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SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO MARCOS RENATO BÖTTCHER 
PRIMEIRA CÂMARA                 SESSÃO: 19/05/09 

 
INSTRUMENTO CONTRATUAL 
40 TC-000244/003/04 
Contratante: Sociedade de Abastecimento de Água e 
Saneamento S/A – SANASA Campinas. 
Contratada: Consórcio Camargo Corrêa S/A – Aquamec  
(Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A/Aquamec 
Equipamentos Ltda.). 
Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Ricardo 
Farhat Schumann e Luiz Augusto Castrillon de Aquino 
(Diretores Presidentes), Rinaldo da Silva Filho e Aurélio 
Cance Junior (Diretores Técnicos), Eliana Von Atzingen 
Bueno Morello (Gerente-Jurídico) e Carlos Roberto Cavagioni 
Filho (Procurador Jurídico). 
Objeto: Execução das obras e serviços necessários à 
implantação da Estação de Tratamento de Esgoto de Anhumas. 
Em Julgamento: Termos de Aditamentos celebrados em 31-08-
04,    15-04-05, 16-09-05, 29-11-05, 10-05-06, 24-12-06, 
22-06-07 e    21-12-07. Termos de Apostilamento de 
Reajustes nº 2004/00012-08 e nº 2004/00011-06, de 31-07-07. 
Justificativas apresentadas em decorrência da(s) 
assinatura(s) de prazo, nos termos do artigo 2º, inciso 
XIII da Lei Complementar 709/93, pelo Conselheiro Edgard 
Camargo Rodrigues, publicada(s) em 08-03-07 e 11-07-08. 
Advogado(s): Maria Paula Peduti de Araújo Balesteros da 
Silva, Wladimir Correia de Mello e outros. 
Auditada por:    UR-3 - DSF-II. 
Auditoria atual: GDF-7 - DSF-I. 
 
 
 

Trata o presente processo de concorrência 
pública internacional e contrato celebrado entre a 
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A – 
SANASA CAMPINAS e o CONSÓRCIO CAMARGO CORRÊA – AQUAMEC 
LTDA., tendo por objeto a execução de obras e serviços 
necessários à implantação da Estação de Tratamento de 
Esgoto Anhumas, no Município de Campinas/SP, com o 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, 
tanto para a execução das obras, como para a montagem, de 
acordo com as especificações dos projetos básico e 
executivo.  
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O contrato foi celebrado em 24/12/2003, 
pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses e pelo valor total 
de R$ 43.378.416,09,    sendo    que    a    quantia   de 
R$ 26.129.811,09 refere-se à execução de obras civis (Grupo 
A1), e o restante, no valor de R$ 17.248.605,00, 
corresponde ao preço dos equipamentos com montagem (Grupo 
B). 

 
A Egrégia Primeira Câmara desta Corte, em 

Sessão de 18 de abril de 20062, decidiu julgar regulares a 
concorrência e o respectivo contrato. 

 
Em apreciação, nesta oportunidade, os 

seguintes Termos de Aditamento e Apostilamento: 
 
a) Termo de Aditamento nº 01, firmado em 31/08/2004, tendo 

por objeto acrescer a quantia de R$ 765.234,10, 
correspondente a 1,7641% do valor inicialmente 
contratado, em face da prestação de serviços 
complementares e extraordinários;  
 

b) Termo de Aditamento nº 02, assinado em 15/04/2005, tendo 
por fim acrescentar a importância de R$ 915.736,94, 
correspondente a 2,1110% do valor inicialmente previsto, 
em face da execução de serviços extraordinários;  

 
c) Termo de Aditamento nº 03, subscrito em 16/09/2005, 

tendo por objetivo conceder reequilíbrio econômico-
financeiro para as obras, materiais e serviços, tanto do 
Grupo A como do Grupo B, no valor de R$ 9.848.603,48, 
que corresponde a 30,67%, a ser aplicado a partir da 
data de 1º de dezembro de 2004; 

 
d) Termo de Aditamento nº 04, firmado em 29/11/2005, com o 

intuito de prorrogar o contrato por mais 06 (seis) 
meses, a contar da data do seu vencimento em 24 de 
dezembro de 2005, bem como retificar o valor do Termo de 
Aditamento nº 02 de R$ 915.736,94 para R$ 904.741,69; 
 

                     
1
 Dos preços apontados para o Grupo A da proposta apresentada 16% (dezesseis por cento) 
referem-se à mão-de-obra e encargos sociais e 84% (oitenta e quatro por cento) referem-se a 
materiais e equipamentos.  
2
 Publicado no DOE de 20/05/06 (fl. 3060). Trânsito em Julgado em 06/06/06 (fl. 3071). 
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e) Termo de Apostilamento, autorizado em 10/04/2006, com a 
finalidade de reajustar o contrato pelo índice de 6,84%, 
referente ao INCC de dez/04 à dez/05 para o Grupo A, e o 
índice 5,69%, alusivo ao IPCA de mesmo período para o 
Grupo B, conforme Cláusula Oitava do contrato;  

  
f) Termo de Aditamento nº 05, assinado em 10/05/2006, tendo 

por fim prorrogar o contrato por mais 06 (seis) meses, a 
contar da data do seu vencimento em 22 de junho de 2006; 

 
g) Termo de Aditamento nº 06, subscrito em 24/12/2006, 

tendo por escopo prorrogar o contrato por mais 06 (seis) 
meses, a contar da data do seu vencimento em 24 de 
dezembro de 2006; 

 
h) Termo de Aditamento nº 07, assinado em 22/06/2007, tendo 

por objeto prorrogar o contrato por mais 06 (seis) 
meses, a contar da data do seu vencimento em 24 de junho 
de 2007; 
 

i) Termo de Apostilamento, autorizado em 03/07/2007, com a 
finalidade de reajustar o contrato pelo índice de 5,04%, 
referente ao INCC de dez/05 à dez/06 para o Grupo A, e o 
índice 3,14%, alusivo ao IPCA de mesmo período para o 
Grupo B, conforme Cláusula Oitava do contrato; 

 
j) Termo de Aditamento nº 08, firmado em 21/12/2007, tendo 

por fim prorrogar o contrato por mais 06 (seis) meses, a 
contar da data do seu vencimento em 21 de dezembro de 
2007. 

 
O laudo de auditoria, formulado pela 

Unidade Regional de Campinas – UR/3, concluiu pela 
regularidade de todos os termos de aditamento e dos 
apostilamentos (fls. 3772/3774, 3851/3852, 3965/3968).   

 
A SDG, em pronunciamento de fls. 3778/3780, 

entendeu necessária a notificação da origem, para que 
apresentasse alegações de interesse quanto ao procedimento 
de reequilíbrio econômico-financeiro havido no 3º Termo de 
Aditamento.  

 
Tendo em conta a manifestação do 

Secretário-Diretor Geral, foi assinado prazo de 30 (trinta) 
dias à origem, por duas vezes, nos termos do artigo 2º, 
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inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, para que 
adotasse as providências necessárias ao exato cumprimento 
da lei ou apresentasse as alegações de interesse (fls. 
3781/3782 e 3970/3973). 

 
Em resposta, a SANASA compareceu aos autos 

e ofertou suas justificativas (fls. 3785/3790 e 3983/3988) 
com apresentação de documentos (fls. 3791/3807). Em 
síntese, alegou que: 
 
1) O objeto da licitação em questão foi a “contratação de 

execução de obras da Estação de Tratamento de Esgoto 
Anhumas, com fornecimento de materiais, mão-de-obra, 
equipamentos e financiamento pela Caixa Econômica 
Federal, nos exatos termos da Resolução do Conselho 
Monetário Nacional 2.827/2001”;  

2) Referida obra era muito importante para SANASA já que 
existe Acordo Judicial firmado com o Ministério Público 
do Estado de São Paulo, nos autos da Ação de Execução 
de Obrigação de Fazer, registrada sob nº 1.737/2001, em 
trâmite pela Comarca de Americana, através do qual se 
não fossem executadas as obras necessárias ali 
descritas, poderia ser aplicada multa diária 
estabelecida;  

3) Os demais termos de aditamento em análise buscaram 
apenas prorrogar a vigência do contrato e também 
pequenas alterações quanto ao quantitativo do objeto 
(...) estamos por toda a evidência de um contrato 
denominado de escopo; 

4) Os pedidos de licenciamento foram efetivados com 
bastante antecedência, antes mesmo da abertura do 
certame, e tão logo fora efetivada a contratação foi 
emitida a Autorização de Fornecimento – Ordem de 
Serviço para início das obras, sendo certo que, 
conforme se comprova da farta documentação encaminhada, 
a mesma teve início em locais ou serviços que não 
exigiam as licenças emitidas pela Cetesb; 

5) Já em 24 de outubro de 2002, foram iniciados os 
processos visando à liberação das licenças ambientais 
da obra. A Administração já com os recursos garantidos 
não poderia ficar inerte até que as mesmas fossem 
liberadas, sob pena de causar prejuízos ao erário e 
pagar severas multas ao Ministério Público Estadual; 

6) Foram feitos vários serviços que independiam das 
autorizações exigidas pela legislação ambiental, o que 
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comprova que em momento algum a Administração se 
manteve inerte; 

7) Muito embora a Licença de Instalação da CETESB tenha 
sido liberada tão somente em 02 de julho de 2004, o 
pedido inicial efetivado pela Administração em 24 de 
outubro de 2002, com aproximadamente 02 anos de 
antecedência da abertura da licitação, não podendo 
agora ser culpada pela demora de terceiros, no caso a 
própria Cetesb que somente emitiu a autorização em maio 
de 2004, aproximadamente 03 anos após o pedido 
efetivado por esta Administração; 

8) O termo de aditamento nº 03, conforme farta 
documentação, refere-se ao reequilíbrio concedido e foi 
bem aquém do índice a que chegou as planilhas de 
composição de preço unitário efetivado pela SEREC, 
executora do projeto (...) o interesse da Administração 
foi preservado, não sofrendo o erário qualquer 
prejuízo, além do que o reequilíbrio também foi 
amplamente negociado, ficando abaixo dos custos 
apresentados pela executora do projeto; 

9) Quanto à legalidade da supressão temos que a Lei 
8.666/93 autoriza tal prática. Assim, o reequilíbrio 
concedido por parte da Administração, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato, é possível 
sob a condição de que as partes entrem em acordo e 
tenham ocorrido fatos para os quais as partes não 
concorreram; 

10) A concessão de reequilíbrio em razão de fatos alheios à 
vontade das partes tem pertinência, pois visa 
justamente evitar o enriquecimento ilícito da 
Administração em detrimento da Contratada; 

11) Requer a esse E. Tribunal sejam reputados regulares 
todos os atos praticados no contrato nº 2003/3720-00-0, 
em especial, todos os aditamentos. (todos os grifos 
constam do original) 

 
A Chefia de ATJ, em parecer de fls. 

3996/3999, opinou pela irregularidade do 3º termo e dos 
subseqüentes. 

 
Enfatizou a Chefia de ATJ que “Embora a 

defensora da Origem tenha asseverado que, ‘conforme farta 
documentação, o reequilíbrio concedido foi bem aquém do 
índice a que chegou as planilhas de composição de preço 
unitário efetivado pela SEREC, executora do projeto’, em 



 

6 
 

verdade, não foi capaz de apresentar planilhas de cálculos 
que elidissem as dúvidas relativas ao acréscimo de 30,67% 
sobre o saldo de serviços a executar, que retroagia seus 
efeitos na data do aniversário do contrato”. 

 
E mais, que “Essa questão é ainda mais 

preocupante quando se observa a justificativa constante das 
fls. 3339/3340 – Vol. XVIII no sentido de que o Consórcio 
havia encaminhado à SANASA as planilhas de composição do 
saldo contratual, tomando por data-base o mês de dez/04 
para sua atualização, ‘considerando as composições da PINI 
e cotações atualizadas de mercado’, sendo que sobre os 
valores aferidos foi aplicado o mesmo percentual de 
desconto (28,40%) da época do certame. Incorporou-se no 
valor corrigido todas as variações ocorridas nos serviços e 
fornecimentos desde a data da proposta (set/2003)”. 

 
Asseverou ainda que “É, no mínimo, muito 

estranho que o Consórcio tenha invocado novamente a Tabela 
PINI e pesquisado o mercado atual no momento de pleitear 
reajuste, ao passo que já existia índices eleitos para esse 
fim, a exemplo das correções posteriores: INCC para obras 
civis e IPCA para equipamentos”. 

 
A SDG, em laudos de fls. 3856/3858 e 

4000/4002, pronunciou-se pela regularidade dos Termos de 
Aditamento nºs 01 e 02, e pela irregularidade do 3º Termo 
de Aditamento, entendendo contaminados os demais atos 
subseqüentes. 

 
Destacou a Secretaria que “...não foram 

apresentadas justificativas convincentes para a celebração 
do terceiro termo (reequilíbrio econômico-financeiro) (...) 
foi celebrado sem a observância dos preceitos legais 
(...)”. Acrescentou que “...fatos oriundos de álea 
ordinária não autorizam a sua aplicação, por tratar-se de 
risco comum ao qual todo empresário se submete ao assumir 
uma obrigação”.  

 
Aduziu mais que “...a concessão de 

reequilíbrio econômico-financeiro pressupõe o preenchimento 
de quatro requisitos, quais sejam: existência de fato 
superveniente; excepcional e imprevisível; alheio à vontade 
das partes e que, por fim, altere fundamentalmente as 
condições de execução do contrato. A par disso, é preciso, 
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ainda, ser demonstrada a relação de causalidade entre o 
evento imprevisível e a majoração dos custos do 
contratado”. 

 
Consignou que “...as situações alegadas 

para a concessão de realinhamento de preços, em especial o 
atraso por parte da CETESB na liberação da Licença de 
Instalação, necessária para o início das obras, não podem 
de forma alguma, no meu entender, serem considerados fatos 
excepcionais e imprevisíveis, mesmo porque, conforme frisei 
em minha intervenção pretérita, ao iniciarem as obras sem a 
autorização dos órgãos ambientais, as partes envolvidas no 
presente contrato assumiram os riscos/prejuízos advindos de 
uma eventual demora, o que justificaria, no máximo, a 
concessão de reajuste de preços”. 

 
É o relatório. 

PVL/. 
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PRIMEIRA CÂMARA   SESSÃO: 19/05/09 
ITEM: 40     TC-000244/003/04 

 
 
 

Trata o presente processo de concorrência 
internacional e contrato celebrado entre a SOCIEDADE DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A – SANASA CAMPINAS e 
o CONSÓRCIO CAMARGO CORRÊA – AQUAMEC LTDA., tendo por 
objeto a execução de obras e serviços necessários à 
implantação da Estação de Tratamento de Esgoto Anhumas, no 
Município de Campinas, com o fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão-de-obra, tanto para a execução das 
obras, como para a montagem, de acordo com as 
especificações dos projetos básico e executivo.  

 
O contrato foi celebrado em 24/12/2003, 

pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses e pelo valor total 
de R$ 43.378.416,09, sendo que a quantia de                     
R$ 26.129.811,09 refere-se à execução de obras civis (Grupo 
A), e o restante, no valor de R$ 17.248.605,00, corresponde 
ao preço dos equipamentos com montagem (Grupo B).   

 
A Egrégia Primeira Câmara desta Corte, em 

sessão de 18 de abril de 20063, decidiu julgar regulares a 
concorrência e o respectivo contrato. 

 
EM APRECIAÇÃO, nesta oportunidade, os 

seguintes Termos de Aditamento e Apostilamento: 
 
Termo de Aditamento nº 01, firmado em 31/08/2004, tendo por 
objeto acrescer a quantia de R$ 765.234,10, correspondente 
a 1,7641% do valor inicialmente contratado, em face da 
prestação de serviços complementares e extraordinários;  
 
Termo de Aditamento nº 02, assinado em 15/04/2005, tendo 
por fim acrescentar a importância de R$ 915.736,94, 
correspondente a 2,1110% do valor inicialmente previsto, em 
face da execução de serviços extraordinários;  
 
Termo de Aditamento nº 03, subscrito em 16/09/2005, tendo 
por objetivo conceder reequilíbrio econômico-financeiro 
para as obras, materiais e serviços, tanto do Grupo A como 

                     
3
 Publicado no DOE de 20/05/06 (fl. 3060). Trânsito em Julgado em 06/06/06 (fl. 3071). 
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do Grupo B, no valor de R$ 9.848.603,48, que corresponde a 
30,67%, a ser aplicado a partir da data de 1º de dezembro 
de 2004; 
 
Termo de Aditamento nº 04, firmado em 29/11/2005, com o 
intuito de prorrogar o contrato por mais 06 (seis) meses, a 
contar da data do seu vencimento em 24 de dezembro de 2005, 
bem como retificar o valor do Termo de Aditamento nº 02 de 
R$ 915.736,94 para R$ 904.741,69; 

 
Termo de Apostilamento, autorizado em 10/04/2006, com a 
finalidade de reajustar o contrato pelo índice de 6,84%, 
referente ao INCC de dez/04 à dez/05 para o Grupo A, e o 
índice 5,69%, alusivo ao IPCA de mesmo período para o Grupo 
B, conforme Cláusula Oitava do contrato; 

 
Termo de Aditamento nº 05, assinado em 10/05/2006, tendo 
por fim prorrogar o contrato por mais 06 (seis) meses, a 
contar da data do seu vencimento em 22 de junho de 2006; 
 
Termo de Aditamento nº 06, subscrito em 24/12/2006, tendo 
por escopo prorrogar o contrato por mais 06 (seis) meses, a 
contar da data do seu vencimento em 24 de dezembro de 2006; 
 
Termo de Aditamento nº 07, assinado em 22/06/2007, tendo 
por objeto prorrogar o contrato por mais 06 (seis) meses, a 
contar da data do seu vencimento em 24 de junho de 2007; 
 
Termo de Apostilamento, autorizado em 03/07/2007, com a 
finalidade de reajustar o contrato pelo índice de 5,04%, 
referente ao INCC de dez/05 à dez/06 para o Grupo A, e o 
índice 3,14%, alusivo ao IPCA de mesmo período para o Grupo 
B, conforme Cláusula Oitava do contrato; 
 
Termo de Aditamento nº 08, firmado em 21/12/2007, tendo por 
fim prorrogar o contrato por mais 06 (seis) meses, a contar 
da data do seu vencimento em 21 de dezembro de 2007. 

 
Corretos os pronunciamentos da Chefia de 

ATJ e SDG, pela regularidade dos Termos de Aditamento nºs 
01 e 02, e pela irregularidade dos demais Termos de 
Aditamento e dos Apostilamentos. 

 
Inicialmente, verifica-se que os Termos de 

Aditamento nº 01 e 02, datados de 31/08/04 e 15/04/05, 
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acresceram ao contrato as quantias de R$ 765.234,10 e           
R$ 915.736,94, respectivamente, em face da prestação de 
serviços complementares e extraordinários, os quais 
representaram a somatória de 3,8751% do valor inicial do 
contrato, percentual inserido nos limites permissivos da 
lei de regência. Deste modo, as informações constantes dos 
autos evidenciaram a inexistência de óbices e ou lesão ao 
erário na celebração dos mesmos. 

 
Entrementes, as justificativas e documentos 

apresentados pela origem não conseguiram demonstrar os 
fundamentos necessários e legais para a concreção do       
3º Termo de Aditamento, subscrito em 16/09/2005, que 
concedeu reequilíbrio econômico-financeiro no valor de                   
R$ 9.848.603,48, para as obras, materiais e serviços, tanto 
do Grupo A como do Grupo B, que correspondeu a 30,67%, a 
ser aplicado a partir da data de 1º de dezembro de 2004.  

 
Inicialmente, necessária análise dos fatos 

e atos do processado, destaca-se do Memorando de fl. 
3339/3340, que “...a contratada pleiteou à SANASA o 
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em face de 
fatores ocorridos no período de execução das obras que se 
mostraram imprevisíveis e de conseqüências significativas 
em sua equação econômico-financeira”.  

 
Que “Em 12/julho/2005, através da 

correspondência SNA/ANH/GC/172/05, o Consórcio encaminhou à 
SANASA as planilhas de composição de custos do saldo 
contratual que tomou como data base o mês de dezembro/2004 
para sua atualização, considerando como referência as 
composições da PINI e cotações atualizadas do mercado, 
sendo que sobre os valores aferidos foi aplicado o mesmo 
percentual de desconto (28,40%) da época do certame”.  

 
E mais, “...foi solicitado à empresa SEREC, 

executora do projeto, orçamento da licitação e que 
atualmente presta serviços de ATO-Acompanhamento Técnico de 
Obra- da E.T.E. Anhumas, que tomando os mesmos critérios e 
consultas ao mercado da licitação atualizasse os preços dos 
serviços e fornecimentos do saldo da obra em 
01/12/2004...Assim, a SEREC analisa os vários fatores que 
incidiram numa variação de preços praticados e constata a 
ocorrência de condições inicialmente imprevisíveis e que 
afetaram sensivelmente estes preços neste período, mostra 
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que em média, ponderando-se a incidência de cada segmento 
no total da obra a variação estimada no período de 34%. 
Isto posto, acreditamos que o percentual pleiteado pelo 
Consórcio de 30,67% para recomposição do saldo contratual 
em 01/12/2004 sobre os valores ofertados em sua proposta 
datada de setembro/2003 é passível de ser aceito, pois 
condizentes com os valores praticados no mercado e até 
mesmo inferiores ao apresentado no estudo da SEREC”. 

 
Em correspondência enviada pelo Consórcio 

Camargo Corrêa-Aquamec à SANASA de fls. 3341/3345, os 
fundamentos do reequilíbrio econômico-financeiro tornam-se 
claros. Assim, restou que “Como é de Vosso conhecimento 
ocorreram alterações no Cronograma Físico/Financeiro (Anexo 
7), que define o nível de atividade do empreendimento, e é 
parte integrante do contrato. Este fato causou um 
desequilíbrio econômico-financeiro”. 

 
Afirma que “O orçamento da obra estava 

estruturado de acordo com o Anexo 7, conforme definido pela 
CONTRATANTE. Este cronograma prevê o pagamento de 25% do 
fornecimento em função da comprovação da encomenda e 
aprovação da SANASA dos projetos de fabricação (Cláusula 
5.5 e 6.2). Este adiantamento é destinado à compra dos 
insumos básicos (matérias-primas) necessários para execução 
do empreendimento”. 

 
Ponderou que “Os principais componentes de 

custo sofreram impacto devido à evolução do mercado em 
função da demanda. Apresenta-se de maior relevância o aço, 
devido o advento de intensa exportação para China. Como 
fato relevante, ressaltamos que em consulta recente ao 
mercado feita pela Camargo Corrêa e SANASA a tubulação de Ø 
900 mm sofreu um aumento superior a 100% em relação ao (lo) 
devido aos aumentos do aço e escassez do produto no 
mercado”.    

 
Esclareceu ainda que “Ressaltamos a 

ocorrência de outros fatos que no decorrer do contrato  
contribuíram para o desequilíbrio econômico-financeiro: 
- Aumento da permanência do Indireto proporcional a 
prorrogação do prazo de execução;  
- Aumento do layout da ETE por solicitação dos órgãos 
ambientais; 
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- Atrasos nos pagamentos decorrentes em primeiro momento da 
assinatura do contrato com o agente financiador e 
posteriormente devido a indisponibilidade de contrapartida; 
- Variação de quantidades; 
- Evolução dos preços de mercado em função da demanda; 
- Morosidade no processo decorrente do prazo para análise, 
quantificação, valorização e elaboração de novos projetos 
de todas as alterações necessárias que é de 
responsabilidade da projetista”. 
 

Mais adiante declarou que “Portanto, o fato 
imprevisível, ou previsível, porém de conseqüências 
incalculáveis que ocorreu durante o andamento do Contrato, 
foi à abrupta e imprevista subida dos preços, dentre eles 
do aço e de seus derivados, que atingiu proporções 
absolutamente impossíveis de prever quando da 
contratação...Estes encargos adicionais foram impostos à 
Contratada, totalmente imprevistos e imprevisíveis, 
comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro preconizado 
quando da elaboração da proposta e confirmado pelas partes 
na assinatura do Contrato”. 

 
Por fim, asseverou que “Outrossim, 

queremos mencionar que os ônus a que aqui nos referimos 
somente não causaram danos maiores ao andamento do 
empreendimento graças as ações mitigatórias tomadas pelas 
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A e a SANASA”. 

 
Em outra correspondência do Consórcio 

(fls. 3366/3367) ficou consignado que “Assim, conforme 
acordado entre as partes, foi adotada a metodologia de 
atualização de valores de mercado, que consiste na 
elaboração de um novo orçamento da obra levando-se em conta 
os custos reais na nova data base estabelecida”. 

 
E mais, “Portanto, tomou-se como data base 

o mês de dezembro de 2004 para atualização do orçamento. A 
base do novo orçamento considerou como referência as 
composições da PINI (conforme previsto no contrato) e 
cotações atualizadas de mercado, sendo que sobre o novo 
orçamento, demonstrado nas planilhas em anexo, foi aplicado 
o mesmo percentual de desconto da época de certame”. 

 
Pois bem, é incontroverso na 

jurisprudência e doutrina que o contratado tem o direito ao 
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equilíbrio econômico-financeiro, nos ajustes firmados com a 
Administração, diante de acontecimentos imprevisíveis, ou 
previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, que 
alterem a equação econômico-financeira do contrato. Neste 
contexto, autoriza-se a aplicação da teoria da imprevisão, 
denominada álea econômica. 

 
Para a Profª Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro4 a “Álea econômica, que dá lugar à aplicação da 
teoria da imprevisão, é todo acontecimento externo ao 
contrato, estranho à vontade das partes, imprevisível e 
inevitável, que causa um desequilíbrio muito grande, 
tornando a execução do contrato excessivamente onerosa para 
o contratado...são requisitos para reestabelecimento do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pela aplicação 
da teoria da imprevisão, que o fato seja: 1. Imprevisível 
quanto à sua ocorrência ou quanto às suas conseqüências; 2. 
Estranho à vontade das partes; 3. Inevitável; 4.Causa de 
desequilíbrio muito grande no contrato. Se for fato 
previsível e de conseqüências calculáveis, ele é suportável 
pelo contratado, constituindo álea econômica ordinária; a 
mesma conclusão, se se tratar de fato que o particular 
pudesse evitar, pois não será justo que a Administração 
responda pela desídia do contratado; só o desequilíbrio 
muito grande, que torne excessivamente onerosa a execução 
para o contratado, justifica a aplicação da teoria da 
imprevisão, pois os pequenos prejuízos, decorrentes de má 
previsão, constituem álea ordinária não suportável pela 
Administração. Além disso, tem que ser fato estranho à 
vontade das partes: se decorrer da vontade do particular, 
responde sozinho pelas conseqüências de seu ato; se 
decorrer da vontade da Administração, cai-se nas regras 
referentes à álea administrativa (alteração unilateral e 
teoria do fato do príncipe)”. (grifos no original)   

 
Infere-se das considerações externadas 

pelo Consórcio que o aço foi o grande responsável na 
apuração do desequilíbrio econômico-financeiro do ajuste, 
porquanto a China tornou-se uma excessiva consumidora deste 
bem, afetando toda a economia mundial com a elevação 
abrupta dos preços, o que ocorreu bem no curso da execução 
contratual. Ademais, elegeu, também, outros fatores 

                     
4
 Di Pietro. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Ed. Atlas S.A. – 2003. 15ª Ed. São 
Paulo. pág. 268, 270/271.  
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decisivos e contribuidores para o desajuste financeiro do 
contrato, tais como: alteração no layout da ETE, atrasos no 
pagamento, variação de quantidades e morosidade da empresa 
projetista na elaboração de novos projetos devido às 
alterações ocorridas. 

 
Todavia, embora não se desconheça o 

“efeito-China” para o aço e seus reflexos sobre a economia 
mundial e particularmente no Brasil, é certo que na data da 
contratação esse “efeito” não era de todo desconhecido da 
economia globalizada. 

 
O “efeito-China” foi devidamente abordado 

por Daniela Magalhães Prates, Professora-Doutora do 
Instituto de Economia da Unicamp, em artigo publicado na 
Revista de Economia Política, vol. 27, nº. 03, São Paulo, 
2007, conforme site na rede mundial de computadores 
(www.scielo.br), “in verbis”:      

 
 

“O efeito-China  
 
 
O excepcional crescimento econômico da China tem sido 
apontado como um dos principais determinantes da alta dos 
preços das commodities após 2002 (The Economist, 2003; 
Bentley, 2003; Roach, 2004; IMF, 2004; The Economist, 
2004a; Unctad, 2005). Esse crescimento, liderado por 
setores intensivos em commodities metálicas e industriais — 
automotivo, metalúrgico e de construção civil (The 
Economist, 2004a, 2004d) — pressionou a demanda por esses 
bens, ao mesmo tempo em que o crescimento populacional 
fomentou a compra externa de alimentos e demais commodities 
agrícolas. (grifo nosso) 
 
 
Os dados desagregados das importações chinesas nos últimos 
anos corroboram essa hipótese. Como indica o Gráfico 4, o 
crescimento das compras externas da China entre 2001 e 2002 
e, principalmente, entre 2003 e 2004, atingiu um amplo 
espectro de produtos. Além de algumas commodities metálicas 
(como minérios e ferro e aço), o crescimento das 
importações de vários bens manufaturados foi bem superior à 
média. Já o Gráfico 5 sintetiza a evolução das importações 
chinesas das principais commodities entre 2000 e 2004, 
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revelando o aumento progressivo dessas importações, que 
abrangem commodities metálicas e agrícolas. Em 2003, os 
números são surpreendentes. As importações chinesas 
cresceram 40% e foram responsáveis por 26,5% da demanda 
global de aço, 19,8% da de cobre e 19% da de alumínio (IMF, 
2004).  

  

 

  
Além do crescimento econômico doméstico, outros fatores 
contribuem para explicar o aumento das importações de 
commodities agrícolas e metálicas pela China após 2001, 
dentre os quais seu ingresso na OMC em dezembro deste ano, 
o qual constitui uma mudança estrutural com impactos 
significativos, ao menos num primeiro momento, sobre o 
comércio internacional (tanto de commodities quanto de bens 
industrializados), dado o peso desse país nesse comércio: 
em 2001, a China era a sexta potência comercial, sendo 
responsável por 6,3% das exportações e 3,8% das importações 
mundiais; já em 2003, esse último percentual passou para 
5,5%, tornando a China a terceira principal importadora 
mundial (já sua participação nas exportações ficou 
praticamente estável, em 6%), posição mantida em 2004 e 
2005.  
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Para se tornar membro dessa organização, após 15 anos de 
negociação, a China comprometeu-se a acelerar seu processo 
de liberalização comercial — em curso desde o início dos 
anos 80 — no período 2002-06, mediante a redução das 
barreiras tarifárias e não-tarifárias sobre bens e serviços 
importados, incluindo: no âmbito do setor agrícola, redução 
das tarifas simultaneamente à ampliação das quotas; no caso 
dos produtos industriais, redução das tarifas da média de 
17% em 2001 para 8,9% em 2005, redução dos picos tarifários 
e supressão de todas as quotas e licenças de importação.  
No âmbito das commodities agrícolas, a ampliação anual das 
quotas de importação até 2006 foi generalizada e expressiva 
(ver Tabela 3). Dada a escassez de terra arável e o aumento 
da demanda por alimentos e commodities agrícolas, em função 
do crescimento populacional, a redução da proteção do setor 
agrícola com a entrada na OMC impulsionou as importações 
desses bens.   

 

Ademais, a redução das tarifas sobre as importações de óleo 
vegetal e alimentos processados destinadas a consumo 
interno (que eram elevadas até então) atuou no mesmo 
sentido (ver Tabela 4). Também vale mencionar o aumento 
expressivo das importações de soja — de 3,8 milhões de 
toneladas em 1998-99 para 11,1 milhões em 2000-01, 
impulsionado pela quebra da safra chinesa no verão de 2001 
(Unctad; Cyclope, 2003).  
 



 

17 
 

  

  
No caso das importações de ferro e de aço — que aumentaram 
expressivamente em 2002, 2003 e 2004 (ver Gráfico 5) — a 
redução das tarifas também deve ter impulsionado as 
importações destinadas ao consumo interno (denominadas 
importações ordinárias), já que esses bens eram tarifados, 
ao contrário do minério-de-ferro (ver Tabela 4). Contudo, 
esse aumento também deve estar relacionado à crise 
energética nesse país, que certamente deslocou a demanda de 
importações em direção às commodities metálicas 
processadas, cuja produção é mais intensiva em energia.  
 
Em relação às demais commodities metálicas, os efeitos da 
liberalização comercial após 2002 não devem ter sido tão 
expressivos. Isso porque, apesar das tarifas nominais serem 
elevadas para alguns bens até 2001 (ver Tabela 4), estas 
incidiam somente sobre as importações ordinárias, cuja 
participação no total é pequena. A maior parte das compras 
externas desses bens é realizada pelas empresas 
"maquiladoras" envolvidas na produção destinada à 
exportação (o chamado comércio d'assemblage), as quais 
usufruíam e ainda usufruem de preferências tarifárias no 
âmbito de um regime aduaneiro especial. Aliás, é a 
existência de dois regimes aduaneiros — aquele que incide 
sobre as importações destinadas ao mercado interno e aquele 
que rege as importações de bens destinados ao mercado 
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externo após sua transformação e/ou montagem na China 
(Dées, 2002) — que explica a diferença entre as tarifas 
nominais e as efetivamente coletadas.  
 
No âmbito do comércio d'assemblage, predominam as filiais 
das empresas transnacionais (japonesas, dos NICs de 
primeira geração e americanas) instaladas na China, cuja 
participação nesse campo passou de 56% em 1994 para 75% em 
2000. Ou seja, a dinâmica das importações chinesas de 
commodities metálicas para uso industrial, subordina-se, em 
grande parte, às estratégias das matrizes que lideram as 
redes de produção regionais e globais — responsáveis pela 
parcela mais dinâmica do comércio exterior chinês —, as 
quais envolvem um volume elevado de importações de peças e 
componentes, bem como de matérias-primas.  
 
Vale ressaltar que as empresas "maquiladoras" dominam a 
maior parte das importações chinesas, e não somente as de 
commodities. Suas compras externas cresceram a taxas muito 
mais elevadas do que as importações voltadas para o mercado 
interno ao longo da década de 90, atingindo uma 
participação de quase 50% no total das importações em 1999. 
Em 2002, o crescimento de 21% das importações continuou 
sendo determinado muito mais pela demanda das empresas 
exportadoras (30%) do que do mercado interno (14%) (Lemoine 
e Kesenci-Ünal, 2002).  
 
Em suma, um conjunto de fatores conjunturais e estruturais 
explica o crescimento das importações chinesas de 
commodities, o qual pressionou os preços desses bens cuja 
oferta no curto prazo é relativamente inelástica. Alguns 
desses fatores — como o ingresso da China na OMC e o 
processo de industrialização e urbanização em curso, que 
pressionou a própria oferta interna de recursos naturais — 
devem contribuir para sustentar as importações desse país 
num patamar mais elevado no médio prazo. Contudo, eles não 
implicam repetição por vários anos de taxas de crescimento 
tão elevadas dessas importações. Ademais, as compras 
externas de um amplo e diversificado espectro de 
commodities pela China estão subordinadas às estratégias 
das empresas transnacionais, cujas decisões de produção e 
exportação são condicionadas pela conjuntura macroeconômica 
mundial.”  
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De plano, afasta-se a total 
imprevisibilidade e inevitabilidade da ocorrência de 
desajustes no mercado internacional por conta do “efeito-
China”, o que fulmina o evento caracterizador da álea 
econômica. As commodities do aço já eram, desde 2002, alvo 
de grande especulação no espectro mundial, conforme artigo 
em referência, não podendo ser aceita, portanto, a 
assertiva do Consórcio de que a repercussão no mercado 
interno e da alta dos preços globalizados eram totalmente 
desconhecidos no momento da contratação. 

 
Percebe-se que houve, sim, uma 

desarrazoada, imoderada e desproporcional atualização da 
proposta financeira do Consórcio como um todo, desde o 
momento de sua apresentação, envolvendo os dois objetos 
licitados que são distintos por natureza, ou seja, obras 
civis e aquisição de equipamentos, com o fito evidente de 
compensar os incomensuráveis descontos concedidos nos 
preços propostos para a obra. Estratégia que parece ter 
objetivado aniquilar concorrentes e viabilizar a 
contratação examinada, como pode ser visto no quadro 
comparativo de preços do processado acostado a fl. 2.8625. 

 
De outra parte, ainda que se reconheça a 

imprevisibilidade de tal acontecimento, apenas por tese 
argumentativa, os autos falharam em não demonstrar 
efetivamente a repercussão exclusiva desta realidade 

                     
5  

Classificação Empresa Preço Total R$ 
1º Consórcio Camargo Corrêa e Aquamec 43.378.416,09 
2º Construtora Passarelli Ltda. 46.684.319,89 
3º Consórcio Sergen – Heleno & Fonseca - Equipav 47.872.779,05 
4º Consórcio Varca Scatena / Stemag 48.382.159,86 
5º DM Construtora de Obras Ltda. 49.714.709,00 
6º Consórcio Com / MBR / Entecco 49.960.760,38 
7º Cesbe S/A Engenharia e Empreendimentos 51.942.688,00 
8º Engeform Construções e Comércio Ltda. 53.728.030,30 
9º Consórcio Gomes Lourenço / LFM 53.792.322,93 
10º Consórcio Amafi – Planova 53.999.250,74 
11º Construtora Queiroz Galvão S/A 54.699.530,21 
12º Consórcio H. Guedes, Galvão & Buzolin  55.550.000,00 
13º Serveng – Civilsan S/A – Empresas Assoc. de Eng. 55.594.767,99 
14º Construtora OAS Ltda. 59.950.148,41 
15º Etesco Construções e Comércio Ltda. 59.997,707,97 
16º Consórcio Carioca / CR Almeida 60.547.991,14 
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econômica sobre os itens correlacionados ao objeto do 
contrato, a fim de se fazer a devida correlação do fato à 
norma de regência. 

 
Aliás, as partes não tiveram qualquer 

preocupação em individualizar os itens ofendidos daqueles 
que não foram afetados pelo viés “aumento da demanda 
China”, mormente diante do âmago do próprio objeto do 
contrato que se divide em dois segmentos distintos, ou 
seja, execução de obras civis (Grupo A) e aquisição de 
equipamentos (Grupo B). 

 
Ademais, ainda que se tenha por correta a 

aplicação do fator de correção do desequilíbrio econômico-
financeiro, o que se admite apenas por hipótese, houve a 
utilização de documentos alheios aos termos previamente 
definidos no contrato (10.4), porquanto além da composição 
de preços da Tabela PINI, eleita contratualmente, houve o 
emprego de cotação de preços com terceiros. 

 
Ressalta-se que o contrato é dotado de 

disposição acerca do reajuste dos preços (INCC e IPCA), o 
que em muitos dos acontecimentos, alegados como ofensivos 
ao equilíbrio contratual, poderia ser bem utilizado, 
afastando a real, plena e geral alteração da proposta 
financeira apresentada, aviltando o primado da 
razoabilidade.  

 
Sob outro aspecto, constata-se que houve 

desvalorização cambial do dólar6, no período compreendido 
entre janeiro de 2004 a dezembro de 2005, favorecendo, 
sobremaneira, a contratada com redução dos custos diretos e 
indiretos, sem levar em conta o “efeito substituição”, que 
diante das alternativas do mercado possibilitaria agir com 
similares, como bem asseverou o próprio Consórcio que “...o 

                     
6 FONTE IPEA. 

2004.01 2,851 2004.02 2,9295 2004.03 2,9047 2004.04 2,9052 

2004.05 3,0996 2004.06 3,1283 2004.07 3,036 2004.08 3,0021 

2004.09 2,8903 2004.10 2,8521 2004.11 2,7852 2004.12 2,7174 

2005.01 2,6922 2005.02 2,597 2005.03 2,7039 2005.04 2,5784 

2005.05 2,452 2005.06 2,4127 2005.07 2,3727 2005.08 2,3598 

2005.09 2,2936 2005.10 2,2557 2005.11 2,21 2005.12 2,2847 
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ônus somente não causou danos maiores ao andamento do 
empreendimento graças as ações mitigatórias”.  

 
Com o fito de evidenciar a desmedida 

reforma geral da proposta financeira da contratada, impende 
destacar que embora se tenha apurado a exequibilidade da 
proposta da vencedora, nos termos do artigo 48, inciso II, 
§ 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.666/93, 
conforme r. voto condutor do v. Acórdão proferido pela E. 
Primeira Câmara, em sessão realizada em 18/04/06, quando do 
julgamento do procedimento licitatório (fls. 3055/3059), há 
que se considerar, entretanto, que as bases financeiras da 
contratação se deram em condições extremamente preocupantes 
e tendenciosas a beira de um fracasso iminente, acaso não 
houvesse, em curto prazo, um completo e geral realinhamento 
de preços, tendo em vista a grande margem depreciativa da 
proposta financeira da vencedora em contraposição ao valor 
estimado da contratação. 

 
Nota-se que a obra fora estimada pela 

SANASA em R$ 60.600.000,00 (sessenta milhões e seiscentos 
mil reais), enquanto a proposta da vencedora perfez o total 
de R$ 43.378.416,09 (quarenta e três milhões, trezentos e 
setenta e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e nove 
centavos), apurando-se um desconto ostentoso de                
R$ 17.221.583,91 (dezessete milhões, duzentos e vinte e um 
mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e um 
centavos), representado, pois, uma redução de 28,4184% do 
valor orçado, o que diante de tais constatações torna-se 
árdua a compreensão da sistemática levada a efeito pela 
SANASA para estimar os custos da obra. 

 
A definição do projeto básico é dada pela 

Lei de Licitações no artigo 6º, inciso IX, sendo que é o 
“conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível 
de precisão adequado, para caracterizar a obra ou 
serviço,...”. Contudo, a norma geral não fixa os parâmetros 
limitadores para tal precisão, o que poderia deixar os 
condutores da licitação sem objetividade quanto a esse 
quesito.  

  
Entrementes, extrai-se da Resolução CONFEA 

nº 361, de 10/12/91, a exatidão preconizada pela lei de 
regência licitatória, ou seja, o artigo 3º, alínea “f”, 
estabelece que: “Art. 3º - As principais características de 
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um Projeto Básico são: ... f) definir as quantidades e os 
custos de serviços e fornecimentos com precisão compatível 
com o tipo e porte da obra, de tal forma a ensejar a 
determinação do custo global da obra com precisão de mais 
ou menos 15% (quinze por cento);” 

 
Assim, em sendo o percentual telado 

aceitável para um intervalo de confiança nas variações 
representativas das imprecisões de projeto, valores 
superiores a esse patamar sem dúvida apresentam 
imperfeições graves na elaboração do projeto, com 
conseqüências insuportáveis diante das cláusulas 
editalícias vinculativas ao preço da obra.   

    
Neste contexto, é inconcebível e insensato 

admitir-se a materialidade do desequilíbrio contratual como 
as partes anunciaram. Dar assentimento ao pleito é infirmar 
os princípios constitucionais norteadores da Administração 
Pública, mormente da legalidade, da isonomia e da 
razoabilidade. 

 
Deste modo, em sendo irregular os atos 

praticados no Termo de Aditamento nº 3, ilícitos quaisquer 
dos atos subseqüentes ocorridos no presente protocolado. 

 
Neste compasso, a ofensa aos princípios da 

legalidade, da isonomia e da vantajosidade representa 
infração de determinações que derivam do artigo 3º, “caput” 
da Lei de Licitações, bem como do inciso XXI, do artigo 37, 
da Constituição Federal, de modo que resta configurada a 
hipótese do artigo 104, inciso II, da Lei Orgânica desta 
Corte, fazendo-se necessária a imposição de multa à 
autoridade responsável pela contratação. 

 
“In casu”, levando em consideração os 

princípios da legalidade, proporcionalidade e da 
responsabilidade pessoal, bem como a espécie do processado 
e o seu respectivo valor e a gravidade da infração 
cometida, que diante da conduta ativa dos responsáveis pela 
contratação, sem as devidas cautelas assecuratórias, 
acarretou, invariavelmente, afronta ao regramento 
constitucional e infraconstitucional, a quantificação da 
pena de multa ora fixada em 2.000 (duas mil) UFESP´s é a 
justa medida para o caso em apreço. 
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Ante o exposto, e por tudo o mais 
consignado nos autos, ponho-me de acordo com as 
manifestações dos Órgãos Técnicos da Casa e VOTO no sentido 
da REGULARIDADE dos Termos de Aditamento nºs 01 e 02, 
datados de 31/08/04 e 15/04/05, respectivamente, e pela 
IRREGULARIDADE dos Termos de Aditamento nºs 03, 04, 05, 06, 
07 e 08, datados de 16/09/05, 29/11/05, 10/05/06, 24/12/06, 
22/06/07 e 21/12/07, respectivamente, e dos Termos de 
Apostilamento autorizados de 10/04/06 e 03/07/07, 
respectivamente. 

 
E ainda, considerando a violação ao que é 

determinado pelo artigo 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, e ao artigo 3º, “caput”, da Lei nº 8.666/93, VOTO 
pela APLICAÇÃO DE MULTA no valor correspondente de 2.000 
(duas mil) UFESP’s, individualizada, aos Senhores LUIZ 
AUGUSTO CASTRILLON DE AQUINO e AURÉLIO CANCE JÚNIOR, então 
Diretores Presidente e Técnico da SANASA, autoridades 
responsáveis pela contratação, nos termos do artigo 104, 
inciso II, da Lei Complementar nº 709/93, fixando-se-lhes o 
prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento. 

 
Expeçam-se os ofícios, nos termos do artigo 

2º, incisos XV e XXVII, da Lei Complementar nº 709/93, 
concedendo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 
Campinas o prazo de 60 (sessenta) dias, para que informe 
esta Corte acerca das providencias adotadas em face das 
graves irregularidades apuradas. 

 
Por fim, cópia da Decisão (relatório, voto 

e acórdão) deverá ser encaminhada ao Ministério Público, 
para as providências cabíveis. 
 
 
 

MARCOS RENATO BÖTTCHER 
SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO 

 
PVL/. 
 


