
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

IUSTIFICATIVA

Obieto: Produção de aditivo com reaiuste de preço, em favor da empresa L. da C'
Corrêa, fornecedora de cimento, para continuar atendendo as demandas da Secretaria
Municipal de Assistência Social - SEMDÁS.

Por meio deste erpediente, a Secretaria Muoicipal de Assistàcia Social -
SIIMDÂS, extema a flecessidade de produção do 1" aditivo coín aír lizlção de

pÍeço em favcx ü cmpÍesa I-. da C. Corrà, contÍat() 20180210, vendedora dc

cimen to para csta secretaria.

Nesse coÍrtexto, eúdencia-se o Íeaiuste de preço, motivado pela alta

inflacionária destâ rnat&a ptima, em função do aumeÍrto contínuo dos custos

vadár.eis de produ@o.

Destaca-se também que, confoÍÍne documento cmitido pela empresa

fomecedora, o cimento ensacâdo teve um acréscimo de R$ 1,50 poÍ sâco de 50

KG.

Diante do ex?osto, a refedda soücita@o se iustiÍica pela exposição de

motivos acrma citados.

Itarruba, Pará.

Secre Âssrstência Social de Itaituba
I)ecrcto n" 001 /2017

Sêcretaria Municipal dê Assistência Social - SEMDAS

Endereço: Av. Íransamazônica, ne 583, Bairro Bela Vista CEP: 68180-230 ltaituba - PA

Solan NÍ

E-mai l: semdasitaituba20lTíasmail.com



FErRÃO DA CONSTRUçÃO
L. da C. Correia - EPP

CNPJ: 21 .051 .929/0001-10
lns. Est. 15.462.380-6

Trav. Justo Chermont, 181, Bela Vista, ltaituba-PA
FONE: (93)3518-0í 54

e-mail: ctctubos@hotmail.com

ITAITUBA-PA, 29 de agosto de 2018

oFtcto No 04/2018

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assusto: PEDIDO DE REAJUSTE DE PREÇO

Prezado Senho(a)

L DA C CORREIA - EPP, contratada para fornecer através do contrato de

no 20180210, do O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, vem

respeitosamente através de seu representante legal, apresentar seu PEDIDO

DE REAJUSTE DE PREçO, pelas inclusas razÕes que a expôe.

a) lnicialmente quer a contratada em autenticas demonstrações de

respeito por este órgão Público e de idoneidade e lisura de

comportamento por parte desta contratante, aduzir que o presente

Ca6a doÉ
tub0a

e conexõga



pedido refere-se às altas elevações do preço do objeto contratado O

histórico comercial desta Contratada, só abona suas atitudes, sempre

pautadas nos dispositivos legais vigentes e no espírito de

colaboração e integração que vem embasar todas as revelações

contratuais.
b) Nossa legislação é clara em determinar o equilíbrio econÔmico-

financeiro dos contratados administrativos,

jurisprudência uníssona em nossos tribunais

pedido de realinhamento.

bem como a

exemplificando no

..Lei8.666-LlclTAÇÔES-ART.65-osContratadosreagidosporesta

lei poderão ser alterados com as devidas justificativas, nos seguintes

casos:

l. Por acordo entre as Partes

d) Para restabelecer a relaçáo que as partes pactuaram inicialmente

entreosencargosdocontratadoearetribuiçáodaadministraçãoparaa
justa remuneraçâo da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a

manutençáo do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato, na

hipótesedesobreviremfatosimprevisíveis,ouprevisíveis,porémde
conseqüências|ncalculáveis,retardadoresouimpeditivosdaexecução
doajustado,ouainda,emcasodeforçamaior,casofortuitooufatode
prínclpe,configuradoáleaeconômicaextraordináriaeeÍracontratual'
(Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994)"'

c) Ciente destas circunstâncias, quer a contrata contratada alegar que o

ITEM 0í4426 - CIMENTO 50KG, objeto do contratado no 20180210, nos

últimos meses apresentou altas de preço motivados pelas altas na

inflação assim como na dificuldade de transportar o produto e a própria

compra do mesmo, todas estas causas influenciaram no reajuste de

preço. Segue em anexo a este, o comunicado enviado a nossa empresa'

referente ao reajuste de preço enviado pelo nosso atual fornecedor o

Grupo Votorantim.

d) Sabedores de que a Prefeitura necessita do produto para atender as

demandas, nossa empresa, vem buscar alternativa para continuar o

fornecimento sem maiores transtornos, haja vista que a pratica de preço

abaixo de seu custo, contraria seu objetivo social para funcionamento.

Em face do exposto, demonstrada cabalmente a fundamentada justificativa e

que, o principal objetivo deste pedido é evitar maiores prejuízos a nossa

empresa e a este órgáo vem requerer o equilíbrio contratual justo, para

precedente a readequação do preço inicial contratada, ou seja:



ITEM 014426 - CIMENTO sOKG DE R$ 3O,OO (TRINTA REAIS) PARA
R$ 31,50 (TR|NTA E UM REATS E CTNQUENTA CENTAVOS)

Termos em que pede deferimento

Atênciosâmente.

CIANE DA COSTA REIA
L DA C CORREIA- EPP
21.051.929/000í -10

(:(



Email ctctubos@hotmail.com https://outlook. live.com/owa/?path=/mai l/inbox/

YVotorantim
Cimentos

'Reajusfe
de Prcços

PTezado clieáte,

Reforcando t]psjp corwtomisg com a tmnsry€ftiL
or'oráros fu cittunto ensacado pra os cdados b
dia 20 de agosto de At 8, an&nn &o &irc:

@
CIMENTO

ENSACAOO

/R"fi Ru".1rrt" de preços do cimento ensacado para os estados do Pará e Amapa

o reajuste será aplicedo para todot os scamcntqs klas de vareJo,.dlstrlbuldores.. ,home 
center.

cons{nttoras e cllentxs lndustrlals) conforme a data atlma' cumprintlo'se as dev'clas extgencras

( o ntr at a i s tlua ndo a P I ic ável.

Destacnmos tambem qtL a Votot^ntim Cimentos 4!ão.J3g!!232ÉÍqçgfg"merlo-, ou sela' toclos os

pedidos etpetlidos ayós a data de reaiuste serão faturados com preço novo'

O rca)uste faz.se necessárlo em funÇâo do aumento contínuo dos custot vArláWi§ de produçào

@or õxemplo, lnsumos em geral, coque c variaçào cambial do dólar).

vale r.stakar a possibilidadc dc novos rueJustes tuturas, Ns este niio c.onlempla
cventuals lmpacios ocaslonados pela tabela dz frete mlnlmo lmposta Pelo Cwerno
Federel.

Em nome da votorantirrt Cimcnto* agradcço a parccrla c reforçp quc não ntdlrenns esforços
para melhor atendê.1o. .r_tE

/. ,/_./' / ,'
ttE!llrrDrt

RS 1,5o por toco d" 50kg

a votorantim Ciftf,ntos infarrflt que realustora
Patá c Ama?á. O reaiuste se dará a prtir do

Estodos do Porú {PA) e

Àmopú (AP)

*
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Sao Pau lo, 14 da .3o3to d. 2018
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