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Processo: nó 01212018

Da: Comissão Permanente de Licitação

PaÍa: Assessoria Jurídica

Assunto: Análise de Reajustê Contratuâl

RELÁTÓRIO DA CPL

Cuida-se de pedido de reajuste íormulado pela empresa MÁXINIO
CONSTRUÇOES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP, COM ViStAS
a restabelecer o equilíbrio econômico financeiro do Contrâto 01112018 -
CNíSB, que tem como objeto a execução dos serviços de engenharia para
ReÍorma e Ampliaçâo do Prédio da Câmara Municipal de São Bernardo.

A possibilidade legal de Reajuste Contratual está no ârt. 65, inciso ll,
alínea "d'da Lei 8.666/93, conforme segue:

iqrÍ- 65. Os contratos regidos pot esta Lei podeáo ser
alterados, com as devidas justificalivas, nos segu,nÍes
casosl

ll - por acordo das paftes:

(...)

d) para rcstabelecer a relação que as paúes pactuanm
inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuiÇáo da administração para a justa remuneraçào da
obQ, seNiço ou fomêcimento, objetivando a manutençào
do equilíbio econômico-íínanceiro inicial do contrato, na
hipotese de sobrewrem Íalos imprcvisiveis, ou previsíveis
porém de conseqüências incalculáveis, retadadorcs ou
impediÍivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso
de foíça maior, caso fortuito ou fato do ptincipe,
conligurando árca econômica extraordináia e
extràôonlreluel "
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No caso concreto, o Contrâto 01112018 - CMSB prevê em sua
cúusulA TERCETRA - DO VALOR DO CONTRATO, subitem 3.3, que "o
valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá
ser corigido anualmente mediante requerimenlo da contratada, observado o
interregno mínimo de um ano, conlado a paiír da data límíte para a
apresentaçào da proposla, pela variaçao do índice INPC ou outro que vier a
substituí-1o".

A empresa MÁXIMO CONSTRUÇOES PROJETOS E
INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP plêiteia reajuste com eÍeitos finânceiros
retroativo que engloba algumas mediçóes pertinente ao valor inicial do contrato
de R$ 159.909,24 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e nove reats e
vinte e quatro centavos), bem como o valor acrescido de R$ 79.219,04 (setenta
e nove mil, duzentos e dezenove reais ê quatro centavos), correspondente a
um acíéscimo de 49,54% (quarenta e nove inteiros e cinquenta e quatro
centésimos por cento), decorrente da celebração do 30 TERMO ADITIVO AO
CONTRATO NO O1 1/2O18.CMSB.

Ocorre que ainda que a Contratante tenha colaborado para que o
Contrato tenha ultrapassado o período de execução inicialmente pactuâdo,
com a emissão e oÍdem de paralisaçao, apesar da execução dos serviços ter
sido retardada por contâ do período chuvoso, após o transcurso de 12 (meses),
contados da data do orçamento que serviu de bâse para a celebração do
Contrâto no 011/20'18-CMSB, a empresa celebrou termo âditivo prorrogando o
prâzo de vigência conlratual e não pleiteou seu reajuste, somente vindo a fazer
ao se manifestar sobre a necessidade da Contratante em celebra aditivo de
acréscimo em 17 de Íevereiro de 2020.

Assim sendo, entende-se que o pedido de reajuste não poderá
produzir efeitos retroativos no valor inicial do contrato, mas tão somente no que
diz respeito ao valor do acréscimo contratual, mesmo após 12 (doze) meses,
antes da celebraçâo do 30 Termo Aditivo de Acréscimo feito em 10/03/2020, a
contratada havia celebrado o 2" Termo Aditivo de Prorrogação da Vigéncia em
271'1112019 e não pleitêou o reajustê, havendo, portanto a preclusáo lógica
desse direito que somentê Íoi invocado na ocâsiáo da cêlêbração do 3o Termo
Aditivo dê Acréscimo.

Esse têm sido entendimento do TCU, que legitima a possibilidade de
reconhecimento da preclusão lógica, quando constatadas condutás
incompatívêis praticâdas pele côntrãtade, durantê a execução do objeto
contratual, pois a natureza do direito de reajustamento da empÍesa não é
absoluta, senão vejamos;
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Ora, não me aprece razoável lnferir que a lei
delerminou a previsáo de critérios de reajustamento
com aplicabilidade obrigatória. A cláusula que deve
abordar a questão no edital licitatório, embora
indispensávê|, não oíende a norma em comento por
dêixar de atribuir â administração o dever de realizar o
reajuste. O que não pode ocoÍTer é o realinhamento dos
preços contratuais fora dos critérios previstos no edital,
os quars devem se coadunâr com a lei de
licitaçôes, mesmo porque tal reajustameÍtto deve ser
pedido pelo interessado, iá quê consiste em
verdadeiro direito patrimonial disponivê|. Por isso,
permito-me dissentir da proposta de determinação da
unidade técnica quanto a esse item, registrando, a tÍtulo
de ilustraÉo, a pertinente lição de Hely Lopes Meirelles
acerca do tema (in Licitaçôês e Conkatos
Administrativos, 13" ed. São Paulo: Malheiros, 2002 , p.
195), in verbis:

"Esse reajuste de preços é uma conduta contratual
autorizada por lei, para corrigir os efeilos ruinosos da
inflação. Não é deconência de imprevisão das partes
conkatantes; ao revés, é previsáo de uma realidade
existente, que vem alterando a conjuntura econômica em
índices insuportávêis para o exêcutor de obras, servrços
ou fornecimentos de longa duraçáo. Diante dessa
realidade nacional, o legislador pátrio institucionalizou o
reajuste de pÍeços nos contralos administrativos,
Íacultando às paíês adotá-lo ou não, segundo as
conveniências da Administração, em cada contrato que
se Íirmar. Não se trata de uma imposição legal para
todo contrato administrativo, mas sim, de uma
faculdadê concedida à Administração de incluir a
cláusulâ de reajustâmenlo de preços em seus ajustes,
quando julgar necessário parâ ovitar o desêquilíbrio
Íinanceiro do contrato.

(Acórdão TCU í828/2008 - Plenário)

Portanto, â concessâo de rea.iuste deverá se limitar ao valor do
acrêscido de R$ 79.219,M (setenta e nove mil, duzentos e dezenove rêars e
quatro cêntavos), corrêspondêntê a um acréscimo de 49.54o/o (quarenta e nove
inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cenlo), decorrente da celebração
do 30 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 011/2018-CMSB, pois somente
nêstê momênto a Contratada pleiteou o reequilíbrio econômico Íinancêiro do
contrato, de acordo com o índice de corÍeÇão monetária indicado no contrato.
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Quânto à formalização do reajuste contratual, de acordo com o que
preceitua o § 8' do art. 65 da Lei no 8.666/93, poderá ser feita atÍavés de
simples apostilamento, conforme segue:

Art.65 o,r,ssis ....

(.)

§ & A variação do valor contratual para fazeÍ face ao
reajuste de preços prcvisto no póprio Çontrato, as
atualizações, compensações ou penalizações linanceras
decoÍentes das condições de pagamento nele previstas.
bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite do seu valü corrigido, náo
çaracteizam alteração do mesmq podendo set
regrslrados pot simples apastila, dispensando a
celebraçào de adita m e nto.

Esse é o entendimento desta Comissão Permanente de Licitaçâo, no
o qual submete à ãpreciação da Assessoria Jurídica da CMSB e da Autoridade
Superior, acompanhado da minuta da Apostila parâ a concessão do íeajuste.

ConÍorme despacho anterior do Prêsidente da Câmara,
encaminhem-sê os autos à Assessoria Jurídicâ para emissáo de parecer
jurídico.

São Bernardo - MA,02 de abtil de 2020.

/,:,./z;L-*o.u_, RENATA LIMA FERREIRA

Presidente da Comissâo Permanente de Licitação
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cÀM-q.RA tnu-\lclPAt- DE sÃo BERNARDO/MA. rn.crita no

Câdastro Nacioml de Pessoas Jurídicas sob o r'07.629.520/0001-07. sediada na Rua
Conego Nestor n"21s-Centro. CEP: 65.550-000. São Bernardo/MA. ueste ato repÍesentada
pelo Presidente o Sr.
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completr), RI;SOLVtl trpostilâr o Contrato n"
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objelo
com â emprcst

Cadastlo Nacional dc
celebrado

inscrita no
Pessoa Juridica - CNPJ do Ministé o da Fazcnda sob o n"
eslabelecida na conl'oÍme conslâ dos aulos
do Processo 

^dministralivo 
n".01212018-CMSB, com base no art.65. ll, "d", c/c § 8". da

doLei n" 8.666i 1993, paÍa rcajustar a CLÁUSULA
rcferido contralo, passando o valor do Contmto n" -(-MSB de RS

) para R$

). que corresponde a

).

rrâjuste dr RS

Sào Bernardo (MA). dc

Nome do presideíte
Prcsidcntc da Câmara Municipal de São Bcrnardor'MA

de 2020.


