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Ata número 12 (doze) - Comissão Permanente de repactuação de contratos 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, as oito horas e trinta minutos, a comissão 

permanente de repactuação de contratos reuniu-se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Herval d´Oeste 

para analisar pedidos de reequilíbrio financeiro solicitado pelas empresas: 1) Munari atacadista LTDA – CNPJ: 

10.878.273/0001-97. Processo administrativo 051/2022, pregão presencial 015/2022, registro de preços para eventual 

e futura aquisição de gêneros alimentícios para atender os alunos matriculados nos centros municipais de educação 

infantil, escolas de educação infantil e fundamental da rede pública municipal de Herval d`Oeste. A empresa solicita 

reequilíbrio financeiro dos itens 13 – Arroz quebradinho, 25 – Biscoito cream cracker, 49 – creme de leite pasteurizado 

(nata), 50 – creme de leite sem lactose (nata), 62 – Farinha de trigo 1kg, 64 – farinha de trigo integral, 68 – fermento 

químico em pó, 77 – leite de vaca zero lactose, 86 – macarrão sem glúten, 97 – óleo de girassol, 107 – queijo muçarela 

fatiado, 114 – suco concentrado natural. A comissão analisou os valores e o percentual de lucro aplicado, verificou 

que o item 50(nata), não fecha o percentual de lucro na tabela apresentada, portanto neste item não será aprovado 

reequilíbrio de valores, os outros itens que comprovam o aumento dos produtos, a comissão a aprovou o pedido 

considerando manter a mesma margem de lucro anterior. 2) Delazari atacadista EIRELI – CNPJ: 07.383.088/0001-17, 

processo licitatório 088/2021, registro de preços. A empresa solicita reequilíbrio financeiro dos itens 87 – farinha de 

milho, item 90 – farinha de trigo e item 139 – óleo de soja. Diante da apresentação de notas que comprovam o 

aumento dos produtos, a comissão a aprovou o pedido considerando manter a mesma margem de lucro anterior. 3) 

Munari atacadista LTDA – CNPJ: 10.878.273/0001-97. Processo administrativo 088/2022, pregão presencial 037/2021, 

registro de preços para eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios para atender as diversas secretarias e 

fundos municipais. A empresa solicita reequilíbrio financeiro dos itens 17 – bebida láctea morango, 18 – bebida láctea 

sem lactose, 21 – biscoito de polvilho, 50 – carne de segunda sem osso, 70 – creme de leite pasteurizado (nata), 102 

– iogurte sabor morango, 112 – leite zero lactose, 151 – queijo colonial inspecionado, 167 – suquinho em caixinha 

200ml. Diante da apresentação de notas que comprovam o aumento dos produtos, a comissão a aprovou o pedido 

considerando manter a mesma margem de lucro anterior. 4) Delazari atacadista EIRELI – CNPJ: 07.383.088/0001-17, 

processo licitatório 051/2022, pregão presencial 015/2022. A empresa solicita reequilíbrio financeiro dos itens 79 – 

leite integral UHT. A comissão aprova o reequilíbrio de acordo com o pedido feito pelo forncedor. A comissão solicita 

que, nos próximos pedidos, as tabelas apresentem o número do item e a descrição do mesmo para agilizar o processo 

de análise dos valores. Sem mais, encerro a presente ata que será assinada pelos participantes da reunião, Rosangela 

Durigon Ceroni, Melissa Demo, Andressa Simadon, Daniel Meira, Luiz Henrique Giacomin Dalosso Valgrande Lucas 

Wilian da Silva Segundo._________________________________________________________________________ 
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