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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
DIVISAO DE COORDENACAO ADMNISTRATIVA

Protocolo: 16.384.576-8
Assunto: Solicitação de reajuste referente ao P.E. no 647/2018.

TTECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.EInteressado:
18/02/2020 13:39Data:

DESPACHO

Senhor Diretor,

Restituo  o  protocolo  para  assinatura  da  informação  no  043/2020  da
SEAP/DOS. Para conhecimento foi juntado a este protocolo a Ata de renegociação
com a Empresa Tecprintres e o Aviso no 03/2020 do DOS/DCA com a divulgação
do índice de reajuste.

Atenciosamente,

Sandro Silveira
Chefe do DOS/DCA.
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ASSUNTO: Reajustamento de preços de contratos originados da ATA de

registros de preços, oriundos do pregão eletrônicos 647/2018

cujos objetos é serviços de locação de equipamento e serviços

de reprografia.

Encaminhamos  para  análise  e  posterior  reajustamento  de

preços, relacionados com a Ata de Registro de Preços, oriundo do pregão

eletrônicos 647/2018, cujos objetos é locação de equipamento e serviços

de reprografia.

Protocolizados relacionados aos pedidos de reajustes:

NÚMERO DO PROCEDIMENTO / EMPRESA SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE

Pregão Eletrônico PE
647/2018

Tecprinters Tecnologia de Impressão 
Ltda.

Protocolo 16.384.576-8 

A presente solicitação decorre da previsão editalícia nos

termos do item 04 do Anexo VIII do edital “minuta do Contrato” conforme

parte integrante do Edital que assim dispõe:

Item 4 da Minuta do Contrato – Do reajuste dos preços.

4 REAJUSTE

4.1  A  periodicidade  de  reajuste  do  valor  deste  contrato  será
anual,  conforme  disposto  na  Lei  Federal  nº  10.192/2001,
utilizando-se do Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M/FGV.
4.1.1  O reajuste deverá ser solicitado pelo Contratado mediante
requerimento  protocolado até  trinta dias  antes do  fim de  cada
período de doze meses.
4.2  O  reajuste  será  concedido  mediante  apostilamento,  conforme
dispõe o art. 108, § 3º, inc. II da Lei Estadual n.º 15.608.2007.
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4.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de
um ano será contado a partir do último reajuste.
4.3.1  Não serão admitidos apostilamentos com efeitos financeiros
retroativos à data da sua assinatura.
4.3.1.1 A concessão de reajustes não pagos na época oportuna será
apurada por procedimento próprio.

O  referido  registro  de  preço  foi  efetivado  por  meio  de

processo  licitatório,  com  inícios  e  efetivação  no  ano  de  2018,

especificamente no dia 16/07/2018, data limite para a apresentação da

proposta,  com  isso,  já  transcorreu  o  interregno  de  12  meses  da

apresentação da mesma. 

A análise e a aplicação do reajuste, foi ajustado de acordo

com a apresentação da proposta, que neste caso foi no dia 16/07/2018,

com a aferição do percentual de R$ 6,53% conforme o IGPM do intervalo

de julho/2018 a junho/2019.

Apesar de não estar estabelecido no certame a obrigação da

SEAP em divulgar o índice de reajuste, para que haja uma uniformidade

nas aplacações, a SEAP, fará a gestão dos processos de contratação, no

que diz respeito a formação de índice geral de reajuste dos contratos e

o gerenciamento das Atas de Registro de Preços”.

No  intuito  de  esclarecer  as  formalidades  adotadas  para  a

indicação  do  índice  de  repactuação  a  ser  adotado  nos  Contratos

Administrativos dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo do Estado do

Paraná, que tenham por objeto a contratação de prestação de serviços de

reprografia  e  outros,  tendo  como  base  o  regramento  estabelecido  no

Decreto 4993/2016, passamos a informar o seguinte:

I - Previsão no instrumento convocatório.
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Existe  previsão  no  instrumento  convocatório  para

repactuação, conforme contam nas cláusulas:

4 REAJUSTE

4.1  A  periodicidade  de  reajuste  do  valor  deste  contrato  será  anual,
conforme disposto na Lei Federal nº 10.192/2001, utilizando-se do Índice
Geral de Preços do Mercado – IGP-M/FGV.
4.1.1  O  reajuste  deverá  ser  solicitado  pelo  Contratado  mediante
requerimento protocolado até trinta dias antes do fim de cada período de
doze meses.
4.2  O reajuste será concedido mediante apostilamento, conforme dispõe o
art. 108, § 3º, inc. II da Lei Estadual n.º 15.608.2007.
4.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano
será contado a partir do último reajuste.
4.3.1  Não  serão  admitidos  apostilamentos  com  efeitos  financeiros
retroativos à data da sua assinatura.
4.3.1.1 A concessão de reajustes não pagos na época oportuna será apurada

por procedimento próprio.

[…]

II - Interregno mínimo de um ano.

Neste  caso,  o  interregno  mínimo  de  01  (um)  ano  está

estabelecido  nas  vigências  da  apresentação  da  proposta  datada  de

16/07/2018.

III - Quanto a solicitação da empresa interessada.

Consta  no  protocolizado  acima  bem  como  o  documento

digitalizado, que está de acordo os prazos legais para a solicitação.

Neste caso, a análise foi feita pela CAS/SEAP, considerando o IGPM, e

conforme o regramento estabelecido nos certames, a SEAP apenas divulga

os índices de reajustes, consoante as respectivas cláusulas.

IV  -  Inclusão  de  benefícios  não  previstos  na  proposta

inicial ou convencional. Neste caso, foi utilizado tão somente o IGPM,

não havendo inclusão de novos benefícios.
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V  - O  atendimento  do  §  3º,  do  artigo  80,  do  decreto

4993/2016,  será  objeto  de  análise  e  cumprimento  dos  requisitos  por

parte dos órgãos contratantes que tomará as seguintes ações:

a)  Cada  Órgão/Entidade  poderá  negociar  e  estabelecer  um

índice que não poderá ser maior que o divulgado pela SEAP;

b) A aferição dos preços praticados no mercado, ou em outros

contratos  com  a  Administração  (o  órgão  contratante  demonstrará  a

vantajosidade em caso específico),

c)  A  nova  planilha  de  formação  de  preços,  atualizada

conforme o índice disponibilizado para o reajuste, não poderá refletir

variação maior que o índice indicado ou o índice negociado,

d) A disponibilidade Orçamentária é de responsabilidade do

contratante em demonstrar no exato momento da aplicação do reajuste,

observe que no presente momento não há autorização de despesas, mas tão

somente a divulgação do índice apurado. O procedimento foi compatível

com a reflexão acima, o decreto está direcionado ao órgão contratante,

porém, para que não haja excessos nas concessões, e seja uniforme a

aplicação pelo Poder Executivo do Estado do Paraná, a SEAP se propões a

analisar  as  variações  do  IGPM  e  indicar  um  índice  que  poderá  ser

aplicado ou não pelos órgãos contratante, pois essa é a prerrogativa da

autoridade contratante.

f)  A  edição  do  termo  de  Apostilamento  que  atenda  aos

requisitos necessários com todas as prerrogativas administrativas para

o seu lançamento no GMS/Contratos, inclusive realizar diligências se

julgar necessária.

 g)  Novos  valores  decorrentes  dos  reajustes,  terão  suas
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vigências contadas de acordo com a inciso III do artigo 81 do Decreto

Estadual 4993/2016.

Ao conceder o reajuste, a Administração agirá de forma a

equilibrar as condições efetivas da proposta inicial, para a situação

atual,  assegurando  que  os  serviços  essenciais  contratados  possam

transcorrer naturalmente garantindo as atividades dos diversos órgãos

que utilizam essa prestação de serviços, oriundos desses registros de

preços.

A proposição de definição de um índice único e geral por

pregão  a  ser  aplicado  oportunamente  aos  contratos  já  celebrados,

pretende unificar e padronizar as aplicações nos contratos. A título de

esclarecimento, os reajustes serão aplicados contrato a contrato, um a

um,  caso  a  caso,  órgão  a  órgão,  de  acordo  com  as  exigências

processuais.

Nesse sentido, buscamos definir um índice para o período,

que  poderá  ser  aplicado  oportunamente,  por  intermédio  de  Termo  de

Apostilamento,  obedecidas  as  formalidades  legais,  orçamentárias  e

financeiras, a partir de 17/07/2019.

É a informação.

Valdecir Dias de Moraes 

Diretor do DOS/SEAP
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DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS – DOS

AVISO Nº 03/2020

O  Departamento de Operações e Serviços – DOS,  no exercício de sua
atribuição de promover a uniformização das atividades administrativas, vem por  meio deste,
divulgar os índices de reajuste para o Pregão Eletrônico nº 647/2018, a partir da data da
proposta em 16/07/2018.

Apesar  de  não  estar  estabelecido  no  certame  a  obrigação  da  SEAP  em
divulgar os índices de reajuste, para que haja uma uniformidade nas aplicações a SEAP fará
a divulgação, no que diz respeito a formação de índice para o referido pregão, considerando
que após a  negociação  os  índices  deverão ser  aplicados conforme Ata de renegociação
firmada entre a SEAP/CERRLC e a Tecprintres, que neste caso foi de 6,53% (…). 

Em  atendimento  ao  Decreto  nº  4993/2016  em  seu §  3º,  do  Art.  80, a
SEAP/CERRLC realizou a negociação da aplicação do reajuste apresentado pela Empresa
Tecprinters Tecnologia de Impressão Ltda, conforme documentação anexa ao Protocolo
nº  16.384.576-8,  onde  o  percentual  apresentado  conforme  o  IGPM para  o  período  de
julho/2018 a junho/2019, a ser aplicado a partir de agosto/2019.

Após  negociação,  ficou  estabelecido  que  o  reajuste  deverá  ser  aplicado
contrato a contrato, um a um, caso a caso, órgão a órgão, por meio de apostilamento e de
acordo com as exigências processuais. Nesse sentido, o Termo de Apostilamento deverá
ser formalizado aplicando-se os índices da seguinte forma:

➢ índice  de  6,53% nos  serviços  de  impressão  e  digitalização,  (parte
variável) e;
➢ índice de 3,50% nos serviços de locação dos equipamentos, (parte fixa);

➢ Com  a  negociação  acima,  o  caput  do  §  3º  do  artigo  80,  da-se  por
atendido por se tratar de negociação já realizada pela SEAP, restando os seus
incisos I a VI que deverão ser atendidos pelo órgão concedente.

Curitiba,17 de fevereiro de 2020.

Valdecir Dias de Moraes
Diretor do Departamento de Operações e Serviços – DOS

Sandro Silveira
Chefe da Divisão de Coordenação Administrativa – DCA

Inserido ao Documento 59184 por Sandro Silveira em: 19/02/2020 10:12. Assinado digitalmente por: Valdecir Dias de Moraes em: 19/02/2020 15:16. Para mais informações acesse:

https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: fbb8fd164ac858b143e1eee845d381b4

21
9

Inserido ao protocolo 16.384.576-8 por: Sandro Silveira em: 19/02/2020 16:21. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado por: Sandro Silveira em
19/02/2020 16:21. Para mais informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: 6f5469da425f6f54eecfca559f072a9f



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
DIVISAO DE COORDENACAO ADMNISTRATIVA

Protocolo: 16.384.576-8
Assunto: Solicitação de reajuste referente ao P.E. no 647/2018.

TTECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.EInteressado:
21/02/2020 10:53Data:

DESPACHO

A CERRLC-SEAP,

Tendo em vista que a renegociação do P.E. 647/2018 resultou frutífera
com a Empresa tecprintres, conforme documentação contida neste protocolo,
segue para arquivo nesta CERRLC e demais providências.

Sandro Silveira
Chefe do DCA
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