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SEGUNDA CÂMARA   –   SESSÃO DE 17/11/2009   –    ITEM 37 
 
 
TC-012316/026/05 
Contratante: Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE. 
Contratada: JHD Construções e Comércio Ltda. 
Autoridades que firmaram os Instrumentos: Jaderson José Spina 
(Diretor de Obras e Serviços) e André Luis Ramalho Vilani (Gerente 
de Obras). 
Objeto: Construção de prédio escolar em estrutura de aço com 
fornecimento, instalação, licenciamento e manutenção de elevador. 
Em Julgamento: Termos de Aditamento celebrados em 19-01-06 e 
09-02-06. Termo de Recebimento Provisório celebrado em 10-04-07. 
Justificativas apresentadas em decorrência da assinatura de prazo, 
nos termos do artigo 2º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, 
pelo Conselheiro Renato Martins Costa, publicada em  02-10-07. 
Advogado: Marcos Jordão Teixeira do Amaral Filho. 
Auditada por: GDF-6 - DSF-II. 
Auditoria atual: GDF-9 - DSF-II. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 
   Deliberação desta Câmara, tomada na sessão de 

29/8/2006, conferiu regularidade à licitação e ao contrato que a 

Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE ajustou com 

JHD Construções e Comércio Ltda., objetivando a construção de 

prédio escolar em estrutura de aço com fornecimento, instalação, 

licenciamento e manutenção de elevador no terreno Parque Jardim 

Angélica III/Pedro Morcelli, em Guarulhos. 

Agora, para exame, os 1º e 2º Termos de 

Aditamento, de 19/1 e 9/2/2006, juntados nas fls. 771/772 e 

828/829. 
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Enquanto o 1º Aditamento tratou de acrescer 

quantitativos justificando com a melhoria na qualidade das obras, 

utilizando estrutura mista, aço-concreto, que exigiu maior movimento 

de terra, necessidade de alteração do traço do concreto, alteração da 

forma de fechamento externo, passando de alvenaria comum para 

concreto celular, acréscimos nas instalações elétricas e hidráulicas, 

tratamento acústico e substituição do tipo de proteção da pintura, 

acarretando uma correção de 24,92% no valor inicial, 

correspondendo a R$898.082,58; o segundo instrumento, de sua 

parte, cuidou de acrescer R$664.790,51 a título de equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, sob o argumento de recomposição 

do preço do aço. 

O eminente Conselheiro Renato Martins Costa, 

titular deste Gabinete, procedeu ao chamamento para justificativas 

em face das ponderações da Auditoria, subscrita pelo parecer técnico 

de engenharia de ATJ, indicando que o montante excluído do 1º 

Termo foi exatamente o valor acrescido pelo 2º Termo como 

equilíbrio econômico-financeiro. 

A origem, comparecendo nas fls. 864/886, 

sustentou que a exclusão de 165.000 quilos de aço ASTM A709/A588 

foi compensada, no mesmo 1º Aditivo, por inclusões de aço CA50, 
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tela de armadura e estrutura metálica, em vista da essencialidade do 

projeto de arquitetura. Assim, teria o 2º Aditivo se prestado, 

exclusivamente, à recomposição do equilíbrio desse insumo, cujo 

preço foi alterado de modo imponderável entre a proposta de preço e 

a execução dos serviços, necessidade que alegou demonstrada pelas 

manifestações que constituíram o Doc. 3 das justificativas. 

 Para a ATJ, sob os aspectos econômico, jurídico e 

de engenharia, as razões apresentadas deram sustentação aos 

aditivos, ensejando a proposta de regularidade dos instrumentos e de 

conhecimento do termo de recebimento, posição referendada pela 

Chefia de ATJ. 

 Nessa linha também seguiu a douta PFE. 

 Colhida a manifestação de SDG sobre o reequilíbrio 

econômico-financeiro, entendeu seu titular como ausentes fatos 

imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 

ou ainda situações de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe 

que, na ótica da norma legal, sustentasse à correção efetivada. 

 Lembrando de decisão desta Corte sobre a 

inaplicabilidade da teoria da imprevisão quanto ao aumento do preço 

do aço, TC-244/003/04, concluiu pela regularidade do 1º Termo de 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO RENATO MARTINS COSTA

 

 4

Aditamento e pelo conhecimento do Termo de Recebimento 

Provisório, porém pela irregularidade do 2º Termo de Aditamento. 

 É o relatório. 

 
 

OSJ. 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO RENATO MARTINS COSTA

 

 5

VOTO 
 
 
 Nenhum reparo incidiu sobre o 1º Termo de 

Aditamento, preenchendo o instrumento todos os requisitos legais 

para sua edição, inclusive quanto ao percentual acrescido. 

 Igual sorte, porém, não alcança o 2º Termo de 

Aditamento, formalizado para restabelecimento do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato. 

 Como anotou SDG, lembrando do decidido no TC-

000244/003/04, este Tribunal não tem aceito como evento 

imprevisível a ocorrência de desajustes no mercado internacional do 

aço, descaracterizando, assim, o evento da álea econômica que 

poderia suportar o equilíbrio aplicado, no caso comprometido, 

sobretudo porquanto as justificativas estão apenas embasadas em 

noticiários da imprensa. 

 É por essa linha de entendimento que me oriento.  

 Em face do exposto, acolho as manifestações de 

ATJ, douta PFE e SDG no que concerne ao 1º Termo de Aditamento e 

voto pela sua regularidade, tomando conhecimento do Termo de 

Recebimento Provisório. 

 No tocante ao 2º Termo de Aditamento, fico com a 

posição de SDG e voto pela sua irregularidade, acionando a 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO RENATO MARTINS COSTA

 

 6

aplicação dos incisos XV e XXVII, da Lei Complementar nº 

709/93.  

 
 

OLAVO SILVA JÚNIOR 
Substituto de Conselheiro 


