional à equação econômico-financeira deriva de outros
princípios constitucionais. Entre eles, estiio os princípios da isonomia, da tutela e
da indisponibilidade dos interesses fundamentais. ruSTEN FILHO, Marçal.

entarios à lei de licitações e contratos administÍativos. 12. ed. São paulo:

t-
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Dialética, 2008. p. 717.

Celso Antônio Bandeira de Mello, manifestando-se sobre equilíbrio econômico-
financeiro, esclarece:
Equilíbrio econômico-financeiro (ou equação econômico-financeira) e a relação

de igualdade formada, de um lado, pelas obrigações assumidas pelo contratânte no
momento do ajuste e, de outro lado, pela compensação econômica que lhe

corresponderá. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Op. cit., p. 619.

Não podemos deixar de mencionarmos as constantes altas do dólar, fato este público e notório o
que ocasiona quase que semanalmente aumento dos medicamentos, ficando assim impossível de manter os

preços dos produtos por um ano consecutivo sem realização de reajustes.

A questão afeta ao equilibrio econômico - financeiro do contrato administrativo está previsto na

Constituição da República, conforme depara-se no inciso )O(1, do art. 37:

"ArL 37 (...)

XXI - ressalvados os casos especificâdos na legislação, as obras, serviços,

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação
pública que âssegure igualdade de condições a todos os concorretrte§' com

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas âs condições
efetivas da propostâ, nos termos da lei, o qual somente permitirá as

exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações."

Abstrai-se do referido dispositivo que o equilíbrio da equaçâo econômico-financeiro e
considerado elemento essencial do contÍato adminisnativo, por ser mecanismo apto a manter as condições
efetivas da proposta, constitucionalmente garantido ao particular contratado quando oconer risco de prejuízo
por eventos futuros, incertos e excepcionais. Portanto trata-se de uma característica essencial do contrato
administrativo reconhecida pela própria Constituição no art. 37, inciso XXI ("mantidas as condições efetivas da
proposta"), não podendo ser elidida quando o caso atender ao exigido pela lei.

A possibilidade de revisão do contrato tambem estii prevista na Lei de Licitações e
Contratos, veja-se:

Art,65. Os contrâtos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:
(...)

II - por acordo das partes:
(...)

d) para restabelecer a relação que as paÉes pactuaram inicialmente enÍreos encargos do contratado e a retribuiçâo da administração para a justa
remuneração da obra, serviço ou fornecimen to, objetivando a manutenção doequilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviremfatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis,retard res ou impeditivos da exec

t-
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uçâo do ajustado, ou, ainda, em caso de
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força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, conÍigurando área econômica
extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei n' 8.883, de 1994)
(...)

§ 6o Em havendo âlterâção unilateral do contrato que aumente os

encargos do contrâtado, a Administração deverá restabelecer, por
aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. (grifos nossos)

No que pertine ao tema, interessante colacionar conceitos proferidos por
ilustres doutrinadores. Celso Antônio Bandeira de Mello assim assevera:

"... o equilibro econômico financeiro é a relação de igualdade formada, de um
lado, pelas obrigações assumidas pelo contratante no momento do ajuste e, de
ouíro lado, pela compensaçdo econômica que lhe corresponderd". Curso de
Direito Administrativo. São Paulo: Malheiro s, p. 347 .

No mesmo diapasão Hely Lopes Meirelles menciona

"O equilíbrio Íinanceiro ou equilíbrio econômico, ou equação econômica, ou
ainda equação financeira do contrato administrativo é a relaçâo estabelecida
inicialmente pelas partes entre os encârgos do contratado e a retribuiçâo da
Administração para a justa remuneração do objeto do ajuste. Essa relação
encargGremuneração deve ser mantida durante toda a execução do contrâto,
a fim de que o contrâtado não venha a sofrer indevida reduçâo nos lucros
normais do empreendimento," Direito Administrativo Brasileiro. São paulo:
Malheiros, p. 209.

"Existe direito do contratâdo de exigir o restabelecimetrto do equilíbrioeconômico-financei ro do contrato, §e e quando viera a ser rompido. Se osencârgos forem ampliados q uantitativamente ou tornados mais onerososq ualitativamente, a situação inicial estará modiÍicada. (...) Significa que aadministração tem o dever de ampliar a remune ração devida ao particularproporcionalmente à majoraçâo dos enca rgos verificada. Devendo_serestâurar a situaçâo originária, de molde que o pârticulâr trão arque comencarg0§ mârs onerosos e perceba a rem uneraçâo originalmente prevista,Ampliado os encârgos, deve.se ampliar proporcionalmente a remu neraçâo. Aregra foi expressamente consagrada

4 17.í2Sl0001-9í
J J S DE SOi'SA. ME

Dêcifis Segunda Rúa. l8
Feira da Johil. Bela Visla

Itaituba - Pará

Acerca da mesma materia, Marçal Justen Filho expõe:

"Umâ vez verificado o rompimento do equilíbrio econômico-Íinanceiro, o
particular deve provocar a Administraçâo para adoção das providências
adequadas. Inexiste discricionariedade (...) Deverá examinar-sà a situaçâo
originária (à época da apresentação das propostas e a posterior. Verificar_se.
á se a relação original entre encargos e remuneração foi afetada. Em caso
positivo, deverá alterar-se a remuneraçâo do contratado proporcionarmente à
modificação dos encargos." comentários à Lei de Licitações e 

-contratos

Administrativos, 8, edição, Diatética, São paulo, 2OOO, pag. SSI

l- J

no art 58,§ 2., a propósito de
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modiÍicâção unilâterâl do contrato, mas se aplica â qualquer evento que afete
â equâçâo econômicGfinatrceira." Comenúrios à Lei de Licitações e ContÍatos
Administrativos, 8u edição, Dialética, São Paulo, 2000, pág. 556

Registra-se, outrossim, j ulgado do Tribunal de Contas da União pertinente ao
equilíbrio econômico-financeiro do contrato:

"Equilíbrio econômico-financeiro. Contrato. Teoriâ da Imprevisão. Alteração
Contratual. A ocorrência de variáveis que tornam excessivamente onerosos os
encargos do contratado, quândo clârâmente demoústradas, autorizam â

âlteração do contrato, visando âo restâbelecimento inicial do equilíbrio
econômico financeiro, com fundamento na teoria da imprevisão, âcolhida
pelo Decreto-Lei 2.300/86 e pela atuâl Lei n.'8.666/93. (TCU, TC-500.125192-
9, Min. Bento José Bugarin, 27110194, BDA n.' l2l96,Dezl96, p, 834)."

O Superior Tribunal de Justiça tem recoúecido em inúmeras decisões o direito ao
contratado de receber justa remuneração pelos serviços prestados para a
Administração Pública, garantindo desta forma, o equilíbrio econômico financeiro,
"in verbis":

4, Prevendo a lei a possibilidade de suspensão do cu m pn mento do contratopela verificação da excêptio non adimplet contractus imputável àadministra çâo, a fortiori, implica admitir sustar-se o "início da execuçâo",q uando desde logo verilicável a incidênc da tt imprevisão" ocorrente nota
tn terregno em que a ad lntstração postergou os trabalhos. Sanção

m
INjustamente aplicável ao contrâtâ do, removida pelo provimento do recurso.5. Recurso Ordi nário provido.(STJ - ROMS n'15154 UF: pE - l" Turma _Data o: l9llll2002 - N4in.

517.128/0001'95r

*CONTRATO ADMII\ISTRATIVO. EQUAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA DO VINCULO. Df,SVALORIZAçAO DO REAL. JANEIRO
DE 1999. _ALTERAÇÃO DE CLÁUSIrLA REFERENTE A{) PREÇO.
ApLrcAÇÃo DA TI,ORIA DA IMPREVISÂO t rarO DO púNCrpE.l. A
novel cultura acerca do contrato administrativo encarta, como nuclear no
regime do vínculo, a proteção do equilíbrio econômico-Íinanceiro do negócio
jurídico de direito público, asseÍiva que se infere do disposto na legislação
infralegal específica (arts. 57, § 1', 58, §s l" e 2", 65, II, d, 88 § 5" e 6", da l,ei
8.666/9J,Deveras, a Constituição Federal ao insculpir os princípios
intransponíveis do art.37 que iluminam a atividade da administração à luz
da cláusula mater da moralidade, torna clara a necessidade demanter-se esse
equilíbrio, ao realçar as" condições efetivas da proposta".
2, O episódio ocorrido em janeiro de 1999, consubstanciado na súbita
desvalorizaçâo da moeda nacional (real) frente ao dólar norte-americano,
conÍigurou causa excepcional de mutabilidade dos contratos adm inistrativos,
com vistas à manutençâo do equilíbrio econômico-financeiro das partes.
3. Romlimento abrupto da equação econômico-financeira ào contrato,
Impossibilidade de início da execução com a prevenção de danos maiores. (ad
impossiblia memo tenetur).

L-

jIsoEsortsa-ME
Dàcima Sôgunoa Rua' 1ü

FeiÍâ da Johil' Belavista
Itâitubâ - Paíâ _t

Relator Luiz Fux) (grifei)
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A regÍa ora discutida é que a relação encaÍgo - remuneraçâo que deve ser mantida durante toda
a execução do contrato, assegurando-se ao contratado o direito da relação inicialmente estabelecida.

O equilíbrio econômico financeiro é a relação que se estabelece entre o conjunto de encargos

impostos ao particular (entrega, recebimento provisório, recebimento definitivo, tecnologia, pessoal, fÍete,

encargos fiscais, etc.) e a remuneração pelo objeto contratado, devendo ser mantido durante toda execução

contratual, o percentual de lucro ou perda definido pelo licitante, quando da apresentação de sua proposta na

licitação.
Importante esclarecer que, para que exista o direito ao restâbelecimento de referido equilíbrio,

faz-se necessário que ocorra algum fato, posteÍior à proposta, que veúa a agravaÍ qualquer uma das partes

contÍatantes, nos exatos termos do art. 65 da Lei de Licitações e ContÍatos. Neste sentido, a pÍoposta

inexequível não seria razÃo para oconer à promoção do restabelecimento, da mesma maneira, não podeni dar

ensejo ao restabelecimento, a omissão de encaÍgos incidentes sobre o objeto contratado, quando da proposta.

A manutenção do equilibrio econômico-financeiro da relação contratual é um direito das partes,

uma vez que, sempÍe quando os encaÍgos do contratado forem ampliados ou dim'inuídos a situação original

constante na proposta estará modificada, cabendo o restabelecimento do contrato por meio de aditamento.

v 
'Informamos 

que a presente solicitação atende todos os requisitos legais para concessão do

presente realiúamento de preços, tendo em vista que a empresa não consegue manter os preços firmados ante

aos diversos aumentos realizados pelas distribuidoras.
A Resolução Normativa 00712008 e IN 012/2014 DE 04 DE Dezembro de2014 do TCN{/GO,

solicita que para a concessão do realiúamento de preços e necessário que a empÍesa apresente:

Art. 5'. Além da documentação obrigatória tratada no artigo anterior, deverão ser
apresentadas ainda, na formalização dos processos de licitações e contratos, as
peças complementaÍes que atendam às peculiandades de cada situação a seguir:

§ 4o Nos casos de termo aditivo a contratos ou convênios nas situações abaixo,
além do exigido no Parágrafo anterior, devem ser enviados:

-24517.í 28/0 001-951
J J S DE SI]!iSA. ME

Décrma Ssgunoa Ruá, 18
Fêirâ da Johil - 8ela Visla

Itâitube _ Pâíá

I - termo aditivo de realiúamento de preço em contrato de fomecimento:
a) notas fiscais anteriores e posteriores, do mesmo distribuidor dos produtos para a
empresa contratada, demonstrando a alteração de custo;v. :àiffi:til;fl;ft:Tffi;;xi3:#:tl*i::i:"a,i?â.?#:*'vez que o

c) cálculo demonstrativo do realiúamento efetuado;

O restabelecimento do eqülíbrio não é revelado como ato discricionrlrio da Administração, esta
somente podeú recusarJhe deferimento diante de uma das seguintes situações:

. ausência de elevação dos encargos;

. ocorrência do evento anterior à formulação da proposta;

. ausência de nexo causal entre o evento ocorrido e à majoração dos encargos,. culpa do contratado pela majoraçâo de seus encargos.

Outro ponto a ser abordado é que o reequilíbno somente ocoreÍá a partir dasolicitação de uma das partes contratuis, conforme preconiza Jorge Ulisses
Jacoby Femandes".
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"É recomendável que o administrador considere alguns tópicos como

essenciais para a concessão do reequilibrio: requerimento, demonstrâção de

desequitíbiio, exame econômico das planilhas, análise jurídica do pleiÍo'

avaliaçâo do preço reequilibrado e da proposta mais vantajosa, dotação

orçamenúria, decisão e peridiocidade"'

Neste sentido, caso veúa a ser concedido o reequilibrio o mesmo se dará a partir do

requerimento do interessado, não ocorrendo em data preteÍita.

Dessarte, o contrato administrativo poàe ser alterado, por acordo entre as partes, para restabelecer

equilíbrio econômico-Íinanceiro inicial do contÍato, no caso de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis'

màs de conseqtiências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, coúecida como

"teoria da imprevisão". Neste sentiáo, torna-se prudenté a conceituação desta teoria, na visão de Femanda

Marinela5.

",..consiste no reconhecimento de que evento§ novos, imprevistos ev Y;ix:::;:,:::;,::ff;':,; .::^""#;Y::ix';!:;;# ío'lxi!!!ií,
a.utorizam iua revisão'para aiustrí-lo à situaçiio supeneniente, equilibrando

novamente a relação c'ntrutuàL Portanto a ocorrência deve ser supeneniente,

imprevista Qtorque as partes não imaginaram), imprevisível (porque ninguém

no lugar delas conseguifia irut§nar
- algo impenstÍvel) e que onera demais o contruto paru umo das panes'

oigtrAo- ie a recomposição. Sdo hipóteses de teoria da imprevisão: a) Íorça
maior e caso fortuito (...); b) Íato do príncipe ('-); c) lato da udministraçtio..'"

Ressalte-se que a alínea "d", inciso lI do art. 65 da Lei Federal no. 8.666193, não menciona

neúum prazo, o que nos leva ao entendimento de que em qualquer momento pode ser restabelecido pelas

partes o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, desde que o caso se enquadre nos dispositivos legais.

De acordo com a Lei de Licitações artigo 48 Inciso II §1", alíneas a e b, preços

manifestadamente inexequíveis são aqueles que não veúam a teÍ demonstrada sua viabilidade atraves de

documentação que comprove que os custos dos insumos são coeÍentes com os de mercado e que os

?oeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condiçôes estas
Vnecessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.

Segue abaixo planilha constando Números das Notas Fiscais anteriores e posteriores que
compÍovam alteração do custo dos produtos; tendo em vista que o realinhamento sô se realiza sob os produtos
que ainda faltam ser entregues; cálculos dos demonstrativos do realiúamento realizado.

Trazemos ainda mais algumas informações como: descrição do produto; valor contratado;
valor da aquisição da epoca; valor da aquisição atual; valor a ser reajustado por unidade; valor a ser recebido
após reajuste por unidade. Informamos ainda que para a realização dos cálculos foram realizados atraves de
conta aritmética tipo rega de 3 (tÉs) simples na qual mantém-se o mesmo percentual de lucro obtido quando
da rcalização do procedimento licitatório- Sendo multipticado o valor obtidó no contrato x valor da uquiriçao
atual + valor da aquisiçâo da época. E por fim, carta j ustificando a falta do produto da marca licitada.

17.í 28/0001-95'
J J S DE SO,ISA. ME

Dôcima Sâgunoâ Rua, í8
Feira de Johil - Bela Vislâ

Itãiluba . Paíá
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DEMOSTRATTVO DE VALORES DE COMPRA/AQIIISIÇÃO

VÂLORES DE COMPR'AOLISICÂO
COMPRA

Carcaça Bovira INTEIRA anterior ao Pregâo
COMPRA

Carcaça Bovina INTEIRA Hoje
VARIAÇÂO (%)

Custo anterioÍ / Custo Poskrior
RS 12,50 R$ 17,00 36%

O equilíbrio econômico financeiro é a relação que se estabelece entre o conjunto de
enczlÍgos impostos ao particular (entrega, recebimento provisório, recebimento definitivo, tecnologia, p€ssoâI,
frete, encargos fiscais, etc.) e a remuneração pelo objeto contratado, devendo ser mantido durante toda execuçâo
contÍatual, o percentual de lucro ou perda definido pelo licitante, quando da apresentação de sua proposta na
licitação. Conforme tabela acima a Variação percentual foi de 36%.

DEII{OSTRATryO DE VALORES CONTRATT]AIS

010903 PTIRA R$23,000 17,3914% R$27,000
042889 COSTELA DIANTEIRA E

TRASEIRA Rs14,500 27,5863 % R$ 18.s00
042890 AGULHA Rs 16,000 2s% RS20,000
042891 PALETA R$ 15,800 25,3166% R$ 19,800

_ . Ante ao exposto a empresa J. J. s. DE sousA - ME, vem por meio requerer o pedido de
realiúamento de preços com base no art. 5, paÍagÍafo 4, I da IN Ol2l2}l4 o'E o+ oE Deiembro aà ZOt+ ao
TCI\'íGO, no art. 40, XI da Lei 8.666/93, artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei Federal g.666193,nos moldes
acima apresentados e ainda levando-se em conta as notas fiscais apresántadas demonstrando a alteração dos

_-,ustos 
dos produtos.

Nestes Termos;
Pede Deferimento

I
I

I

Itaituba-PA, l4 de setembro de2020.

3pu»o,-
SOUSA
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,Preço da arroba do boi gordo registra
elevação de 56,250lo êÍÍ1 Minas
P.. lch.ll. V.!v.Ídê 9 de selemb.c de 2020
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Com a valo zação nas.otãções da soja e do milho, a raçào bovina n'ou 50vo nais càía I Crédito: Divulqaçáo

A abertura de novos mercados, a demanda firme, principalmente, vinda da China' e a

oferta restrita estão sustentando os preços da arroba do boi gordo em patamares

elevados e garantindo uma margem de lucro para a âtividade'

o aumento do valor recebido pela arroba tem sido fundamental para os pecuaristas,

que também enfrentam aumentos relevantes nos custos de produção,

principalmente, devido à valorização da soja e do milho, insumos da ração bovina'

que subiu cerca de 50%. Em Minas Gerais, a arroba do bovtno está em torno de R$

235, alta de 56,25% frente igual período do ano passado.

De acordo com o presidente da comissão Técnica de Pecuária de corte da Federação

da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), Weber Bernardes' o

mercado para carne bovina está aquecido e a estlmativa é que a demanda continue

em aha.

"AaberturadenovosmercadoseaexportaçãodecarnebovinaparaaChinatêm

contribu ído para a valorização da arroba tanto do boi quando das vacas. Estamos

com um desempenho muito favorável nos embarques", explicou Bernardes' -xt,.
J

SegundodadosdasecretariadeEstadodaAgricultura,PecuáriaeAbastecimentç-

(Seapa),entrejaneiroejulho,MinasGeraisexportoul00,lmiltoneladasdecarne

https://diariodocomercio.com.br/agronegocio/precoda-aíoba{oôoi-goído-registra-elevacaode-5625€mfiinas'/
113
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. bovina, alta de 8,5% frente a igual período do ano passado. Em receita, a elevação foi

de 14,7%, com a movimentação de US$ 431 ,4 milhões.

Com a demanda em alta, a arroba tanto do boi quanto da vaca, para animais bem

terminados, está em torno de R$ 235 em Minas Gerais. o valor supera 56,25% o

praticado em igual período do ano passado, quando o volume era negociado em

média a R$ 160.

"O preço da arroba está em alta e o mercado muito firme, porém, hoje, isso não

significa que o produtor está ganhando muito. os principais insumos da atividade, o

milho e a soja, que compõem a ração bovina estão com preços bem altos, isso reduz

a rentabilidade. O produtor está sendo renumerado, mas não tanto", disse.

Ainda segundo Bernardes, com a desvalorização do real frente ao dólar, as

exportações de milho e soja também Íoram estimuladas, o que acabou elevando a

cotação no mercado interno.

Para se ter ideia, o preço da soja - saca de 60 quilos - passou de R$ 78, em agosto de

2019, parã R$ 1 1 5 no fechamento do mesmo mês em 2020. O milho, no mesmo

período subru de R$ 30 a saca de 60 quilos, para R$ 45.

Com o aumento dos principais grãos, os custos com a ração bovina foram um dos

mâis afetados. Bernardes explica que a saca de 40 quilos de ração que antes custava

em torno de R$ 40, subiu para cerca de R$ 70.

Oferta restrita - A zootecnista e analista de mercado da Scot Consultoria, Thayná

Drugowick de Andrade, explica que a oferta restrita de animais tem acirrado a

disputa pela compra dos bovinos, o que vem sustentando os valores.

v A menor oferta é resultado do cenário do inÍcio do confinamento, quando os efeitos

da pandemia eram mais severos e os preços do boi gordo no mercado futuro não

estavam tão atraentes, o que desestimulou os pecuaristas.

"Nos últimos dias, temos observado altas nos preços da arroba em praticamente

todas as praças. Minas Gerais segue com preços Íirmes. Nesta primeira quinzena,

quando se concentra o pagamento de salários e auxílios, a demanda segue ainda
mais aquecida e a oferta limitada, contribuindo para novas valorizações. A tendêncía
é que o mercado siga firme, mesmo com a entrada de mais um giro de animais de

EXPORTAçõES DE CARNE TÊM ALTA DE -
'120/o

1".qç

FêiÍa
DéCi I

ma
de
ttaituba

.Mã
Rü4,ll{

https://diariodocomercio.com.bí/agronegocio/precoda-anoba{o.boi-goÍdo-rogistra-erevacaoie-s62s-emfiinas,/

. Bela v
-?aíâ

2t3

confinamento. Pode haver alguma estabilidade de preços, mas não há nenhum
que sinalize uma reversão do cenário,,, disse Thayná.
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assocíação em nota.

(Reuters)
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5ão Paulo - Ás e xportações brasileiras de carne bovina aumentaram 12e6 no

acumulado do ano até aSosto, para cerca de 1'3 milhão de toneladas' com impulso

de importações pela China, que elevou em 65'8% as compras no mesmo período'

informou ontem a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo)'

os chineses, que ampliaram compras diante da redução da oferta de proteína animal

por impactos da peste suína africana em seu plantel' responderam por 62'4% de

toda a carne bovina exportada pelos brasileiros no ano até agosto' segundo a

Abrafrigo, com base em dados do governo brasileiro'

O cálculo leva em consideração o produto que entra pela China continental (530'458

toneladas) e pela cidade Estado de Hong Kong (212 261 toneladas)' disse a

Depois da China, o segundo maior cliente do Brasil foi o Egito' com a importação de

gl.52gtoneladasdejaneiroaagosto,quedade25,4cknacomparaçãoanual.

O Chile veio na terceira posição com 50 360 toneladas adquiridas (-34'2vo\' enquanto

a Rússia ficou com a quarta posição com 43'177 toneladas G4'6%)'

Na quinta posição estão os Estados Unidos' que elevaram suas compras em quase

4O%, para 34.502 toneladas' Na sexta posição' as Filipinas' com 25'660 toneladas

(+23,4cyol,e, na sétima, os Emirados Árabes' com 25'595 (-58'2%)'

A Abrafrigo citou ainda que o Brasil registrou' em a8osto' novo recorde de

exportações para o mês, com um total de 1 91 '141 toneladas de carne (in noÍuro e

processada), com a China levando 108 mil toneladas'

A receita em agosto alcançou US§ 753'2 milhões' alta de 19% em relação ao mesmo

mês de 2019. No ano, o faturamento atingiu U5$ 5'4 bilhões' crescimento de 23%'

v
https://diaÍiodocomeÍcio.com.br/agronegocio/preco'da-arroú-ao-boi-gordo{êgistre-elevacao{e5625€m{ninas/
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-Carne bovina aumenta R$ 5 o quilo na
pandemia e muda hábito de consumo
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PreÍeitura MuniciPal de ltaituba

RESPONSÁVEL :

NOtíE: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE:

NOME:

ENDEREÇO :

BAIRRO :

CNPJ:

JOE DE AGUIAR
nsável

Solicita o de cota ode os

CIDADE

o município de ttaituba, solicita que seja Íornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para flns

de levantamento preliminar de preços e verificaçáo da modalidade de licitação cabivel'

Sua resposta, de acordo com os pÍeceltos legals integrará.!m.processo,administrâtivo de compras' ÍeseÍvando-se a

entidade, o direito de adqrr, 
"p"r"" 

p"rt" oiGi itemins) oiscriminado(s), ou rejeitar todos desde que haia conveniência para

o município de ltaituba. PREGÃO 080'2020

Itaituba, 16 de SETEMBRO de 2020

Condiçóes
de

pagamento

Prazo de
entrêga :

Validade da
proposta I

vàlor por

extenso:

caaimbo e assrnatura

JosuE c4§i1R0 DoS sá.\?U§
:NPJ 07.864.55í0001.20

VALOR
TOTÀL R$

VALOR
UNITÁRIO R$QD'TDESCRIÇÀOt;NDII-E}I

32t10ICARNE BOVTNA PURÁ ALCATRA.

COXÀO MOLE PATIN}IOKIL()I

9,qeICARNE BOVINA COSTELAKII,O2

t4ãoICARNE BOVINA AGTJI-HAKII,Ol
tTAo1CARNE BOVINA PALETA4 KILO

dias

Íotal

Data l



Solicitação de cota ão de os

PÍeÍêitura Municipal de ltaituba

RESPoNSÁvEL

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE:

NOME:

ENDEREÇO :

BAIRRO CIDADE:

CNPJ

O município de ltaituba, solicita que seja Íornecido os preços unitáíios e totais do(s) item(ns) abaixo especiÍicado(s), para fins

de levantamento preliminar de preços e veÍificaÉo da modalidade de licitação cabível.

Suâ resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de comprâs, Íeservando-se a

entidade. o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeita. todos, desde que haja conveniência para

o município de rraituba. PREGÃO O8O/2020

Itaituba, 16 de SETEMBRO de 2020

JOE AGUIAR

Total

Condiçóes
de

pagamento

PGzo de
entregâ:

Validade da
proposta :

Valor por

extenso :

dias.

4.2 \, ..â _ t:

mazônica, Km 03, Sin
A. LIRA EIRELI

QDT
VALOR
lNrrÁnro ns

VALOR
TOTAL R$

ITT]M LrND Df,SCRIÇÃO

I KILO
CARNE BOVINA PURA ALCATRÀ
COXÀO MOLE PATINHO

I 6\s'ú
CARNE BOVINA COSTT]LA I

CARNE BOVINA AGULIIA I

CARNE BOVINA PALETA 1 2c,«1

P-,'Ío _

canmbo ê assinatüià

lzf.
l+

I rrr.o
I rrr o

| «rLo

JC,,'s,
AÚ,P1

Data :

i



o municipio de ltaituba, soticita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s)' para fins

de levantamento preliminar de pÍeços e verificação da modalidade de licitação cabível'

Suaresposta,deacordocomospreceito§legais,integraráumprocessoadministrativodecompras'reseryando-sea
entidade. o diÍeito de aoqriril. apenas parte àãis) itemõrs) oiscriminado(s) ou rejeitar todos' desde que hajâ conveniência para

o município de ltaituba. PREGÃO 080/2020

PreÍeitura MuniciPal de ltaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE

ENDEREçO:

BAIRRO :

CNPJ:

JOE AGUIAR

Condiçóes
de

pagamento

PGzo de
entrega:

Validade da
proposta

Valor poa

extenso:

Soli áo de cotação de os

CiDADE:

Itaituba, 16 de SEÍEMBRO de 2020

oa.{t73. I 99 / llll0 t -7 4
Tnulilio Suprrarcntla - liin li

i«rd. I'ísnselrlÍrirrri' r.S, \"
Qurdírtrls-l0rr,lÍ0

( $ oI.l$2-l8ll - ]lrvtuir.r
tlttitüh,t-l'!

Total

rimbo e assinatura

VAí,OR
TOTAL R$

VALOR
UNITÁRIO R§QDl'DESCRIÇAO(]NDITEM

I 2E;49CARNE BOVTNA PURA AICATRN.
COXÀO MOLE PATINHOI KILO

20,50IKtr.o CARNE BOVINA COSI'ELA

I 20,âoCARNE BOVINA ACULHAl KIt,O

t 2gt5OKILO CARNE BOVINA PALETA4

.-?é-

NOME:

-ít

dias.

Data I
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