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SOLICITAQAO DE DESPESA E CONTRATAQAO

Secretaria Municipal de Administrate)Secretaria:

Departainento de ContratosDepartamento:

Ciro Ricardo Muthe da SilvaNome do Requisitante:

3288-8602Cargo/Fungao: Gestor de Contratos e Registro de Pregos

Fonte de Recurso (Tesouro, Convenio, etc.): ( X ) Tesouro ( ) Convenio ( ) Tesouro e Convenio ( ) Outro:

ou contratadoa ser

IRenovato do contrato com solicitato de reequilibrio economico e financeiro

Solicltada

Oetalhamento Quantidade Valor Unitario Valor Mensal Valor 12 MesesItem

Servigo de Apoio a Atividade Admmistrativa e Financeira R$2 344.35 R$773 635.50 R$9 283 626.0001 330

Servigo de Apoio a Deslocamento e Entrega de Documentos02 R$2.304.21 RS380.194.65 R$4 562 335.30165

Servigo de Apoio a Logistica e Sistema de Informagao03 R$2 144,31 R$471 748,20220 RSS.660 97&.4U

R$1.625.578ÿ5] R$19.506.940.20TOTAL OO CONTRATO

A Secretaria Municipal de Administrate do Municipio de Lauro de Freitas, orgao integrante da Administrate Direta do Poder Executive
Municipal, apresenta justificativa para a renovate do contrato de n" 023/2019 fundamentada no Artigo 57, Inciso II da Lei 8.666/93 om -

reequilibrio economico 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 Prestato de Servigos Gerais, mscrito no CNPJ n’13 419 900/000 ’-33
referente a Contratato de pessoa jurldica especializada na prestato de servigos admmistrativos financeiro deslocamentcis em.-ega .:.

documentos. logistica e sistemas de informagOes as necessidades de atfvidades meio, operacionais nas Areas administrativas, infraestrutura
servigos gerais, alimentat°- reparo. manutengao conservagao, lnnpeza de predios publicos condugao de veiculos e outre? vsaqao o

adequado funcionamento das secretanas municipals e seus org3o Tai solicitagao configura-se pela necessidade da service para at~r i

necessidades de todas as Secretarias do Municipio de Lauro de Freitas Assim, diante da necessidade da continuidace da presragao :

servigo, sem quaisquer mterrupgdes encaminhamos a presente sotictato de renovate

de AprovagSo:

Solicitante Secretario(a)

Solicitado apos observada a Legislato Publics e os procedimentos instituidos pela UR

De acordo com a solicitagflo, autorizamos a •j; :.K SO v

process© e o seu encaminhamento a Coordenagdo de

Contratos para providencias e tramites pro:sd;menta:s

L Aillon FlorSncio dos Santos

Sro Ricardo Muitoe
GestOf de ContratG$(S.R.F

PWILF/SECAD
JVIat. 78596

Assinatura cl Identificag Secretario(aj

Lauro de Freitas/Ba. 03 de Fevereiro de 2020



Wm PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASa
JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Administragao, orgao integrate da Administragao Direta do Poder Executivo do Municipio de

Laura de Freitas, apresenta justificativa referente a renovagao de contrato administrative de n° 023/2019, celebrado
com a empresa COOPSERBA - Cooperativa do Trabalho e Prestagao de servigos gerais, que tem por objeto a
Contratagao de pessoa juridica especializada na prestagao de servigos administrativos, financeiro, deslocamentos,

entrega de documentos, logistica e sistemas de informagoes. as necessidades de atividades meio, operacionais nas
areas administrativas, infraestrutura, servigos gerais, alimentagao, reparo, manutengao, conservagao, limpeza de
predios publicos, condugao de veiculos e outras, visando o adequado funcionamento das secretarias municipais e seus
orgSo.

Inicialmente, deve ser ressaltado que o objeto do contrato tem 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 otimizagao a prestagao de servigo de areas
nao finalisticas, sendo eles - atividades administrativas e financeiras, deslocamento e entregas de documentos e
logistica e sistema da informagao, 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 urn 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 administrative, de
modo que sua interrupgao possa comprometer a prestagao de urn
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. 0 procedimento administrative perquirido tem
como objetivo a renovagao do contrato administrative 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 tem 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.

l

CONTRATOS,PMLr
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASiJyf;
Assim, submeto autorizar a presente justificative do prosseguimento do feito a autoridade competente, que e o

Secretario Municipal de Administrate.

Ciro Ricardo wfthe da Silva

Mat: 76588

Gestor de Contratos

Laura de Freitas, 16 de Janeiro de 2020.

Autorizo o prosseguimento

do feito nos termos acima.

Ailton Florencio dos Santos
retario Municipal de Administragao

Laura de Freitas, 16 de Janeiro de 2020.
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Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA

Ref.: Pregao Presencial 052/2017.

OBJETO: Contratacao de Pessoa Juridica Especializada na Prestafao de Servifos Administrativos, Financeiro, Deslocamentos, Entregas de

Oocumentos, Logistica e Sistemas de Informafdes as Necessidades de Atividades Meio, Operacionais nas Areas: Administrativa, Infraestrutura,

Servicos Gerais, Alimentaÿao, Reparo, Manutenÿao, Conservaÿao, Limpeza de Predios Publicos, Conduÿao de Veiculos, e outros, visando o

adequado Funcionamento das Secretarias Municipals e seus 6rgaos desta Prefeitura, Conforme Termo de Referenda e Planilha Discriminative
Neste Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de Administrate.

0001-33*118.419ÿ91 a dt*
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Repouso

Remunerado
(8.33%)

Pis/Cofins
(3,65%)

Base de

Cilculo

Utensilios
OESCRIMINAfAO Fates (3%)ITEM UNIDADE Quant. Remunerate) ISS (5%) Taxa Adm(U%) V. Unitirio(RS) Valor Total (R$)

(2%)

Services de Apoio a Atividade

Administrativa e Financeira.
R$ 75,55Profissional R$ 121,34 R$ 43,70R$ 1456,70 R$ 1.621,74 R$ 103,49 R$ R$ 2.069,871 330 R$ 41,40 R$ 683.057,10227,69

Services de Apoio a Deslocamentos e

Entregas de Documentos. RS 1.431,76Profissional R$ 42,95 RS 74,26RS 119,27 RS 1.593,98 RS 101,722 165 RS 2.034,43RS RS 40,69223,79 RS 335.680,95

Servi;os de Apoio a Logistica e

Sistemas de Informates Profissional RS 1.332,40 RS 110,99 RS 39,97 RS 1483,36 RS 69,10 R$ 94,66220 R$ 37,863 R$ 208,26 RS 1893,25 RS 416.515,00

VALOR TOTAL MENSAl RS 1.435.253,05

VALOR TOTAL 12 MESES R$ 17.223.036,60

Valor Total Mensal: Um milhao quatrocentos e trinta e cinco mil duzentos e cinquenta e tres reais e cinco centavos.

Valor Total Global: Dezessete milhoes duzentos e vinte e tres mil trinta e seis reais sessenta centavos.

DECLARACOES:

a) A proposta de Preÿos tern validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da reuniao de do Pregao;

b) A licitante DECLARA que atende todas as caracteristicas minimas descritas no objeto licitado, conforme planilha e condiÿoes integrantes

do Termo de Referenda, sob pena de no caso do nao atendimento das mesmas, serem aplicadas todas as san(des cabiveis;

c) A licitante DECLARA, que em a Proposta de Pre?os apresentada INCLUI TODOS OS IMPOSTOS para a fiel execuÿao do servifo, inciusos

todas as despesas com transporte, encargos fiscais, comerciais, previdenciarios e trabalhistas, e quaisquer outros pertinentes ao objeto

licitado;

d) A licitante DECLARA, que acatara o pagamento da Administraÿao conforme Edital, ao tempoÿgjÿiQfiÿoÿfiÿfi
COOPSCrtBA

trabaljbÿl
serviÿoVIfjW'

Rua Jackionf

|riÿÿ)licitante:

® «p«clflcio
B. Prado, N°35J

Bairro Recreio.
CtP.l 45020-710

Vitbrla da Conqulsia-BA
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Banco: 756-Sicoob

Agenda: 3226

Conta Corrente: 10.910-0

.18.419.900/0001-331
COOPSERBA - Cooperative du

trabalho e preaRat»o do

Rua jacksc>n B. prado, da Conquista/BA,10 de Janeiro de 2018.
p.r™so”o-71o
a da Conqulnt

CE
Vlt6rl> a-BA |
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COOPSERBA -COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO DE SERVIC0S GERAIS E ESPECfFICOS
CNPJ.18.419.900/0001-33
LAILA LIMA DE ALMEIDA

PRESIDENTE
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O a <COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAQAO DE SERVIQOS GERAJS E ESPECiFICOS
CNPJ: 18.419.900/0001-33

AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA, 467, SALA 122, CENTRO EMPRESARIAL PITUBA, PITUBA, SALVADOR - BAHIA
CEP: 41.830-000

Requerimento de Reequilibrio Economico e Financeiro do Contrato n° 023/2019,Pregao Presencial n® 052/2017

REPOUSO

REMUNERADO

(8,33%)

PIS/
REMUNERAQAO

BASE

TAXA ADM.

(14%)

UTENSILIOS VALOR TOTAL

UNITARIO
DESCRIMINACAO UNIDADE QUANT. FATES (3%)BASE COFINS

(3,65%)

ISS (5%)ITEM VALOR TOTAL
(3%)

SERVIGOS DE APOIO A ATIVIDADE

ADMINISTRATE E FINANCEIRA
PROFISSIONAL 330 1.840,65 153,33 1.993,98 83,84 102,001 139,73 391,25 83,84 2.794,65 922.233,32

SERVIGOS DE APOIO A DESLOCAMENTO

E ENTREGAS DE DOCUMENTOS
PROFISSIONAL 165 1.808,97 150,69 1.959,66 82,40 100,252 137,33 384,52 82,40 2.746,54 453.179,31

SERVIQOS DE APOIO A LOGISTICA E

SISTEMA DE INFORMAQpES
PROFISSIONAL 220 1.683,89 140,27 1.824,153 76,70 93,32 127,83 357,93 76,70 2.556,63 562.457,71

VALOR TOTAL MENSAL R$ 1.937.867,34 (Hum milh§o, novecentos e trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos).

VALOR TOTAL 12 MESES R$ 23.254.408,08 (Vinte e tres milhdes, duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oito reals e oito centavos)._

EdilaneAlves dos Santos
QPl- 052 04 !.775-58

Aux. Administrative

hdb&c, u#o

REPRESENTANTE LEGAL

Cooperativa de Trabalho e Prestagao de Servigos Gerais e Espect'ficos - COOPSERBA

CNPJ n" 18419900/0001-33 Us.41y.yuu/uuyi-iil
* IMBKHC ? »tan?AoC00P5ERW -

DE SEWÿOIGEMIS E KFIClWCM

Av. Wi»n#tl0iM0«8liv8. 4«t,SL ’22

Centro EmprwAnal, Piiuba
CEP;41 »30.000

SALVADOR- BA Ji

. . *



Lauro de Freitas/Bahia,13 de Janeiro de 2020.

A PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS/BA

Aos cuidados do Secretario de Administrate

Ilmo.Sr. Ailton Florencio

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

C00PERATIVA DE TRABALH0 E PRESTAgAO DE SERVigOS GERAIS E ESPEClFICOS -

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 eplgrafe no sentido de MANTER O

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVigOS N° 023/2019. Contudo, faz-se necessario o

estabelecimento, de forma urgente, do REEQUIL1BRIO ECONOMICO E FINANCEIRO. conforme

razoes e planilhas 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 disposifao

para quaisquer esclarecimentos necessarios.

Lauro de Freitas, 13 de Janeiro de 2020.

(/jd nJ? MkneAlves dos Santos
Aÿ°5.2041-775-58

Admimstrat/vo
&UHo cijQO

Representante Legal
Cooperativa de Trabalho e Presta?ao de Servi?os Gerais e Espedficos - COOPSERBA

CNPJ n° 18419900/0001-33

OOWWTIW W TRIHIIHOI
COOPSERBA - Cooperati\’a de Trabalho e Prestaqao de ServiQos Gera f8$IS(fiftW4WlCIFlC0S

Av. Manoel Dias da Silva, 467 si 122, Centro Empresarial Pituba - 467, 8L 122

VLWD<w-BA
I
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A PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS/BA

DAS RAZOES PARA A IMPLEMENTACAO DO REEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO

. BREVE RELATO DO CONTRATO ADM1NISTRATIVO

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

Gerais e Esperificos - COOPSERBA sagrou-se vencedora em certame neste municipio, conforme

Pregao Presencial n° 052/2017, cujo objetivo foi a contrataÿao de pessoa juridica especializada

na presta$:ao de serviÿos administrativos, financeiros, deslocamentos, entregas de

documentos, logistica e sistemas de informaÿoes £s necessidades de atividade de meio,

operacionais nas areas: Administrativa, infraestrutura, serviÿos gerais, alimentaÿao,

reparo, manutenfao, conservaÿao, limpeza de Prÿdios publicos, conduÿao de veiculos, e

outros , visando o adequando funcionamento das secretarias municipais e seus orgaos

desta prefeitura municipal de Lauro de Freitas/BA , do tipo menor preÿo global, conforme

especificaÿoes no termo de referenda e quantitativos estabelecidos

Embora o certame tenha ocorrido em 08 de janeiro de 2018, a ata de registro de preÿos

com validade de 12 meses apenas foi assinada em 22 de fevereiro de 2018, conforme demonstra

diario oficial do municipio e documentos acostados.

Em 18 de fevereiro de 2019, considerando a iminencia de vencimento da ata de registro

da proposta anteriormente mencionada, foi celebrado o Processo Administrative 00601/2019,

mantendo-se, contudo, todos os termos da mencionada ata, sem quaisquer alteraÿoes 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 prestaÿao do

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

\fO
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

CONTRATOS/F,..

v-%



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

repasse de produgao tao pouco com os beneficos alcangados 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 comprovagao real da ocorrencia de fatos

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

execugao do ajustado. Em outras palavras, o contrato nao pode onerar consideravelmente uma

das partes, dal 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 equillbrio 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 DistritoFederal 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 alienates serao contratados mediante processo de licitagao

publica que assegure igualdade de condigdes 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 indispensÿveis a garantia do cumprimento das obrigagoes

(grifos nossos).

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

&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

CONTRATOS.P,
PMG: JC
AS3: (b



economico-financeiro", mas refere-se ci "manutenÿao das condifoes efetivas da proposta, nos

termos da lei". Mas a doutrina contempla denominates variadas de institutos ligados a este

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

reajuste, realinhamento, repactuacao, atualizafao e correfao monetaria.

Existem posicionamentos doutrinarios norteadores que esclarecem a necessidade da

utiliza£ao pratica do referido instituto, ja que se considera a importancia de manuten?ao das

condiÿoes efetivas da proposta.Assim, o contrato devera ser exeqiiivel sem representar onus para

qualquer das partes envolvidas.

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

preservar o proprio 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,

Marfal. 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 equate

economico-fmanceira, 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:

[...]

*COOPSERBA - Cooperativa de Trabalho e PrestaQao de Servi<;os Gerais e Especificos

Av. Manoel Dias da Silva, 467 si 122, Centro Empresarial Pituba - Pituba, SSA/BA

CONTRATOS/r,
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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 equilfbrio economico-financeiro inicial do contrato, na

hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis. ou previsiveis porem de

consequencias incalculaveis. retardadores ou impeditivos da execute

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

principe. configurando alea economica extraordinaria e

extracontratual. (grifos nossos).

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

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

nos documentos anexos com destaque de prefos demonstrando flagrantemente enormes

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

atuais. 0 requisito do impedimenta na execute do contrato £ representado pela onerosidade

excessiva sofrida pela requerente de modo que a continuidade dos servÿos traz prejuizos

imensuraveis a licitada. A alea economica extraordinaria e extracontratual tambem 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) elevate 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 Preÿos e considerado termo inicial); c) vinculo de causalidade entre o evento

ocorrido e a majoraÿao dos encargos da empresa; e d) imprevisibilidade da ocorrencia do evento.

A solicitaÿao de reequilibrio 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 execuÿao do contrato. Para fins de

COOPSERBA - Cooperativa de Trabalho e Prestacjao de Serviÿos Gerais e Especificos
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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 negocia9oes junto aos fornecedores, observadas as

disposiÿoes contidas na alinea “d" do inciso II 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) Prefos registrados

tornaram-se superiores aos praticados no mercado (art 18, do decreto n9 7.892/13); e, 2) Preÿos

de mercado tornaram-se superiores aos preÿos registrados- ou seja, prefos registrados

encontram-se inferiores aos praticados no mercado (art.19, do decreto n9 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 nacional de cooperativismo, institui seu regime juridico tendo como principios

basilares a adesao livre e a gestao democr&tica.

No sistema cooperativista, os cooperados tSm 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, orgao 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

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

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

o que pode ser facilmente percebido atraves das suas praticas institucionais.
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Convergindo com as necessidades de seus associados. a contratada mantem uma sene de

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

melhoria na prestagao do servigo. mas, em contrapartida. gera custos a instituicao. custos estes

que se elevaram de modo a causar desequilfbrio na prestagao do servigo contratado, Os

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

trabalho. titulos de capitalizagao. 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.

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 Convengoes

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

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

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

De acordo com o inciso 1, 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 ks

atividades desenvolvidas”.

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

ao que fora estatuido sem que houvesse qualquer reajuste de valores junto a Administragao

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

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

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

E cedigo que, a cada ano, ha reajuste no salario minimo, conforme vastamente noticiado

nos mais diversos veiculos de comunicagao.

&
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

CQNTRATOS/PMLr
PMG: __
ASS: &



D.O.U.NORMA LEGALVALOR MENSAL

MP 916/2019 (a ser reeditada) 31.12.2019R$ 1.045,0001.02.2020
Decreto 9.661/2019 01.01.2019R$ 998,0001.01.2019

Decreto 9.255/2017 29.12.2017R$ 954,0001.01.2018

Decreto 8.948/2016 30.12.2016R$ 937,0001.01.2017

O inicio do procedimento licitatorio ocorreu em 2017, quando o salario mi'nimo era de R$

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

contratada vivenciou novo reajuste. Ademais, como resta demonstrado, novo reajuste j& foi

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

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

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

cento), sendo que tal previsao de ajuste nao foi incluida na composigao de pregos constante na ata

do PP n° 052/2017.Desde as alteragoes do inicio do ano, a contratada vem arcando com os custos

provenientes das alteragoes 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 a

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

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

diretamente no orgamento da entidade, que valora a sua proposta de acordo com os pregos

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

determinagao 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 beneficios repassados aos cooperados

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

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

institucionais. Urn deles e o auxilio alimentagao. Fundamentalmente, o beneficio encontra-se

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

compoem a cesta basica foram afetados com aumento consideravel. Pesquisa realizada pelo
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Departamento Intersindical de Estati'stica e Estudos Socioeconomicos - D1EESE, em marfo 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 beneficios.

4 4* > l0 0*
s — B W* • 9 ®

ECONOMIA

Custo da cesta basica aumenta em
9 das 18 capitals pesquisadas em
janeiro

n + a e

- «

m
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IVALE DO PARAIBA E REGIAQ

Cesta basica sobe 5f45%
em margo no maior
aumento em 23 anos
Informagao foi divulgada nesta segunda-feira
(8) pelo Nupes. Os hortifruti foram os VilOes'

dos pregos.

Por G1 Vale do Paralba e Regiao

06/04/2019 14h35 Aiualÿado HA 4mcscs

- n

r44

A simples analise dos dados abaixo corrobora a elevagao dos custos com cesta basica,

especialmente no ano de 2019:

Gasto Mensal - Total da Cesta

Salvador

10-2017 318,31

11-2017 315,98

12-2017 316,65

01-2018 333,98

02-2018 336,59

322,8803-2018

04-2018 325,42

'Sen
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Gasto Mensal •Total da Cesta

Salvador

327,5605-2018

333,0006-2018

321,6207-2018

311,9208-2018

315,8609-2018

331,0210-2018

330,1711-2018

343,8212-2018

353,4301-2019

362,9302-2019

382,3503-2019

396,7504-2019

392,9705-2019

384,7606-2019

372,2507-2019

Fonte: DIEESE

Mais uma vez, a instituifao 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.

Na mesma senda, em abril do presente ano, a Agenda Estadual de Regulaÿao de Servifos
Publicos de Energia,Transportes e Comunicafoes da Bahia (Agerba) divulgouosnovos valores praticados

nos transportes coletivos no munidpio de Lauro de Freitas e adjacencias.
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bahia.ba Q.

DAtllA

Publlcado am 02/04/20His 19H05

Passagem de onibus em
Lauro de Freitas e Simoes
Filho sobe para R$ 4
Regioes Integram o Anel 1 do sistema de

transpose metropolitano, cujo valor atual
da tarifa e de R$ 3.70

Rayllanna Lima

oatm

»1UsS
STLp Vi

Fotoc (itpintluckniJure. CltihM-

0aumento foideR$ 0,30 (trintacentavos).Todavia,quando seconsidera onumero de cooperados

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 serviÿos prestados. 0s reajustes oneram o

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

da contratagao.

0s reajustes no mercado tern representado um verdadeiro entrave ao bom fimcionamento da

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

vantagens e proporrionando-lhe, com toda a transparency posslvel, a gestao responsavel da instituiqio.

Ocorre que a cooperativa vem suportando os aumentos sem que haja alterafao da proposta inicial, o que

nao pode permanecer diante da atualconjuntura.

Pareceres juridicos emanados de orgaos publicos ja pugnam pela necessidade de

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

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

Assunto: Pedido de reequilibrio economico financeiro

Ementa: Direito Administrative. Pedido de reequilibrio econdmico

financeiro ao contrato CAU/DF n8 017/2012-PHOENIX COMÿRCIO E

SERVICO DE LIMPEZA LTDA.

i-RELAT6RIO
Senhor Presidente,

1. Vem a exame desta Assessoria Juridica o

Despacho ns 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 n2 017/2012,

motivado pela ultima alteragio das tarifas do transporte publico

estabelecida pelo Governo do Distrito Federal.

2. 0 pedido de reequilibrio econdmico financeiro foi feito por

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

2015, protocolado sob o n9 304543/2015, em 01/10/2015 (fls. 1568-

1577 do VOL VIII), e foi instruido com a Planilha de Custos e Forma?3o
de Pre?os - PEDIDO DE REEQUILlLBRIO e com copia do Di3rio Oficial

do Distrito Federal - EdigSo Extra, datado de 18/09/2015. Do Oficio

extraimos:
"(...)

II -DO PEDIDO

Como visto acima, ha permissivos legais nos Como visto acima,

ha permissivos legais nos institutos que regem os processos licitatdrios
bem como cumpre dizer ainda que existe previsSo contratual quanto

3 aplicagao do restabelecimento do equilibrio, devido sua origem ser

constitucional.

Os valores apurados com o Decreto n.s Decreto n.? 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
ocorrincia do fato gerador do reequilibrio. (grifo nosso)

Visando 3 preval§ncia da boa parceria firmada desde a
assinatura do contrato em questao, assim como da qualidade e

excelencia que sempre primou, clama a contratada pelo deferimento
de seu pleito consistente no restabelecimento das condi$6es
inicialmente contratadas.

Isto porque admitir entendimento em contrario e o mesmo que
admitir o enriquecimento sem causa justa por parte da administrate,
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que estaria remunerando a menor por prestagao de servigos cujos

custos reais s3o superiores. Tudo em detrimento do contrato.

Diante do exposto, requeremos a V. Sj 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 documentagao comprobatoria anexa a este."

3. 0 feito vem a esta Assessoria Juridica para

apreciag3o e emissao de parecer quanto a regularidade do pedido,

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

tampouco a dotagio orgamentiria.

II- ANALISE JURlDICA

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

65, inciso II, alinea Hd", a possibilidade de alteragao contratual,

objetivando a manutengao do equilibrio economico-financeiro inicial

do contrato, vejamos:

"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 relagao que as partes pactuaram inicialmente
entre os encargos do contratado e a retribuigao da administragao para

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

manutengao do equilibrio economico-financeiro inicial do contrato,

na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porem de

conseqiiencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao

do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato
do principe, configurando alea economica extraordin3ria e

extracontratual." (grifo nosso)

5. A Clausula Decima 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 Constituigao da Republica Federativa do
Brasil de 1988 erigiu a garantia ao equilibrio econdmico-financeiro 3
condig3o de norma fundamental, 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 Munidpios
obedecer3 aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiencia e, tamb£m, ao seguinte:

Jr[...]
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XXI - ressalvados os casos especificados na legislate, as obras,

serviÿos, compras e alienates serao contratados mediante processo

de licitato publica que assegure igualdade de condiÿoes a todos os

concorrentes, com clausulas que estabelegam obrigagoes de

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

o qual somente permitirei as exig§ncias de qualificag§o tecnica e

economica indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigaÿdes.

7. A norma constitucional nao utiliza a expressao

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

condicoes efetivas da proposta, nos termos da lei". Mas a doutrina

contempla denominates variadas de institutos ligados a este

comando constitucional, tais como reequilibrio econbmico-financeiro,

revisao, recomposito, reajuste, realinhamento, repactuagao,

atualiza?ao e corregao monetaria.

8. Mar?al Justem Filho preceitua que o equilibrio

economico-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 3 prdpria 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. Comentarios 3 lei de licitafoes e contratos

administrativos. 12s ed.,Sao Paulo: Diatetica, 2006.

9. Acerca dos requisitos para a aplicagao do
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 s5o requisitos para restabelecimento do equilibrio
economico-financeiro do contrato, pela aplicato da teoria da
imprevislo, que o fato seja:

1. imprevisivel quanto 3 sua ocorrSncia ou quanto 3s suas
conseqiiencias;

2. estranho 3 vontade das partes;

3. inevitivel;
4. causa de desequilibrio muito grande no contrato. &
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Se for fato previsivel e de conseqiiencias calculaveis, ele e suport3vel

pelo contratado, constituindo alea econdmica ordin3ria; a mesma

condus3o, se se tratar de fato que o particular pudesse evitar, pois n3o

sera justo que a Administrag3o responda pela desldia do contratado;

s6 o desequilibrio muito grande, que torne excessivamente onerosa a

execugSo para o contratado, justifica a aplicag3o da teoria da

imprevis3o, pois os pequenos prejuizos, decorrentes de m3 previsSo,

constituem alea ordinaria n3o suportavel pela AdministragSo. Alem

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

vontade do particular, responde sozinho pelas conseqiiencias de seu

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

referentes 3 alea administrativa (alteragao unilateral e teoria do fato

do pr(ncipe)."

10. No tocante 3 demonstrate analitica do

aumento dos custos, em que pese juntada dos documentos

denominados "Planilha de Custos e Format® de Pregos; Memoria de

C3lculo e Resumo por Efetivo", fls.1572-1577, n3o houve apreciagSo

dos referidos documentos para verificar se as informagSes s3o

suficientes para comprovar a variag3o dos custos do objeto contratual,

possibilitando o deferimento do pedido de repactuato.

11. Nesse sentido, recomenda-se, para atender

3 exigencia legal, que os documentos citados acima sejam submetidos
3 apreciat® de profissional da area contibil com a finalidade de
constatar a variagao dos pregos alegada pela contratada, juntando-se

aos autos parecer tecnico cont3bil.

12. Depreende-se do texto sobre a
"Repactuagao de Contratos de Prestagao de Servigos de Execugao

Continuada" do Advogado da Uni3o, Jorge Alexandre Moreira,

constante

www.aqu.qov.br/Daae/download/index/id/12190325. que o
pretendido reequilibrio economico financeiro dever3 ser formalizado
por meio de Termo Aditivo, senio vejamos:

do eletronico:endere?o

"(...)

A recomposito de pregos (reequilibrio econdmico-financeiro) n3o e
automatica, depende da demonstrate cabal de urn fato imprevisto e
imprevisivel, e tanto pode ser provocado pela Administrate como
pelo contratado; n3o est3 adstrita a qualquer interregno minimo,
devendo recompor a equagao economico financeira a partir do evento
que modificou essa relag3o; por n3o ser urn procedimento autom3tico,
implica em alteragSo contratual, que deve ser materializada
mediante termo aditivo (...)."

Jap
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ill - CONCLUSAO
13.Diante do exposto, do ponto de vista estritamente

jurldico, esta Assessoria Juridica manifesta-se pela viabilidade do

pedido de reequilibrio economico-financeiro e consequente

aditivagSo do contrato desde que proceda a regularizag§o do

procedimento. Para tanto se faz necessario:

a) Juntar aos autos a dotag3o orgamentaria e a autorizag3o para o

acrÿscimo contratual, emitida pela autoridade competente para

celebrar o contrato, nos termos do art. 57, §2®, da Lei de LicitagSes;

b) Juntar aos autos parecer tecnico cont3bil em atengao aos itens 9 a 11

deste parecer; e

c) Formalizar o reequilibrio economico-financeiro por meio de Termo

Aditivo.
t o parecer que submeto a elevada consideragSo

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, convent mencionar, que tais custos nao

estavam delineados quando dacomposigao dos calculos na propostaemquestao.
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