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TC-017357/026/06 

Contratante: Prefeitura Municipal da Estância Turística de 
São Roque. 

Contratada: Filadélfia Comércio e Transportes Ltda. 
Autoridade que firmou os Instrumentos: Efaneu Nolasco 

Godinho (Prefeito). 

Objeto: Prestação de serviços de limpeza pública no 

município. 

Em Julgamento: Termos aditivos celebrados em 24-04-07 e 03-
09-07. Justificativas apresentadas em decorrência da 

assinatura de prazo, nos termos do artigo 2º, XIII, da Lei 

Complementar estadual nº 709/93, publicada em 15-10-08. 

Advogados: Jonas de Oliveira Mello Silveira, Júlio César 
Meneguesso e outros. 

Acompanham: TC-026258/026/05 (Exame Prévio de Edital). 
=========================================================== 
 

 
1. RELATÓRIO 
 
1.1   Esta Câmara, em sessão de 22-05-07, julgou 

regulares a licitação e o contrato de 18-04-06 entre a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE e a FILADÉLFIA COMÉRCIO E 
TRANSPORTES LTDA., objetivando a execução de serviços de 
limpeza pública, no valor de R$ 1.797.600,00. 

 

1.2   Agora, estão em exame os termos aditivos n. 1 e 2 

ao referido contrato. 

  O primeiro, de 24-04-07, prorrogou o ajuste por 

mais 12 meses, a partir de 25-04-07, e promoveu o reajuste 

previsto contratualmente. 

  O segundo, de 03-09-07, aditou ao contrato a 

quantia de R$ 201.628,44, a partir de 01-08-07. 

 

1.3   A Auditoria (fls. 2780/2785) anotou que as 

cláusulas terceira e quarta do contrato previam a 

prorrogação e o reajuste com base na variação do IPCA. Daí 

propor a regularidade do termo aditivo n. 1. 

  Já no termo n. 2, a Municipalidade concedeu, por 

solicitação da Contratada, acréscimo de 10,894% (de R$ 

46,3307 para R$ 65,00, por tonelada transportada) a título 

de composição do equilíbrio econômico-financeiro, ao 

argumento de que as variações de preços seriam 

absolutamente imprevisíveis. Observou que houve 

subcontratação da ESTRE AMBIENTAL S/A sem autorização da 



Prefeitura e que também “não há nos autos o reajuste do 
valor caucional, apesar de ter sido solicitado”. Propôs, 
então, acionamento do inciso XIII do art. 2º da Lei 

Complementar n. 709/93. 

 

1.4   A Assessoria Técnica (fls. 2787/2788) e sua 

ilustre Chefia (fl. 2789), antes de opinião conclusiva, 

subscreveram a indicação da Auditoria de oitiva da 

Administração. 

 

1.5   Considerando as manifestações da Auditoria e da 

Assessoria Técnico-Jurídica, assinei às partes contratantes 

o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos e para os fins do 

disposto no inciso XIII do artigo 2º da Lei Orgânica do 

Tribunal de Contas (fl. 2790). 

 

1.6   Notificados os interessados1, a Prefeitura 

ofereceu esclarecimentos (fls. 2793/2804) e documentação 

(fls. 2805/3694). 

  Asseverou que “não houve subcontratação, mas 
execução do objeto da licitação e cumprimento do contrato 
na forma prevista no edital e na Metodologia e no Plano de 
Trabalho”. 
  Referentemente ao reequilíbrio econômico-

financeiro, informou que constituiu Comissão para analisar 

o pedido e que, com supedâneo em parecer exarado pela 

Comissão, “o Sr. Prefeito autorizou o reequilíbrio 
econômico-financeiro, com base no art. 65, II, ‘d’, da Lei 
8.666/93”, pois “efetivamente houve alteração do preço 
junto a Estre Ambiental S/A após a apresentação da proposta 
e a celebração do contrato, o que causou o desequilíbrio”. 
  Anotou que “a Prefeitura cotou preços e fez 
pesquisas com outras empresas antes de conceder a 
recomposição, sempre visando evitar qualquer prejuízo ao 
Município”. 
  Informou que, “não obstante a Prefeitura tenha 
solicitado a complementação da caução, no valor de R$ 
4.032,56, em virtude da concessão do equilíbrio econômico-
financeiro (doc. anexo), a contratada acabou não atendendo 
esse pedido, embora tenha chegado a informar que iria fazer 
(doc. anexo)”. Argumentou que a falha formal não causara 
dano à municipalidade “já que havia caução pelo valor 
contratado (...) e porque o contrato com a empresa 
Filadélfia Comércio e Transportes Ltda., decorrente da 

                     
1  O termo de ciência e de notificação assinado pelas partes 

contratantes está às fls. 2496 e 2779. 



Concorrência n. 02/2005, encerrou-se em 30-04-2008, razão 
pela qual ela não mais executa os serviços de limpeza 
pública de São Roque”. 
 
1.7   Para a Assessoria Técnica (fls. 3695/3696), o 2º 

termo aditivo consignou acréscimo contratual de R$ 

201.628,44 sob o fundamento de que aí se repassava dissídio 

coletivo. Porém, salientou a Assessoria, “o dissídio 
coletivo não pode servir de base para a concessão do 
equilíbrio econômico-financeiro, dada sua previsibilidade”. 
Frisou que “o próprio art. 65, ‘d’ da Lei n. 8.666/93 
autoriza a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
apenas na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, de 
força maior ou caso fortuito, o que não restou 
caracterizado”. Anotou, ainda, que “permanece ausente a 
necessária complementação da caução”. Concluiu opinando 

pela regularidade do 1º termo aditivo e pela irregularidade 

do 2º termo. 

  Ao ver da ilustre Chefia da ATJ (fls. 3697/3698), 

no entanto, “apesar do aumento anunciado ser decorrente de 
fatos condenados por este Tribunal, na medida em que tratam 
de salários e insumos, não eram passíveis de previsão pela 
contratada quando da elaboração de sua proposta. Isto 
porque os serviços de recepção e disposição final dos 
resíduos estavam sob a responsabilidade de outra empresa, 
esta detentora do aterro ao qual estava destinado o lixo”. 
Por restar, a seu ver, “demonstrado o aumento dos preços e 
ainda a imprevisibilidade do negócio pela contratada”, 
manifestou-se pela “regularidade da matéria em exame”. 
 

1.8   A digna SDG (fls. 3701/3703) observou que “a 
interpretação da alínea ‘d’ do inciso II do artigo 65 da 
Lei Federal n. 8.666/93, revela 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, 
ainda, ser demonstrada a relação de causalidade entre o 
evento imprevisível e a majoração dos custos do contratado. 
No presente caso, as situações alegadas para a concessão de 
realinhamento de preços, quais sejam, o aumento dos preços 
dos insumos e encargos alegados pela empresa Estre 
Ambiental S/A (subcontratada), não pode, de forma alguma”, 
a seu ver, “ser considerado fato excepcional e 
imprevisível”. 
  Registrou, também, que realmente não houve 



complementação da caução. 

  Finalizou manifestando-se pela “regularidade do 
primeiro aditivo e pela irregularidade do segundo”  
 

 

2. VOTO 
 
2.1   Unânimes as manifestações indicando a 

regularidade do primeiro termo aditivo, o qual prorrogou e 

reajustou o contrato, porquanto adstrito às cláusulas 

pactuadas. 

 

2.2   Acerca do segundo termo aditivo, preponderam 

manifestações sobre sua irregularidade, pois por ele 

concedeu-se impropriamente realinhamento de preços 

(10,98%), sob o fundamento de se estar efetivando 

reequilíbrio econômico-financeiro. 

  Entendo, como preponderantemente ressaltaram os 

órgãos de instrução e técnicos desta Corte de Contas, que, 

in casu, não estão presentes os pressupostos para 

efetivação do reequilíbrio econômico-financeiro, como 

salientado pela digna SDG, vale dizer, “existência de fato 
superveniente, excepcional e imprevisível, alheio à vontade 
das partes e que, por fim, altere fundamentalmente as 
condições de execução do contrato”. Com efeito. O aumento 
dos preços dos insumos e dos encargos não se caracteriza 

como fato excepcional e imprevisível em ordem a autorizar 

aplicação do instituto do reequilíbrio econômico-

financeiro. Aliás, desde a licitação sabia a Contratada que 

os serviços de recepção e disposição de resíduos final 

estavam sob a responsabilidade de outra empresa. Portanto, 

cabia à Contratada considerar, ao formular a proposta à 

Administração, essa circunstância, adotando as 

providências, cautelas e cuidados necessários para que 

exigências daquela outra empresa não afetassem a manutenção 

do preço. Dissídio coletivo de servidores daquela outra 

empresa era circunstância inteiramente previsível pela 

Contratada, que não podia ser desconsiderada ao oferecer 

proposta na licitação, muito menos ensejar que então 

oferecesse preço menor, depois considerado inviável para 

cumprimento do ajuste resultante da licitação. 

  Constatada, ainda, a falta de complementação da 

caução. A integralização da garantia era, aliás, 

necessária, como as vicissitudes do contrato acabaram por 

demonstrar. 

 

2.3   Diante do exposto e do que consta dos autos, 



acolhendo as manifestações convergentes da Auditoria, 

Assessoria Técnico-Jurídica e SDG, julgo regular o 1º termo 

aditivo, de 24-04-07, e legais as despesas decorrentes; mas 

julgo irregular o 2º termo aditivo, de 03-09-07, e ilegais 

as despesas decorrentes, acionando os incisos XV e XXVII do 

artigo 2º da Lei Complementar n. 709/93, ciente este 

Tribunal, em 60 dias, das medidas tomadas. 

  Oficie-se ao Ministério Público, encaminhando 

cópia do acórdão e das correspondentes notas taquigráficas, 

para conhecimento e providências que considerar cabíveis. 

 

  Sala das Sessões, 24 de novembro de 2009. 

 

 

CLÁUDIO FERRAZ DE ALVARENGA 
CONSELHEIRO 

 


