Câmara Municipal de Timbó
Estado de Santa Catarina
PARECER PEDIDO DE REAJUSTE AO CONTRATO N° 5/2013
Contratante:
Contratada:
Objeto:

Câmara Municipal de Timbó
Jailson Roberto Vailati - ME
Prestação de serviços de filmagem, transmissão ao vivo via internet, gravação
em mídia DVD-R, sem edição, para arquivo da Câmara e edição e gravação do
amterial produzido em formato (.wmv), para inclusão no site, das Sessões
Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, Audiências Públicas e Sessões da Câmara
Mirim, da Câmara Municipal de Timbó.

O Contrato 05/2013, firmado em 30 de janeiro de 2013, estabeleceu o valor de R$ 836,00
(oitocentos e trinta e seis reais) por evento, conforme proposta apresentada na licitação no dia
22 de janeiro de 2013.
A cláusula 4.1. estabelece que os serviços serão reajustados anualmente a contar do primeiro dia
do mês subsequente ao da contração, pela variação do IPCA-IBGE.
Observo que a variação do IPCA-IBGE, entre 01/02/2013 e 31/01/2014 foi de 5,59%, o que
resultaria no valor de R$ 882,69, a partir de 01/02/2014. Porém, o valor efetivamente pago foi de
R$ 888,78, um reajuste de 6,31%, em desacordo com o índice estabelecido na Cláusula 4.1. do
Contrato 05/2013.
Por isso recomendo reajustar o valor estabelecido na Cláusula 3.1. do Contrato 05/2013, de 30
de Janeiro de 2013, a partir de 01/02/2015, para o valor de R$ 945,69 (novecentos e quarenta e
cinco reais e sessenta e nove centavos) que correspondente a aplicação da variação do IPCAIBGE ocorrida entre os meses de Fevereiro de 2014 e Janeiro de 2015, sobre o valor de 882,69
(oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos) que corresponde ao valor contratado
em 30 de Janeiro de 2013 – R$ 836,00 (oitocentos e trinta e seis reais) – acrescido da variação
do IPCA-IBGE entre 01/02/2013 e 31/01/2014, que foi de 5,59%.
Timbó (SC), 5 de Março de 2015.

Ruben Parno
Advogado
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