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SOLICITAQAO DE DESPESA E CONTRATACAO

Secretarla Municipal de AdministraQfloSocrotaria

Dopartamonto- Departamento de Contratos

Ciro Ricardo Muthe da SilvaNome do Requisitante:

Cargo/Fundo: Gestor de Contratos e Registro de Prepos 3288-8602

Fonte de Recurso (Tesouro, Conv&nio, etc.): ( X ) Tesouro ( ) Convdnio ( ) Tosouro e Convenio ( ) Outro:

RenovagAo de Contrato n“ 015/2019 com reequilibno econPmico financeiro

Detalhamento Quantidade Valor UnltarioItem Valor Monsal Valor Anual

Servigos de Atendimento de Portaria (com fardamento de unrforme e material

de apoio).
01 504 2 150,80 1 084 003,20 13.008.038,40

Servigos de Copeiragem do material necessAno para a manutengao da
limpeza da Area da copa/cozlnha (bancada e pia), bem como utensilios de

cozinha utilizados (pratos, copos. talheres e etc.) e eletrodomesticos (micro-

ondas, punficador de agua. geladeira e etc )

02 2 306 11 1 162 279 44504 13.947.353,28

R$2.246.282,64TOTAL: RS26.9S5.391,68

A Secretaria Municipal de AdmmistragAo do Municipio de Lauro de Freitas, orgAo integrante da Administragao Direta do Poder Executivo Municipal apresenta

justificativa para a renovagao do contrato de n 015/2019 fundamentada nc Artigo 57, Inciso II da Lei 8.666/93. com o reequilibno econdmico e financeiro
solicitado pela contratada como bem colaciona o Artigo. 58, Inciso I, § 2° da Lei 8.666/93 Contato esse firmado com a empresa COOPSERBA -

Cooperativa do Trabalho e Prestagao de Servigos Gerais, inscrito no CNPJ n'13.419 900/0001-33. referente A ConlratagAo de pessoa jurldica especializada
na servigos de atendimento a portaria e copeiragem para atender as necessidades de atividades ae todas as secretarias municipals Tal solicitagAo configura-
se pela necessidade de servigos nAo fmalisticos para o apoio as agoes da gestSo publica de modo que o setvidor efetivo e os servidores nomeados n3o se
distanciem de suas atividades finalisticas, objelivando a otimizagao de tempo, redugAo de custos. profissionais qualificadose qualidadc dos servigos. Assim

diante da necessidade da contmuidade da prestagAo do servigo, sem quaisquer intertupgdes. encaminhamos a presente solicitagAo de renovagao

'ÿ_

SecretArio(a)Soiicitante

Solicitado ap6s obs©rvada a legislado Publica e os procedimentos mstituidos pela UR

De acordo com a solicitado auiorizamos a autuado deste p/ocesso e o seu
encammnamer.to a Coordenado de Contratos para providSncias e trAmites

procedlmentais

iV. Ailtor Fiorencio dos Santos

ir°R!f *
Assinatura cJ Idenfificado Secretanopj

Lauro de Freitas/Ba 16 de Janeiro de 2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

JUST1FICATIVA

A Secretaria Municipal de Administragao. orgao integrante da Administragao Direta do Poder Executivo do Municipio de
Laura de Freitas, apresenta justificativa referente a renovagao de contrato administrative de n° 015/2019, celebrado
com a empresa COOPSERBA - Cooperativa do Trabalho e Prestagao de Servigos Gerais, inscrito no CNPJ
n°13.419.900/0001-33, referente ci Contratagao de pessoa juridica especializada na servigos de atendimento a portaria
e copeiragem para atender as necessidades de atividades de todas as secretarias municipais.

Inicialmente, deve ser ressaltado que o objeto do contrato tern natureza de obrigagao de fazer, onde a Contratada e
obrigada a executar os servigos pactuados em beneficio do Municipio e do interesse publico, do mesmo modo, urge
explicitar que a necessidade da continuidade ininterrupta do servigo e perfeitamente visivel, uma vez que o objeto
contratual abrange uma necessidade permanente, qual seja, promover a otimizag§o a prestagao de servigo de areas
nao finalisticas, sendo eles - servigos de atendimento a portaria e copeiragem, necessarios para a manutengao do
funcionamento das Secretarias Municipais, Escolas, Creches, Postos e demais unidades de Saude, assim como toda
unidade descentralizada.

Desta forma, a Administragao Publica esta atentando para o principio da Continuidade do Servigo Publico, que visa nao
prejudicar o atendimento a populagao, uma vez que a prestagao dos servigos essenciais nao podem ser interrompidos.
Fundamentado assim pelo Artigo 57. da lei 8.666/93.

Na realidade, o que caracteriza o carater continuo de um determinado
servigo e sua essencialidade para assegurar a integridade do
patrimonio publico de forma rotineira e permanente ou para manter o
funcionamento das atividades finalisticas do ente administrativo, de
modo que sua interrupgao possa comprometer a prestagao de um
servigo publico ou o cumprimento da missao institucional.” (TCU.
Acordao n° 132/2008 - Segunda Camara. Relator: Ministro Aroldo
Cedraz. Data do julgamento: 12/02/2008.)

A nao Formalizagao do contrato implicara na nao prestagao dos servigos, que sao essenciais ao funcionamento da
Administragao e imprescindiveis as atividades regulares do Municipio. O procedimento administrativo perquirido tern
como objetivo a renovagao do contrato administrativo pelo periodo de 12 (doze) meses, atendendo desta forma a
demanda imediata da Secretaria.

Vale salientar que a contrata em concordance com a renovagao do contrato por igual periodo (12 meses), solicita a
realizagao do reequilibrio economico-financeiro, justificando em documentos constantes nos autos, no qual tern amparo
pelo Artigo 58, Inciso I, § 2° da Lei 8.666/93. Ainda com a concessao do reequilibrio proposto pela contratada, deve ser
enaltecido que os pregos praticados pela contratada estao abaixo do valor de mercado, tronando assim vantajosa a
renovagao para o Municipio por menor prego ofertado, segue nos autos pesquisas de prego realizadas no mercado.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASjflt
Assim, submeto autorizar a presente justificativa do prosseguimento do feito a autoridade competente, que e o

Secretario Municipal de Administragao.

Ciro RicawÿMuthe da Silva

Mat: 76588

Gestorde Contratos

Laura de Freitas, 16 de Janeiro de 2020.

Autorizo o prosseguimento

do feito nos termos acima.

u

Ailton Florerfcio dos Santos
Se ;retario Municipal de Administragao

Laura ie Freitas, 16 de Janeiro de 2020.
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Lauro de Freitas/Bahia,13 de Janeiro de 2020.

A PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS/BA

Aos cuidados do Secretario de Administragao

Ilmo.Sr. Aiiton Florencio

Ref.: em resposta ao oficio n° 01/2020

COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAgAO DE SERVigOS GERAIS E ESPECfFICOS -

COOPSERBA, inscrita no CNPJ n° 18.419.900/0001-33, com escritorio local na Rua Manoel Dias

da Silva, 467, sala 122, centro empresarial Pituba, bairro Pituba, CEP 41830-000, vem por seu

representante legal, apresentar resposta ao oficio em epigrafe no sentido de MANTER O

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV1COS N° 015/2019. Contudo, faz-se necessdrio o

estabelecimento, de forma urgente, do REEOU1L1BRIO ECONOM1CO E F1NANCE1RO.. conforme

razoes e planilha em anexo.

Desde ja, cientes da compreensao por parte da Administrate Publica, uma vez que resta

demonstrada a necessidade de reajuste contratual na forma requerida,colocamo-nos a disposigao

para quaisquer esclarecimentos necessarios.

Lauro de Freitas, 13 de janeiro de 2020.

Aux- Administrativo
Representante Legal

Cooperativa de Trabalho e Prestagao de Servigos Gerais e Espedficos - COOPSERBA

UUU1-ÿ
RABAlHOtFRBTilÿO

COOPSERBA - Cooperativa de Trabalho e Prestagao de Servigos Gerais e EspetMÿÿ5ÿ80"50*
Av. Manoel Dias da Silva, 467 si 122, Centro Empresarial Pituba - Pituba,

CNPJ n° 18419900/0001-33 .4»y.y
4 4 0 0O

CEPM1 1)0.000
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A PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS/BA

DAS RAZOES PARA A IMPLEMENTAgAO DO REEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO

1. BREVE RELATO DO CONTRATO ADM1NISTRATIVO

Inicialmente, urge mencionar que a Cooperativa de Trabalho e Prestaÿao de Servifos

Gerais e Espedficos - COOPSERBA sagrou-se vencedora em certame neste munidpio, conforme

Pregao Presencial n° 049/2017, cujo objetivo foi a contrataÿao de pessoa juridica especializada

na prestaÿao de servifos de atendimento a portaria e copeiragem para atender as

necessidades de atividades de todas as secretarias municipals e seus organs desta

prefeitura.

0 referido ajuste teve inicio no ano de 2018, mas em 04 de fevereiro de 2019,

considerando a iminencia de vencimento da ata de registro da proposta anteriormente

mencionada, foi celebrado o Processo Administrative 00598/2019, mantendo-se, contudo, todos

os termos da mencionada ata, sem quaisquer alterafoes de valores ou quantidades.

Ocorre que o prefo estipulado anteriormente mostra-se defasado quando se consideram

os valores praticados no mercado e que convergem no sentido de influenciar a prestafao do

servifo e, consequentemente, o repasse aos cooperados e colaboradores, pois o valor cotado a

epoca da licitaÿao (2017/2018) nao tern suprido os custos com insumos do contrato, nem com o

repasse de produfao tao pouco com os beneficos alcanfados aos cooperados.

2. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO

Em sintese, a revisao nada mais e que o restabelecer proprio reequilibrio economico-

financeiro, baseado na teoria da imprevisao, que exige a comprovaÿao real da ocorrencia de fatos

imprevisiveis, ou previsiveis, porem de consequencias incalculaveis, que retardem ou impeÿam a

execuÿao do ajustado. Em outras palavras, o contrato nao pode onerar

COOPSERBA - Cooperativa de Trabalho e Prestagao de Serviÿos Gerais e Especificos

Av. Manoel Dias da Silva, 467 si 122, Centro Empresarial Pituba - Pituba, SSA/BA ¥
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consideravelmente uma das partes, dai a necessidade de promover o reequilibrio economico e

financeiro requerido pela contratada.

Convem mencionar que o sustentaculo do ordenamento juridico brasileiro, a Constituigao

Federal de 1988, aborda a garantia ao equilibrio economico e financeiro na forma do artigo 37,

inciso XXI, que estabelece:

Art.37.A administragao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes

da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos

principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

eficiencia e, tambem, ao seguinte:

[...]

XXI - ressalvados os casos especificados na legislagao, as obras, servigos,

compras e alienagoes serao contratados mediante processo de licitagao

publica que assegure igualdade de condigoes a todos os

concorrentes, com clausulas que estabelegam obrigagoes de

pagamento, mantidas as condigoes efetivas da proposta, nos termos

da lei, o qual somente permitira as exigencias de qualificagao t£cnica e

economica indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigagoes

(grifos nossos).

Observa-se que a norma constitucional nao utiliza explicitamente a expressao "equilibrio

economico-financeiro", mas refere-se a "manutengao das condigoes efetivas da proposta, nos

termos da lei”. Mas a doutrina contempla denominagoes variadas de institutes ligados a este

comando constitucional, tais como reequilibrio economico-financeiro, revisao, recomposigao,

reajuste, realinhamento, repactuagao, atualizagao e corregao monetaria.

Existem posicionamentos doutrinarios norteadores que esclarecem a necessidade da

utilizagao pratica do referido institute, ja que se considera a importancia de manutengao das

condigoes efetivas da proposta. Assim, o contrato devera ser exeqiiivel sem representar 6nus para

qualquer das partes envolvidas.

Margal Justem Filho preceitua que o equilibrio economico-financeiro tern o mister de

&COOPSERBA - Cooperativa de Trabalho e Prestagao de Servigos Gerais e Especificos

Av. Manoel Dias da Silva, 467 si 122, Centro Empresarial Pituba - Pituba, SSA/BA
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preservar o prdprio interesse publico subjacente ao contrato publico. Nesse contexto, proclama

sua doutrina:

"A tutela ao equilibrio economico-financeiro dos contratos

administrativos destina-se a beneficiar k propria Administraÿao. Se os

particulares tivessem de arcar com as conseqiilncias de todos os eventos

danosos possiveis, teriam de formular propostas mais onerosas. A

Administraÿao arcaria com os custos correspondentes a eventos

meramente possiveis - mesmo quando inocorressem, o particular seria

remunerado por seus efeitos meramente potenciais." JUSTEN F1LH0,

Marÿal. Comentarios a lei de licitafoes e contratos administrativos. 12-

ed.,Sao Paulo: Dialetica, 2006.

A revisao/realinhamento de preÿos e o instituto utilizado para reequilibrar a equaÿao

economico-financeira, conforme previsao no artigo 65, inciso II, alinea "d” da lei 8.666/93, in

verbis:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderao ser alterados, com as

devidas justificativas, nos seguintes casos:

II - por acordo das partes:

[...]

d) para restabelecer a relafao que as partes pactuaram inicialmente entre

os encargos do contratado e a retribuiÿao da administrate para a justa

remunerate da obra, serviÿo ou fornecimento, objetivando a

manutenÿao do equilibrio economico-financeiro inicial do contrato, na

hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis. ou previsiveis porem de

consequencias incalculaveis. retardadores ou impeditivos da execufao

do aiustado. ou. ainda. em caso de forca major, caso fortuito ou fato do

principe. configurando alea economica extraordinaria e

extracontratual. (grifos nossos).

COOPSERBA - Cooperativa de Trabalho e PrestaQao de Serviqos Gerais e Especificos
Av. Manoel Dias da Silva, 467 si 122, Centro Empresarial Pituba - Pituba, SSA/BA



Observa-se do trecho legal, a presenfa de tres requisitos para que ocorra o cabimento da

alteraÿao contratual visando o reequillbrio pleiteado. Os fatos imprevisiveis estao demonstrados

nos documentos anexos com destaque de prefos demonstrando flagrantemente enormes

reajustes dos valores desde a data da celebraÿao do contrato firmado entre as partes e os dias

atuais. 0 requisito do impedimento na execuÿao do contrato e representado pela onerosidade

excessiva sofrida pela requerente de modo que a continuidade dos servifos traz prejulzos

imensuraveis a licitada. A alea economica extraordinSria e extracontratual tambbm e

perfeitamente visivel no caso em tela e torna-se mais claro ao analisar os anexos demonstrando o

desequilibrio financeiro o que torna imperiosa a concessao deste pedido, tendo em vista que a

requerente sequer consegue cobrir o custo conforme prefos atuais. Entretanto, para se ter direito

a recomposiÿao do equilibrio economico financeiro, devem estar presentes os seguintes

pressupostos:a) elevafao dos encargos do particular; b) ocorrencia de evento posterior a

apresentaÿao da proposta (neste caso, por se tratar de sistema de registro de preÿos, a assinatura

da Ata de Registro de Pre$os e considerado termo inicial); c) vinculo de causalidade entre o evento

ocorrido e a majoragao dos encargos da empresa; e d) imprevisibilidade da ocorrbncia do evento.

A solicitaÿao de reequillbrio revela-se como instrumento bilateral, que pode ser utilizado

por contratante e contratado com o intento de demonstrar a ocorrencia dos pressupostos acima

indicados como fator que imperiosamente interfere na execufao do contrato. Para fins de

esclarecimento, de acordo com o art. 17 do decreto ns 7.892/13 nao ha duvida de que os prefos

registrados podem ser revistos tanto para mais, quanto para menos, ex vi:

Art. 17. Os preÿos registrados poderao ser revistos em decorrencia de

eventual reduÿao dos preÿos praticados no mercado ou de fato que eleve

o custo dos servifos ou bens registrados, cabendo ao orgao gerenciador

promover as negociaÿbes junto aos fornecedores, observadas as

disposi?oes contidas na alinea "d" do inciso 11 do caput do art. 65 da Lei

n9 8.666, de 1993.

E cedifo que a revisao de preÿos podera ocorrer em duas hipoteses: 1) Pre?os registrados

tornaram-se superiores aos praticados no mercado (art. 18, do decreto n9 7.892/13]; e, 2) Prefos
de mercado tornaram-se superiores aos prefos registrados- ou seja,

&
COOPSERBA - Cooperativa de Trabalho e PrestaQao de Servigos Gerais e Especificos

Av. Manoel Dias da Silva, 467 si 122, Centro Empresarial Pituba - Pituba, SSA/BA
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prefos registrados encontram-se inferiores aos praticados no mercado (art. 19, do decreto ne

7.89/13), o que ocorre no presente caso, conforme sera melhor explicitado.

3. DAS PECULIARIDADES DA CONTRATADA

A empresa contratada, ora requerente, atua sob o regime cooperativista e, por isso, deve

ser vislumbrada sob uma perspectiva diferenciada dada a sua peculiaridade. A Lei 5.764/71, que

define a politica naciona) de cooperativismo, institui seu regime juridico tendo como prinripios

basilares a adesao livre e a gestao democratica.

No sistema cooperativista, os cooperados tern igual direito de voto, e, assim,participam da

gestao da cooperativa na tomada se suas decisoes. Verifica-se que este principio e exercido,

precipuamente, nas Assembleias Gerais, 6rgao supremo da Cooperativa.

A COOPSERBA cumpre com todas as suas obrigaÿoes estatutarias e legais, por ser uma

Cooperativa de Trabalho de fato e de direito, recolhendo regularmente todos os tributos e

contributes aplicaveis, bem como fazendo os devidos repasses aos cooperados conforme

produtividade apresentada, sempre preocupada em respeitar todos os prindpios cooperativistas,

o que pode ser facilmente percebido atraves das suas praticas institucionais.

Convergindo com as necessidades de seus associados. a contratada mantem uma serie de

vantagens e beneficios aos seus associados. beneficios estes que. indubitavelmente. geram

melhoria na prestacao do serviyo. mas, em contrapartida. gera custos a instituipao. custos estes

que se elevaram de modo a causar desequilibrio na prestagao do servico contratado. Os

cooperados dispoem. atualmente. de seguro de vida. piano odontologico. seguro acidente de

trabalho. titulos de capitalizacao. cartao de credito para compras no comercio local, dentre outros

beneficios que ultrapassam aqueles concedidos ao empregado e que sao prioridade na gestao da

cooperativa ora requerente.

COOPSERBA - Cooperativa de Trabalho e Prestacao de Servigos Gerais e Especificos

Av. Manoel Dias da Silva, 467 si 122, Centro Empresarial Pituba - Pituba, SSA/BA
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3.1Do piso salarial da categoria como parametro de revisao de valores

Na cooperativa requerente, atuam profissionais que, caso inseridos no mercado de

trabalho,estariam enquadrados no ambito de categorias profissionais abrangidas por Convenes

Coletivas de Trabalho. No caso em tela, o Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza Publica

Intermunicipal - SINDLIMP, ao estabelecer nova Convenfao Coletiva de Trabalho para a categoria

ampliou o piso da categoria para R$ 1083,00 (hummil e oitenta e tres reais).

De acordo com o inciso I, do art. 79, da Lei n° 12.690/2012, os socios cooperados tern

direito a "retiradas nao inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausencia deste, nao

inferiores ao salario minimo, calculadas de forma proporcional as horas trabalhadas ou as

atividades desenvolvidas”.

0 reajuste no piso da categoria impactou a instituifao que, necessariamente, adequou-se

ao que fora estatuido sem que houvesse qualquer reajuste de valores junto k Administrafao

Publica, ora requerida, tudo isto com o intuito de manter o contrato plenamente eficaz sem

acarretar qualquer prejulzo ao poder publico. Alem disso, grande parte dos cooperados aufere, a

tltulo de repasse, mensalmente, valor superior ao proprio piso da categoria.

t cedifo que, a cada ano, ha reajuste no salario minimo, conforme vastamente noticiado

nos mais diversos velculos de comunicafao.

VIG§NCIA VALOR MENSAL NORMA LEGAL D.O.U.

R$ 1.045,00 MP 916/2019 (a ser reeditada)01.02.2020 31.12.2019

R$ 998,0001.01.2019 Decreto 9.661/2019 01.01.2019

R$ 954,0001.01.2018 Decreto 9.255/2017 29.12.2017

01.01.2017 R$ 937,00 Decreto 8.948/2016 30.12.2016

0 inicio do procedimento licitatorio ocorreu em 2017, quando o salario minimo era de R$

937,00 (novecentos e trinta e sete reais). 0 contrato efetivo iniciou em 2018 e, ja em 2019, a

contratada vivenciou novo reajuste. Ademais, como resta demonstrado, novo reajuste ja foi

aprovado para 2020, implicando na majoraÿao dos custos a serem enfrentados pela Cooperativa.

Diante disso, para os cooperados que recebem valor equivalente a um salario minimo,

todos foram beneficiados com reajuste salarial de 4,40% (quatro inteiros e quatro decimos por

COOPSERBA - Cooperativa de Trabalho e Prestaÿao de ServiQos Gerais e Especificos
Av. Manoel Dias da Silva, 467 si 122, Centro Empresarial Pituba - Pituba, SSA/BA
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cento), sendo que tal previsao de ajuste nao foi incluida na composiÿao de preÿos constante na ata

do PP n° 049/2017. Desde as alteraÿoes do inicio do ano,a contratada vem arcando com os custos

provenientes das alterapes salariais as quais influenciam diretamente nos repasses efetuados

aos cooperados mensalmente.

Por isso, e imperiosa a necessidade de enquadramento a realidade legalmente posta, sob

pena de inobservancia ao preceito legal em destaque, o que pode acarretar maiores prejuizos k

entidade, cuja atuafao e significativamente amparada aos ditames legais. Por isso, esta e uma das

motivates para o pedido ora formulado, ja que o reajuste, consoante explanado, influenciou

diretamente no oryamento da entidade, que valora a sua proposta de acordo com os prefos

praticados no mercado ou estabelecidos em Convenÿao e/ou Acordo Coletivo, conforme

determinafao legal. Tal fato precisa ser revisto pelo poder publico no sentido de promover o

reajuste devido com o fim de restabelecimento do equilibrio economico.

3.2 Aumento nos beneflcios repassados aos cooperados

Como informado anteriormente, uma serie de beneflcios sao concedidos aos cooperados

desde o limiar da contrataÿao e devem ser mantidos a fim de que sejam preservados os valores

institucionais. Um deles 6 o auxllio alimentaÿao. Fundamentalmente, o beneficio encontra-se

atrelado aos itens que compoem a alimentaÿao basica do prestador. Observa-se que os itens que

compoem a cesta basica foram afetados com aumento consideravel. Pesquisa realizada pelo

Departamento Intersindical de Estatistica e Estudos Socioeconomicos - DIEESE, em marÿo de

2019, houve reajuste de mais de 18% (dezoito por cento) dos itens da cesta basica em Salvador,

conforme amplamente noticiado,um aumento expressivo que interfere diretamente no bem estar

do colaborador, sendo possivel pontuar, tambem outros aumentos expressivos que impactam o

pagamento de tais beneflcios.

5fi>
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ECONOMIA

Custo da cesta basica aumenta em
9 das18 capitals pesquisadas em
janeiro
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aVALE DO PARAIBA E REGIAO

Cesta basica sobe 5,45%
em marÿo no maior
aumento em 23 anos

InformagSo foi divulgada nesta segunda-feira
(8) pelo Nupes. Os hortifruti foram os 'vildes'
dos preÿos.

Por 61 Vale do Parafba e Regiio

06/04/2019 14h35 Atu*IU4do hi 4mews
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A simples analise dos dados abaixo corrobora a elevaÿao dos custos com cesta bSsica,

especialmente no ano de 2019:
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Gasto Mensal - Total da Cesta

Salvador

318,3110-2017

315,9811-2017

316,6512-2017

333,9801-2018

336,5902-2018

322,8803-2018

325,4204-2018

327,5605-2018

333,0006-2018

321,6207-2018

311,9208-2018

315,8609-2018

331,0210-2018

330,1711-2018

343,8212-2018

353,43

362,93

01-2019

02-2019

03-2019 382,35

04-2019 396,75

05-2019 392,97

06-2019 384,76

07-2019 372,25

Fonte: DIEESE

Mais uma vez, a instituiÿao manteve, ate entao, os valores da proposta sem qualquer

reajuste, o que se revela financeiramente insustentavel com perspectiva de ocasionar prejuizos

mais gravosos a requerente.
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Na mesma senda, em abril do presente ano, a Agenda Estadual de Regulaÿao de Servifos

Publicos de Energia,Transportes e Comunicafoes da Bahia (Agerba) divulgouos novos valorespraticados

nos transportes coletivos no munidpio de Lauro de Freitas e adjacencias.

bahia.ba a

tmniA

Publlcsdo mm02/04/2019 *ÿ 19hOS

Passagem de onibus em
Lauro de Freitas e Simoes
Filho sobe para R$ 4
Regides integram o Anel 1 do sistema de
transpose metropolitan©. cu|o valor atual
da tarifa e de R$ 3.70

Payllanna Lima

0aumento foideR$ 0,30 (trintacentavos).Todavia,quando se considera onumero decooperados

e o valor pago a titulo de auxflio transporte, observa-se a necessidade de adequaÿao, pois a proposta

permanece inalterada e o prejuizo vem sendo suportado unilateralmente pela contratada que,mais uma

vez, revela a preocupaÿao em manter a efetividade dos servifos prestados. Os reajustes oneram o

orfamento da entidade, ora contratada, ja que nao se enquadram em uma previsao quando do momenta

da contrataÿao.

Os reajustes no mercado tern representado urn verdadeiro entrave ao bom funcionamento da

cooperativa, cuja principal finalidade e promover o bem estar do socio cooperado, ofertando-lhe maiores

vantagens e proporcionando-lhe, com toda a transparencia possivel, a gestao responsavel da instituifao.
Ocorre que a cooperativa vem suportando os aumentos sem que haja alterapao da proposta inicied, o que

nao pode permanecer diante da atualconjuntura

M>
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Pareceres juridicos emanados de orgaos publicos ja pugnam pela necessidade de

restabelecimento do equilibrio economico e financeiro, levando-se em conta a inconstancia do transporte

publico.

Parecer Juridico: 33/2015
Interessado: CAU-DF.

Assunto: Pedido de reequilibrio economico financeiro

Ementa: Oireito Administrative. Pedido de reequilibrio econdmico

financeiro ao contrato CAU/DF n9 017/2012-PHOENIX COMGRCIO E

SERVigO DE LIMPEZA LTDA.

I-RELAT6RIO
Senhor Presidente,

1. Vem a exame desta Assessoria Juridica o

Despacho n« 223/2015, datado de 21 de outubro de 2015 - Gerente

Geral, solicitando parecer sobre a regularidade do pedido de

reequilibrio econdmico financeiro ao contrato CAU/DF ns 017/2012,
motivado pela ultima alteraÿao das tarifas do transporte publico

estabelecida pelo Governo do Distrito Federal.
2. 0 pedido de reequilibrio econdmico financeiro foi feito por

meio do Oficio n« 105/2015/PHOENIX, datado de 21 de setembro de

2015, protocolado sob o n« 304543/2015, em 01/10/2015 (fls. 1568-

1577 do VOL VIII), e foi instruido com a Planilha de Custos e Formagio

de Preÿos - PEDIDO DE REEQUILflBRIO e com copia do Di3rio Oficial

do Distrito Federal - Edi?3o Extra, datado de 18/09/2015. Do Oficio

extraimos:
"(...)

II -DO PEDIDO

Como visto acima, h3 permissivos legais nos Como visto acima,

h3 permissivos legais nos institutes que regem os processos licitatorios
bem como cumpre dizer ainda que existe previsio contratual quanto

3 aplicagao do restabelecimento do equilibrio, devido sua origem ser

constitucional.
Os valores apurados com o Decreto n.» Decreto n.s 36.762, de

18 de Setembro de 2015, apresentados nas planilhas de custo anexo,

sendo pre?o do contrato ajustado para o valor mensal de R$ 6.587,21
(Seis mil quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e urn centavos) e o
valor anual de R$ 79.046,49 (Setenta e nove mil quarenta e seis reais
e quarenta e nove centavos), (grifo nosso)

Valores corrigidos a partir de 20 de Setembro de 2015, data da
ocorrencia do fato gerador do reequilibrio. (grifo nosso)

Visando 3 prevalence da boa parceria firmada desde a
assinatura do contrato em questio, assim como da qualidade e
exceldncia que sempre primou, clama a contratada pelo deferimento
de seu pleito consistente no restabelecimento das condifoes
inicialmente contratadas. pp

&
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Isto porque admitir entendimento em contr3rio & o mesmo que

admitir o enriquecimento sem causa justa por parte da administrate,

que estaria remunerando a menor por prestat° de servigos cujos

custos reais sio superiores. Tudo em detrimento do contrato.

Diante do exposto, requeremos a V. o reequilibrio do

Contrato Administrative em aprego de acordo com os valores acima

citados, pelas razoes de fato aqui apresentadas e em conformidade

com a documentato comprobatoria anexa a este."

3. 0 feito vem a esta Assessoria Jurfdica para

apreciato e emissio de parecer quanto a regularidade do pedido,

por6m, nio foi juntado ao processo a Minuta do Termo Aditivo, nem

tampouco a dotaÿao orgamentaria.

II- ANALISE JURfPICA

4. A Lei n.e 8.666, de 1993, preve em seu artigo

65, inciso II, alfnea "d", a possibilidade de alterato contratual,

objetivando a manutengSo do equilibrio econdmico-financeiro inicial

do contrato, vejamos:

"Art. 65. Os contratos regidos por esta lei poder3o ser alterados, com

as devidas justificativas, nos seguintes casos:
(...)

II- por acordo das partes:

(...)

d) para restabelecer a rela?io que as partes pactuaram inicialmente
entre os encargos do contratado e a retribuigao da administrate para

a justa remunerate da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a

manutento do equillbrio econdmico-financeiro inicial do contrato,

na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis pordm de
consequdncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da executo
do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato

do principe, configurando alea economica extraordiniria e

extracontratual." (grifo nosso)
5. A Clausula Ddcima Primeira do Contrato n* 17/2012 (fl. 247)

preve o seguinte:

"11.1 Fica estabelecido que as partes podem revisar o presente

contrato a qualquer tempo ocorrendo fato imprevisivel que onere
excessivamente urn dos contratantes a ponto de impedir o
cumprimento do objeto pactuado."

6. A Constituito da Republica Federativa do
Brasil de 1988 erigiu a garantia ao equillbrio econdmico-financeiro 3

condito de norma fundamental, na forma do artigo 37, inciso XXI, que
estabelece:
Art. 37. A administrate publica direta e indireta de qualquer dos
Poderes da UniSo, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios
obedecer3 aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiencia e, tambdm, ao seguinte:
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[...]

XXI - ressalvados os casos especificados na legislate, as obras,

servi?os, compras e alienates serao contratados mediante processo

de licitato publica que assegure igualdade de condiÿSes a todos os

concorrentes, com cteusulas que estabelegam obrigagoes de

pagamento, mantidas as condicoes efetivas da proposta, nos ter da lei,

o qual somente permitirS as exigdncias de qualificato tecnica e

econdmica indispensSveis a garantia do cumprimento das obrigaÿoes.

7. A norma constitucionalnio utiliza a expressao

"equilibrio econdmico-financeiro", mas refere-se a "manutento das

condi?oes efetivas da proposta, nos termos da lei". Mas a doutrina

contempla denominates variadas de institutes ligados a este

comando constitucional, tais como reequilibrio economico-financeiro,

revisao, recomposito, reajuste, realinhamento, repactuagao,

atualizato e corret0 monetaria.

8. Mar?al Justem Filho preceitua que o equilibrio

econdmico-financeiro tern o mister de preservar o prdprio interesse

publico subjacente ao contrato publico. Nesse contexto, proclama sua

doutrina:

"A tutela ao equilibrio economico-financeiro dos contratos

administrativos destina-se a beneficiar a propria Administrate- Se os

particulares tivessem de arcar com as conseqiiencias de todos os
eventos danosos possiveis, teriam de formular propostas mais

onerosas. A Administrate arcaria com os custos correspondentes a

eventos meramente possiveis - mesmo quando inocorressem, o
particular seria remunerado por seus efeitos meramente potenciais."

JUSTEN FILHO, Mar?al. Comenterios a lei de licitates e contratos

administrativos. 12* ed.,S3o Paulo: Dialetica, 2006.

9. Acerca dos requisites para a aplicat0 de
reequilibrio econdmico-financeiro, Maria Sylvia Zanella Di Pietro
(1999, p. 262) disserta:

"Aliada essa norma aos principios ja assentes em doutrina, pode-se
afirmar que sio requisites para restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, pela aplicat° da teoria da
imprevisao, que o fato seja:

1. imprevisivel quanto d sua ocorrdncia ou quanto £s suas
conseqiiencias;

2. estranho a vontade das partes;

3. inevitavel;

4. causa de desequilibrio muito grande no contrato.
[...]
Se for fato previsivel e de conseqiiencias calculaveis, ele £ suportavel
pelo contratado, constituindo alea econdmica ordinSria; a mesma
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condusio, se se tratar de fato que o particular pudesse evitar, pois nio

sera justo que a Administrate) responda pela desidia do contratado;

s6 o desequilibrio muito grande, que torne excessivamente onerosa a

execute para o contratado, justifica a aplicagio da teoria da

imprevisao, pois os pequenos prejuizos, decorrentes de m3 previsao,

constituem alea ordiniria nio suportivel pela Administrate- AI4m

disso, tern que ser fato estranho a vontade das partes: se decorrer da

vontade do particular, responde sozinho pelas conseqtiencias de seu

ato; se decorrer da vontade da Administrate, cai-se nas regras

referentes a alea administrativa (alterato unilateral e teoria do fato

do pr(ncipe)."

10. No tocante a demonstrate analitica do

aumento dos custos, em que pese juntada dos documentos

denominados "Planilha de Custos e Formate de Pre?os; Memoria de

Cilculo e Resumo por Efetivo", fls.1572-1577, nio houve apreciato

dos referidos documentos para verificar se as informates sio

suficientes para comprovar a variato dos custos do objeto contratual,

possibilitando o deferimento do pedido de repactuato-

11. Nesse sentido, recomenda-se, para atender

a exigencia legal, que os documentos citados acima sejam submetidos
a apreciato de profissional da area contabil com a finalidade de

constatar a variate dos pre?os alegada pela contratada, juntando-se

aos autos parecer tecnico contabil.

12. Depreende-se do texto sobre a

"Repactuagdo de Contratos de Prestagao de Servigos de Execugdo

Continuada" do Advogado da Uniio, Jorge Alexandre Moreira,

eletrdnico:
www.aqu.qov.br/page/download/index/id/12190325. que o
pretendido reequilibrio econdmico financeiro deveri ser formalizado
por meio de Termo Aditivo, senao vejamos:

do enderegoconstante

A recomposito de pre?os (reequilibrio economico-financeiro) nao e
automatica, depende da demonstrate cabal de um fato imprevisto e
imprevisivel, e tanto pode ser provocado pela Administrate como
pelo contratado; nio esti adstrita a qualquer interregno minimo,
devendo recompor a equa?io economico financeira a partir do evento

que modificou essa rela?ao;por nao ser um procedimento automitico,
implica em alterato contratual, que deve ser materializada
mediante termo aditivo (...)."

III-CONCLUSAO
13 . Diante do exposto, do ponto de vista

estritamente juridico, esta Assessoria Juridica manifesta-se pela
viabilidade do pedido de reequilibrio econdmico-financeiro e &
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consequente aditivagio do contrato desde que proceda &

regularizagao do procedimento. Para tanto se faz necessario:

a) Juntar aos autos a dotagao orgamentSria e a autorizagio para o

acrescimo contratual, emitida pela autoridade competente para

celebrar o contrato, nos termos do art. 57, §29, da Lei de LicitagOes;

b) Juntar aos autos parecer tecnico contabil em atengao aos itens 9 a 11

deste parecer; e
c) Formalizar o reequilfbrio economico-financeiro por meio de Termo

Aditivo.
t o parecer que submeto a elevada considerag3o

superior.

Brasilia -DF, 09 de novembro de 2015.

KARLA DIAS FAULSTICH ALVES
Advogada do CAU/DF - OAB/DF 27970

A instabilidade dos custos com transporte tambem gera dificuldades para a contratada. Ora, a

execugao e fiel fiscalizagao do contrato depende de logistica e, convem mencionar, que tais custos nao

estavam delineados quando da composigao dos calculos na proposta em questao.
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FOLHA DE S.PAULO
*

Petrobras aumenta preÿo de diesel
e gasolina na refinaria
Valores entram em vigor ja nesta quinta-feira (1)

oo© oo
31.jul.20l9 as 19K33

Atuatizado. 31.jut.2019 as 21h13

ERRAMOS

Diego Garcia

RIO OE JANEIRO A Petrobras anunciou que a partir

desta quinta-feira (1) os pieces da gasolina e do

diesel serao reajustados, com aumento em

ambos.

A gasolina tera um reajusie m£dio de R$ 0,0658,

enquanto o aumento no diesel ser4 de R$ 0,0757.

Saliente-se que, nos ultimos meses, os custos com combustivel oneraram sobremaneira a

sociedade em geral e, atingiram,como nao poderia deixar de ser,a contratada.

3.3 Impacto nos recolhimentos efetuados pela Cooperativa

Os aumentos suportadospelaCooperativa impactamdiretamentena tributagao aque e submetida

a cooperativa, especialmente porque possui, atualmente, funcionarios registrados, alem de efetuar o

recolhimento ao INSS que incide sobre a sua remuneraÿao bruta. Assim, a entidade retem o valor do

cooperado e o repassa ao orgao previdenciario. Ocorre que, com o aumento imprevisto dos repasses,

aumentou-se, tambem o recolhimento previdenciario de cada cooperado e,mais uma vez,

v¥w
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observa-seumimpactoconsideravelnoorÿamento dacooperativaqueinterfere tantonasuaatuagao junto

k Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas tanto em outras localidades onde prestaservÿos.

No caso do cooperados cujos reajustes acompanharam a alteragao do salario minimo, observou-

se uma elevaÿao de 4,62% (quatro inteiros e sessenta e dois centesimos por cento) nos recolhimentos de

cada cooperado individualmente considerado, o que acarreta, tambem neste aspecto, um dnus a ser

suportado pela contratada

Diante disso, faz-se necessario, em carater de urgencia,promover os reajustes necessarios e aptos

a restabelecer o equilibrio economico afetado pelos constantes aumentos nos mais diversos segmentos e

que influenciaram diretamente a tributaÿao incidente sobre a cooperativa contratada

3.4Da necessidadederealinhamento dosrepassesaos profissionais correlatosao contrato

emquestao

Diante da atual conjuntura e da reformulatpao dos valores, ha que se apontar a necessidade de

realinhamento nos valores repassados as categorias abrangidas pelo contrato, bem como, nao sao mais

praticados os valores da epoca da contrataÿao para itens de fardamento e utensflios indispensaveis a

execuÿao do trabalho. As tabelas em anexo indicam os valores atualmente praticados e, logo em seguida,

trafa uma projefao dos valores a serem adequados considerando o mercado de trabalho e as convenÿoes

coletivas de trabalho queabarcam a categoria.

Diante da necessidade demelhoria aos socios cooperados,urge que se promovaa adequaÿao com

a finalidade de promover o equilibrio que foi, de certo modo, abalado em desfavor da contratada, e,

tambem, sob a perspectiva de se evitar maiores prejuizos ao particular e, ao mesmo tempo, manter os

servi£os executados em favor da Administraÿao Publica.

4. DO DIRE1TO AO REEQU1LIBRIO E NECESSIDADE DE ADEQUA£AO ECONOMICO

FINANCEIRA

E consabido que os contratos administrativos contemplam a equaÿao que estabelece de

forma equilibrada a prestaÿao (encargo) do contratado e a contraprestafao pecuniciria da

Administraÿao Publica. Cuida-se, a rigor, da denominada equaÿao economico-fmanceira, que por

forpa constitucional deve ser mantida durante toda a vigencia do contrato. Assim, a Constituiÿao

Federal de 1988 estabelece no artigo 37 inciso XXI que:

to
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"Art 37. XXI — ressalvados os casos especificados na legislagao, as obras,

servigos, compras e alienates serao contratados mediante processo de

licitagao publica que assegure igualdade de condigoes a todos os

concorrentes, com clausulas que estabelegam obrigagdes de pagamento,

mantidas as condigoes efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual

somente permitira as exigencias de qualificagao tecnica e economica

indispensdveis a garantia do cumprimento das obrigagdes."

Infere-se, portanto, que o Texto Constitutional, ao estabelecer a obrigatoriedade de

clausulas que disponham sobre as obrigaÿoes de pagamento, mantidas as condigoes efetivas da

proposta, prescreve norma cogente que impoe o equilibrio entre o encargo do particular e a

contraprestaÿao da Administraÿao Publica. Em outras palavras, as clausulas economicas trafam o

equilibrio entre a remunerafao a cargo da Administrafao contratante e o custo da entrega do

objeto pelo particular contratado. Este equilibrio protegido inclusive por dispositivo da lei de

licitafao, constitui postulado importante para se evitar o enriquecimento sem causa de qualquer

dos contraentes. Por estas razoes, as clausulas economicas nao podem ser alteradas

unilateralmente pelo ente publico.

A proposito, Eduardo Seabra Fagundes, ao distinguir as clausulas economicas das

clausulas regulamentares, sustenta com maestria que as primeiras nao se submetem ao poder da

Administrate de alterar unilateralmente o contrato, in verbis:

poderiamos entrar em um campo talvez mais fertil do contrato

administrative, que diz respeito a distingao entre especies de clausulas, o

que redundaria ou que teria consequenciasafaculdade de a Administragao

alterar as clausulas de uma dessas especies. 0privilegio administrative que

confere essepoder a Administraÿao nao Ihe confere,porem, integralmente.

As cldusulas seriam regulamentares, ou de servifos, e econdmicas. As

clausulas regulamentares ou de servifos disciplinariam a execugao do

objeto do contrato, enquanto as econdmicasgarantiriam o que se costuma

chamar de equagao financeira do contrato, ou seja, a retribuigao que o

contratanteparticular tern o direito de esperar.
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Se a Administragao & licito alterar unilateralmente, sem ouvir o outro

contratante ou sem depender da sua concorddncia, as cldusulas

regulamentares ou de servigo nao tem, no entanto, nenhum direito, ainda

que inspiradasno maisalto interessepublico, de alterar em seu beneficio as

cldusulas chamadas economicas; ou seja, nao tem o direito de reduzir o

prego da obra,porque convem ao interessepublico dispender menos com a

sua prestagao ou reduzir a tarifa de determinado servigo publico, porque

convem baratea-lopara a populacc7o." (FAGUNDES, 1985,p. 14).

Outrossim, Jesse Torres e Marines Dotti enfatizam a intangibilidade das cldusulas

economico-financeiras, e o trecho a seguir:

"Todas as alteragdes nas cldusulas regulamentares ou de servigo originais

devem assegurar a intangibilidade das cldusulas economico-financeiras
(prego) e monetdrias (atinentes a corregao e reajustes), caso essas

alteragdes desequilibrem a relagao encargo/remuneragao inicialmente

estabelecida. Ao mesmo tempo que a Administrate Publica cabe a

prerrogativa de alterar unilateralmente clausulas de servipos de seus

contratos. em contrapartida. ao contratado assiste o direito a

manutencao do equilibrio economico-financeiro em face das

modificaÿoes impostas merce do use da prerrogativa (Lei n° 8.666/93,

art. 58, §§1° e 2°)." (PEREIRA JUNIOR e DOTTI, 2009). (Grifos nossos)

Prosseguem os autores destacando que o equilibrio economico-financeiro configura

direito subjetivo do contratado assegurado pelo art. 37, XXI, da Constituiÿao Federal, veja-se:

"0 direito ao equilibrio economico-financeiro nao pode ser tisnado sequer

porforca de lei, dado seresta submissa, necessariamente, ao art 37, XXI, da

Constituigao da Republica, segundo o qualobras, servigos e compras serao

contratados com clausulas que estabelegamobrigagoes de pagamento,

mantidas as condigoes efetivas da proposta, ou seja, assiste ao contratado

o direito a manutengao da equagao economico-financeiro
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