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REF. PROC. N'OI2/2OIE

REQUERINTE: Presidência da ('MSB

AS§UN'fO: Reajuste do ContÍalo n" 0l I /201 6 - CMSts

EM[NTA: Renjusle do Contmto n"
CMSB: aplicàçio da Lci F'cdcral n'
Possibilidade Juridica. De[erimefllo
pedido de Reàjuste. Aprovação de
Termo Aditivo de Acrcscimo.

0l l/2018-
.8.666191
Parciâl do
Minuta dc

PARECER JURÍDICO

l.l. A presente análisc visa apreciar a solicitâçâo dcscrita no Memomndo datado de l3

dc mârço de 2020, atrâvés do qual o AssessoÍ desta Cámarâ Municipal de São Bemardo, Sr.

Francisco Célio Bezenâ encâminha ao Excelentissimo Senhor PÍesidenle d.a Câmara Municipal

de Sâo BemaÍdo - MA o pcdido de reájuste fonnutâdo pcla emFesa MÁXIMO

CONSTRUÇÔES PROJETOS E INCORPORAÇÀO EIRIL| Epp, com ,,islas a restabetecer

o equilibrio eoonômico financeiro do Clonlrato 0ll/2018 CMSts, que tem como objero u

cxccuçào dos scfliÇos dc cngcnharia para Rcforma c 
^mpliaçâo 

do Prédio dâ Câmara

Municipal de Sào Bemardo.

1.2. Dc acordo com a justificativa aprcscnrâdâ pcla smprcsa MÁXIMO

coNSTRtJÇÕES PRoJEToS E INCoRpoRAÇÀo EIRELT - Fpp, a 4,, 5. c 6, mcdiçõcs

pertinente ao Contrato 0ll/1018 - CMSts, ânÍes do Adiiivo de Acréscjmo, devedo rer

reajustadas, haja vista que foram feitas após a periodicidade de um ano. Do mesmo modo, o

vâlor acrescido ao contrâto poÍ meio do 3" Termo Aditivo deverí ser reajustado. pois também

ocoÍÍ€u após o periodo de um ano,

1.3. A Comissào Pcrmancntc dc [. iciração j untou ao proccsso minutâ dc apostila pârâ o

rcajLrste e relalório indicando que " ainda que a Contrâlanrc tonha colatxrrado pâra que o

ContÍato tcnha ultÍapassado o ncriodo dc cxccução iniciâllncntc pactuâdo, com a cmlssào c

ordem de pamlisaÇão, âpesaÍ da execuçào dos serviços ter sido retardâda poÍ conta do peÍiodo

chuvoso. após o tÍanscurso de 12 (meses), contâdos da dâta do orçamento que serviu de base

pam a celebração do Contrâto n" 0l I/2018-CMSB, â emFrcsa celcbmu temo aditivo

prorrogatrdo o prazo de vigência contratual e nào pleiteou seu reajuste. somente vindo a Íàzer ao



tl
0/A

0.
se manifàslar sobre a necessiilade da Contralârrte em celebra aditivo de âcréscimo em l7 de

fcvcrciÍo dc 2020.

Assim scndo, entendc-se quc o pcdido dc Ícajustc nào podení produzir cleitos

rclroativos no vâlor iniciâl do contrâto, lnirs lào somcnlc no quc diz rcspcito âo vâlor do

âcróscimo contmtual, mcsDro após 12 (dozc) mcscs, ântcs da cclcbruÇão do 3'Tcrmo Aditivo

de Acrêscimo fêito em 10/03/2020. â conlÍaladâ hâviâ celebÍâdo o 2" Termo Aditivo de

PÍorrogaçào da Vigôncia em 27i11/2O19 e nâo pleileou o reajuste, havendo, portanto a

prcclusào lógica desse direito que somente foi in\ocado na ocasiào da celebraÇão do l'Tcnno

Adilivo de Acréscimo.'

Rf,fOLILiBRIo
ECONÔMICo T.INANCEIRo Do CoN.I.RAT.o

A possibilidâde legal de Reâjuslc Contratual está no ârt. 65, inciso II, âlinea "d' dâ
Lei 8.666/93 preceitua a possibilidade de alteraçào do conttâto quando se fizer conveniente. à
fim de manter o equilibrio contmtual pré-estâbelecido, o qual adéqua-se perfeitamente ao câso
enr espécie, coflforme se pode observar da legislaçào abaixo transcrita:

''4tt.65. Os Lonnubs tegi.lor por ettu Lei poderão :cr
ohera.los. coth u: lcri(las justi/itotiyí§. nos segintes casos:

ll gtr «to o lu.,; partcs:

d) para rcstobelercr o relação que as pattes p«1u.r' nt
ínícialmentc entra ut cnL"Ílo: í.lo Lonhatado e u,'elrÍbuiçào da
adminisú-«Çào paru a i stu rcmtnetaÇào da ohra. :ertiço ou

Jórnkinentr). ohietivundo u mafiuten\'ão do equilíbrk)
eco,lôtlio 1i,ta (eilo otiLial do Lo»trato. na hipótcse de
sohletircm .làtos ú,tt)reiÍíyeis, ou preisíwis porém de
co seqiiôncids intolwláwis. raanladores ou inpeditii,os dã
ex«:ução do tjttstudo, ou, oíndu, em c6o de Jbrça t aior, rusa

li,rtuito ou luto lo ttrin(ipt, <ot/igurundo áreu e«»únicu
ex lrao rl ür ú r i Í! ? ?x t ta.u tl t ra t u rl l

Nota-se que o DiÍeito AdolinistÍâtivo tratou dc mantcr os principios constitucionais
aplicáveis à administmçào pública. a fi»r de conservar o equilibrio econômico-financeiro dos
contÍalos dos quâis também são protegidos constitucionâlmenle.
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Nesse diapasão, o reajuste de preços, apesar de ser apenâs a âheração nominâl de

valores. destinada a compensâÍ os efeiros da inÍlaçào, também tleriva do píncipio da
intangibilidade da equaçào económico-finânceirâ do contmto âdnlinistrativo, da mesma forma
quc a rccomposiçào.

Sendo assim, partindo-se do principio de quc é direito das pâíes a nianutençào do
cquilibrio cconômico-financciro dâ âvcnça, ó dc sc concluir quc o rcajuslc dc pÍcços tambóm
indcpendc dc prcvisào cxprcssa, cis quc a corrcçào moncláfla dcconc dc dircito constitucional.

Estc c, inclusivc. o entendimcnto do ilustrc doutrinador MaÍçal Justcn F_ilho. a vcri

O direÍo à rnanutcnçào do cquilibrio cconômico-í'inanceiro da
conÍataÇào nào dcriva de cláusula contratual ncm dc previsão no
ato con|ocatório. Tcm râiz constitucional. Portrnto. a ausênciâ
de orevisão ou d€ âutorizâcâo é irrelevsnte. Sào
iÍconstitucionais todos os disDositivos l€gris e regulâmentsres
quc prctendcm condicionar a conccssâo dc rcriusac de prcsos.
ÍccomDosição dc Drccos. corrccÂo monctóri9 a umr Dr(visâo no
ato convocatório ou no contÍato. (8.n-) (JUSli;N FILttO,
l\lârçâ1. Comcntários à lei de licitaçõ$ e contratos
âdminisÍÍâtilos.8. od. São Pâulo: Dialética, p.55t.)

De âcordo com a Jurisprudência do TCU, faz-se misler a exigênciâ de uma Planilha
de Custos que justiique a solicitação, e a exrgênciâ do prazo anuirl pâÍa a ocoÍÍênciâ do
reâjustameolo contíatual rlslumbrado. se nào vejamos:

"... o incrcn1ento dos custos de mào-de-obra deconente da dala-
base das cat€goÍias profissionais tÍata-se de mero reajuste
provocâdô pela inflação. Em conseqüência. são aplicáveis a

cssc incrcmcnto dc custos as Ícgms atincnlcs ao roajustc dos
contratos, quc fixam o praTo anual para rcaliTâçào dc cadâ novo
rcajustamcnro.' (Acórdào n" 1.563/2001. PlcnáÍio. rcl. mini.
Augusio Shcnnan (-a\alcanti). (9.r1.)

Ncssa cslcira, c por sua cvidcntc pcíinência, valc scr aqui invocado o reccntc
Parecer PGh-/CJU/( OJLC n' 282/2013. da ProcuradoÍia-(;eral da Fazendâ Nacional:

Ementa
Consultâ. Repacluaçào. Pcdido tempestivo. mâs mâl inslruído.
Preclusào lógica.
PARECER
PGFN/ CJU/COJLC No 282/2013
Consullâ- Rcpôcruaçào. Pedido tempesrivo. mas mal instruido.
Preclusào lógica
I

Rctomam ao cxarnc dcsla CoordcnaÇâo-Ccral Juridica os autos do
Proccsso AdministrÂlivo n' 12440.000199/201 I-37. com consulta
cncarninhada pela (-ooÍdcnâdora-Geral de PÍogralração c Logistica
dâ Secretaria da Rcccitâ Fedeml do Brâsil ,ccrca de eventual
preclusão do direito da Tcllus S/A InforÊáticà c Tclecomunicaçôes

^úl'V
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â repactulr o Contrato RFB/Copol n" 52/201I, celebrado entre a
Uniào. por iDtermédio da Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, e â supracitada ernpresal e que tem por objeto a prestação dc
scrviços conljnuos dc opcraçào, manutcnçào prcvcntiva, corrctivâ c
pÍcditiva. com 1-omccimcnlo dc pcças. malcriais c mão dc obra.
bcm como rcah.t açào dc .cn'lçr)\ dr!crso\, nos \i\lcmas.
cquipamsntos c instâlâçõcs prcdiâis, dc modo a âlcndcr às

ncccssidâdcs dâs Unidadcs Ccnlrais dâ Sccrctaria dâ Rcccitâ
Fcdcral do Brasil. no lldiÍioio Camilo Colâ. cm Brasiliâ/Dl..
2. Relata â consulentc qul3 "em 2 de feveÍciro â confatada âo ser
colsu]tada manifesbu intercsse em prorrogâr â vigência contrâtual.
obseÍ\'ando a necessidâde de repacluâçiio (fl. 1032). Todavia. a

empresa Tellus nào instruiu o seu pedido de Íepactuaçào com os
docunrentos necessáÍios. Assim. foi encaminhado à empr€sa oficio
conslante à fl. 1033 informando como condição para análise da
rcpactuâção que o pedido deveria ser devidammte instruido com
planilha dc custos c fornuçào dc pÍcços dclalhada. "dcmonslrando
analilicamcntc a vnraâÇão dos cuslos c informando o cfclivo
pcrccnruâl dc rcajustcs"(...)".
3. 

^finnâ, 
outrossim. quc quâído dr assinatura do primciro

tcrmo aditivo, cm 3l) dc msio dc 2012, e cmpresâ Ístifiaou
todâs âs cláusulâs c condições cstabclccidâs no contrato
originâl, e não mâis sc manifestou sobÍe o iÍtcrcssc arÍ
rêpâctuâr os prêços, §ó o fâzendo, em l" de junho de 2012, ou
sejâ. spós a celebração da referidâ âven(â (cf. correspondência
de í'ls. 1135i 1225). íBl,rrrros./
4. PoÍ fim, indâga se. apesar do pedido ter sido apresentado de
forma incompletâ . sem atender aos ditames do panígmfo quano
da cláusula oiÉvâ do contralo original. scria possivcl a análisc c
conccssão da rcpacluâçào prctcndida dâda a sua tcmpcstividadc.

I

5. Cinge-se a controvórsia quanlo à possibilidadc dc análisc c
conccssào de repactuaçào contrafual formulâda tempestivamente,
embora de forma incompleta- Dos autos, depÍeende-se que:
5.1. Indâgâdâ sobrc o int€rcsse de prorrogir â vigência do Conkâto
RFB/Copol n" 5212011. a empresa contrâtâdâ manil'eslou-se
posilivamente, ressalvando a , necessidade de "repacluação
contrâluâl conlorme CLAUSUI.^ OITÀV^ - DA
REPACI'I-AÇÃO. â llm de garaDlir o equilibrio econôrnico-
linancciro dcstc Conlralo. scm compronrc(cr o nivcl dc qualidadc
dos scrviços quc vcm scndo prestado ncstc conccituado órgào",
conlormc corrcspondôncia datada dc 2 dc lcvcrciÍo dc 2012 (Í1.

I032).
5.2 Em que pesc a formulâçio do refcrido plêito, â contraladâ
ânúiü à celêbrâção dâ Íenorâção do âjustc por mâis dozc
mcse§. mântidâ§ ,§ demais cláu§ulâ§ e condiçôe§ do contrato,
isto é, à rêveüa da Íepactuâção pretendida. Assim, em 30 de
maio de 201f. foi assinado o Primeiro Termo Adilivo ao contrâlo

@w
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em referência (fls. ll30/ll3l), o quâl teve por objetivo a

pÍorÍogaçâo do prazo de vigência contratual por mais doze meses,
â contâr do diâ Jl de mâio de 2012, bem como a inclusào de
obrigaçôes a sercm cumpridas pcla contratada. sctn. contudo.
conslar do instrumcnlo qualqucr rcssalva quâ,rto à Iutura
ícpacfiaçào. ( g'ífdm os )
5.3 lrm l" dc junho dc 2012 a contratada solicitâ nolamcntc ir

rcpâctuaçào conlratual, trazcndo aos autôs a planilha dc custos c
fonnaçào dc prcços, a Convcnção Colctiva dc Trabâlho da
FETRACON/DF - 2Olll20l2, a Convençào Coletiva de Trabâlho
SENGBDF - 20I i/20t2, e demâis documentos compíobâtórios dâ
alteração dos cu$os (fls. ll35/1225).
6. O falo de a contratada teÍ advertido quanto à necessidade de
.epachraçào à fl. 1032 não tem o condào de modificâr o
entendimento âdotado por esta Cru, por intermédio dos Pareceres
PCFN/CJU/CLC,N' 2850/2008. PGFN/COJLC/N" I 173/2ô10 e

P(iIN/CJU/COJLC/ N' 1,164/2010, alusivo à pcrda do dircilo dc
rcpâctuaçâo, por prcclusão lôgica, pclâ âusônciâ dc conlprovaçào.
quândo da prorrogâção do contmto. dc cvcntuâl aumcnto dos

7. Uma vez cclcbrado o tcnno âdilivo pÍomogândo o contrato scm
que este faça menção à repactuação, ocorre a prer:lusào do direito
excrcê-la. l._esse sentido. confim-se trecho do Pareccr No

AGU/JTts 0112008, de 2 de outubro de 2008, vinculânre pam loda
â AúniDislrâçào Pública Federal. o qual dispõe que "a repacluaçào
deverá ser pleileâdâ âlé â dâtâ dâ prorrogaçào contrâtuâl
subseqüente, sob pena de ocorrer preclusào lógicâ de exercer o seu

direito":
os cnicndimcntos orâ fixados, s. mj., aboÍdam os aspcctos mais
rclcvantcs c controvcrsos sobrc o lcma. sin(ctiTando c
consolidando a mclhor doutrina c jurisprudôncia quc lratam do
tcma- Concordâmos intcgmlmcntc corn as conclusôcs âsscntadas.

Com cfcito, o cntcndinrentô pcrÍllhado pcla douta parccerisla ó no
scnlido dc quc a rcpactuação. motivada c,n dccorrência dc
mâjorâção salariâI, pode ser exercida alé o momento
imediatamente ant€rior ao da âssinaturâ da prorÍogação oontrâtual.
sob penâ de não mais poder ser exercida em razâo dÂ ocorÍênciâ.
após este momenro. de preclusão lógica.
Entendimento este que se coàduna com o posicionamento firmàdo
pelo Tribunal de Contas dâ Uniào.
Adotando-sc este mciocínio, não se pretende anular o direito de o

conlEtado plcitcff â rcpactuação.
Busca-sc, cm vcrdadc, ó salvâguardar â AdministÍação Pública dc
possívcis diliculdâdcs âdvindas dc um pcdido dc rcpactuâçào, com
cfcitos financciros rctroativos cm prazos supcriorcs ao da
prorrogaçào dâ vjgônciâ do contrato.
Tal posicionamento justifica-se em face da vinculaçào dâ
AdmiDistraçào Públicâ âos preceitos orçamentários aos quais devc

fiel obediência. além de dificultar sobÍemaneim a análise, â

destempo. da demonstràção analitica apresenlada pelo contratado

d'P
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em respaldo ao seu pedido. uma
base a conjuntura do mercado
salar;al.
(...)
Por conscqúôncia. acaso o dircito

vez qus tal análise deve ter por
vigente à epoca da mâjoraçào

a rcpactuâção nào scia cxcrcido
âlé a dala dr assinatura da pÍorrogaÇào contíâtuâl subscqücntc, o
conlÍâtâdo nào mais farájus à rcpactuâção. (grilos 0ossos)
ll. Tâl oricntâçâo sc coaduna com o posicionâmcnto do Plchário do
Tribunal dc ( ontas da União sobrc o rcrra. Vcjamos o Acórdão n"
1.828/2008, Rel. Min. Bcnjâmim Zvmler. que estabclece que a
dâta da prorrogaçào contrarual é o termo ilnal do pmzo para que se
pleiteie â rep.ctuação, sob penü de preclusào: (g,,làrxr,
71. O Conrruto n" 19/2005 loi lirmado em l8/4/2005. I)ecorido o
interregno de um ano dâ data do acordo que serviu de base pâra a
propostâ (maio de 200,1), a partir dc l:'5l2005, data-base que
ensejou o prirÍciro acordo coletivo oconido âpós a vigência do
contrato. a conlrâtada passou a dctcr o dircito à rcpacluaçâo dc

'72.1:m 13,4t2006. fo\ linnado o Tcrcciro Tcrmo Adirivo. quc tcvc
po. objcto â prorrogaçâo do côntrârô por mais l2 (dozc) mcscs - dc
l8/4i2006 â lÍl/4,/2007 (fls. 9ó197. ancxo l). Scgundo dispôc o
aúigo 57. inciso II, da Lei n" 8.666/93. os contratos de prestação de
serviços a sercm executados de formâ sontinua poderÀo ler a sua
durâçào proÍrogadâ por iguais e sucessivos periodos com vistas à
oblençào d( preços c cnndrçõc. müi\ !atrlâJosJs parâ J
administraçào, limitada â (60) sessenta meses.
7-1. A lei reconhece que â prorrogaçào pode âcâretar a alteraÇão
das condições oÍiginais da coDtEtaçâo não apenas em Íelação aos
pÍazos coDlraluais. Apcsar dc âs cláusulas iniciais do contrato
scrcm mantida-\ inâltcradas. as cláusulas Íclacionadas aos prcços
podcm scr rc!istas cm rospcito ao cquilibrio cconômico-llnâncciro
da contratâção.
7-+. Nos tcnnos acit11â cxpostos, considcro quc, nas hipótcscs dc
prcslaçào dc scniços continuados. cada proffo!:açào calacteriza
um novo contrato. Uma vcz assinado o tcnno aditivo. o contrârô
oÍiginâl nào mâis pode ser repactuado.
75. Desse modo, quando da âssiflâtura do Terceiro Ternro Aditivo
cabcria à conlralada. caso âil'ldâ não livesse posh.rlado, suscitar seu
direilo à repâctuaçào, cujos efeitos retroagiriam à li5,'2005. dala-
base que ensejou a celebraçâo de novo acordo coletivo que âherou
o salário da categoria prollssional. Contudo, o quc aconteceu tbi
lào somcntc â âltcrâçào do pÍaro contratual, ratiÍicando-sc todas as
dcmais cláusulas c condiçôcs csaabclccidas no contrâto originâl
(lls.9á97. ancxo l).
76. Ao accitar as condiçõcs csiâbclccidas no tcrmo ad,tivo scm
suscitar os novos valores pactuados no acordo colcti(o. I cmptesâ
Montana deixou de exerccr o seu direib à repactuâçâo pretérita.
Em ouÍros termos. a despeito do prévio conhccimento da
majoraçào salarial decoffellte do acordo coletivo ocoffido em mâio
de 2005, a empresa contrulâdâ agiu de lbnna oposta e firmou novo .,{y

w
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contralo com a Adminislraçào por meio do qual râtificou os preços
ale entào acordados e comprometeu-se a dar continuidade â

execução dos serviços por mâis l2 (doze) meses.
7?. Por conscguintc, consideÍo quc â solicitação dc rcpactuaçào
contÍalual fcita pcla cmprcsa Monta,râ cm 6/2,?2007. com cfciaos
rctroâtivos â l/5/2005, cnconlra óbicc no insdturo da prccluúo
lógica. Com cfcilo, há â prcclusào lógica quândo sc prctcndc
praticar alo incompativcl com olllro aotcriormcntc praticado. In
casu, a inconrpatibilidadc rcsidiria no pcdido dc rcpactuaçào dc
prcços que! e,n momento anterior. receberam â ânuênciâ dâ
oontrâtâdá. A âceitação dos preços quando da assinahrra da
proÍogaçâo contratual envolve uma preclusão lógica de nào mais
questioná-los com base na majoração saiarial decorrente do acordo
coletivo ocorrido em maio de 2005. (grifanros)
9. RegistÍe-s€. aindâ, que, no supracilâdo Acórdào,.esrou
consignado que, uma vez pleiteada lempcslivamenle a Íepactuaçào.
o diÍeito da contratada só scrá salvâguardado, nos casos cm quc a

^dministraçÀo 
o convoquc para umâ cvcÍtuâl pronogaçào

conlmrual. sc no tcrmo adililo a scr cclcbrado cstivcÍ inscrida
cláusula por rncio da quâl sc suscitc os novos valorcs pactuâdos no
acordo ou convcnçâô colctivâ, in vcÍhis:
li.l. Opoíono mencionaÍ, âinda, aquelas hipóteses elrr que as

ncgociações para a celebraçào do acordo ou convençâo ds trabalho,
ou a soluçIo do dissidio coletivo eventualmenle instâumdo, se
proloDguem por algum tempo âpós a datâ-base da categoria
profissionâl abrangida pelo corrrato administrâtivo e, nesse
intervalo, â Administraçào convoque o contralâdo para uma
pr orlogação contratuâ|.
Ncssc caso. o contratarlo cstaria impossibilirado dc postular a
rcpactuaçào contratual no momcnto dâ assinatura do tcrmo aditivo,
pois. scgundojá mcncionado, um dos Ícquisitos para a rcpactuaÇào
ó a ncccssidadc dc rcgistro do acordo ou convcnção colctiva dc
Irâbalho no MiDistório do Trabalho. Assim. cabcrá ao contrâtado
inscrir no tcrmo aditivo s scr celebrado cláusula por rncio da qual
resguârde seu dir€ito à repactuâçÀo. a ser exercido tào logo
dispoúâ do instrumento relâtivo ao âcordo ou à convenção
devidamente registrado.
10. Oulrossint, a prorogação somente Íbi possivel pela arxilise da
vantajosidâde da Íenovaçâo do conlmto. a qual Ievou em
consideração. principalmente, a pesquisa de Ínercado realizâda
atÍavés da compâraçâo dos preços apresentados pela contratada
com os quc pÍâlicâ junlo a outros órgãos públicos. Él o quc sc
obscÍ\'â do Mcmorando Copoi/Sucor/RFB no l0l/2012 (fls.
1084/ l1 I lt.).
"2. Apcsar dc a RFB não tcr logÍado ôxito na obtcnção dc
propostâs dc pÍcços âtuâlizadas para a prcsiação dos scÍviços, foi
possível obler inforrnações de oukos órgâos públicos que
contratam scrviços de manutenção predial semelhanles, como por
exemplo: Unidades da Secretaria da Receita Federal do Bmsil
(DRf Aràçatuba. DEINF São Paulo, DRF Ribeiêo Preto. tRF Sâo
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Paulo. DRF Londrina) e Empresa Brasileira de Comunicaçào -
EBC,
(.)
4. Êm ancxo, â tâbcla dc postos dc scrviços coístantcs do Contmto
RÍ'll no 521201l, com o comparativo dos valorcs praticados cm
contmtos scmclhantcs. acompânhadâ das rcspcdivas planilhas dc
custos c Íormação dc pÍcços-
5. Para o, p,"r,'s dc scnrço" dc +-l hoÍã{ scmânatq. ou \cjâ. nâra
Encarrcgado. Técnico c,n Cabcarncnto c Tócnico cm
Ielecomunicações, Técnico em Ar Condicionado. Gessejro.
Senalheiro. Pedreiro, Pintor. MâÍceneiro. Bombeiro e Eletricislâ e
ainda, Ajudânie Geral de MÀoutençào. conseguiu-se demonstrar
que os preços praticados eslão abaixo dâ médiâ daqueles praticâdos
em outra§ unidades da RFB e da EBC-
6. Para a fi.Lnçâo Engenheiro, com carga honíria de 3 horas
semanais, ou 12 homs mensais, foi necessário um ajuste nos
valorcs prâticados nos contÍâlos utilizados para comparâçào, com
vistâs à útili/âçào dos mcsmos pârâúctÍos. Aindâ assim, o valoÍ
pÍaticado no conlrato da Rl.ll cnconlla-sc abâixo da média dos
dcmais.
7- Somsntc pÂra o posto dc scniço dc auxiliâr administrâtivo, nào
identjficamos a cxistência de cargo senrelhânte em coítratos de
manutenção predial de oulras unidades da Adminisraçâo.
EntÍetanto, os vâloÍes pralicâdos nesse contrato mostràn-se
compalíveis com aqueles praticâdos no mercado, a teor da pesquisâ
estatíslica de cargos e salários, em anexo. disponivel no silio
esp€cializado em recursos humanos no seguinte endereço:
"www.curriculum.(rom hr"
I l- Assim, caso sc cslabcleça um prcço contratual superior ao quc
scrviu como basc pâra a análisc da vanrâjosidadc quando da
prorrogação, csta não lcria cmbasamcnto c. poÍ conscguinlc. valia.
Conccdcr a rcpactuaÇào agora. após assinada a pronogação.
implicaria ncgar à AdministraÇâo a tàculdâde dc avaliar sc, com a
rcpacluação. scria convcnicnrc. do ponto dc vistâ Ílnancciro.
lnanlcr o contrâto.
12. Por ouÍro lado, resla claÍo que. em havendo nova prorÍogaçâo
da vigéncia do contÍalo. é cabível. em tese. a concessão da
repac(uação, desde que apresentada planilha que demosrre
amlilicamente a variaçào dos cuslos s a formação dos preços. a
quâl se encontÍa sujeitâ à avaliaçào tecnico-financeim da
Adminaslraçào contratânre.

t

13. Por todo o exposto, podsse concluir pcla invlabilidâde
jlrrídic! de concessão da r€pâcauação orr pteiteada. (g_n)
A considcraçào sltpcrior, com proposta dc cncaminhatncnto do
cxpcdicntc à CoordenaçâGccral de Progümaçâo c Logísticâ -
Copol da RFB, em prosseguimento.
PROCURADORIA-GERAL DA FAZÊNDA NACIONAL. em 23
de üovsmbro di 2012.

dil
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MÀRINA SOTERO GONTIJO
Procumdora dâ Fâzenda Nacional
De acoÍdo. À consideração supeÍior.
PROCURADOIUA-GERAL DA FAzENDA NACIONAL. em 25
dc fcvcrciro dc 2013.
T^BIANO DI f ICI II:IRÊDo ARAUJo
Coordcnador Juridico dc Licitaçõcs c Conratos
Aprovo. Encaminhc-sc o cxpcdicnlc à Coínl/RFB, consôanlc
pÍoposto.
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. em 25
de fevereiro de 20li-
VANESSA SILVA DE ALMEIDA
Procurâdoril-Geral Adjunta de ConsltltoÍia Administratjva
Substilura
(Consulta. Repactuação. Preclusâo lógica_ RFB..)

No caso cm análisc. confoÍmc bem sc pos;cionou a Cpl_ cm scu RclatóÍio, ,,l}

enpesu MÁxtt4o coNSTRUÇÕts pROJETos t:, tNCoRpoMÇÃo EtREt.t - Epp pteiteií)
rcajúsle totn efeitos finoncciros n troath,o que englobo o wlor inictutl do co tato tle RS
159.909,24 (cento e cínquenta e noye nil, noyece, ose nore rcoís e tinte e quatro cenk\os). bent
ct mo o vabt acrcscido dc R$ 79.219,04 (:ctenta e not" nil. dwentos e de;enove rcab e Eutro
ccntavos). correspondente a um ac,.êscíno de 49.549ó lquarota e nove inteít.os e L.inquento e
q atro c.íttésifios por cento), decorrente da c?lehraçào dD j" TERMO ADITIVO ÁO
CONTRÁ TO N' A 1 1 /20 1 I]"CMSB-

Ocotre que aitda que a Contratüúe tenha coldhorado para que o Contato tc hd
ullrapass«do o perioílo de execução iniciulmenta po(htít.lo, «)n a enissão e o|dem d?
paralisuçào, apetar do e*cução daÍ tenliço!; aer sido retardoda por conta do periotlo chnvoso,
apir:t o bdnscu,so de 12 (túeseg.contados la.lato do or\\tnenb qrc serviu tle h«w paru a
telebraçào do Lb trato n" 011/2019-('MSB, a enpre:a tltehmt tenno adit^,o prorrogando o
pra;o de vigéntiu contrurual e não pleite,u seu rcujuste, sonente tindo a lazer oo se ntúifestar
sobre a nccessídade da Conh.atuntc cn celchra aditiw de a(róscino en t7 de léyereiro de 2020_

Assi» sendo, cntendc-sc quc o pcdido de kaiurta nào podeú pruthciÍ ejiitos
tetroatibs no valot inicial do úttrato, mas tão som?,ú. no qk di, kspeito ao ralor do
o(rés!:i,no únt, at al. tne:no após l2 (doze) l/,eseÍ. ante: da elebra\ão do 3" Termo Alitio de
Acrércimo.feito en I0/03/2020, a..ontratadd hatia tclebntdo o 2" Tcnto Adítiw de prunog,tçãLt
la Vigêntia etn 27/l l/2019 e não pleiteou o reaist| harendo, po,lorúo a p,.e(,lusão lógita delse
direito Et( sone,t".íi.)i ntro<«Lo na oca-tiAo da celehroção tlo 3,'Tetnn Á.litivo de Alri,:)cín.

A Asscssoria Jurídica da CMSI) cornunga do mcsmo cnlcndimcnto, pois o dircito ao
reâjusÍe nào é absoluto.

A CLÁUSULA TERCEIRA Do vALoR Do CoNTRATo. do Con1Tato nn

i')i!,1,),;,ff)i;j;1m""":":,::;;;;;:i:":x':í;::;?:;i;:::;í:'::":;#; ,§lt
,{ )J
Y
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observado o inlerregno mifiimo de um ano. cont«do e p(rti.da datu li íte pdr« e dpt.esentaa.ão
da propostu, pelu víttioção do índice INPC ou outÍo quc |ier a substituí-lo .

Assim. o p€riodo dc 12 (dozc) mcs€s âpós a dalâ dâ apresenlaçào da proposla é
apcnas um dos rcquisitos pam a conccssào do rcajusrc quc dcpcndcrá. tâmbóm do rcqucruncnro
da contratada, requerimento estc que somentc ocorreü na ocasiâo da celebração do 3. Iermo
Adilivo dc 

^crósc 
no, hâvcndo â prcclusào lógrca cm rolação ao r(.strntc do contrato.

Desse modo, a concessào do reajuslc nào poderá alcanÇar a parcela do contralo já
alcançâda Írcla preclusào lógica. pois mesmo após 12 (dozc) mcses a conüatadâ acerlou a
prorrogação da vigência sem pleitear reajuste.

Ante aos [alos exposlos e análisejurídica realizada, entende-se por opinar neste parecor que
é lcgalmcntc possivcl o Ordcnador dc Dcspcsas aulorir,aÍ parcialmcnic o plcito rcqucrido, quâl scja,
o Reajuste do Valor do Contrato n" 0ll/2018 CMSB visando manler o equilibfio €conômico
financciro, confonne prcvisto no Art. 65. II, ..d,, dâ Lci n" 8.666/9j. poróm sonrcnte em relaçào ao
valor de R$ 79.219,04 (setenta e lrove mil. duzentos e dezenove reais e quatro centâvos),
correspondentc a um âcréscirno de 49.54yo (quarcnla e novc inteiros c cinquenta e quatro centésimos
por cento)! decorrente da celebraçào do 1,, TERMO ADITM AO CONTMTO N. 011/2018_
CMSts. çclebrado em 1010312020, pois houvc a prcctusão lógicâ com relaçâo ao vâlor inicial do
contrato dc R$ 159.909.24 (ccnto c cinqucnla c novc mil. novcccntos c novc Ícais e lrntc c quatro
ccntavos), não podendo incidir reajusle sobre essa paÍcelâ do conrrato.

No mais, do,nodo a Fcscryar os icrmos pactuados cntrc as pallcs c o instrurncnto
convocâ(órjo que alicerçou o ccíâmc. o indice d€ reajuslc a scr aplicado é aquelc previsto nâ
Cláusula Tcrccira do citado contrato, qual scia, o INpC, â contar da data dâ aprcscntaçào da proposra
que coincide com a datâ da sessão pública em 22 de novernbro de l0lg, conforme rezâ â mesmâ
cláusula conratual.

Nesse sertido, âprovlmos a Minutâ de Tenno Aditivo anexado nos âutos pela CpL, eis que
a mcsma cncontra-se atnparada pclâ Lci Fedcral 8.666/9J.

É o parcccr sub ccnsurl.

IV. ENCAMINHAMENTO

Encaminhem-sc os âutos âo OÍden&doÍ de Despesâs pâm conhecimento do presente
Perecer Jurídico, para {utorizrçio do pcdido dc rcajuste cujo cálculo dcveú ter por bâsc os
parâmelr os aqui sugeridos.
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